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کرایگ هایپر، نویسنده، محقق، سخنران و مجری، با توجه به بخش های مهم کتاب هایی که خوانده و تجربه هایی 
که در زندگی داشته است، عادت هایی را که باعث موفقیت افراد می شود، در قالب ۴۰ نکته کلیدی و فشرده بیان 

کرده است.

توجه: این مقاله شامل دو بخش می باشد. برای مطالعه ی بخش اول، به مقاله ی »۴۰ عادت افراد موفق - 
بخش اول« مراجعه کنید!

عادت های انسان های موفق
۲۱. افراد موفق منتظر سرنوشت و شانس نمی مانند تا آینده شان را رقم بزند! آن ها بر این باورند که با تعهد، تالش 

و فعالیت، بهترین زندگی را برای خودشان می سازند.

۲۲. وقتی بیشتر مردم کاری نمی کنند، آن ها مشغول فعالیت هستند. آن ها قبل از اینکه مجبور به کاری بشوند، 
عمل می کنند.
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۲۳. نسبت به افراد معمولی، کنترل بیشتری روی احساساتشان دارند. آن ها همان احساساتی را دارند که همه دارند، 
اما هیچ گاه برده ی احساساتشان نمی شوند.

۲۴. در برقراری ارتباط با دیگران قوی هستند و روی رابطه ها کار می کنند.

۲۵. برای زندگی شان برنامه دارند و سعی می کنند برنامه شان را عملی کنند. زندگی آن ها از کارهای برنامه ریزی 
نشده و نتایج اتفاقی به دور است.

۲۶. در زمانی که بیشتر مردم از رنج کشیدن و بودن در شرایط سخت شدیداً فرار می کنند، افراد موفق قدر کار 
کردن را می دانند و مفهوم سختی کشیدن را درک می کنند.

۲۷. ارزش های زندگی شان معلوم است و زندگی شان را روی همان ارزش ها بنا می کنند.

۲۸. آن ها تعادل دارند. وقتی ازلحاظ مالی موفق هستند، می دانند که پول لزومًا به معنای موفقیت نیست. آن ها 
می دانند افرادی که فقط ازنظر مالی در سطح مطلوبی قرار دارند، موفق نیستند. خیلی ها تصور می کنند پول همان 
به  دستیابی  برای  است  وسیله ای  دیگر،  مثل چیزهای  پول هم  که  دریافته اند  موفق  افراد  اما  است،  خوشبختی 

موفقیت و خوشبختی.

۲۹. اهمیت تسلط داشتن روی خود را درک کرده اند. آن ها قوی هستند و از اینکه راهی را می روند که کمتر کسی 
می تواند برود، لذت می برند.

۳۰. از خودشان مطمئن هستند و به احساسات ناشی از اینکه کجا زندگی می کنند و چه دارند و چطور به نظر 
می رسند، توجهی نمی کنند.

۳۱. بخشنده و مهربان هستند و از اینکه به دیگران کمک می کنند تا به خواسته هایشان برسند، خوشحال می شوند.
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۳۲. متواضع هستند و اشتباهاتشان را با خوشحالی می پذیرند و به راحتی عذرخواهی می کنند. آن ها از توانایی هایشان 
مطمئن هستند، ولی به آن مغرور نمی شوند. آن ها خوشحال می شوند که از دیگران بیاموزند و از اینکه به دیگران 

کمک می کنند تا خوب به نظر برسند، بیشتر از کسب افتخارات شخصی شان لذت می برند.

۳۳. انعطاف پذیر هستند و از تغییرات بهره می برند. وقتی وضعیتی پیش می آید که عادت ها و آسایش روزمره شان 
را بر هم می زند، از آن استقبال می کنند و وضعیت جدید را با آغوش باز می پذیرند.

۳۴. آن ها همیشه سالمت جسمی خودشان را در وضعیت مطلوبی نگه می دارند و می دانند که بدنشان خانه ای است 
که در آن زندگی می کنند و به همین دلیل، سالمت جسمانی برای آن ها بسیار مهم است.

۳۵. موتور بزرگ و پرقدرتی دارند! سخت کار می کنند و تنبلی نمی کنند.

۳۶. همیشه منتظر بازتاب کارهایشان هستند.

۳۷. با افراد منفی، بدذات و غیرموجه نشست وبرخاست نمی کنند.

۳۸. وقت و انرژی شان را روی وضعیت هایی که از کنترلشان خارج است، صرف نمی کنند.

۳۹. کلید خاموش-روشن دارند! می دانند چگونه استراحت کنند و آرام شوند. از زندگی شان لذت می برند و سرگرم 
می شوند.

۴۰. آن ها به آموخته هایشان عمل می کنند. درباره ی نظریه های عجیب وغریب خیال بافی نمی کنند، بلکه واقع بینانه 
به زندگی می پردازند.
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نتیجه گیری: عادت های شما زندگی تان را شکل می دهد و تکرار این رفتارهای درست یا غلط در 
درازمدت می تواند باعث موفقیت یا ناکامی شما شود. بیشتر انسان های موفق عادت هایی شبیه 
به هم دارند که برتری آن ها را در زندگی و کسب وکار رقم زده است. شما هم با الگوبرداری و 

ایجاد این عادت ها در خودتان می توانید به موفقیت دست پیدا کنید.

توجه: این مقاله شامل دو بخش می باشد. برای مطالعه ی بخش اول، به مقاله ی »۴۰ عادت افراد موفق - 
بخش اول« مراجعه کنید!

• نویسنده: کرایگ هایپر
• تهیه مطلب: تیم موفق یار

• منبع: موفق یار

برای مشاهده ی این مقاله در سایت موفق یار و ثبت امتیاز و نظرات خود، اینجا کلیک کنید!
برای ترویج موفقیت در جامعه، لطفاً این فایل را با دوستان و آشنایانتان به اشتراک بگذارید!
برای دانلود رایگان آموزش ها و مطالب موفقیت و ثروتمندی، به سایت موفق یار مراجعه کنید!

www.MovafaghYar.com

http://www.movafaghyar.com
http://www.movafaghyar.com
http://www.movafaghyar.com
http://www.movafaghyar.com
http://movafaghyar.com/%db%b4%db%b0-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d9%88%d9%85/
http://www.movafaghyar.com

