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۷ گرا تا آمادگی ذهنی برای موفقیت

برای تنظیم قطب نمای ذهنتان به ۷ گرا نیاز دارید! شما باید ۷ گرایش مهم در خودتان ایجاد کنید که ذهنتان کاماًل آمادگی 
داشته باشد تا بتوانید به موفقیت برسید و به یک فرد مثبت و خوش بین در همه ی شرایط تبدیل شوید.

1. به آینده فکر کنید
»آیندهگرا« باشید! هیچ گاه افسوس گذشته را نخورید، زیرا به آن تسلط ندارید و نمی توانید تغییرش دهید. اگر در گذشته 
شکست خورده اید، فریبتان داده اند، ضرر بزرگی متحمل شده اید، به شما خیانت کرده اند یا اتفاق ناگواری برایتان رخ داده 
است؛ اکنون کاری از دستتان ساخته نیست! تنها نکته ی مفیدی که می توانید از این اتفاقات به دست آورید، درسی است که 
از آن می گیرید و تجربه ای است که کسب می کنید. اگر مدام در گذشته ی تلخ خود غرق شوید، تنها روح و جسم و ذهنتان 

را نابود می کنید!
افراد موفق همیشه درباره ی آینده ی خود بسیار تفکر می کنند. شما نیز با کارهای درست در زمان حال، آینده ی خود را 
بسازید. طرح سؤال »چگونه« بسیار قدرتمند و مهم است. وقتی بدانید چه خواسته ای دارید، تنها سؤالی که باقی می ماند، 

این است: »چگونه به هدفم برسم؟«
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2. به اهدافتان بیندیشید
در  می تواند  اهدافتان  برسید.  آن ها  به  بتوانید  تا  باشید  داشته  مکتوبی  و  دقیق  روشن،  اهداف  باید  باشید!  »هدفگرا« 

زمینه های مادی، معنوی، کاری، خانواده، سالمتی و... باشد.

۷اقدامبرایهدفگذاری:
1. تعیین کنید که در هر زمینه ای چه می خواهید.
2. هدف هایتان را بسیار دقیق و روشن بنویسید.

3. برای رسیدن به اهدافتان، زمان الزم را مشخص کنید.
4. فهرستی از تمام کارها و اقداماتی که برای رسیدن به اهدافتان باید انجام دهید، تهیه کنید.

5. برای اقدامات فهرست خود برنامه ریزی کنید.
6. بالفاصله برای برنامه تان اقدام کنید و کاری را که الزم است، انجام دهید.

۷. تصمیم بگیرید و متعهد شوید که همه روزه کاری انجام دهید تا شما را به هدفتان نزدیک کند.

۳. از خود بخواهید که جزء بهترین ها باشید
»برتریگرا« باشید! تصمیم بگیرید که به جمع 1۰ درصد برتر در حرفه ی خود بپیوندید. هیچ کس و هیچ عاملی جز خودتان 

نمی تواند شما را متوقف کند! همه چیز تنها به شما بستگی دارد.
سؤالکلیدی: »کدام تک مهارت است که اگر در خودم بهتر کنم و آن را به سطح عالی برسانم، در حرفه ام بیش از هر 

چیز دیگری به من کمک می کند؟«
سؤال باال را از خودتان بپرسید و بهترین جواب را برای آن پیدا کنید. حاال مهارت موردنظر را به عنوان یک هدف در نظر 

بگیرید، برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنید و هرروز روی آن کار کنید.

۴. به نتایج توجه کنید
»نتیجهگرا« باشید! همیشه به نتیجه ی کارها فکر کنید. فهرست کارهایتان را اولویت بندی کنید و مهم ترین کار را انتخاب 

کنید، سپس با تمام وجود به انجام دادن آن بپردازید تا آن را تکمیل کنید و به انتها برسانید.
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۵. روی راه حل ها متمرکز شوید
»راهحلگرا« باشید! به خود مسائل یا مشکالت فکر نکنید، بلکه به راه حل آن ها فکر کنید. به جای فکر کردن به اینکه چه 
اتفاقی افتاده و چه کسی مقصر است، تنها به راه حل بیندیشید و به دنبال یافتن آن باشید. توانایی حل مسئله را در خودتان 

افزایش دهید و به راه حل ها متمرکز شوید.

۶. به یادگیری متعهد شوید
»رشدگرا« باشید! متعهد شوید که در تمام عمرتان به یادگیری بپردازید. »زندگیماتنهادرصورتیبهترمیشود
کهمابهترشویم.« همیشه به دنبال اطالعات جدید، روش های تازه، ایده های نو و مطالب مفید باشید. به شما تبریک 

می گویم! اگر این مقاله را می خوانید، پس در حال یادگیری هستید و این نشان از برتری شما دارد!
این یکی از مهم ترین تفاوت های موفق ها و سایرین است. افراد بسیار موفق و ثروتمند همیشه حداقل 2 ساعت را در روز 
به یادگیری خودشان اختصاص داده اند و می دهند. به دنبال مطالب بی ارزش و غیرمفید نباشید. بیشتر مردم فقط تلویزیون 

تماشا می کنند! آینده متعلق به کسانی است که هرروز توانایی هایشان را افزایش می دهند و بهتر می شوند.
و  آموزشی )سی دی ها  از محصوالت  و  کنید  آموزشی شرکت  و همایش های  دوره ها  کارگاه ها،  در  بخوانید؛  کتاب  فراوان 
دی وی دی های صوتی و تصویری و...( مناسب استفاده کنید. این آموزش ها می تواند درزمینه ی اهدافتان، زندگی شخصی 

یا کارتان و... باشد.

نکتهبسیارمهم: همیشهحداقل۵درصدازدرآمدتانو۱ساعتاززمانتانرادرطولروزبهیادگیری
اختصاصدهید.سرمایهگذارِیآموزشیبسیارپُرسودودرواقعبهتریننوعسرمایهگذاریاست؛زیرا
میتوانیدتاصدهابرابرآنمبلغرابهدرآمدتانبیفزاییدوچندینهزاردرصدسودکنید! این اغراق نیست، 

بلکه کاری است که همه ی ثروتمندان انجام می دهند.
اگر این مورد بسیار مهم را تا پایان عمرتان پیگیری کنید، به نتایج فوق العاده ای خواهید رسید و همیشه جزء 5 درصد برتر 
جامعه خواهید بود! در ابتدا کمی صبور باشید تا به نتیجه برسید. وقتی لذت این کار را بچشید، دیگر هرگز دست از این کار 

نخواهید کشید!
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۷. همین حاال انجام دهید
»عملگرا« باشید! شما تنها زمانی به اهدافتان خواهید رسید که عمل کنید! هر چیزی که یاد می گیرید، بدون عمل، ارزشی 
ندارد. شاید مهم ترین تفاوت افراد موفق و ناموفق در »عملکردن« باشد. هر نکته ای که یاد می گیرید و هر برنامه ای که 
دارید، بالفاصله به آن عمل کنید و سرعت عمل داشته باشید. همیشه به انجام دادن کارهای کلیدی و مهم خود با تمرکز 

بپردازید و سریع اقدام کنید.

نویسنده:فردینمحمدی
موضوع:موفقیت
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]برایمشاهدهیاینمقالهدرسایتموفقیارواعالمنظراتخود، اینجاکلیککنید![
برایخواندنجدیدترینمطالبموفقیتوثروتمندی،بهسایتموفقیارمراجعهکنید!
برایدانلودرایگانآموزشهاومقاالتمشابهاینمطلب،عضوسایتموفقیارشوید!
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