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 .ندارند را انسان قلب دادن حرکت قدرت هاآن چون باشید، نداشته کوچک رویاهای

 *گوته فن ولفگانگ یوهان *

 

 

 

 به اعتماد. ستشخصی ارتقای و پیشرفت برای هابرنامه تمام یجنبه ترینمهم گذاری،هدف

 است؛ موثر موفقیت، در شخصیتی هایویژگی ست؛حیاتی دقیق، گیریتصمیم است؛ مهم نفس،

 «.شوندمی متمرکز هدف، کردنتعیین در هااین لِکُ ولی

 * یرمه. جی *پل
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 مقـدمـه
 

 دانممی. دانممی تاندرباره چیزهایی ولی تان؛نشناسم شخصا شاید. شناسممی را شما. دوستان سالم 

 چیزهای به باشید، داشته تربیش خواهیدمی دانممی. بکنید تانزندگی با عالی کاری خواهیدمی

 شوند،می راضی آن به شانزندگی برای مردم اغلبِ که چیزی از و کنید پیدا دست ترییشب

 و دارید بزرگی خیلی هایانگیزه و بینانهغیرواقع ظاهر به رویاهای که دانممی. بروید باالتر

 .بکنید تانزندگی در ارزشمندی کار خواهیدمی

 به ما. هستیم هم شبیهِ شما و من بینید،می. دایکرده تهیه را کتاب این چون دانم؛می را این 

 داشتن از. خواهندنمی تریبیش چیزِ. ترسندمی کتاب این مفاهیم از هابعضی. رسیممی ماناهداف

 شدنخارج و هامتوسط یگَله از بیرون گذاشتن قدم از. هستند لرز و ترس در بزرگ، هایهدف

 طراحی برایش را برنامه که هستید کسی همان شما. دترسنمی مایگیمیان آسایشِ یمحدوده از

  .ایمکرده

 برتر درصدسه
 مردم یماندهباقی درصد۹۷ کمدست یا بقیه از را خودتان به محض شروع مطالعه این کتاب 

 خود برای ایبرنامه و کنندنمی توجهی شانزندگی هایخواسته به که هاهمان .ایدکرده جدا

  .دهند شکل اهداف آن به رسیدن جهت در را شانزندگی که چینندنمی
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 شانزندگی برای کهاین تا بنویسند خواروبار خریدِ یبرنامه هستند مایل تربیش مردم، اغلب 

 ستکافی است؛ ساده قدراین زندگی در پیشروشدن که است خاطر همین به. بچینند برنامه

 زحمت به را خودشان توانندنمی( دشاندرص۹۷) مردم اغلبِ . کنید حرکت جلو به و بایستید

 !گویممی تبریک. شما برای نه ولی... دارد واقعیت ولی است؛ کنندهناراحتبیندازند. 

 کنید،می رقابت هاآن با کنید،می کار هاآن با که کسانی تمام از افتادن جلو و گله از جداشدن آیا 

 این به بله، ست؟سادگی این به بینید؛می خیابان در و تماسید در هاآن با کنید،می زندگی کنارشان

  !ستسادگی

  است؛ ساده قدراین اگر
 دهند؟نمی اشانجام همه چرا

 به زندگی کل در بقیه که برسید چیزی به ماه چند در چگونه که دهممی تاننشان کتاب، این در 

 برای برنامه این دارید، تاندهآین کردنطراحی دوباره برای فراوان شور و انگیزه اگر. رسندمی آن

 فوری پرسند،می موفقیت به رسیدن برای یک یشماره مهارت یدرباره من از وقت هر .شماست

 صولا .بزرگ هایهدف به رسیدن و کردنگیریپی کردن،مشخص برای توانایی: دهممی جواب

 به رسیدن برای ینیافتندست هدف یک. گرفتم یاد داشتم، سال 1۸ فقط وقتی را هدف تعیین

 به(. رفتممی دانشگاه هنوز وقتی) گرفتم نظر در امسالگی1۹ تولد روز از قبل رقمی شش درآمدی

 سال پنج تا سال در دالر میلیون یک درآمد به رسیدن برای هدف یک بعد،. رسیدم هدف آن

 2۷) بعد سال سه تا فقط که کردم تعیین هدف یک بعد،. رسیدم هم آن به. کردم مشخص بعد

 درآمدم دالر میلیون ۵۰ سالی خودم شرکت در و باشم داشته ثروت دالر میلیون چندین( سالگی
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 در گذاریهدف به معتقدان ترینبزرگ از یکی که ندارد گفتن! رسیدم هم هدف این به. باشد

 .هستم عمل و تئوری

 به رسیدن. هددنمی جواب خیلی مردم، اغلب برای گذاریهدف چرا که دارد وجود دلیل یک 

 باشید امیدوار که نیست کریسمس لیست نوشتن مثل. نیست آرزوها لیست نوشتن فقط هدف،

 یک. کندنمی کار طوریاین. باشد آورده را هاآن بابانوئل شوید،می بیدار خواب از فردایش وقتی

 وجود است، مهم تانبرای که چیزی و خواهیدمی واقعا که چیزی فهمیدن برای تخصصی فرآیند

 زمان مدت برای را شما تا است احتیاج هم عملی یبرنامه یک طراحی آن، بر عالوه ولی دارد؛

 .ببینید را تاناهداف و رویاها رسیدن ثمر به تا دارد نگه پذیرمسوولیت و باانگیزه کافی،

 سال هر را طراحی فرآیند و کردم تمرین کردم، مطالعه حریصانه امزندگی از سال بیست در 

 کندمی کار که دانممی. سالیانه یبرنامه بهترین بشود و شود بهتر اشقبل سال از تا کردم بهینه

 بهترین اید؛داشته نگه تاندستان در را فرمول این حاال. اشگذارممی اشتراک به شما با حاال و

 و ذهن از دور بزرگ، هایهدف به رسیدن برای که شده ثابت و امیادگرفته حاال تا که چیزی

 .دهدمی جواب طلبانهجاه

 ،بزرگ رویاهای رساندنواقعیت به سمت به فرمول، این با هم شما تا کنید دنبال را برنامه این 

 زندگی، بعد، یصفحه به بروید وقتی. آمدید خوش  .کنید حرکت انگیزتانهیجان اهداف و هامیل

  .شوید همراه من با شد؛ نخواهد قبل مثل وقتهیچ دیگر

 !تان مبارکبهترین سال زندیگ
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 بخشانگیزه بسیار باور یک
 .داشت خواهید نقصبی ایآینده شما اید،داشته ایگذشته چه نیست مهم 

 عوض کامال را مانزندگی جریان توانیممی که هستیم ایگونه تنها ما. فردند به منحصر هاانسان 

 به غرب جای به زمستان بخواهد غاز یک اگر. هم اشیره و سوسمارها توانند؛نمی هامورچه. کنیم

 .تواندنمی کند، پرواز جنوب

 ولی. شوندمی کنترل است، شده نوشته شانژنتیکی کد در که هاییمحرک طرف از کال حیوانات، 

 توانیدمی ندارید، دوست حاال تا را تانزندگی داستان اگر انسان، یک عنوان به. کنیممی فرق ما

 .بنویسید را جدیدش یکی، و دور بیندازیدش

 تاثیرگذار عطف ینقطه یک شانهمه بپرسید؛ رسیده باالیی موفقیت به زندگی در که کسی هر از 

 شانزندگی بعد، به موقع آن از اند،گرفته سخت و سفت و واضح تصمیم یک وقتی اند؛داشته

 .است نبوده قبل مثل وقتهیچ

 به نسبت جدید دیدگاه از را شانگذشته هایعادت و انددهکشی ماسه روی نمادین خط یک هاآن

 عطف ینقطه این هابعضی. اندکرده جدا برسانند، سرانجام به خواهندمی که زندگی آن و خودشان

 در بار چند را کار این هابعضی سالگی؛ ۵۰ در هم هابعضی اند،آورده وجود به سالگی 1۵ در را

 همین است؛ این شما برای من چالش.اندنداده اشانجام وقتهیچ هم هابعضی و اندکرده عمرشان

 .بسازید را تانعطف ینقطه حاال
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 چیزی از ستکوچکی بخش فقط اید،داده انجام حاال تا که کاری لحظه؛ این امروز، ماه، این امسال، 

 به که هستید چیزی از بااستعدادتر و تواناتر قدرتمندتر، خیلی شما. است ممکن تانبرای واقعا که

 کند،می تانجدای زندگی، به تاناندازچشم واالترین از که چیزی تنها. باشید اید،داده اجازه خودتان

 .شماست عطف ینقطه امسال،: کنید اعالم تا کنید جمع را تانجرات. است جرات

 سال این و لحظه نای به توانیدمی داد، نشان را بعد سال تحویل، ساعت وقتی. بگیرید تصمیم یک 

 نگاه برید،می لذت آن از که رویایی زندگی به رسیدن برای تاناساسی عطف ینقطه عنوان به

  .کنید

 کنیم؟ استفاده کتاب این از چگونه
 

 یمرحله به رفتن از قبل که است مهم خیلی. است کیک از جدید یالیه یک کتاب این از قدم هر 

 خراب کنید، اضافه خامه آن روی کیک، شدن کامل از قبل راگ. کنید تکمیل را قدم هر بعد،

 .ستجوریاین هم تانبرنامه. شودمی

 را تانسال بهترین یبرنامه بخواهید و باشید شده زدههیجان شاید. دهم هشداری بگذارید حاال 

 بورمج را خودتان دائم که داشت خواهید احتیاج. دارد را خودش هایسختی زندگی، ولی بچینید،

 .بمانید وفادار!( سمد) دستاوردها مدیریت هفتگی سیستم به بعد بخرید، زمان کار این برای کنید

 توانمنمی. گیریدنمی اینتیجه نکنید، را کار این اگر پس است؛ موفقیت برای اصلی مهارت این، 

 که کنید شکایت ،بعد و بمانید جا فرآیند این از که نباشد جوراین. بگویم شما به این از ترساده
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 دارید نیاز همین؛ و است همین. نیست کردید،می را فکرش و خواستیدمی که طوریآن تانزندگی

 از ترساده مطمئنا نیست؛ پیچیده دادنش انجام و است ساده خیلی. باشید همراه من با. کنید کار

 نارضایتی و رنج با مچنانه و ایدکشیده دست تانهایپتانسیل از چرا گویدمی و ستتراشیبهانه

  کنید؟می زندگی

 

 

 

 

 

 

 

 شود شروع سفر بگذارید

 !کنید زندگی و ریزیبرنامه را تانزندگی سال بهترین که شده اشوقت حاال 
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 است« چگونه» از ترمهم« چرا» :اول قدم
 

 انجام را کاری «چرا» بدانید که است ترمهم همیشه گیرید،می یاد برنامه این در که طورهمان

 کنندهخسته است؛ پرزحمت «چگونه» ها،وقتبعضی. دهیدمی انجامش «چگونه» کهاین تا دهیدمی

 به احتماال باشید، نداشته «چرا» برای کنندهراضی جواب یک اگر. است ناامیدکننده حتی یا است

 سراغ برویم کهاین از قبل همین برای. داد نخواهید را «چگونه» با زدن کله و سر زحمت خودتان

 .کنید مشخص را تاناهداف اول، قدم در باید چرا که دهم توضیح بگذارید تان،سال بهترین طراحی

 
 
 

 

 

 

 
 (فصل اول تمرین)لعم وقت

 .را پر کنید و زیرش امضا بزنید تانفرم تعهدنامهو  )بخش کاربرگ ها (کتاب 87 یدر اولین قدم بروید به صفحه

 !نیستید یا هستید یا است؛ بودن باردار مثل بودن متعهد

 ..وجود دارد. کتاب وضیحات این فصل در نسخه کاملادامه ت

 «بهترین سال زندگی تو»جهت دانلود نسخه کامل کتاب 

 مراجعه کنید. «آی موفقیت»به سایت  
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 گذشت که سالی :دوم قدم
 )بازنگری و اصالح گذشته(

 کردنترک چرایی روی شک بدون تان،غذایی رژیم اولین کردنترک چرایی. شودمی تکرار تاریخ

 روی اول، ازدواج در همسرتان با متقابل ارتباط در بودنناموفق یا. دارد اثر هم تانبعدی هایرژیم

 یدوباره افتادناتفاق از چگونه که است این مهم یمساله ولی. داشت خواهد اثر هم بعدی دواجاز

 هاییشکست و هاموفقیت از گرفتندرس با زدید؛ حدس درست بله کنید؟ جلوگیری مشکل یک

  .است افتاده اتفاق گذشته در که

 

 .شد ندخواه تکرارش به محکوم گیرند،نمی درس شانگذشته از که کسانی

 * سانتایانا جرج *
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 است؟ نتیجهبی هاگذاریهدف اغلب چرا
 )عامل اصلی شکست هدف گذاری چیست؟(

 در شما با برسند، شاناهداف به شوندنمی موفق هاآدم چرا که را اصلی دلیل پنج خواهممی حاال 

  :است موارد این شامل که بگذارم میان

 آرزوها لیست .۱

 اف. مبهم بودن اهد۲

 !حرف حرف حرف .۳

 برنامه نداشتن .۴

 کمکی نیروی کمبود .۵

 

 بازنگری سال گذشته، قبل از برنامه ریزی سال جدید 

 که است این کنیم، حرکت به شروع آینده سال سمت به بستهچشم کهاین از قبل نکته ترینمهم

 کنید جمع باریکوله ش،ابررسی از بعد و باشیم داشته هم ایمگذرانده سر از که چهآن به نگاهی

 .کنید ارزیابی را عملکردتان و

 گذشته در که را هاییشکست و هاموفقیت توانیدمی چگونه که دهیممی یادتان بخش، این در 

 اساس بر بگویم تانبرای خواهممی که ایپروسه این. کنید بررسی است، افتاده اتفاق تانبرای

 «.ارتقا و بازبینی انجام، ریزی،برنامه»: امگذاشته را اشاسم که ستزندگی از خودم هایآموخته
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 

 

 

 

 

 (فصل دوم تمرین)لعم وقت

 به توجه با را گذشت که سالی به مربوط فرم و )بخش کاربرگ ها(کتاب ۸۸ یصفحه بروید

 .کنید پر ارتقا و بازبینی انجام، ریزی،برنامه روش از تانهایآموخته
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 موفقیت هایپایه :سوم قدم
 )توجه به داشته های فعلی(

 کنید، تمرکز ندارید که چیزهایی روی اگر. دارد حدی هرچیز چون باشید؛ دارید چهآن شکرگزار

 .کرد نخواهید کفایت احساس وقتهیچ

 * وینفری اپرا *

 

 فکر یک این. کند عوض را تانزندگی تواندمی فکر، یک فقط بگویم شما به تا هستم جااین من 

 :باشد افکار این از یکی تواندمی

 .شدن ثروتمند

 .هامریضی داشتن نگه دور و جسمانی قوای تقویت

 .تاننهانی نیروی برترین کردنآزاد

 .احساسی عمیق روابط کردنتقویت و دادنشکل

 .سعادت سمت به حرکت و عمیق خوشحالی یک همراه به بخشیدن الهام

 که هاستآن از یکی فقط اید،داشته کنترل شانروی و ایدکرده تجربه که افکاری تمام بین از

 چهآن به کردنفکر. ستشکرگزاری حس آن، و دهد عظیمی تغییر تانروزمره زندگی در تواندمی
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 در که چیزی به رسیدن جهت در تاناهداف خلق برای است مهم خیلی قدم یک دارید، که

  .کنیدمی تصور تانذهن

 
 

 

 

 

 

 

 (فصل سوم تمرین)لعم وقت
 

 هایینعمت که کرد خواهم تانکمک شکرگزاری به مربوط فرم در بروید و کتاب ۹4 یصفحه به 

 تمرین یک این بدانید که است مهم خیلی نکته این. کنید شناسایی دارید، اختیار در االن که را

 اهوقت بعضی شده بخشیده هاینعمت به نسبت مناسب تشخیص. نیست ساله یک وقایع برای

 اهمیت مثل. است مهم بسیار روزمره هایفعالیت و زندگی با آن کردنترکیب و دهدمی رخ

 .شود انجام روزانه و خودکار صورت به باید که تان؛هایدندان شستن حتی یا است؛ کشیدننفس

 ..وجود دارد. کتاب وضیحات این فصل در نسخه کاملادامه ت
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 شما تعادل یبرگه :چهارم قدم
 ایجاد تعادل و چرخ زندگی

 رساند؛می آن به را شما که مسیری و دوره ضمن، در و اصلی هایهدف اعالم و جلورفتن از قبل

 چه و هستید تانزندگی از اینقطه چه در االن شما بدانیم و باشیم راست و رک هم با باید

 هایپاراگراف در که دلیل دو به کار این. کنید پیشرفت و دهید تغییر خواهیدمی را هاییبخش

  .دارد حیاتی اهمیت گویم،می بعدی

 

 

 

 (تمرین)لعم توق
 کامل را زندگی یچرخه و زندگی ارزیابی به مربوط هایفرم و بروید کتاب ۹6 صفحات به 

. ندارد وجود اشتباهی جوابهیچ کنید دقت. هستید تانزندگی از بخشی چه در االن بفهمید تا کنید

 فکرتان طرز ابیارزی به نسبت شما بازخورد از تفسیری هیچ و شد نخواهد داده شما به اینمره هیچ

 درد یا شرمندگی قیمت به صداقت این اگر حتی باشید؛ راست رو خودتان با. شد نخواهد انجام

 وقتهیچ. باشید صادق پس دید، خواهید خودتان فقط را هاجواب این. باشد وجودتان در احساسی

  .رسیدنمی موفقیت به خودتان دادنفریب با

 ..وجود دارد. کتاب وضیحات این فصل در نسخه کاملادامه ت
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 ذاریگهدف سیستم برای کلیدی ینکته ۱۰
 کرد خواهد کمک تاناهداف نوشتن در کامال شما به دقیق، و مهم ظاهر به هایدستورالعمل این 

 و آرمان تبدیل کار کندمی تانکمک واقع در و کرد خواهد هموارتر را آن به رسیدن مسیر و

  .شود انجام ترسریع بیرونی، ینتیجه به تانآرزوهای

 

 بنویس نیست، کافی کردنفکر .۱

 است، سرتان در که را اهدافی اگر. است ترقوی دنیا ذهن ترینورزیده از هم جوهر ترینضعیف 

 آن در که هاییتصمیم یا مشکالت جدید، وقایع از جدیدی حجم بین شک بدون نکنید، یاداشت

  .کنید در به میدان از را بیرونی مهاجمان پس. بازندمی رنگ افتند،می اتفاق زمانی یبازه

 

 به فهمیدمی کنید،می تکمیل را کار این که ایلحظه و بنویسید را تانهاینقشه و هارنامهب

 .ایدداده شکل سخت بتنِ یک مثل نامشهودتان هایخواسته

 * هیل ناپلئون *

 

 

 ..وجود دارد. کتاب ات این فصل در نسخه کاملوضیحادامه ت
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 بزرگ طراحی :پنجم قدم
 اید؟آماده

 کنید؟ ترسیم را تاندرست یآینده ایدآماده 

 کنید؟ خطبه را تانهایآرمان رویاپردازی، و پرواییبی با ایدآماده 

 هستید؟ تانپروایانهبی اهداف فریاد و اعالم یآماده 

 .نهایی و بزرگ طراحی یمرحله است؛ اشوقت االن 

 قبال آموزشی یدوره این در. است ترساده خیلی کنید،می فکر که چیزی آن از واقع در بخش این 

 جدید سال در که را چهآن از لیستی یتهیه یشیوه آن در که دشدی آشنا گذاریهدف سیستم با

 .گرفتید یاد آورید، دست به خواهیدمی

 مورد در ما. است رسانده بخش این به را ما حاال که بود مسیری کردنطی کار، سختِ  یمرحله 

 بررسی داریم، که را دستاوردهایی و قبلی موانع تمام. کردیم صحبت گذاریهدف سیستم اهمیت

 چه واقعا کردیم مشخص. کردیم اشتبدیل شکرگزاری رویکرد جذب برای معجزه به و کردیم

 ارزیابی ضمن، در. دارند را اهمیت ترینبیش هاییچیز چه زندگی در تانبرای و هستید کسی

 نبهتری فرمول از دقیقی و کلی طرح زودی به و ایم؛کرده سپری چگونه را مانزمان امروز تا کردیم

  .بینیدمی را تانزندگی سال
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 (تمرین)لعم وقت
. ببرید لذت آن از و برسید بزرگ طراحی تمرین به تا بزنید ورق 112 یصفحه تا را کتاب 

 همیشه که ستزندگی و انسان آن طراحی وقت حاال. کنید آزاد را تاناندازه و حدبی تخیالت

 باورهای کردنفتح درونی، هایتوانمندی نکشید چالش به وقت. شوید تبدیل آن به داشتید قصد

 .است تانرویاهای به بخشیدنجان و محدود

 زندگی، اولویت و منطقه هشت در را ماناهداف خواهیممی بزرگ، طراحی آموزشی بخش در 

 کاری یا شوید تبدیل آن به دارید دوست که بنویسید شخصیتی از بخش، هر در. کنیم بندیطبقه

. دارید را آن به رسیدن قصد که اهدافی یا باشید داشته و دهید انجام دارید دوست که بنویسید را

 چراغ از غول یک اگر کردید؟می آرزو چیزی چه بود ممکن چیزی هر اگر پرسم،می شما از باز

 چه هاآن کند؛ برآورده هابخش این از کدام هر در را تانآرزوی ده بتواند و شود خارج جادو

 داشت خواهید وقت کلی بعدش. نکنید ارزیابی و سانسور را خودتان نوشتن، حین در بود؟ خواهند

 که دهید جواب را سوالی فقط تمرین، این برای. کنید جدا را دسترس از دور و معنیبی موارد تا

. بنویسید رسد،می تانذهن به که را هرچیزی. دارد وجود اشوقوع امکان و شودمی پرسیده شما از

  .بنویسد داد رخ که چیزی هر. دهید گوش تانقلب ندای به و نکنید فکر مسائل این به فقط

 

 

 

 ..وجود دارد. کتاب وضیحات این فصل در نسخه کاملادامه ت
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 روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ
  تو یزندگ سال نیبهتر 

-
1۹ 

یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 (تمرین)لعم وقت
 

 در. برسید تاناهداف بخش به بزرگ طراحی بخش در تا بزنید ورق 122 یصفحه تا را کتاب 

 ما هاوقت بعضی. کنید تمرکز زندگی در تانهایاولویت ترینارزشمند و ترینمهم روی بخش این

 حکیمانه المثلضرب یک که طورهمان. آورد خواهیم دست به را کمی ینتیجه زیاد، هایپیگیری با

 «.رسدنمی هاآن از کدام هیچ به است، خرگوش دو دنبال که مردی»: گویدمی

 .بنویسید را هاآن از تا سه و کنید بندیاولویت را تاناهداف پس 

 

 

 

 

 

 

 

 ..وجود دارد. کتاب وضیحات این فصل در نسخه کاملادامه ت
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 روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ
  تو یزندگ سال نیبهتر 

-
2۰ 

یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 اهداف به رسیدن برای جادویی عامل :ششم قدم
 

  چیست؟ «جادویی عامل»

 تاناهداف به رسیدن به تانگذاریهدف سیستم شودمی باعث که ستعاملی واقع در فاکتور این

 شانخارج محض تصور حالت از و رسیممی اهداف به که است شکل این به واقع در. شود منجر

  .کنیممی

 

 اشحلراه و تانمشکالت تمام علت
 

: گویندمی بالفاصله دهید، ارتقا خواهیدمی خود زندگی در را چیزی چه پرسممی اشخاصی از یوقت 

 ...و «شوم الغر خواهممی» یا« .است تلخ امزناشویی زندگی«».درآورم تریبیش پول خواهممی»

 دهستی خودتان مشکالت، این اصلی دلیل. ما زندگی مشکالت از هستند ایساده عالئم هااین ولی 

 بتوانید تا آورید دست به باالیی درک آن به نسبت باید که ستعواملی ترینجدی از یکی این و

 کنید؛ عوض خواهیدمی را چیزی چه که ندارد فرقی هیچ. شوید ترنزدیک تاناهداف به پشتکار با

 وقتی. درسینمی اهداف این به نکنید، تغییر وقتی تا شما تان،وزن یا مالی وضعیت تان،ازدواج

  .کرد خواهد پیشرفت تاناطراف در چیز همه کنید، پیشرفت
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 

 

 

 

 .ایدنبوده قبال که شوید تبدیل انسانی به باید اید،نداشته قبال که چیزی آوردندست به برای

 * براون لِس *

 

 

 

 

 

 (فصل ششم  تمرین)لعم وقت
 تدارک تانبرای مشخصی و ویژه هایدستورالعمل ،جادویی عامل بخش در 122 یصفحه بروید 

 تاناهداف و هاخواسته تمام به تا شوید تبدیل باید کسی چه به بدانید آن یوسیله به تا ایمدیده

 .برسید

 ..وجود دارد. کتاب وضیحات این فصل در نسخه کاملادامه ت

 «بهترین سال زندگی تو»جهت دانلود نسخه کامل کتاب 
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 روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ
  تو یزندگ سال نیبهتر 
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 شما عملی طرح :هفتم قدم
 

 طرح یک. آن خلق به کنید شروع و بنویسید پس. است اشسازیپیاده در هدف و رویا یک فرق

 در تاناستراتژیک طرح نویسیفرمول وقت حاال دارید؛ فکر در که هدفی به رسیدن برای ویژه

 .است عمل

 1۸333 عددی، سه قفلِ یک. کند فرماندهی و هدایت را دقیقی هایدستورالعمل تواندمی ما ذهن 

 خیلی قفل بازکردن بدانید، را اعداد صحیح ترتیب شما اگر. دارد بازشدن برای مختلف حالت

 به تا خطا و آزمون به ایدمحکوم باشید، نداشته آن از صحیحی رکیبت اگر ولی. بود خواهد راحت

 انجام خواهیدمی که چیزی از ایویژه و دقیق طرح آوردن وجود به. برسید آن از درست چینشی

 داشته اختیار در تانپنهانی نیروی بازکردن برای را الزم دستورالعمل تانذهن شودمی باعث دهید

 .باشد

 اینقشه طراحی مثل برسید، تاناهداف یهمه به بتوان آن با که طرحی یتهیه برای فکرکردن 

 یک بروید، ماشین با را نیویورک تا کالیفرنیا از بخواهید اگر است؛ پیوسته و طوالنی سفر یک برای

  .خواهیدمی دقیق کامال ینقشه و طرح
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 
 

 (فصل هفتم تمرین)لعم وقت
 تا کنید مراجعه آن به مربوط جدول و من عملی طرح به و یدبزن ورق 132 یصفحه تا را کتاب 

 حرکت است، تانبزرگ و پروایانهبی اهداف همان که مقصدتان سمت به آموزشی یدوره این با

 .کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..وجود دارد. کتاب وضیحات این فصل در نسخه کاملادامه ت

 «هترین سال زندگی توب»جهت دانلود نسخه کامل کتاب 
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 !شوید کار به دست :هشتم قدم
 

 تانموفقیت یبرا تنهایی به دعاکردن و امیدداشتن آرزوکردن، خواستن، که ایدگرفته یاد االن تا

 به دست واقعا باید نه،. برسد راه از موفقیت باشید منتظر و بنشینید توانیدنمی شما. نیست کافی

 به را اتفاقی و کنید کاری و بیرون بروید خانه ورودی از شوید، بلند کاناپه روی از باید. شوید کار

 و دعاکردن داشتن،امید تن،داشایمان خواستن، مثل مواردی همراه باید کردنعمل. آورید وجود

  .باشد ریزیبرنامه

 

 .آوردمی توهم عملی، هیچ بدون تاییدکالمی

 *ران جیم*

 

 متوسط»: پرسید حضار از هیل، ناپلئون آقای ساکسس، یمجله در معروف هایچهره از یکی 

 بار ندچ برسد، آن به تا کندمی تالش هدفی از ناامیدشدن از قبل انسان یک که دفعاتی تعداد

 اغلب« !بار یک از ترکم»: داد جواب زدند، مختلفی هایحدس مخاطبان کهاین از بعد «است؟

 هم باز آن از بعد ولی. شوندمی ناامید اشانجام از کنند، شروع را کاری کهاین از قبل حتی مردم

 در این و ندآور دست به تربیش و ببرند باال را درآمدشان ببخشند، بهبود را زندگی خواهندمی



 

 

 روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ
  تو یزندگ سال نیبهتر 

-
2۵ 

یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 کهاین از قبل و آمد برنخواهند کار این پس از کنندمی فکر شانذهن در مردم اغلب که ستحالی

 .شوندمی ناامید کنند، شروع را شانتالش

 به که را ایوظیفه هر و بکند تواندنمی کاریهیچ کند فکر انسانی کهاین از تربیش چیزی هیچ 

 تبدیل آدمی چنین به نگذارید پس. داد نخواهد آزارش گذارد؛می ناقص شود،می گذاشته اشعهده

 .شوید

 یک دارم اعتقاد»: گفت بار یک او. است استون ِکلِمِنت ساکسس یمجله هایچهره از دیگر یکی 

. نیست کافی این ولی رویاپردازها، از است پر دنیا. است عمل آن و است ایمان از ترمهم چیز

 «.بردارند شاناهداف برای استواری هایقدم و بگیرند باال ار سرشان باید هاانسان

 که ستچیزی هر به رسیدن آسایمعجزه روند از بخش آخرین صبر، و نظم تعهد، مثل کارهایی 

  .کنیدمی را تصورش

 !بده ادامه
 به تا شوید تبدیل خواهیدمی انسانی چه به و خواهیدمی چیزی چه ایدگرفته تصمیم که حاال 

 هایعقربه صدای و افتاده کار به زمان. بچسبانید را نان است، داغ تنور تا پس برسید، تاندافاه

 احساسات اوج در که ستزمانی این شروع؛ برای است وقت بهترین االن و رسدمی گوش به ساعت

  .دارید مصمم نیتی و هستید

 .دهندمی دست از را شانارزش ما هایخواسته ضرورت، حس بدون

 * ران جیم *
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 بعدی ساعت ۲۴
 

 یکی تا کنیدمی کاری چه آینده، ساعت 4۸-24 در. بکنید توانیدمی کاری چه االن بگیرید تصمیم 

 به جنبش خاص، کار یک انجام با دهید؟ شکل را اشانجام روند و کنید عملی را تاناهداف از

 ماشینی از بروشوری و بروید نمایندگی یک به: مثال بود؟ خواهد چه قدم و عمل آن. آورید وجود

 بگویید او به و کنید پست همسرتان برای و بخرید تبریک کارت یک. دارید عالقه که بگیرید

 را دانشگاه انجمن کاتالوگ. ایدگذاشته سر پشت را خوبی سال چه و دارد ارزش تانبرای چقدر

  .کنید بانتخا را شانچندتای و ببینید را اشالعادهفوق هایکالس و بگیرید

 

 بده انجام حاال همین
 

 شجاعت. بیاید پیش تانبرای ناگهانی صورت به العادهفوق شرایط یک تا کنید صبر توانیدنمی شما 

 آن یواسطه به تا بگیرید قرض کمی تانفردای هایزیبایی از. باشید داشته کردنشروع

 روز هر شما»: کنید عمل روزولت رالنو یحکیمانه سخن مثلِ. دهید شکل را امروزتان هایفعالیت

 سمت به را تانترس با همراه قدم اولین امروز،« .بترسید شود باعث که بکنید کار یک حداقل باید

 .بردارید دارید، ذهن در که هاییهدف به رسیدن برای و جلو

  .ایستدنمی وقتهیچ زمان. نکنید صبر 
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 .است کردنعمل برای زمان بهترین حاال همین

 * هیل اپلئونن *

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (تمرین)لعم وقت
 در که ببینید و برسید ،شوید کار به دست یصفحه به تا بزنید ورق 136 یصفحه تا را کتاب

 .بکنید باید کارهایی چه آینده روز 3۰ و ساعت 24

 

 

 ..وجود دارد. کتاب وضیحات این فصل در نسخه کاملادامه ت

 «بهترین سال زندگی تو»جهت دانلود نسخه کامل کتاب 

 مراجعه کنید. «آی موفقیت»به سایت  
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 روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ
  تو یزندگ سال نیبهتر 

-
2۸ 

یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 بجنگ اتآینده برای
 

. بود نداده شکست را جالوت اگر ندهیم، اهمیت او به یا نشناسیم را داوود وقت هیچ بود ممکن 

 کنید پیدا را تاناهداف پس شود؟ یاد شما از نیکی به و بمانید هاخاطره در داوود مثل خواهیدمی

 در من بدانند؛ همه بگذارید بازنده، چه باشید، برنده چه. بجنگید مرگ حد سر تا آن برای و

 دست از را امایمان وقتهیچ ترمهم همه از و کردم تمام را شمآموز یدوره کردم، شرکت امجنگ

 .ندادم

 مورد در. آوردمی بار به تلفات همیشه بودنناشی. نبرید جلو ناشیانه را آموزشی برنامه این 

 یمقوله به پس کنید، زندگی سالم خواهیدمی اگر. کنید برخورد ترمسووالنه بهترتان یآینده

 ثروتمند فردی به کنید تالش شوید، ندثروتم دارید قصد اگر. کنید توجه جدی صورت به سالمت

 زندگی در تانتعهدات مورد در پس کنید، تجربه را العادهفوق عشقی خواهیدمی اگر. شوید تبدیل

 به را تانرقیبان و خانواده دوستان،. کنید زدهحیرت را خودتان. کنید برخورد مسووالنه زناشویی

  .بیندازید تعجب

 

 همه آوردنش دست به برای داشت خواهید را جراتش بخواهید، را چیزی وجودتان اعماق از اگر

 .بیندازید خطر به را چیزتان

 * فرَنسیس برندان *



 

 

 روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ
  تو یزندگ سال نیبهتر 

-
2۹ 

یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 نشوید تسلیم وقت هیچ وقت، هیچ وقت، هیچ و
 

 تاناهداف به نسبت چرایی و چونبی تعهد. دهید پرورش بهترتان خودِ برای را خودگذشتگی از 

 رویپیش توانیدمی که جایی تا بتوانید اگر. باشید ناپذیرتسلیم .باشید غیرمنطقی. باشید داشته

 تر،بیش کیلومترهای همین در موفقیت به رسیدن. بروید جلو توانیدمی هم دیگر کمی حتما کنید،

 ارتباطات و تربیش توجهات تر،بیش هایسازیآماده تر،بیش هایساعت تر،بیش هایتالش

 این. کندمی متمایز متوسط از را شما که ستچیزی همان تر،شبی. آیدمی وجود به تربیش

 .کند تانتبدیل العادهخارق انسان یک به تا گیردمی قرار بودن«عادی» مقابل «تربیش»

 خورید،می شکست حتی یا زد؛ خواهید خاکی به. کرد خواهید اشتباهاتی مسیر، این در شک بدون 

 با مشکالت در غرق و افتیدمی پا از و کنیدمی شکست اساحس شوید،می دلسرد کنید،می سقوط

. بیاید پیش است ممکن کسی هر برای و ستعادی کامال این. شویدمی روروبه تانجلوی سدی

 .برگردید مسیرتان به دیگر بار و کنید ریزیبرنامه اشبرای فقط. است همین انسان

 استقامت جای تواندنمی دنیا در چیزی هیچ. نیدک پایداری»: گویدمی کولیج کالوین که طورهمان 

 اشمثال و نیست بااستعداد انسان یک بودنناموفق از ترمتداول چیز هیچ. بگیرد را ایستادگی و

 است پر دنیا نیست، کافی تنهایی به دانش. رفتند دنیا از پاداشی هیچ بدون که هستند هایینابغه

 «.دارند راسخ عزم و استقامت که ستهاییآن رایب مطلق قدرت. تحصیلکرده هایانسان از

 



 

 

 روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ
  تو یزندگ سال نیبهتر 

-
3۰ 

یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 هر از بعد کردنعلم قد در بلکه نیست، مانبودن شکست بدون در ما افتخار ترینبزرگ

 .ستزندگی در شکست

 * کنفسیوس *

 

 برسید، تاناهداف به تا کنیدمی عبور تالش و سختی با تانخطاهای و آزمون از که طورهمان 

 شب، یلحظه ترینتاریک. است ترنزدیک شما به کنیدمی فکر که چیزی از قیتموف که دانیدمی

 در شاید. باشد داشته فاصله شما با قدم یک فقط شاید تحول یلحظه. است آفتاب طلوع از پیش

 کلید. کنید اشمالقات است قرار امشب که فردی در یا باشد تانفردای مالقات بعدی، تماس

 .جلوست به رو حرکت در موفقیت

 بدون بارها و بارها اشهایترس با تواندمی انسان آن یواسطه به که ستقدرتی استقامت، 

  .بردارد اشراه سد از را بزرگ هایسختی تمامی وقتی تا شود، روروبه شدنتسلیم

 

 آخرین در هاآن. هستند موفقیت به رسیدن قدمی یک در که شوندمی ناامید وقتی مردم اغلب 

 .دارند فاصله پیروزی با ضربه یک فقط وقتی شوند،می دلسرد بازی یلحظه

 *پِروت راس*

 



 

 

 روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ
  تو یزندگ سال نیبهتر 

-
31 

یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 را هرچیزی حاال همین. است تاندستان در حاال همین قدرت. کنید حرکت تاناهداف سمت به 

. بردارید قدمی اشبرای که ستکافی فقط. دارید خواهید،می تانهایخواسته به رسیدن برای که

 شروع لحظه همین در تانکیلومتری هزاران سفر. بقیه از جلوتر متر یک لحظه، ره در قدم یک

 .بردارید حاال همین را تانقدم اولین پس. شودمی

 .دارید را لیاقتش که کنید زندگی جوریآن و بیرون بروید که است اشوقت حاال 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ
  تو یزندگ سال نیبهتر 

-
32 

یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 کاربرگ
 تعهدنامهفرم  :اول قدمتمرین 

 

 از که شوممی متعهد وسیله بدین هستم، امبدن و ذهن صدای که_ ______ ____ _____ من 

 که را هاییموقعیت. ندهم را ثباتیبی و ناهماهنگی از تبعیت گونههیچ یاجازه خودم به بعد به این

 نهفته جادوی و انرژی تمام و نکنم خفه نطفه در شد، خواهند زندگی در رشدم و پیشرفت باعث

 رهایی حس با همراه انگیختگی باشید، مهارشدن یآماده. درآورم خودم کنترل در را وجودم در

 امزندگی هایطلبیجاه و هاخواسته رویاها، ترینبزرگ سوی به من صحیح و مناسب هدایت باعث

 اماطراف دنیای و امخانواده خودم، زندگی در را عمیق و اساسی تغییری دهدمی اجازه و شودمی

 . آورم وجود به

 

 از هفته هر. کنم تمام را «تو زندگی سال بهترین» کتاب یبرنامه شوممی متعهد وسیله ینبد 

 سمت به وقت اسرع در و باال نفس به اعتماد با تا کرد خواهم استفاده موفقیت مدیریتی سیستم

 .کنم حرکت امطلبانهجاه و بزرگ اهداف

 

    تاریخ  و  امضا                                                                                                       

  --/--/--13      

 از که شوممی متعهد وسیله بدین هستم، امبدن و ذهن صدای که________________ من 

 را هاییموقعیت. ندهم را ثباتیبی و ناهماهنگی از تبعیت گونههیچ یاجازه خودم به بعد به این

 یجادو و انرژی تمام و نکنم خفه نطفه در شد، خواهند زندگی در رشدم و پیشرفت باعث که

 حس اب همراه انگیختگی باشید، مهارشدن یآماده. درآورم خودم کنترل در را وجودم در نهفته

 هایطلبیجاه و هاخواسته رویاها، ترینبزرگ سوی به من صحیح و مناسب هدایت باعث رهایی

 دنیای و امخانواده خودم، زندگی در را عمیق و اساسی تغییری دهدمی اجازه و شودمی امزندگی

 . آورم وجود به اماطراف

 

 از فتهه هر. کنم تمام را «تو زندگی سال بهترین» کتاب یبرنامه شوممی متعهد وسیله بدین 

 سمت به قتو اسرع در و باال نفس به اعتماد با تا کرد خواهم استفاده موفقیت مدیریتی سیستم

 .کنم حرکت امطلبانهجاه و بزرگ اهداف

 

    تاریخ  و  مضاا                                                                                                       

  --/--/--13 



 

 

 روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ
  تو یزندگ سال نیبهتر 

-
33 

یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 سالی که گذشت :قدم دوم تمرین 
 )بازنگری و اصالح گذشته(

 : داد رخ قبل سال در که هاییاتفاق بهترین از تا ده 

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

 روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ
  تو یزندگ سال نیبهتر 

-
34 

یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 :کردم گذشته سال که ریسکی ترینبزرگ 

 

 

 

 

 

 

 

 :امآورده وجود به را مثبت تغییرات ترینبیش روابطم از یک کدام در 
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 پاسخ
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------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

 پاسخ

 ..وجود دارد. کتاب وضیحات این فصل در نسخه کاملادامه ت

 «ین سال زندگی توبهتر»جهت دانلود نسخه کامل کتاب 

 مراجعه کنید. «آی موفقیت»به سایت  
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 روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ
  تو یزندگ سال نیبهتر 

-
3۵ 

یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 شکرگزاری :سوم قدمتمرین 
 )توجه به داشته های فعلی(

 :من زندگی در العادهفوق انسان سه

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 :امزندگی محل و خانه مورد در انگیزشگفت و مهم چیز سه 

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 :دارم امزندگی در که شغلی و کار مورد در انگیزشگفت و مهم چیز سه 

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ..وجود دارد. کتاب وضیحات این فصل در نسخه کاملادامه ت

 «بهترین سال زندگی تو»جهت دانلود نسخه کامل کتاب 

 جعه کنید.مرا «آی موفقیت»به سایت  
-
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 روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ
  تو یزندگ سال نیبهتر 

-
36 

یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 زندگی ارزیابی :چهارم قدمتمرین 
 

 موارد این که صورتی در. (دهید) نمره ۵ تا 1 از خوانیدمی آینده صفحات در که مواردی به

 تجربه قبال را مورد آن اگر هم آن مقابل در و بدهید ۵ آن به کند،می صدق شما مورد در

 . دهید 1 آن به اید،نکرده

 خانواده و روابطارزیابی 

 .کنممی سپری امخانواده با را اموقت از ساعت 1۰ حداقل هفته هر 

1      2     3     4     ۵  

 .شویممی جمع هم دور امدوستان با بار یک حداقل ایهفته

1      2     3     4     ۵  

 .باشم نبخشیده حال به تا که ندارد وجود امزندگی در کس هیچ 

1      2     3     4     ۵  

 . امکرده بهتربودن دوست یا( پدر) مادر بهتربودن، همسر یک یادگیری مشغول را خودم کامال 

1      2     3     4     ۵  

 تا هستم دوستانم و خانواده از حمایت و کمک برای هاییراه پیداکردن حال در فعال شکلبه 

 .باشند قبل از ترموفق

1      2     3     4     ۵  

 ..وجود دارد. کتاب وضیحات این فصل در نسخه کاملادامه ت

 «بهترین سال زندگی تو»جهت دانلود نسخه کامل کتاب 

 مراجعه کنید. «آی موفقیت»به سایت  
-
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 روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ
  تو یزندگ سال نیبهتر 

-
3۷ 

یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 بزرگ طراحی :پنجم قدمتمرین 
 

 کار و کسب

 شهرت مهم، هایپروژه کار، بازار در شغلی موقعیت منفعت، و سود درآمد، رشد :کمکی افکار

 یک یافتن عملکرد، بهبود جدید، هایمهارت توسعه، تیم مشتری، رضایت مدیریتی، سیستم برند،

 وقتهیچ باشد یادتان. دیگر مشابه مورد هزار هزاران و اندیگر در الهام حس ایجاد الهام، منبع

 .نکنید محدود را خودتان

 برسید؟ اهدافی چه به دارید دوست دارید رو پیش که سالی در 
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 روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ
  تو یزندگ سال نیبهتر 

-
3۸ 

یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 

 مالیوضعیت 

 

 شروع انداز،پس یبرنامه یک شروع تان،اموال الصخ ارزش انداز،پس درآمد، :کمکی افکار 

 حساب خانه، خرید اعتباری، هایکارت حذف کردن،خرج یدغدغه بدون موفق، گذاریسرمایه

 .دست این از مواردی و خیرات فرزندان، دانشگاه برای اندازپس بازنشستگی،

 برسید؟ اهدافی چه به دارید دوست دارید رو پیش که سالی در 
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 پاسخ
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 روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ
  تو یزندگ سال نیبهتر 

-
3۹ 

یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 جسمانیوضعیت 

 

 بدنی، قدرت افزایش پذیرشدن،انتعطاف ماراتن، دوی در شرکت آل،ایده وزن :کمکی افکار 

 تمرکزی، هایتمرین بدن، سالمت یشاخصه بهبود کلسترول، میزان کردنکم انرژی، باالبردن

 ساالنه، هایچکاپ برای ریزیبرنامه ظاهری، شکل در تغییر تغذیه، متخصص یک با همکاری

 .خوابیدن دزو و بیدارشدن زود حاضری، یغذاها و کافئین شکر، میزان کردنکم

 برسید؟ اهدافی چه به دارید دوست دارید رو پیش که سالی در 
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 روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ
  تو یزندگ سال نیبهتر 

-
4۰ 

یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 روابط
 

 که افرادی با متفاوت یرابطه یک ایجاد خود، صمیمی دوست با گذراندن وقت: کمکی افکار 

 تان،دوستان از یکی با گذراندنوقت تان،دوستان بهتمامی تولد کارت فرستادن هستند، شما فکرهم

 را جدید یرابطه این توانمی که هاییروش هستید، آن شدناختهس خواهان که جدیدی یرابطه

 .دست این از مواردی و هستید آن کردنحذف یا محدودترشدن خواهان که روابطی داد، توسعه

 

 برسید؟ اهدافی چه به دارید دوست دارید رو پیش که سالی در 
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 روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ
  تو یزندگ سال نیبهتر 

-
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 اصلی هدف ده
 انتخاب را تاناهداف ترینمهم از مورد ده فقط باید حاال اید،کرده یادداشت که اهدافی تمام بین از 

 آن به یابیدست مهلت رینآخ و جدول چپ سمت در را تانهدف یزیرشاخه طورهمین. کنید

 . کنید مشخص تانهدف راست سمت در را

 مهلت دستیابی هدف زیر شاخه
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 جادویی عامل :ششم قدمتمرین 
 بتواند که شخصیتی به شما کردنتبدیل برای برداریم ایویژه هایقدم خواهیممی تمرین، این در

 و رفتار شخصیت، مثل پردازیممی مسائلی به ما. برسد هایشخواسته تمام به آن یواسطه به

 که کنیممی بررسی هم را هاییعادت و رفتارها البته و کنیم شانوقف را خودمان باید که نظمی

 به بتواند که شویم تبدیل انسانی به توانیممی چگونه فهمیممی بخش این در. کنید شانترک باید

 را دیگر هایانسان بتواند که ستانسانی به تانشدنتبدیل در «جادو» کلید. برسد اشافاهد تمام

 پاراگراف در که مثالی از. برسد است، اشخواهان که اینتیجه به یا کند جذب خودش سوی به

 ایبر آن از و کنید درک بهتر را جادویی عامل این ابعاد بتوانید تا کنید استفاده کنم،می بیان بعد،

  .ببرید سود تاناهداف به رسیدن

 .کنید تکمیل زندگی در تانرفتارهای و اهداف طبق را خالی جاهای مثال، هر از بعد کهتوجه:  

  

 

 

 

 :۱ یشماره هدف
 آینده سال در تانحقوق دالری هزار۱۰۰ افزایش (مثال) 
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 طرح عملی من :قدم هفتم تمرین

 

 

 : 2هدف شماره 
 تاریخ دستیابی :

 مهلت انجام هدف ها
  
  

 مزایا و معایب چه کسانی تاثیر گذار هستند
  
  
  

 شخص و زمان دستیابی مربی، راهنما و یا همکارانی که می توانند کمک کنند
  
  

 کجا و چگونه بدست آوردنش؟ تحقیقاتی که باید انجام شود
  
  
  

 د؟کجا می توان پیدا کر امکانات و منابعی که نیاز دارم؟
  
  
  

 کجا می توان پیدا کرد؟ آموزش های الزم و تمرینات شخصی که احتیاج است؟
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

  :هشتم قدمتمرین 
 شوید کار به دستهمین امروز  

 

 مسیر در تا دهید انجام خواهیدمی آینده ساعت 24 در که ببرید نام را کارهایی است وقتش حاال

 . یدکن حرکت به شروع تاناهداف به رسیدن

 

 ۱ یشماره هدف 

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ۲ یشماره هدف 

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 ۳ یشماره هدف 

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 کنید عملی را تانهدافا تا دهید انجام آینده روز 3۰ در باید که ستکارهایی شناسایی وقت حاال 

 .بردارید آن به شدن ترنزدیک برای هاییگام و

 کرد؟ خواهید چه کار این برای 

 نظر در اندازپس برای که ایبرنامه طبق آن از بعد و دهید انجام را خود خیرات اولین: مثال 

 داشتن برای که را ایبرنامه و کنید استخدام را تانشخصی سازیبدن مربی. بردارید قدم اید،گرفته

 و مکالمات برقراری. جدید استاد یک انتخاب. کنید دریافت او از دارید، احتیاج ترسالم بدنی

 . هم کنار وقت گذراندن برای ریزیبرنامه و خانوادگی هایبرنامه تعیین. الزم هایتماس
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 را تانرویاهای بتوانید آن یواسطه به تا باشد تاناهداف با راستاهم باید تانروزانه کارهای ریتم

 *هاردی دارن* .کنید تبدیل تانزندگی آوردهایدست به

 

 شوق و شور ناپدیدشدن از بعد حتی ام،شده آن انجام به موظف که را ارهاییک تمام دهممی تعهد

 .دهم انجام مدام اولیه

 .........-....... : زمانی یمحدوده

 جمعه شنبه5 شنبه4 شنبه3 شنبه2 شنبه1 شنبه لـار/عمـرفت

تها
قی

وف
م

 

ف
هدا

ا
ف 

تال
اخ

 

 2- ۵ 3   * *   * سه تماس اضافه

 1- 3 2  *   *   سه سخنرانی اضافه

 1- 4 3 *  *   *  دقیقه ورزش30

 1- ۵ 4  *  * *  * صفحه کتاب 20ن خواند

 2- ۵ 3  *  *   * دقیقه برنامه آموزشی 30

 4- ۷ 3 *   *   * خوردن صبحانه سالم

 ۰ 1 1   *     بیرون رفتن با همسر خود

 2- ۵ 3 *  *   *  دعا کردن

 ۰ ۵ ۵ * * *  *  * نوت برداری روزانه

 13- 4۰ 2۷ مجموع       
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  تو یزندگ سال نیبهتر 

-
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 )سه ماهه(فصلی پیشرفت دفترچه مدیریت

 )سه ماه اول( فصل اول 

  
. ایدکرده تاررف چگونه «زندگی یچرخه» در گذشت که فصلی در که کنید مشخص شکل این در 

 پیشرفت زندگی هایبخش تمام در و رسدمی نظر به متعادل آیا. کنید وصل هم به را هانقطه

 تریبیش توجه باید کجاها رو پیش فصل برای که شویدمی متوجه نیست جوریاین اگر اید؟داشته

 .بکنید

 :کنم متوقف را عادات رفتاری )و چه کارهایی( چه آینده باید فصل این در

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 :دهم امانج تربیش را کارهاییعادات رفتاری مثبتی و چه  چه آینده باید فصل این در

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 خواهم در ارتباط با رویکرد فصل مطالعه کنم:کتابی که می ۵

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 :کنم شرکت فصل تم با ارتباط در که وبینار یا سمیناری بهترین 

 بررسی -1

 ۱-۳-۵ ریزیبرنامه -2
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  تو یزندگ سال نیبهتر 
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  
 :کنم محدود بعد، فصل در باید که هایی و ارتباطاتیهمکاری ها،مشارکت 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :کنم گسترده بعد، فصل در باید که ها و ارتباطاتیها، همکاریمشارکت 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :کنم قطع بعد، فصل در باید که ها و ارتباطاتیهمکاری ها،مشارکت 

 

 

 

 

 

 

 

 و ارتباطات هاهمکاری، هاشراکت ارزیابی -3
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 ماهانه پیشرفت دفترچه مدیریت
 اول ماه

  
 پیشرفت سرعت هفتگی ثبت یبرنامه در ماه این رفتارهای/هافعالیت همه برای کلی اهداف        

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

 پاسخ

  بـررسـی
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 (هفته 52) هفتگی پیشرفت دفترچه مدیریت

 اول یهفته
 

  
 سه هدف برتر برای امسال:        

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 سه هدف برتر برای این ماه:        

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 سه هدف برتر برای این هفته:        

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 :سه اتفاق مهم این هفته        

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 داشت: خواهند تاناهداف روی را تاثیر ترینبیش اتفاقاتی و هامالقات چه        

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 :بیاموزم باید شخصی یتوسعه برای هفته این که مواردی       

  ریزیبرنامه -1
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 

  
 :ها و موفقیت هاپیروزی       

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :هاشکست ناکامی ها و       

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 جمعه شنبه5 شنبه4 شنبه3 شنبه2 شنبه1 شنبه لـار/عمـفتر

تها
قی

وف
م

 

ف
هدا

ا
ف 

تال
اخ

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

    مجموع       
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یا خانواده فردی است و رد ـط مخصوص فـفق محصولاین 
خریداری  «تـآی موفقی»تقیم از سایت بطور مسآنرا  که

 .ـاز و حـرام میباشدغیرمج به هر نحوی کرده است و کپی آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آی موفقیت سایتتوسط شده تهیه 
-

 دوست عزیز سالم
 

 شما در حال استفاده یکی از محصوالت وب سایت "آی موفقیت" هستید

 از آنجایی که برای تهیه و تولید این محصول زمان و هزینه زیادی صرف شده است

 دی می دهدحق استفاده از محصوالت را تنها به فر «آی موفقیت»وب سایت 

 ستکه نسخه اصلی را از سایت ما تهیه و هزینه آن را پرداخت نموده ا

 و کلیه نسخه های کپی شده و استفاده آنها از لحاظ قانونی و شرعی حرام می باشد

 در صورتیکه تا کنون از نسخه کپی شده ای استفاده نموده اید

 جهت کسب رضایت صاحب اثر می توانید

 واریز نمائید.« آی موفقیت»سایت  خرید محصول در هزینه آن را از طریق
 


