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 وانید بهشما می ت و تست شده طالیی تکنیک 10چگونه با انجام دادن 

 دست پیدا کنید موفقیت بیشتر در زمان کمتر

 های تجربه شده(تکنیک)

 

 مقدمه:

بتی ا اعمال مثیبه دقت مرور کنید اید ین اواخر در ذهنتان داشتهی را که در اافکار خواهم که از شما مینخست 

های کنیکتمجموعه " یزیرا برخورد شما با کتابچه ،اید را به خاطر بیاوریدمدتی پیش انجام دادهرا که اخیراً یا 

اید یا به اشتهنتان دبدون شک به علت افکار یا اعمال مثبتی بوده است که در ذه" در زمان کمتر بیشتر موفقیت

ا شم .د یافتبه شما تعلق خواهکنون کلیدی است که ابازتاب آن افکار و اعمال مثبت، شاه اید.آن عمل کرده

واهید خریافت داکنون کلیدش را که  و رویاهایتان در پشت دری قرار دارد الیق موفقیت و خوشبختی هستید

 !کرد

تر مان کمر در زتبیش روش موفقیت  100امتحان بیش از  وی مطالعه، تحقیق این کتابچه بدون هیچ اغراقی ثمره

گی ی با شرایط زندو مردانتجربه شده توسط زنان بارها تکنیک کامالً موثر و  10 روش، 100است. از بین این 

المقدور یانتخاب و به زبانی حتمتی تحصیلی و سال -عاطفی -خانوادگی -مالی -های کاریدر زمینهمتفاوت، 

 اند. دهساده توضیح داده ش

ها یک از این تکنیکهیچ اند.ار موثر بودهبسیو  شده انامتح مختلف ی این موارد در کشور ما توسط افرادهمه

 مختص جوامع غربی نیست و در تمامی دنیا و برای تمامی افراد کاربرد دارد.صرفاً 
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کنیک ترکیب چند تها و یا با استفاده از هر چیزی که در زندگی آرزویش را دارید با  انجام یکی از این تکنیک

 کنیم...!پس شروع می .خواهد پیوستاقعیت وبه گانه های دهاز این تکنیک

 

 برای موفقیتی روانی : ایجاد انگیزه1تکنیک 

 .در زمان کمتر بیشتر برای تمامی جویندگان موفقیت قابل استفاده موارد کاربرد:

داشته نمنفی  یا گفتگوی درونی بیشتر در زمان کمتر تصورات نسبت به قابلیت خود در رسیدن به موفقیت 

ح رعت اصالها را به سپی برده و آن و موفقیت باید به باورهای غلط خود در مورد مدیریت زماننخست باشید. 

 کنید. 

ده از روح نکرده و برعکس باعث خواهد شد که با استفامدیریت زمان شما را تبدیل به فردی خشک و بی

ا متوجه جویی کنید. آیساعت در وقتتان صرفه 2هایی که به شما آموزش خواهیم داد روزانه حداقل تکنیک

جویی! خودتان بنشینید ماه صرفه 3این یعنی ساالنه بیش از  ؟ساعت وقت هستید 2اهمیت صرفه جویی روزانه 

ستراحت و ابه درآمد شما یا فرصت ایجاد شغل دوم یا  %35حدود  و حساب کنید! این یعنی اضافه شدن 

ست به اان  قرار فکر نکنید که با مدیریت کردن زم ری، امایگاتان یا هر کار مفید ددهتر به خانوارسیدگی بیش

 ،ترالترل داشته باشید فعخود کنو زمان تر بر زندگی یک آدم ماشینی تبدیل شوید. برعکس هر چقدر بیش

استفاده  "یبرایان تریس"ی های برگزیدهروشاز  ت زمانیمدیرخواهید شد. برای عادت به  ترموفقتر وسرزنده

 کنید: 

قادر  نید کهبا خود در این مورد به صورت مثبت صحبت کرده و همیشه تجسم ک جمالت تاکیدی مثبت: .1

این  کار ببرید مثل هستید جمالت مثبت را در زمان حال بهو موفق شدن ی زمان به مدیریت بهینه

 :جمالت

 "کنممن از وقتم به خوبی استفاده می"

  "من قادر به مدیریت زمان هستم" 
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 به انجام ای دشوار را در مدت کمیپروژه مثالً اگر قرار است ،اگر چالشی پیش رو دارید خالق:تجسم  .2

راز دزاحم مرام و بدون وجود عوامل ار در یک یا چند نوبت، در اتاقی آبرسانید پیش از شروع ک

تر آرام و من آرام" به خود بگویید: کردن بدنتان بپردازید.ریالکس به و از فرق سر تا نوک پا ده کشی

 ممکن در وهترین نحبرام کشیده و تجسم کنید که آن پروژه یا کار را به چند نفس عمیق و آ ."شوممی

ه ت نیز بیر عالم واقعمطمئن باشید که د دهید.تعیین شده تحویل می زمان کم انجام داده و در موعد

و  اور داردبل به آن برا که از قچه زیرا مغز شما آن پروژه را انجام و تحویل خواهید دادهمان خوبی 

 پیاده خواهد نمود. قعیت نیزدر وا برای خود تجسم کردهچند بار آن را 

 .ید کردخواهمشاهده  راتری اثر بیشتر ریالکس باشید رین بیشتماین  هر قدر در هنگام  

وزید و بیامخواهید استفاده بهینه از زمان را با اعمالتان به دیگران فرض کنید می نقش آموزشی: .3

 ایکنید و ایفیمدیریت زمان را آموزش دهید و یا تجسم کنید که دارید نقش مدیریت زمان را بازی م

 این نقش به شما محول شده است و با این شیوه به مدیریت کردن زمان عادت کنید.

خاب و خود انت یتوانید افراد دیگری را که در این زمینه موفق هستند به عنوان الگو برامی الگوبرداری: .4

 تا به مدیریت زمان عادت نمایید.از کارهای آنان پیروی کنید

ه شما از این میلیون تومان پول گرو بگذارد و به شما بگوید ک 100اگر کسی  قانون کارآیی جبری: .5

ق شما تعل ل بهاین پو به درستی  مدیریت کنید لحظه تحت نظر هستید و  اگر یک ماه زمان خودتان را

ی قوی وارد عمل انگیزه فرض و با چنین فت رفتارتان در آن یک ماه چگونه خواهد بود؟!خواهد گر

 شوید.

ق تیاو اش ا شورگر تصور شفافی از لیاقت و  کارآیی خود داشته و آن را با ترکیب اندیشه و احساس: .6

خصوص اگر هپذیرد، بیتر مذهن ناخودآگاه شما این تصویر را بسیار سریع ،وفقیت ترکیب کنیدمبرای 

 اید!فرض را بر این بگذارید که موفق شدهاز قبل 

 طریق ازی روانی قوی و تمرین آن تر، ایجاد انگیزهدر زمان کم بیشتر نخستین گام برای موفقیت

 باشد.فوق می هایروش
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  و توفان فکری معکوس (Brainstorming)توفان فکریروش : 2ک تکنی

 تمامی جویندگان موفقیت بیشتر در زمان کمتر. استفاده برایقابل  موارد کاربرد:

آیا در  آیا بیکارید؟  حلی برای آن بیابید؟!توانید راهکنید نمیآیا مشکلی دارید که هر چقدر در مورد آن فکر می

 کند؟!یت از شما فرار می؟ آیا موفقدانید باید چه کار کنیدمورد امری مردد مانده و نمی

ه ر کتابی بد  "الکس فیکنی آسبورن" "، مادیسون اونیو" مدیر اجراییار توسط بروش توفان فکری نخستین 

 این روش   تکامل هطوری ک ،یافت توسط افراد دیگر تکامل و به تدریج  مطرح شد "قوه تخیل به کار رفته"نام 

 . است ادامه داشته نیز تا به امروز العادهفوق

برای ه موده شدبسیار موثر و آز علمییکی از ابزارهای  ،روش توفان فکری و در پی آن توفان فکری معکوس

  دو صورت فردی و به ،این روش  حل برای هر مشکلی است.یافتن بهترین راهشناسایی علل مشکالت و 

به  باشد تا شخص بتواند بدون نیازی فردی آن میجمعی قابل انجام است که در این آموزش تاکید ما بر جنبه

گاه مغز ریق فعال کردن فوری  بخش ناخودآشخصاً و از طحل مشکالت مختلف خود را راهنیز  همکاری دیگران

 خویش بیابد!

ک ور واضح بر یمشکل خود را به صورت یک سوال و به ط ،و پیش از خواب هنگامشب توفان فکری فردی:

م اغذ و قلک دنبیدار ش بید. صبح پس ازصفحه کاغذ نوشته و با یک قلم  باالی سرتان بگذارید و بعد بخوا

اسخی که به ذهنتان پاسخ )نه کمتر و نه بیشتر( بنویسید، هر پ 20اید مذکور را برداشته و برای سوالی که نوشته

 ،ودننبودن یا ببنویسید، به هیچ عنوان به عملی  هم به نظر برسد و احمقانه رسد هر چقدر غیر عملی و غلطمی

هر چه را که  ر کنید فقط رسد نباید فکراه حلی که به نظرتان می حمقانه بودن  ، عاقالنه  یا اغلط بودن درست یا

 وقطع نکنید  نوشتن را رسده ذهنتان نمیحتی اگر چیزی ب سریع بنویسیدرسد بدون فکر کردن و به ذهنتان می

اهد باعث خو این کار .یدکه به ذهنتان آمد بنویسرا چه  هربعد، تا   "نویسمفعال چیز خاصی نمی ": مثال بنویسید

ن را در ل ممکحشد که در یک لحظه ذهن ناخودآگاهتان از استیالی ذهن خودآگاهتان گریخته و بهترین راه 

 . های دیگر بیابدحلبین راه
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د تا به های پیشرفته نیز در هنگام توفان فکری استفاده کنیتوانید از این تکنیکمیاگر چیزی به ذهنتان نرسید 

 برسید: نتایج بهتری

 به عنوان مثال به چند سال پیش برگردید یا خود را  .کنید جسمخودتان را در زمان و مکان دیگری ت

 ی جدیداز این زاویه رسددر مکانی دیگر فرض کنید و حاال به مشکل  و راه حلی که به نظرتان می

امکان  در وضعیت شما بوداگر او بنگرید یا دیگری را در موقعیتی که هستید تصور کنید و فکر کنید که 

کند که ناخودآگاه شما تمامی این کارها کمک می لعملی اتخاذ کند.اداشت در چنین حالتی چه عکس

 .های بکرتر دست یابدو به پاسختر شده فعال

  ها ی مشترک ایدهشاید از ابتدا نقطه کنید.را کشف  رسدمیهایی که به ذهنتان ی مشترک ایدهنقطه

خواهید راهی برای اول شدن در ولی از این نقطه نظر نیز به قضیه نگاه کنید  مثال اگر می معلوم نباشد

ه باشید و از داشت ی نخبگان تحصیلی توجههمه توانید به وجوه مشترکی بیابید میکور سراسرکن

 را بیابید.حل بهترین راهدر این مورد، ترکیب چند ایده 

  العاده داشتید مثالً اگر تجسم کنید که اگر یک نیروی خارق توانیدمی العاده.نیروی خارقداشتن تجسم

توانست در حل توانستید پرواز کنید یا پشت اجسام را ببینید این توانایی جادویی چه تاثیری میمی

 شما داشته باشد! فعلی مشکل

در ردای آن روز فنی ساعت بعد یع 24و دقیقاً راه حل کاغذ را به کناری بگذارید  20پس از نوشتن دقیقاً 

بندی اولویت ها را، آنبودنو موثر ی میزان عملی ز جنبهااید بررسی و راه حلی را که نوشته  20 محیطی آرام

 ریزی کنید.ن روز برای اجرای آن برنامهرا انتخاب و از همالویت اول کرده و او

های نوشته شده در توانید از دیگر تکنیکحلتان میبرای اجرای موفق راه .ایدحل را یافتهاکنون شما دیگر راه 

 .کتابچه استفاده نماییداین 

 توفان فکری معکوس:

 خواهد شد.  ال همه چیز روشنبا یک مث به کار ببرید. توانیدهم می را روش توفان فکری معکوس



6 

 

م؟! و توانم ثروتمند نشواز خود بپرسید: چطور می باید ،دانید چطورشوید و نمیخواهید ثروتمند به فرض اگر می

س ها را برعکی آن روز تمامی آنوتمند نشدن شما شود بنویسید و فرداتواند موجب ثرام مواردی را که میتم

یا  نید!کآغاز موارد برعکس شده را برای ثروتمند شدن  آن هترین بندی نموده و عمل به بویترده و اولک

ه چ جه هستم ای که االن من با آن مواسئلهدر مورد این م بپرسید اگر فالن کس جای من بوداز خود توانید می

 نید.را نوشته  سپس به برعکس آن فکر ک رسید هر جوابی که به نظرتان داد؟ سپسالعملی نشان میعکس

اشت اهد دتری خوتاثیر بیش روش توفان فکری اگر به صورت جمعی و فردی انجام شود توفان فکری جمعی:

 توانید ترتیب اظهار نظراتاهد داشت میه را بر عهده خوفر مدیریت جلسی توفان فکری جمعی یک ندر جلسه

تر موردتوجه است یا نظراتش مورد کس نباید احساس کند که کمهیچ .شیر و خط مشخص کنیدسکه و را با 

قدر بهتر است. اشد همانر بتیشتعداد نظرات در توفان فکری جمعی ب رگیرد. هر چقدتوجه قرار نمی

تر باید استقبال های غیرمعمولیندارند و از ایده را دیگروجه حق انتقاد از نظرات یککنندگان به هیچشرکت

معی . در جلسات توفان فکری جاشددر دستور کار قرار داشته بتواند میها ترکیب ایدهسپس   تری شود.بیش

 کنید، یا  د دیگر استفادهتان با افراخود ساز یا شبیهیجمعی یا قدم زدن در اطراف توانید از آواز خواندن دستهمی

بندی ولویتاباید ها ایده پس از پایان اظهارنظرها در نهایت .نمایید برگزارتوفان فکری آنالین از طریق اینترنت 

 ترین آن انتخاب شود.و بهترین و عملی

 ترین مدیران  بزرگ کم نگیرید!دست رای پیدا کردن راه موفقیت خودب توفان فکری و توفان فکری معکوس را 

 کنند!اکنون با کارمندانشان به طور هفتگی این جلسات را برگزار میهای تجاری جهان همغول

 

 Bو  A یریز: برنامه3 تکنیک

 مورد استفاده برای تمامی جویندگان موفقیت بیشتر در زمان کمتر. موارد کاربرد:

اند و کردهدر مسیر موفقیت ریزی که شروع به برنامه است افرادیریزی برای اصول برنامهاین بخش در حقیقت 

 ی اصلی خود داشته باشند.ی جایگزین برای برنامهاخواهند برنامهیا می
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ای نتظرهغیر مفاق تر کردید ولی به هر دلیل یا اتی اصول موفقیت در زمان کماگر با آمادگی کامل شروع به اجرا

 نی از دستی شما متوقف و ناکام شد چه خواهید کرد؟! چه مدت زمان را برای آمادگی مجدد روحی و عینقشه

 خواهید داد؟!

ی جایگزین یا به مهو یک برنا Aی اصلی ا یک برنامهکنید از ابتدالزم است که در هر مسیری که فعالیت می

ی ریزی غلط و یا نداشتن برنامهبرای خود تدارک دیده باشید. در صورت برنامه  Bی عبارت دیگر برنامه

ن گاه، ای سازی مجدد خود باید صرف کنید،ی اصلی، مدت زمان زیادی را برای آمادهجایگزین و شکست برنامه

و یک ی اصلی خوب نامهبرسد ولی با داشتن یک برتواند به یک تا چند سال سازی مجدد میآمادهمدت 

 ید داد.ود در مسیر موفقیت ادامه خواهخشما متوقف نشده و به حرکت  ،ی جایگزین تحت هر شرایطیبرنامه

 ها را اجرا نمایید: به این نکات توجه و آن Bی و برنامه Aی ی کاری اعم از برنامهبرای تهیه هر برنامه

 .برآورد کنید از ابتدا درستها را وقت کافی و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه .1

 ام بخش بخش یعنی تکه تکه کردن کار و انج "برش ساالمی"اتان از روش توانید بر حسب کار یا پروژهمی 

 کنید.فاده های کوچک در کار بزرگ و انجام کم کم آن استیعنی ایجاد حفره "پنیر سویسی"آن یا از روش 

ام یا با انج وآن پروژه را شروع نمایید  یص داده و با انجامبخش کار را تشختوانید بزرگنرین تکگاه می

 اتان را آغاز کنید. پروژه ،اقدامات تدارکاتی مورد لزوم

تر راحل سادهترین قسمت پروژه را در ابتدا انجام دهید در این صورت باقی مگاهی الزم است که ترسناک 

م ه تشخیص و انجاکهشیار باشید. توجه داشته باشید جا های نابهپروازیخواهند شد. همیشه در برابر بلند

 تری به موفقیت خواهد رساند.تر و در زمان کمصحیح هر یک از این موارد شما را بسیار سریع

ید، حتی نمای همه چیز را در بهترین وضعیت خود فرض نکرده و برنامه را برای شرایط دشوار تنظیم .2

 برای بدترین حالت ممکن

 ی اطمینان تنظیم نمایید.نگرانه و با حاشیهجام برنامه را دقیقاً و واقعزمانی ان شتاب  .3
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ا را به زمان شک کنید و انجام کارهنسبت به توان خود و دیگران برای انجام چند کار به طور هم .4

 بینی نکنید.زمان پیشصورت هم

 گیریدظر بمه در ننوسان بازار یاشرایط بیرونی مرتبط با فعالیتتان را در طی مدت اجرای برنا .5

 یدپرهیز ار روابط کاری که نادرست بوده و یا چندان مثمر ثمر نیستند را رعایت نمای .6

 های جدید باز نگاه داریدها و آموزشذهن خود را به روی ایده .7

 ینید.را تدارک ببوضوح برنامه، هماهنگی اجزای اجرایی و شجاعت الزم برای انجام برنامه  .8

 د و اطرافیانتان باشید.همیشه مراقب سالمتی خو .9

تر به موفقیت خواهید تری داشته و بسیار سریعشما  اعتماد به نفس بیش  Bی و برنامه A یبا داشتن برنامه

 رسید.

 

  "پارتو": اصل 4تکنیک 

 قابل استفاده برای تمامی جویندگان موفقیت بیشتر در زمان کمتر. موارد کاربرد:

بات تلف به اثارهاو بارها در موارد مخاقتصادی که از زمان کشف آن تاکنون بانگیزترین قوانین یکی از شگفت

آن در  ستیگذرد و لی دراین قانون عجیب می سال از کشف 100باشد با این که بیش از رسیده اصل پارتو می

 شده است. تا به امروز اثبات یهای شغلی و حتی مسایل شخصتمامی فعالیت

رد. او در آن زمان کشف کمیالدی این اصل را  1895سال یک اقتصاددان ایتالیایی بود که در  "ویلفردو پارتو"

ا تشکیل درصد جمعیت کشور ر 20یک گروه که  قسیم استی ایتالیا به دو گروه قابل تکه جامعه متوجه شد

شکیل ر را تدرصد جمعیت کشو 80درصد ثروت جامعه را در اختیار دارند و  گروه دوم که  80دهند و می

 امعه را در اختیار دارند.جدرصد ثروت  20دهند ولی فقط می

آوری در به طرز شگفت 20به  80افراد و اقتصاددانان دیگر بعدها با گسترش این قانون متوجه شدند که قانون  

 آید. ها درست از آب در میهای اقتصادی و در تمام زمانتمامی زمینه
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کند. این یعنی چه؟ یعنی این که درصد از درآمدمان را تولید می 80دهیم انجام می درصد از کارهایی که 20فقط 

درصد  80تر را که مکار مه 2کار مهم  10کار مهم دارید باید بتوانید از بین آن  10شما در طی یک روز اگر 

ه موفقیت ن صورت بیر ایدرآمد شما را تولید خواهند کرد پیدا کرده و ابتدا به انجام آن دو کار بپردازید در غ

 گیری نخواهید رسید.چشم

زار گر در باست. اااگر دقت و امتحان کنید خواهید دید که این قانون به طرز عجیبی در تمامی موارد درست  

درصد از  80درصد از مشتریان شما هستند که  20شاغل هستید با کمی دقت متوجه خواهید شد که حدود 

واهید خقت متوجه کنند. اگر یک رییس یامدیر بازاریابی هستید با کمی دان تامین میدرآمد شما را با خریدهایش

 دهند.درصد از فروشندگانتان انجام می 20ی شما را درصد از فروش موسسه 80شد که 

ها در زندگی نجالب است بدانید که اصل پارتو حتی در مورد زندگی خصوصی افراد نیز صادق است. ما انسا

کنیم. سب میکدرصد از کارهای خود  20درصد از  میزان رضایت خود  را  فقط از  80نیز حدود شخصی خود 

درصد از  20رویم  فروشی میدرصد مواقعی که  برای غذا خوردن به رستوران یا اغذیه 80به عنوان مثال در 

 کنیم. رستورانهایی که با آنها آشنا هستیم را انتخاب می

ر زمان کمتر برای موفقیت د 20به  80ی استفاده از اصل پارتو یا همان قانون نحوه تر حال به بررسی بیش 

 پردازیم.می

خص و م دهید مشطوری که گفته شد در ابتدای روز  کاری خود باید تمام فعالیتهایی را که الزم است انجاهمان

ابتدا  وگذارد تشخیص دهید شما میدرصد فعالیتی که بیشترین تاثیر را در راندمان کاری  20یادداشت کرده و 

 ها بپردازید.فقط به انجام آن

هاست را تشخیص آندرصد درآمد شما حاصل  از خرید  80درصد از مشتریانتان  را که  20به عنوان مثال   

 ها بپردازیددهید و ابتدا به امور آن

 هاست را مشخص کنید. ی فعالیت آنی شما نتیجهدرصد از بازدهی موسسه 80درصد از کارکنانتان را که  20
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می این درصد از فروش شما مختص آنهاست را تشخیص دهید و در تما 80درصد از محصوالتی را که  20

توانید تدارک ببینید و سپس هایی را میتر چه برنامهموارد بیندیشید که برای افزایش این ارقام و سوددهی بیش

 ر انتظار شماست!سودهای بزرگی د ها را عملی کنید. مطمئن باشید کهآن

مان د درهکار ضروری کاری است که اثر بلند مدت ندارد ولی بای روش تشخیص کار ضروری از کار مهم:

 لحظه انجام شود. کار مهم کاری است که اثر دراز مدت دارد.

زند نگ میارد زباشد مثال جواب دادن به تلفنی که دمعموال کار مهم ضروری نیست و کار ضروری مهم نمی  

ثر بلند اا که کار ضروری است ولی الزاماً مهم نیست ولی تماس یک بازاریاب با مشتری کار مهمی است چر

 مدت بر فروش دارد.

ده از ها استفابندی کاراگر کاری هم ضروری و هم مهم بود باید فوراَ انجامش دهید. بهترین روش برای اولویت

ترین کار دهید مهماکنون دارید انجام میرای تشخیص این که آیا کاری که هماست. باید ب 20به  80همان روش 

ید و توجه باشموضوع هست یا نه ابتدا به نتایج آن کار فکرکنید و الزم است که در طول روز همواره به این م

 مدام فعالیتتان را از این دیدگاه چک  کنید.

ه ین صورت کافاده نمایید. به است شناسایی عامل محدودکنندهتکنیک توانید از برای تشخیص بهتر این امر می 

توانم کل این کار ها را انجام دهم حتما میدر هر کاری از خود بپرسید که چه کار یا کارهایی هستند که اگر آن

در  افیکاکثری  ترخواهید به موقع به محل کارتان برسید باید از میزان حدرا به موقع تمام کنم؟ مثالٌ اگر می

ر محل کا یه سواز منزل ب تمامی ایام در مسیر مورد نظرتان باخبر باشید و در چنین حالتی خروج به موقع

 باشد و الزم است وقتتان را تنظیم کنید.ی شما در این مورد میپاسخی به عامل محدودکننده

تر مهم هستند یا مارهایی را که کتوانید ک. در واقع باید بخالق را بیاموزید الوقتهنر دفعاست  چنین ضروریهم 

توانید م ندهید. میدرصدی انجا 20ها را اشتباهاً به جای کارهای مهم و مهم نیستند را به بعد موکول کرده و آن

ید ستفاده کنبندی: الف: کارهای خیلی مهم ب: کارهای مهم ج: کارهای کم اهمیت ابه صورت روزانه از فهرست

 بندی کنید.و... تقسیم 2ب 1و یا ب 2الف 1ا نیز کارها را به الفهو در داخل هر یک از آن



11 

 

دیگر و تشخیص عامل ی مداوم  از اصل پارتو و تشخیص کارهای ضروری و مهم از یکبا استفاده

 درصد به سرعت موفقیت شما اضافه خواهد شد. 80ریزی برای آن، به میزان و برنامه  محدودکننده

 

 روش گوسپا:  5 تکنیک

 ا کار مشخصی دارندکه شغل ی اشخاصیخصوص برای بهوم افراد، برای عم "گوسپا"روش  موارد کاربرد:

و  ای را شروع کردهحرفهخواهند یا می  رند(دا و شغلی مرتبط با فروش زادخصوص برای افرادی که شغل آبه)

فعلی  دانند در کارافرادی که نمی و نیز ای برسندشدهبه میزان درآمد مشخص و از قبل تعیین در مدت زمانی کم

  آسایی دارد.اثر معجزه افزایش دهند به سرعت خود چگونه درآمدشان را

کنید می وقتی که هدفتان را فراموش» نویسد:می "آمبروس بایرس"ای به نام نویسنده تعیین اهداف کلی:-1

 «شودکارتان دو برابر می

ت در مد ی از درآمدیک کار، یا برای رسیدن به سقف مشخصبرای دست یافتن به حجم مشخصی از انجام  

 بنویسید.  تعیین کرده و آن را بلند مدت خود راهدف  ابتدا ، بایدزمانی معین

و  دمیلیون تومان درآمد دار 1ه و در حال حاضر ماهان استبازاریاب تلفنی شخصی کنیم که فرض می مثال:

اهداف خود  در مورد مذکور الزم است که فرد. در ابتدا هدش را به سرعت افزایش ددرآمد خود خواهدیم

سه برابر  ،در ماه اول که ه باشدداشتانتظار  بازاریاب تلفنی مذکور نباید ایمدر مثالی که ذکر کرده نگر باشدواقع

 یساالنه درصد افزایش 50 تا 40حدود  ،درآمدافزایش میزان در مورد که بهتر است  د.تر درآمد کسب کنبیش

عرض یک ماه  رباور ندارد که بتواند د آگاه انسانناخودذهن کار،  زیرا در آغاز ،ریزی کنیدرا برنامه درآمدتان

، گ بگیریدرای که تاکنون داشته را به دست بیاورد و اگر رقم را در ابتدا خیلی بزدرآمد ماهیانه چند برابر 

خواهد که شما متوجه باشید موانعی دارد بدون این این امرتحقق به که  ناخودآگاهتان به خاطر عدم باوری

تر برای شروع کار رصد درآمد بیشد 50تا  40اما انتخاب  ،نرسید آن هدفبه  موجب خواهد شد که تراشید

در  .تر استتحقق آن را باور کند بیش ناخودآگاهمان و احتمال این که برای ناخودآگاه انسان باورپذیرتر است
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تعیین  را افزایش تر از این میزان توانید رقمی بیشمیو شرایط کاری خود برحسب امکانات بعدی  هایسال

های خواسته داریم ی عملفقط در مرحلهما )البته این مورد با داشتن آرزوهای بزرگ در تضاد نیست  کنید.

 کنیم(تقسیم می قابل انجام های کوچک  بزرگ را به بخش

درصد به درآمد  40خواهد آمد دارد میردمیلیون تومان  12مثال ما که ساالنه  کنیم بازاریاب تلفنیفرض می

 16مبلغ مثال، در این .مد داشته باشددرآ هزار تومان 800میلیون و  16 در سال، اش اضافه شود یعنیسالیانه

 تان را مشخص کنید.شما هم هدف کلی ساالنه هزار تومان هدف کلی ساالنه است. 800میلیون و 

تا  کنیمبندی میتقسیم و ساعت روز ، هفته،را بر اساس ماه قسمت هدف کلی این در: هدف فرعیاتعیین -2 

ر د نویسیم تاها را میکرده و باز آنخ ساعت کارمان را به دست بیاوریم یعنی اهداف فرعی خود را تعریف نر

 شما هم اهداف فرعی خود را طبق مثال زیر مشخص کنید. ذهنمان ماندگارتر شوند.

انه ماهار تومان باید هز 800میلیون و  16 برای رسیدن به درآمد سالیانه ین بازاریاب تلفنیطبق ارقام مثال ما، ا 

)و برای روزانه  انتوم هزار 47حدود  و هر روز تومان هزار 330 حدود هر هفته تومان، هزار  400 و میلیون 1

ی خود رسیده تا در پایان سال به هدف کلکسب کند  درآمد تومان 5830 حدود ساعت کار( ساعتی 8به فرض 

 باشد.

 یک، فتهه ماه، یک یک)هدف کلی( و  سالپس تا اینجا مشخص شد که برای رسیدن به هدفمان در طی یک 

 تعطیله و جمعهای ما روز ،فوق در مثالالبته   ،شته باشیمچقدر باید درآمد دا)اهداف فرعی( روز و یک ساعت

روز  5 یا حتی روز 6هفته را بر مبنای  ن در محاسبات شخصی خودتا توانیدایم و شما میرا حساب نکرده

 تر استفاده کنید:یا از این روش سادهو  .محاسبه کنید

ها و د جمعهتعداتعیین کنید.  برای یک سال یطی که توضیح دادیمآل خود را با رعایت شرامقدار درآمد ایده 

ضرب  ید کردخواهروز کم کرده و در تعداد ساعاتی که در یک روز کار  365تعطیالت رسمی یک سال را از 

ا به عت کار شمخواهید در یک سال داشته باشید نمایید تا نرخ سامیکه آلی و تقسیم بر مقدار درآمد ایدهنموده 

 دست بیاید.
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ببیند  یدبااو  ابتدااست. وز چقدر در یک ر (رآمدش)د شکشف کند که متوسط فروشنی بازاریاب تافباید  حال

ام انجلفنی ماس تکه  برای فروش یک محصول به طور میانگین چند تماس تلفنی مورد نیاز است. اگر بعد از ت

مالقات  تک وقیلفنی منجر به گرفتن ب کند که به طور متوسط چند تماس تقرار مالقات الزم است باید حسا

رتیب ی مالقات با مشتریان الزم است تشود، سپس برآورد نماید که به طور میانگین  چند جلسهبا مشتریان می

 دهد تا یک عدد محصول بفروشد.

ر دهر کس . ترسانیدخودتان را ن این کار اصال مشکل نیستشما و هرکسی هم باید این محاسبه را انجام دهد.  

تواند به یک اش میای که دارد و مقدار فعالیت روزانهبه درآمد ماهانه کردن قتی خودش با اندکی دحرفه

 روشقیف فجاد تر نیز محاسبه کند. این عمل ایدقیق های بعدیاین میانگین را در ماه میانگین عددی رسیده و 

 شود. خوانده می

های غلکثر شو برای ا ین کلی در هر شغلی آمار ورودی و خروجی قیف فروش متفاوت است ولی در یک میانگ

ازطرف  تمایل به خرید 5ی محصول به مشتری( نیاز هست تا بتوان )عرضه تماس 20به مبتنی بر فروش، 

 .محصول فروخت 1سپس  و را به دست آورد مشتریان

 میانگین ی فروش از فرمولتوانید در زمینهاید میتا وقتی که آمار دقیق قیف فروشتان را به دست نیاورده شما

 .دفعالیتتان مالک قرار دهی میانگین حاصل و آن را برای تعیین استفاده کنید (یک -پنج -بیست)

رسانت بگیرد. با در نظر تومان پو 47000فروشد بازاریاب تلفنی ما بابت هر محصولی که می ،حال اگر به فرض

یلیون و م 16ه ند ساال)درآم داده شده ی اوگرفتن تمامی ارقامی که در مثالمان برای رسیدن به هدف کلی ساالنه

تمایل  5ی محصول= عرضه20)بر اساس معیار کلی  باید هر روز این مقدار کار را هزار تومان(  وی 800

  حتماً انجام دهد:اش برای رسیدن به هدف ساالنه خرید( 1خرید= 

ی خود ری است که آن نیز به نوبهر مالقات با مشتقرا 5ی آن داشتن عدد محصول که الزمه 1فروش روزانه 

 تماس تلفنی دارد.  20نیاز به 
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قرار مالقات داشته باشد تا  5تماس تلفنی و  20داند که هر روز باید این پس می تلفنی مثالمان از پس بازاریاب

ر ادمیشه  قهاش در نظر گرفته است برسد او با این روش در ضمن بتواند به مبلغی که به عنوان هدف ساالنه

 یا جلوست.خود عقب  کلی و فرعیخواهد بود به دقت محاسبه کند که تا چه میزان از اهداف 

تری برای رسیدن به موفقیت مالی را به العاده بیششود که فرد سرعت فوقدر حقیقت این محاسبه باعث می 

 ید بکند.د و چه کار باداند در چه موقعیتی قرار دارمیچون همه چیز تحت کنترل اوست و دقیقاً  آورددست 

های درآمدزایی ی کاری خود درصد نسبتتر در زمینهی بیشتوانید با کسب مهارت و تجربهچنین شما میهم 

اگر    20=5=1ا: بی که برابر بود برای بازاریاب تلفن خود را افزایش دهید به عنوان مثال در  نسبت گفته شده

 20به جای  عنی ی برسد درآمد او باز هم دوبرابر خواهد شد 10=3=1 این بازاریاب تلفنی بتواند به نسبت 

  داشته باشد.ی و یک  فروش مالقات حضور 3تماس تلفنی  10از هرتماس تلفنی 

لتان وع محصومیزان مهارت شما، شرایط بازار و  ن تغییر درصدهای نسبت فروش باتوجه داشته باشید که 

 ی مستقیم خواهد داشت.رابطه

اال بکه در  اف فرعی خودی سوم روش گوسپا باید به برای رسیدن به اهددر مرحله جستجوی راهبردها: -3

راهبرد  3تواند یه عنوان مثال بازاریاب تلفنی مثال ما مبجستجو کنید. های متفاوتی را راه ها را شرح دادیمآن

تر هایش را بیشکوشد که تعداد فروشب -1اتخاذ کند:   تربرای فروش بیش برای رسیدن به اهداف فرعی خود

تعداد معامالت و  کوشد کهب -3تر کند کوشد که در هر معامله در صورت امکان مبلغ فروشش را بیشب -2کند 

 را اضافه نماید. تعداد فروش

ز او دقیق  ار کاملیک لیست بسی ،تربرای پیدا کردن راهبردهای موثر در رسیدن به هدف شغلی یا درآمد بیش

بندی نمایید. تتواند به شما در این مسیر کمک کند تهیه کرده و سپس آن لیست را اولویمامی کارهایی که میت

 ان فکری نیز استفاده کنید(توانید از تکنیک توف)برای این کار می
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 الزمای را که برای تحقق راهبردها ی چهارم روش گوسپا باید اعمال روزانهدر مرحله ها:فعالیت تلیسچک -4

 لمالقات و عم د دقیقا تماس تلفنی،بازاریاب ما بای در مثالمان ها عمل نمایید.است یادداشت کرده و به آن

 یادداشت کند. و دی بنزمانهر روز فروش خود را 

ها را تمام تا آنالقدور ته و حتیختصر نوشمبه طور را  ی هر روزهای مفصل نیست بلکه کارهاالزم به نوشته

 تهیه کنید. یستچک لهایتان را در قالب  باید طرح د دست از کار نکشید.اینکرده

ای نجام کارهوش گوسپا ایجاد تعهد به ار ین مرحله ازی پنجم و آخرمرحله تعهد به انجام کارها و فعالیت: -5

 گیر و بسیار دقیق باشید. ریزی شده است. در این مورد باید نسبت به خودتان همواره سختبرنامه

ا رن مقدار ی به آوقتی که نرخ ساعت کارتان را به دست آوردید از همان لحظه هر کاری که برای شما درآمد 

و هر  با رفقا پ زدنکنار بگذارید. از چک کردن گوشی موبایل گرفته تا گشت زدن در اینترنت و گ نداشته باشد

 ما نداشته باشد. ش برای باشید به طوری که درآمدیچیز دیگری که به آن عادت کرده 

افزایش  میزان همان ماه اول از .اعمال خود را به صورت ساعتی کنترل کنید تا به این روش عادت نمایید

 درآمدتان شوکه خواهید شد.

 

 !و دعا ی فردفرشتهو  اخودآگاهننامه نوشتن به : 6تکنیک 

 اند.ورد کردهجیب برخغیر معمول یا ع برای افرادی که در مسیر موفقیت به موانعقابل استفاده  موارد کاربرد:

همان هوشیاری معنوی است که  ،اعجاز ،شناسیدر روان !ایدیکّه خورده 6از عنوان تکنیک شماره  کنمفکر می

یک  تواند ناخودآگاه  کنیم میچه که ما از آن به عنوان فرشته یاد میگاهی آنتواند فعال شود تحت شرایطی می

 کنم که زود قضاوت نکنید. یپس خواهش م فرد باشد،

هان آن مسئله این است که تاکنون در ج شما چه به فرشتگان معتقد باشید یا نباشید یک مسئله روشن است و

اند. رسیده اندخواستهکه میچه آنبه  کنیدمیچه که فکرش را تر از آنهزاران نفر از این طریق در مدتی کم
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ام. اگر هم شناس نیستم ولی کاربردی بودن این روش را بارها دیدهعلتش را از من نپرسید من متافیزیک

ش عادی و الاز طریق تتوان به نظر من تاوقتی که مینخواستید این روش را امتحان کنید هیچ اجباری نیست 

ولی بد نیست بدانید که  داشت واهیمزی به استفاده از این روش نخریزی در مسیر موفقیت پیش رفت، نیابرنامه

راً خورند که ظاهبست میها در مسیر موفقیت با رعایت تمامی اصول باز هم در مقابل مسایلی به بنگاهی انسان

قیمت گم شدن یک وسیله یا شی گرانبازی یک نفر، وجود ندارد به عنوان مثال لج هابرای آن منطقیهیچ دلیل 

یا مسافرت انجام شود یا بیماری سخت برای شما ماندن کاری که باید به دست او  یا تعویض یک مدیر و معطل

های با وسایل و برنامه که  اتفاقات دیگری و ی کارهای شما متوقف بماندمههشود باعث میکه  یک شخص

به ناخودآگاه  توان از نامه نوشتندی است که میدر چنین موار .حلی یافتراه هاشود برای آنعادی واقعاً نمی

توانید بین این دو مورد هر کدام را که برایتان استفاده کرد. شما می اشخاص یا نامه نوشتن به فرشتگان اشخاص

 . تر و باورپذیرتر بود انتخاب کنید یا از هر دو روش به تناوب استفاده نماییدکنندهقانع

قی ست در اتاصی نیاز ندارید. کافی اخصوی بهههیچ نسخفرشته یا ناخودآگاه یک فرد به  هبرای نامه نوشتن ب

تری خواهد تر ریالکس باشید ناخودآگاه شما نفوذ بیشهر قدر بیش .ریالکس شویدکامالً خلوت نشسته و 

 :ی کاغذ عادی  چنین عبارتی را بنویسیدیک صفحه چند نفس عمیق کشیده و بر رویداشت. 

نجام شود اکه باید  خواهم که با عنایت خداوند )کاری راسید( از تو میبنوی را ...)نام فرد مورد نظر ی ای فرشته

 با رخ دهد را در این قسمت دقیقاً بنویسید( انجام دهی. 

 فرد بنویسید:ن هماتوانید این نامه را خطاب به ناخودآگاه میچنین هم

که باید  )کاری را خواهم که با عنایت خداوندبنویسید( از تو میرا ای نیروی  ناخودآگاه  ...)نام فرد مورد نظر 

 انجام شود با رخ دهد را در این قسمت دقیقاً بنویسید( انجام دهی. 

ن شته و بیگذا تون پاکدر در را از حالت ریالکس خارج شده نامه با جند نفس عمیق دیگرپس از نوشتن نامه 

زاری کنید ی مثبتی شکرگنهها را تحت نظر بگیرید و با هر نشانشانهاشید. و امیدوار ب کتاب آسمانیتان نگاه دارید

 ن به صورت کامل بر شما آشکار شود.تا اثر آ
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حث بحث دعا مبمالبته رزویتان استفاده کنید. تر به آدعا نیز برای رسیدن سریع چنین شما قادرید از قدرتهم

تان تا دعای یت استفاده کنیدپاالیش و مش -ی: آرامشعاهاد ای است به طور خالصه شما باید ازبسیار پیچیده

ت ی برای اجابکینه مانع بودن یا داشتن آرام ناحالت تنش و  نتر مستجاب شود زیرا به عنوان مثال داشتسریع

 وده و آرام ب ی به جای آورده باشید یعنیرداپاالیش را در چنین مورامش و آدعاهاست و شما باید دعای 

 تر مستجاب شود.ببخشید تا دعایتان سریعاند که به شما بدی کردهرا  ی افراد

ود را دعاهای خ هاکنم تا بتوانید با استفاده از آنذکر می یک از مراحل دعا برایتانتوضیحی برای هر در زیر  

 بر زبان آورید. تانتر به خواستهرای رسیدن سریعب

ر آن دیل دارید یا امری که مخواهید ابتدا بهتر است برای این که مطمئن شوید که دعای شما برای چیزی که می 

 صحیح هست یا نه از خود سه سوال بپرسید: موفق شوید 

 شود؟ ای که دارید مجاز شمرده مینخست این که آیا از لحاظ معنوی خواسته 

 جابت سی یا چیزی است؟ و آیا اکآمدن صدمه یا زیان به ی شما متضمن وارد آیا عملی شدن خواسته

 ی اشخاصی که با این خواسته ارتباط دارند مثمر ثمر خواهد بود؟دعای شما برای همه

  را  های آن موفقیتخواهید دست یافتید قادرید که مسئولیتآیا در صورتی که با دعا به موفقیتی که می

 د؟ نیز بپذیری

  ماست ایی که االن در اختیار شچیزه ای که دارید از برخین به خواستهآیا حاضرید برای رسید

  نظر کنید؟صرف

مطمئن  برای موفقیت خود توانید از صحیح بودن قصد و نیتمیتنها با پاسخ صریح به این سواالت است که 

 شوید و دعا را آغاز نمایید.

 سمه ذهن و جبخش به کار ببرید بارات آرامشدعا را ساده، آرام و از ته دل برگزار کنید. عب دعای آرامش:

 و بر کلمات تاکید کنید مثال: خود خطاب کنید و نفس عمیق بکشید

 "آرام باش " خطاب به وجودتان بگویید: 
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 یا: 

 "کنممن آرامش الهی را احساس می"

رسید در چنین یاتان نمگاهی با وجود استفاده از قانون جذب و قدرت افکار مثبت باز به خواسته دعای پاالیش:

به ها را برای همیشه ه باید آنک داشته باشیدای را در قلب خود شده های مدفونشرایطی امکان دارد که رنجش

 . بریددعاهایی با مضمون پاالیش به کار ب کناری نهید. به این منظور الزم است

 :ده استکه تجربه ش شوید از چنین دعایی استفاده کنیدمدام با شرایطی دشوار روبرو میدر زندگیتان اگر 

  "شوممک خداوند رها میپذیرم و با کنه. من این شرایط را برای همیشه نمی"

آزاد  نفیز شرایط مذهنی اید وقتی که از لحاظ ها هراسی نداشته باشهایتان در دعا نه بگویید و از آنبه بدبیاری

 . نیز خود به خود دست از سرتان خواهند کشیدها شدید آن

ده شدن به برآور با ایمان کاملکه طالبش هستید یزی چموفقیت یا توانید قبل از به دست آوردن میچنین هم

اگر  ن مثالنوعبه  عملی شود. ترسریعریافت آن را آماده کنید تا آن خواسته مقدمات عینی د آرزویتان

وقع مدر بیدار شدن  هاصبحبه سر کار آماده کرده و  ان را برای رفتنتهایباسلخواهید شغلی بیابید وسایل و می

 و برای شروع کار کامالً آماده باشید.خاص را تمرین کنید 

 اتان خواهیدهبه خواستچه که انتظارش را دارید خیلی زودتر از آنمطمئن باشید که و دعا کنید و صمیمی ساده  

 رسید.

تنهایی  ی دعای مشیت قادر خواهید بود دارای حس معنوی امنیت شوید و بر حسشما در مرحله دعای مشیت:

م قدرت هراز دعاهایی هستند که به عنوان یت آن نوع ای مشهادفاعی خود غلبه نمایید. در حقیقت دعاو بی

کنند زیرا ترین زمان ممکن برایتان حل میبینی در کوتاهپیشعمل کرده و کارهای دشوار را به نحوی غیرقابل 

اتان را در صورتی که آورند و شما خواستهها دعاهایی هستند که قدرت خداوند را به حرکت و جنبش در میاین

 کنید.ی کلمات  منتقل میارتعاش آورید و آن را به نیرویر میای به حق باشد به مشیت دخواسته
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 مشیت بسیار تجربه شده است:این دعای 

 "ه کنمرا چنان نشانم بده که نتوانم اشتبا این موضوع چیست؟ حقیقت این موضوع خداوندا حقیقت"

اجابت ی درون شما شرایط یهصفتای هستند که با سه مرحله "یتدعای آرامش، دعای پاالیش و دعای مش"

 نمایند.خداوند فراهم میها را  توسط ترین خواستهبزرگ

یان یز به پانا کلمه دعا فقط عبارت از کلمات نیست اما دعا با کلمه آغاز و بتوجه داشته باشید که هر چند  

کند انرژی نهفته در چه که عمل میآن نگرید.تردید ن وی شک دعا با دیدهی کلمات سادهرسد لذا هرگز به می

 سازد.تر میکمر امری که خواهان آن هستید دان را ی زمانی میان شما و موفقیتتپس کلمات است که فاصله

اثر  2و  1توانید به کتاب قدرت دعا جلد تر دعا میتر درمورد مراحل و تاثیر سریعاطالعات بیشبرای ) 

 مراجعه کنید( "کاترین پاندر"

 "اثر مرکب" :7تکنیک 

های بزرگ اشخاصی است که دوست دارند با اقدامات کوچک به موفقیت مناسباین روش  موارد کاربرد:

 .برسند

 با ها که کتابی نیزاند ولی مشهورترین آنکار کرده "اثر مرکب"طرز نگرش در جهان بر روی  یمحققان بسیار

و صاحب دو کانال  ( successs Magazineی موفقیت )مجلهناشر  "دارن هاردی"  نوشته "اثر مرکب" نام 

 .است (TPNی تلویزیونی مردم )کهشبو  (TSTNی آموزش موفقیت )شبکهتلویزیونی 

و در  پارچه عرضه کرده است ولی پیش از اورا به حالتی یک اثر مرکب ی فلسفه "دارن هاردی"که  هر چند 

 تاوریسون سوئ" -"ماندینو" -"ناپلئون هیل"چون طی بیش از یک قرن ستارگان بزرگ آموزش موفقیت هم

ی جهانی و چهره اندتهداش یهای بسیاریافته انگیزهر یک در این مسیر شگفت ،"کلمنت استون"و  "ماردن

 . اندین این نگرش پرداختهاصول موفقیت به ستایش ا ها استاد جهانی و ده "آنتونی رابینز"موفقیت 
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ظارتان ر از انتی فراتناگهان شما را به موفقیت ،زندگی عادیو دانستن و عمل به آن طی یک  ر حقیقت اثر مرکبد

 د.خواهد رسان

 نجر به م ص ناگهانمدت زمانی خا ه پس ازای کاثر مرکب یعنی انجام دادن اقدامات ساده اثرمرکب چیست:

ای ساده ین کارهایگاه انتظار آن را ندارد که با تکرار چنبه طوری که فرد هیچ د،نشومی العاده بزرگینتایج فوق

 زندگانیش بعد از مدتی این همه تغییر کند.

ه بثر مواقع ها جاری است ولی در اکاثر مرکب قانونی است که در بطن طبیعت و جهان و در اعمال ما انسان 

 شویم.آن نیستیم و از آن غافل میم،  قادر به دیدن قدرت دلیل عدم داشتن دقت الز

جود  یی وشود که برای رسیدن به موفقیت فرمول جادوبه شما گفته می "اثر مرکب"در حقیقت در آموزش  

های کوچک و مفید دتکرار این عای عملی برای تامههای جدید و یک برننیاز به خلق عادتندارد. بلکه 

 ت آوردنبه دس "اثر مرکب" است. "اثر مرکب"یت در روش کلید رسیدن به موفق ،ثبات و پایداری. هست

 است.  ولی هوشمندانه کارهای کوچکپاداشی بزرگ از طریق انجام مداوم 

 :توجه کنید "دارن هاردی"از  اثر مرکببه مثالی در مورد قدرت 

 خواهید؟شود، از این دو کدام یک را میکه هر روز دو برابر می "سنت"میلیون دالر نقد یا یک  3 

 اگر این مثال را شنیده باشید خواهید گفت یک سنت را ولی اگر نشنیده باشید در نگاه اول کیست که یک سنت   

شما کنم و میلیون دالر را انتخاب می 3میلیون دالر نقد ترجیح دهد؟ حال به فرض من  3دو برابر شونده را به 

میلیون دالر را دارم.  3سنت و من همان  16شود. در پایان روز پنجم شما یک سنتی را که هر روز دو برابر می

دالر دارید در بیستمین روز این رقم  12/5کنم و شما فقط میلیون دالرم را خرج می 3در روز دهم من دارم 

میلیون دالر نقدی که  3ز در حال لذت بردن از رسد. این در حالی است که من هنودالر می 5243برای شما به 

کند که باعث شود رشد و ترقی کوچک روزانه اثر مرکبی ایجاد میجا ختم نمیاما قضیه به این دارم هستم.

الر دهزار 300میلیون و  5به مبلغی حدود  بر اثر دو برابر شدن مداوم  ام یک سنت شماشود در روز سیمی
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 737میلیون و  10 ت آن یک سنت،از من جلو بیفتید و در روز سی و یکم شما باب ام سی تبدیل شود و در روز

 سنت خواهید داشت! 24دالر و  418هزار و 

شما در  ندگی من وزکنیم، این قانون در مورد تمامی موارد پیدا و پنهان فکر نکنید که داریم با ارقام بازی می

ا شیم و شمغذیه باتن و دارای شرایط مشابه جسمانی و وزشما هم من وحال عمل کردن است به عنوان مثال اگر 

کار  کنید این تری دارد از سس خردل استفادهبرای حفط تناسب اندام روزانه به جای سس مایونز که کالری بیش

 حال اگر به فرض من اینبود  خواهدهای مصرفی شما کالری در روز از کالری 125کم کردن  کوچک به معنای

زدیک هم خواهد ماه وزن من و شما ن 12چنان از سس مایونز به صورت روزانه استفاده کنم تا را نکنم و همکار 

ر داما  افتواهم یسبت به شما افزایش وزن ختغییرات شروع شده در ماه هجدهم کم کم  ن از آن  بود ولی بعد

کرد ی عملوجه نحوهترسید! آیا کامال مکیلو خواهد  15به بیش از  ناگهان  این افزایش وزن ماه بیست و پنجم

 !؟شویداثر مرکب می

 تر استفاده کنید؟ر زمان کمدبرای رسیدن به موفقیت  "اثر مرکب"توانید از چگونه میپرسیم حال می

یج آنی نتظار نتای عملی و انجام آن به صورت مداوم است همین! باید از اتنظیم یک برنامه این سوال در  پاسخ 

رتیب که به این ت ر ادامه دهید.شتکاپریزی شده را با یح و برنامهخالص شوید. شمافقط الزم است عمل صح

کارهای  سید و بعدتوانید برای بهبود زندگی خود انجام دهید بنوینخست کارهای کوچک و مثبتی را که می

را  توع به اقدام کنید. رفتارهای مثبشر ها را ترک کنید نوشته وتوانید آنهای مضری را که میکوچک و عادت

ی  زمان، در طک انتخاب غلط کوچک یتوجه داشته باشید که ها ادامه دهید. انتخاب کنید و با پشتکار به آن

رفتارهای  بدر مورد انتخا این موضوع نید در زندگی شما داردکچه که فکر میاز آنتر تاثیراتی بسیار بزرگ

 د کهبدانی و لیت تمامی اعمال خود را بپذیریدمسئوالزم است در این مسیر  .نیز صادق استمثبت کوچک 

 چیزی جز آمادگی، نگرش مثبت، رویارویی با فرصت و اقدام کردن نیست.  ،شانس

و یا از آن دور  یزهای کوچک و بزرگی که شما را به آن هدف نزدیکهدفتان را تعیین کرده و لیستی از آن چ

و شروع به اقدام مداوم کنید مدتی هیچ تغییری مشاهده نخواهید کرد ولی مانند مثال یک  کند تهیه نمودهمی
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دتر از روبرو شده و بسیار زو "اثر مرکب"ی العادهشما با تاثیر فوق ،ی زمانی الزمو مثال کالری در بازه "سنت"

 کردید به موفقیت خواهید رسید.چه که فکر میآن

ی عمر و های بیمه و بیمهر محیط خودمان در مورد شرکتساده و عملی از اثر مرکب د ییک الگو

ه ریق همین سود مرکب و در حقیقت اثر مرکب است کطجهان از  رهای بیمه دگذاری است.  شرکتسرمایه

هم خسارات   ،های زمانیزهبا گذاری آن در طیهای اندک از مشتریان و سرمایهبیمهتوانند با دریافت حق می

 هم خودشان سود بسیار کنند. العاده بزرگ را بپردازند وفوق

امان را انوادهتومان سرنوشت خود و خ 1000 قطف کنید بتوانیم با روزانهآیا فکر می به این مورد بیاندیشید: 

تر پیتزا شود کافی است که در ماه یک بار کمهزار تومان می 30ی این پول که ماهانه ؟ برای تهیهبهبود بخشیم

  !بخوریم

و  درصدی  20ی ریب افزایش سرمایهو با ضساله  20با مدت قرارداد هزار تومان  30ی با حق بیمه فردیاگر 

ی پرداخت از همان لحظه دکن اری گذاری خریدی عمر و سرمایهنامهیک بیمه های جانبیانتخاب تمامی پوشش

نفعان به ذی بالغ رای که باشد، شرکت بیمه این مبه هر علت  شفوت در صورت خدایی ناکرده  حق بیمه قسط اول 

 : کندپرداخت می

 9+ تومانمیلیون  27ادثه:حفوت به علت در صورت   - نامه ی خود بیمه+ مبلغ اندوختهتومانمیلیون   9

ز در صورت ا میلیون تومان 9  - نامهی خود بیمهوختهاند مبلغ +فوت به هر علت یسرمایهمبلغ میلیون تومان 

 .به امراض سختشده فرد بیمه میلیون تومان در صورت مبتال شدن 25  -کارافتادگی

ام بسیار باالتری سال افزایش یافته و به ارق 20به صورت تصاعدی تا  ،با گذشت هر سال این ارقام تمامی  

 افتادگی،ی فوت و امراض و از کارهاعالوه بر این پوشش موجود است.  عمر ینامهند که در جدول بیمهرسمی

ومان و در صورت تمیلیون  93حداقل به صورت تضمینی سال  20در پایان  نامهسود و بازخرید بیمه مبلغ

سایر مزایایی که  وخواهد بود سود مشارکت مبلغ ی به عالوه میلیون تومان  202 برابر با  %22 سود  تحقق

 شرح آن طوالنی است.
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روزانه چیز به ظاهر نامبلغ مثالً   "ثر مرکبا" اب هوشمندانه و ترکیب آن با توان با انتخمیبینیم که میپس 

برای ای سرمایه تامیننیز و  نشده یبینپیشزرگ و بگذاری و پوشش در برابر حوادث تومان را به سرمایه 1000

 .امان تبدیل کنیمخود و خانواده

تر با بندی کلی برای رسیدن به موفقیت در زمان کمدر یک جمع :"اثر مرکب"بندی طرز استفاده از  جمع

 باید این موارد را عملی کنید: "اثر مرکب"استفاده  از 

 که کوچک به نظر برسندهم هر قدر  ،های غلطهای صحیح و ترک انتخابتعیین انتخاب 

 جلوه کنندهم که جزیی هر قدر  های  منفیهای مثبت و تغییر عادتتعیین عادت 

  ه ابتدا کد است ایجاد تکانش)تکانش  به معنای راه افتادن در مسیر جدی پایداری در مسیر جدید و

 شود(یاز مدتی  آسان و با سرعت انجام م بعد رود ولیسخت  و کند پیش می

   حتی در ابعاد کوچک و جزیی محیط و افراد برشماکنترل تاثیرات منفی و مثبت 

   آن. به نظر برسند و مداومت بر هر قدر هم اندک دهنده به پیشرفتتانکارهای شتابراهاتخاذ 

 

 کنترل ذهن و امواج آلفا: 8تکنیک 

 قابل استفاده برای تمامی جویندگان موفقیت بیشتر در زمان کمتر. موارد کاربرد:

 نوع امواج دارد:  4مغز انسان 

و یا بسیار عمیق واب در ثانیه متعلق به اوقات خ سیکل 4تا  ،سیکل یک دوم  از ، با فرکانس دلتاامواج  .1

 انسان  هوشیبی

 حالت خواب نیمه عمیق و رضایت مطلقبه متعلق سیکل در ثانیه  7تا  5امواج تتا از  .2

 المرو خواب آرام و همراه با رویه قب متعلقثانیه سیکل در  14تا  7واج آلفا از ام .3

 متعلق به شرایط بیداری. سیکل در ثانیه 40تا  1  امواج بتا از .4
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غزی شما مامواج  سطح امکان دارد که برخی هیجانات موجب باال رفتن  در مسیر موفقیتداشته باشید که توجه 

ند و ا آزاد کافی رشده و انرژی مغزتان را افزایش دهد، در چنین حالتی مغزتان مجبور است که این انرژی اض

ن اشود و ناگههای جسمانی شدید ندارد. در این شرایط است که بدن توسط ذهن آزرده میای جز فعالیتچاره

یمانی اس پشبینید که پس از مدت کمی از انجام آن احسشما خودتان را در حال انجام کاری یا عملی می

اید فوراً پنبه چه را که با زحمات زیاد رشتهآن دتوانموفقیت چنین اعمالی می یابی به ی دستکنید. در عرصهمی

 چیست؟ هکند. چار

کانس ما در فرزی شمغ برای کنترل ذهن هر قدر امواج باید کنترل ذهنتان را به دست بگیرید.چاره این است که  

 بود. خواهید  ترتری داشته و بر خودتان نیز مسلطقدر تمرکز ذهنی بیشاشته باشد هماندتری قرار پایین

نظیم دهی و  تتواند به سامانیمو های ذهن آزاد شده از دخالت حالت آلفا حالتی است که  شعور جسمانی

اه دور رای از خش ذهن و جسم است و بسیار از شفاهبسطح امواج آلفا شفا  خودش بپردازد. به طور خالصه،

 شود.مقدور میگران توسط درماننیز از طریق قرار گرفتن در این سطح امواج مغزی 

خواهید کرد به  ر مسیر موفقیت سریعدای که از این آموزش این آموزش یک شاه کلید است و استفاده :تدق 

 داشت.سطح هوش و توانایی خودتان بستگی خواهد 
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راحت  روی یک صندلیگونه عامل مزاحم در اتاقی خلوت و بدون هیچ به سطح امواج مغزی آلفا: ورودبرای 

 قی بکشیدس عمینشسته و پشت خودرا  به صورت صاف به صندلی تکیه داده و چشمانتان را ببندید. آهسته نف

 "سه، سه ،سه" دلتان بگویید: رد در ذهنتان 3عدد  تصویر هنگام خروج نفس با ایجاد 

 گ

شوید اگر کمی کمی ریالکس میجاست که در اینبه ترتیب انجام  دهید.  1و عدد  2همین کار را در مورد عدد  

تا  شته باشیدتری روی اعداد داریالکس نشدید از اول شروع کرده و مراحل باال را تکرار کنید و تمرکز بیش

 ریالکس شوید. 

ا نید که بحس ک ."ریالکس"بگویید:  آهسته به خودتان  کشیده و در وقت بازدمدر ادامه بار دیگر نفسی عمیق 

 1ده و تا شروع کر 10با شمارش معکوس از  حال این تمرین را شوید.تر ریالکس میهر بازدم به طرزی عمیق

 تر احساس نمایید.تر و راحتروید خود را آرامتر میای که پایینادامه دهید و با هر شماره

ا ترفتن  ادهرای رفع یک اضطراب سشت بی شما خواهد دااین که در کدام عدد بمانید بستگی به نوع استفاده 

شکل ل یک مولی برای فعال کردن نیروی خالقیت خودتان برای ح و ماندن در آن مرحله کافی است 3عدد 

 شوید؟!پایین بروید. متوجه می 10عدد بزرگ شاید الزم باشد تا 

 : از حالت آلفا به خودتان بگوییدبرای خروج 

بهتری  وشیار شده و احساسهوقتی چشمانم را باز کردم کامالً  5ی خواهم شمرد و در شماره 5تا  1من از " 

 "شتدام نسبت به قبل خواه

 ا مالش دهید.و چشمانتان را باز کنید و کمی دستها و بازوهایتان ر شمرده 5تا  1سپس به آهستگی از  

ای برای موفقیت خود  نخست باید برنامه  :از امواج آلفا در مسیر موفقیت بیشتر در زمان کمتر فادهی استنحوه

ی موفقیت شما شوند وقتی به سطح برنامه توانند مانع اجرایمی داشته باشید برای مقابله با مسایل روانی که
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تان دارد که تا بستگی به آسان یا سخت بودن خواسته 10یا عدد  3مورد نیاز در حالت آلفا رسیدید)مثال عدد 

 به خودتان بگویید:چه سطحی بروید( 

الفاصله ب و "نمکبرای رسیدن به هدفم فقط کافیست که نوک سه انگشت اول را در هر دو دستم روی هم جمع " 

ی رای اجراباین کار "به خود بگویید: و در ادامه  هر دو دستتان را روی هم جمع کنید سه انگشت اول 

 "نم فرو خواهد برد.ام مرا به سطوح عمیق ذهآمیز برنامهموفقیت

در  کنیکتوانید از این تهفته به طور مرتب در ساعت معینی انجام دهید. پس از یک هفته می 1این تمرین را 

هنگام  ستفاده کنید. فقطآور  مانند سخنرانی، مالقات حساس یا هر مورد دیگری اهای اضطرابمقابله با موقعیت

ای آن ربهدفی که یابی به تدسبه  انگشتان روی هم الزم است انگشتی و جمع کردن تکنیک سه اجرای

 باشید. اید ایمان داشتهریزی کردهبرنامه

،  مرینتا افزایش ب تر به حالت آلفا نیز استفاده کنید.سه انگشتی برای وارد شدن سریع توانید از تکنیکشما می

 تری در این مورد خواهید یافت.مهارت بیش

  

 شوید. مندز نتایج آن بهرهاتا  دقیقه در سطح آلفا بمانید 15کثر سه بار و حداتا  1از رای رفع مشکالتتان روزانه ب

دن سند، رسیت ناپاریزی، کشف راه حل مشکالت، تقویت اراده، ترک عادبرای برنامهتوانید از این روش شما می

ید لب آن هستنید هر چیزی را که طاوفقیت به نحوی عالی استفاده کمی خود در مسیر به آرامش و تقویت اراده

 اقعیت سهوالم درع روی هم به خودتان بگویید، وقتی سه انگشت اول   دو دستتانهنگام جمع کردن در تمرین و 

ورت صید به حسی را که در آن لحظه  به آن نیاز دارنیرو ورا روی هم جمع کردید آن  انگشت دستانتان

 اتوماتیک دریافت خواهید کرد.

 

 : قانون پارکینسون9تکنیک 
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 قابل استفاده برای تمامی جویندگان موفقیت بیشتر در زمان کمتر. موارد کاربرد:

لبه کنید غرکینسون انون پاوش باشید که اگر بتوانید بر قبه ه شما را به اشتباه بیاندازد.نباید  کوتاهی این بخش

 .دبه موفقیت خواهید رسیتر ه و سریعداشت یترهای کاری نیز کارآیی بیشنسانتر احتی از بیش

 الس دروی  ،شد فتهالهام گر "سیرال نورث کوت پارکینسون"به اسم  انگلیسی یداناز نام تاریخ این قانوننام 

 اشاراتی طنزآمیز به این قانون داشت." اکونومیست" یمجله میالدی در  1955

د آن کار تری به یک کار اختصاص دهیکه هر قدر زمان بیشگوید به زبانی بسیار ساده قانون پارکینسون می

 به بدترین یک کار کنید آن کار انجام صرفنیز  یتراز سوی دیگر هر قدر زمان بیش تر طول خواهد کشیدبیش

 شکل خود انجام خواهد شد!

که به  د کاری راتمایل دارنها ذاتاً و بدون قصد قبلی که انساناست اول این  دلیل  وجود این قانون دو علت دارد

 اندازند. مقرر برای تحویل، به تعویق  مهلت، تا پایان گردیدهها محول آن

کند زیرا یی افراد را ناخودآگاه کم مانگیزه ،تر برای انجام یک کاربیش این است که صرف زمان دومدلیل 

ها در حال انجام آن گیزه و تمرکزند و رفته رفته انکار کن شانزمان با تمام انرژی و قدرتهم ندتواننمی هاانسان

 شود.تر میکار کم

های عالیتیشه در طول فکه باید همند که هست محدودی منابع ،انگیزه، نیروی اراده و تمرکزچون مواردی هم  

 د.استفاده کنیای به شکل حساب شده ها از آن در مسیر موفقیت  کاری خود

پرهیز  انتر انجام شدنشمورد کارها به خیال دقیقالزم است که در مسیر موفقیت هوشیار بوده و از طول دادن بی

 تر به موفقیت برسید.تا سریع نمایید

 

 مشارکت انتفاعی: 10تکنیک 
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 قابل استفاده برای تمامی جویندگان موفقیت بیشتر در زمان کمتر.موارد کاربرد: 

سود  م شدن درر سهیدر یک فعالیت تجاری به منظو همکاری دو یا چند نفر ،نتفاعیمشارکت ا ،به بیان آکادمیک

 باشد.مشترک حاصله از آن فعالیت تجاری می

 رده باشید ینترنتی کیک فروشگاه ا اندازی یک فروشگاه فیزیکی یازگی اقدام به راهشاید شما به تابه عنوان مثال، 

بینید که رشد و می اید زیرامدتی از این امر گذشته و به رشد دلخواه و موفقیتی که در نظر دارید نرسیده یا شاید

 انی دارد کهایه و صرف زمسرمآن مقدار جه به وضعیت مستحکم رقبایتان نیاز به ی فروشگاه شما با توتوسعه

ا کمک ال دارد بهایی که احتمیکی دیگر از گزینهآن نیستید. در چنین حالتی  قادر به برخورداری از فعالً شما

آن  ی از اصولاگر این کار را بدون آگاه اما است، "مشارکت انتفاعی"یترموفق شوید گزینهگرفتن از آن سریع

 نید:کتر زیان خواهید کرد. برای انجام مشارکت انتفاعی به این مراحل توجه و عمل انجام دهید بیش

 های متعدد و باالیی را فراهم کنندافرادی را بیابید که بتوانند برای شما امکان فروش .1

 کار شما نیز در ارتباطند.وند ولی به نوعی با کسبدار ان زیادیمشتری سراغ افرادی بروید که به  .2

توانید یک محصول می های آموزشی دارید،فایلبه عنوان مثال اگر شما یک فروشگاه اینترنتی فروش  

اپ کنید چبی در این زمینه یا کتا عکاسی تولید کرده  ، مثالً های مختلفآموزشی در مورد زمینهخوب 

اکره و مذ انتوسط آن کشور برای فروش با اخذ درصدی از سود ی م عکاسلواز فروشندگان و با تمامی

 !توافق کنید

ها با کار آنی کاری ا وجود عدم ارتباط زمینهدارند ولی ب مشتریان زیادیبه سراغ افرادی بروید که  .3

 مشتریان خودشان عرضه کنند. محصول یا خدمات شما را به ، قادرندشما

شارکت ی کارت اینترنتی توانست از طریق می گذشته یک شرکت فروشندههابه عنوان مثال در زمان 

ی فروش کارت اینترنت در کشور داشته باشد. العاده بزرگی در زمینهها رشد فوقانتفاعی با سوپرمارکت

 توانند برایتانا میرکانی به ظاهر غیر مرتبط با کار شما چنین ام مراکز  شما نیز فکر کنید و ببینید که چه

آنان  درنگ به سراغبی عرضه کنند،  یا خدمات شما را به مشتریان خودشان محصوالت مهیا سازند و

 بروید.
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نهایی  رده و از مبلغمحاسبه کبه طور دقیق را  تانهای خودهزینه حاسبه و تعیین سود،در هنگام م .4

بندی، ارسال، بستهانبار،  هایی هزینهمحاسبه. میزان سود معقول و صحیح باشدمحصول کم کنید تا 

 فراموش نکنید.را ارد دهایی را که درکارتان وجود و سایر هزینه تخفیف

بلتان دست باشید. اگر شما یا طرف مقااب کنید و گشادهبرد را انتخ -در تعیین  سود مشارکت، بازی برد .5

 کاریتان ادامه نخواهد یافت.همحس مغبون شدن داشته باشید 

ست در کار شما نی کار شما یا دخالت دیگرانواز کسب به معنای خریدن قسمتی  کت انتفاعیمشار ،در یک کالم

رف طفع هر دو تر است به نحوی که به نبرای سود بیش زمان، هزینه و امکانات دیگرانبلکه امکان استفاده از 

 .تمام شود

ر زمان دموفقیت بیشتر به  شما را تواندهایی است که مییکی دیگر از راه خوب مشارکت انتفاعییک اجرای  

 کمتر برساند.

. های موفقیت سازدلهه و تجربه شده، شما را به سرعت فاتح قتکنیک برگزید 10بسیار امیدوارم که عمل به این 

 موفق باشید!
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