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ما اکنون در قرن بیست ویکم زندگی می کنیم و همه ی افراد باهوش می دانند که کسب موفقیت در این زمان بسیار 
مهم و ضروری است. در این مقاله با ۷ درس مهم آشنا می شوید که می توانید از آن ها برای رسیدن به موفقیت 

خود کمک بگیرید.

1.انسانبهتر
زندگی ما تنها زمانی بهتر می شود که خودمان بهتر شویم. واقعیت این است که تا زمانی که خودتان 
تغییر نکنید، زندگی تان نیز تغییر نخواهد کرد! شما باید روی دنیای درون خود کار کنید. باید ابتدا افکار و سپس 
کارهایتان را بهتر کنید تا بتوانید نتیجه ی آن را در زندگی خود مشاهده کنید. تا وقتی که کارهای قبلی خود را ادامه 

دهید، همان نتایج قبلی را نیز به دست خواهید آورد. اگر موفقیت بیشتری می خواهید، باید تالش بیشتری کنید.

۲.فایدهمشکالت
در هر مشکل یا مسئله ای که با آن مواجه می شوید، بذر سود و منفعتی برابر یا بیشتر از آن 
وجود دارد. تقریبًا همیشه مسائل و موانع وجود دارند و این یکی از ویژگی های این دنیا است. شما در زندگی و 
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کارتان بارها با مشکالت مختلف برخورد کرده و در آینده نیز مواجه خواهید شدید. این مسائل ذهن انسان را باز 
کرده و وادار به فعالیت می کنند، به شرط آن که دید درستی نسبت به آن ها داشته باشید. در هر مشکلی به دنبال 

درس ها و تجربه های باارزش باشید.

۳.نگاهبهآینده
مهم نیست از کجا می آییم؛ مهم این است که به کجا می رویم. گذشته را نمی توان فراموش کرد، اما 
شما نباید ناکامی های آن را وارد آینده ی خود کنید. هرگز اجازه ندهید اتفاقی که در گذشته افتاده، شما را متوقف 
کند. شاید شکست ها و اشتباهاتی در گذشته ی خود داشته اید، اما این به معنای تکرار آن ها نیست. در حال زندگی 

کنید، اما نگاهتان همیشه رو به آینده باشد.

۴.یادگیریبرایاهداف
شما می توانید برای رسیدن به اهدافتان هر چیزی را که الزم است، یاد بگیرید. برای خودتان 
اهداف بزرگی تعیین کنید و برای رسیدن به آن ها برنامه ریزی کنید. شما با آموزش و یادگیری برخی مهارت های 
مهم می توانید سریع تر و آسان تر به هدف خود برسید. آن مهارت ها را به خوبی شناسایی کنید و تالش کنید تا آن ها 

را بیاموزید. هیچ کس در ابتدا همه چیز را نمی داند!

۵.شروعباضعف
هر کاری که خوب انجام دادن آن باارزش است، ارزش آن را هم دارد که ابتدا آن را ضعیف 
انجام دهید. تمام افراد موفق از ابتدا در کارشان عالی نبوده اند، بلکه کار خود را ضعیف یا معمولی شروع کرده اند 
و با تالش فراوان و در طول زمان توانسته اند خود را به سطح عالی برسانند. هر چیزی قبل از آن که آسان شود، 
دشوار است. سختی کار را در شروع تحمل کنید تا زمانی که برایتان آسان شود. هر کار ارزشمندی، ارزش آن را 

دارد که ابتدا نتوانید آن را به خوبی انجام دهید!

۶.انتخابهایبیشتر
شما به اندازه ی انتخاب های خود توانا هستید. اگر با یک یا دو بار شکست دست از تالش بردارید، هرگز 
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نمی توانید به موفقیت برسید. آزادی عمل با امتحان های شما در رابطه است. راه های مختلف را امتحان نمایید تا 
باالخره مسیر درست را پیدا کنید. همیشه باید بخواهید که به انتخاب های بیشتری دست پیدا کنید تا تواناتر شوید. 
با انتخاب های بیشتر در زندگی، کار، روابط و... می توانید انتخاب بهتری نسبت به گذشته ی خود داشته باشید و 

موفق شوید.

۷.محدودیتذهنی
راه  تنها محدودیتی که وجود دارد، محدودیتی است که شما در ذهن خود ایجاد می کنید. در 
رسیدن به موفقیت موانع مختلفی می تواند وجود داشته باشد، اما هیچ کدام قدرت متوقف کردن انسان را ندارند! 
بسیاری از محدودیت ها و موانع درواقع ذهنی هستند و اگر شما آن ها را در ذهن خود بزرگ نکنید و در مسیر 
اهدافتان دست به عمل بزنید، خواهید دید که بیشتر این موانع یا وجود ندارند یا بسیار کوچک تر از آن هستند که 

شما در ذهن خود تصور می کردید.

به آن وجود  برای رسیدن  مانعی  تمام وجود بخواهید، هیچ  با  را  اگر هر چیزی  نتیجه گیری: 
نخواهد شد. شما توانایی رسیدن به هر هدف بزرگی را دارید. از ۷ درس باال برای رسیدن به 

موفقیت خود در قرن بیست ویکم استفاده کنید.

• نویسنده: فردین محمدی
• موضوع: موفقیت
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برای مشاهده ی این مقاله در سایت موفق یار و اعالم نظرات خود، اینجا کلیک کنید!
برای ترویج موفقیت در جامعه، لطفاً این فایل را با دوستانتان به اشتراک بگذارید!

برای دانلود رایگان آموزش ها و مقاالت موفقیت و ثروتمندی، عضو سایت موفق یار شوید!
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