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 مقدمه

تواند به شما چیست؟ چگونه این قانون می 10Xپرسید معنای قانون با تعجب از خود میبه احتمال زیاد 

تند همانند یک قانون مقدس است. جدی برای کسانی که خواهان موفقیت هس 10Xقانون  کمک کند؟

شما را در سطح باالیی از  10Xاست. قانون  10Xگویم، اگر یک قانون مهم در زندگی باشد، آن قانون می

کند و شجاعت و باورتان را نسبت به های شما را برطرف میترس 10Xدهد. قانون قرار می تالشتفکر و 

 زندگی کردن را به برد. هدف و مقصوداختن کارها را از بین میبرد. عادت به تعویق اندخودتان باال می

 شود بتوانید رؤیا و اهداف خود را دوباره احیا کنید.دهد و باعث میشما نشان می

 د.انشان از آن استفاده کردههای زندگی، اصلی است که تمام افراد فوق موفق در تمام جنبه10Xقانون 

فقیت کند که به موکنید، این کتاب تضمین مییت را چه چیزی معنا میکه شما موفقبدون توجه به این

تان دست یابید. مهم نیست چه رؤیایی دارید و یا در حال حاضر در چه وضعیت اقتصادی قرار دلخواه

 کند.همواره درست عمل می 10Xدارید، قانون 

 خواهید آموخت: 10Xچه در کتاب قانون آن

ندرسیدغیرممکن به نظر می که تا به امروز برایتاندستیابی به اهدافی  چگونگی

هاگذاری و تضمین دستیابی به آننحوه صحیح هدف

تانهای زندگیدستیابی به سطح باور نکردنی از شادی و رضایت خاطر در تمام جنبه

در جهت اقدام کردن استفاده از ترس به منظور سوخت الزم

دن به الگویی برای دیگرانتسلط بر بازار کسب و کارتان و تبدیل ش 
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شود و برابر می 01افتد این است که سطح تفکر شما اولین اتفاقی که برای شما با مطالعه این کتاب می

 01شود. من به شما نشان خواهم داد که با افزایش برابر می 01میزان تالش شما نیز به همان نسبت 

چه فکرش توانید بیش از آنشود و میتر میو آسان تان بهتربرابری سطح تفکر و تالش شما، چقدر زندگی

 کنید برای خودتان زمان ذخیره کنید.را 

در  10Xام که قانون اکنون به این باور رسیدهکنم و همچندین دهه است که علم موفقیت را مطالعه می

 ازند. ایی را بسها زندگی رؤیکند و همین قانون باعث شده است آنزندگی تمام افراد فوق موفق صدق می

گذاری کنید و بعد از آن میزان تالش دهد چگونه به طور صحیح هدفبه شما نشان می 10Xکتاب قانون 

 ف را با دقتی خوب تخمین بزنید.الزم برای دستیابی به آن اهدا

چنین دلیل اصلی عدم کند و همموفقیت شما را تضمین می 10Xخواهید فهمید که چرا پیروی از قانون 

خواهید  گذاری کشفاهید فهمید. اشتباه اکثر مردم را در هنگام هدفخوتیابی اکثر مردم به موفقیت را دس

 کنند.شان را نابود میواقعیت پیوستن هدفکه خودشان با دست خودشان شانس به کرد. این

 قت باالتوانید میزان کار و تالش الزم برای تحقق یک هدف را با دشما خواهید آموخت که چگونه می

اندازه بگیرید. در نهایت من به شما نشان خواهم داد که چگونه این عادت و نظم را در خودتان ایجاد 

 زندگی کنید. 10Xکنید که همواره در باالترین سطح، یعنی سطح 

بود  برای شما تضمینی خواهد های این کتاب عمل کنید، موفقیت نه تنهابه من اعتماد کنید. اگر به آموزه

 ه همیشگی خواهد شد.بلک
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، نوعی انضباط شخصی است. هیچ ربطی به میزان تحصیالت یا میزان استعداد و یا خوش اقبالی  10Xقانون

ای ندارد. این قانون برای هر کسی که بتواند از آن پیروی کند، شما ندارد. شما احتیاجی به شخصیت ویژه

 دهد.جواب می

که بخواهید برای شما به ارمغان چه را رد، اما عمل به آن هر آنای برای شما نداهیچ هزینه 10Xقانون 

ل تان تبدیآورد. من به شما نشان خواهم داد که چگونه این قانون را به بخش جدایی ناپذیر زندگیمی

 کنید.

ه موفقیت تان بتان پیش بگیرید و به قدری در کار و حرفهشود از تمام رقبایپیروی از این قانون باعث می

ر ها شما را الگوی خودشان قراکنند. آنچشم یک ابرانسان  نگاه می بهیابید که دیگران شما را دست می

 ان.تهای زندگیتان بلکه به دلیل کامیابی در تمام جنبهشغلی دهند، نه تنها به خاطر موقعیتمی

گی داف به اندازه کافی بزرام مرتکب شدم، این بود که اهترین اشتباهی که در اوایل جوانیبه شخصه مهم

خودم مشخص نکرده بودم. در واقع شما چه بخواهید یک زندگی زناشویی عالی داشته باشید و یا  را برای

هزار  01کنید. چه بخواهید یک زندگی زناشویی متوسط، در هر دو حالت به یک میزان انرژی مصرف می

هر دو حالت انرژی  ر پول به دست بیاورید، درمیلیون دال 01دالر پول به دست بیاورید و یا بخواهید 

تان را را فرا بگیرید، اهداف 10Xیکسانی مصرف خواهید کرد. تعجب کردید، نه؟ بله، هنگامی که قانون 

 های بالقوه شما برابر خواهد شد.تان با میزان تواناییدهید و سطح تالشتغییر می
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ا، اقدام جدیدی را به دنبال خواهد داشت و در نهایت به کنید. هر اقدام شمشما شروع به اقدام کردن می

همین قانون  حاصل عمل به ترین دستاوردهای من در زندگیتان دست خواهید یافت. بزرگهدف بزرگ

 .10Xیعنی قانون  ،است

های درس به شما آموزش داده نشده گذاری و اقدام، هرگز در مدرسه و سر کالساین سطح از هدف

ه بخواهید کسالمت را در سیاره زمین باال ببرید و یا اینت که هدف شما این باشد که سطح است. مهم نیس

 .را به کار بگیرید 10Xاندازی کنید. در هر حالت شما باید تفکر پُرسود ترین کسب و کار دنیا را راه

ر و یا زشکاخواهد کارآفرین، سیاست مدار، ورهر فردی که به موفقیت بزرگی دست یافته است، حال می

کنم او در مسیر صعود و دستیابی به هدف بزرگش، خودآگاه یا حتی بازیگر باشد، من به شما تضمین می

 استفاده کرده است. 10Xناخودآگاه از قانون 

ما ش فقیتاستعداد دارید، مو چقدرالت شما چقدر است و یا حصیکه میزان تفارغ از این 10Xکتاب قانون 

 ی دارد.تان به آن بستگاین کتاب حداکثر بهره را ببرید، زیرا دستیابی به رؤیایکند. از را تضمین می
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 فصل اول

 چیست؟10Xقانون 

ت توانید تصور کنید دسچه میتوانید به چیزی فراتر از آنکند که شما میتضمین می 10Xقانون 

هنی، احساسی، خانوادگی و دهد. معنوی، ذتان جواب میهای زندگیاین قانون در تمام بخش یابید.

 مالی.

تان بر پایه فهم این موضوع است که چقدر تالش فیزیکی و ذهنی برای دستیابی به هدف 10Xقانون 

 الزم دارید.

ان تالش کردم، یعنی به خوبی میزرا به خوبی رعایت می 10Xدر گذشته، من بخش اول قانون 

خوب  10Xشدم. اما در بخش دومِ قانون میکردم و سپس دست به کار فیزیکی الزم را تعیین می

کردم. یعنی جرأت این را نداشتم که رؤیاهایی در سر بپرورانم که به ظاهر غیرممکن عمل نمی

 بودند. 

هایی که ویژگیام کنم و به این نتیجه رسیدهمن حدود سه دهه است که علم موفقیت را بررسی می

مدیریت زمان و ایجاد ارتباطات نقش مهمی در موفقیت مانند انضباط شخصی، پشتکار، تمرکز باال، 

 د. کناصلی هستم که تفاوت ایجاد می« یک عامل»کنند، اما با این وجود، به دنبال آن بازی می
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هایم این سؤال از من پرسیده شده است: چه ویژگی و چه عامل صدها بار در سمینارها و مصاحبه

 کند؟ضمین میاصلی وجود دارد که موفقیت یک فرد را ت

شد که فکر من به میزان زیادی درگیر شود که واقعاً چه عاملی در زندگی این پرسش باعث می

چ هی چنین بهاست؟ بدون شک من ژن عالی نداشتم، هممن به عنوان عامل اصلی موفقیت بوده 

را عنوان فردی خوش شانس نبودم. به عالوه، ارتباطات زیادی نداشتم و افراد مناسب زیادی 

 شناختم. پس چه چیزی باعث شد که موفق شوم؟نمی

 کنم، میبینم که عامل اصلی که باعث شد من به موفقیت دستهنگامی که به گذشته خود نگاه می

کردم. من تمام کسب و تر از دیگران کار و تالش میبرابر بیش 01یابم، این بود که من همواره 

ردم، اندازی کازی کردم. زمانی که اولین کسب و کارم را راهاندکارهایم را با تالش بسیار زیادی راه

داشتم گونه ارتباطاتی نچنین فردی کامالً ناشناس بودم. من هیچای برای آن نداشتم و همهیچ برنامه

شناختم. تنها پولی که در آن زمان داشتم، پولی بود که با هر فروشم به و افراد سرشناس را نمی

ک ویژگی بارز در من وجود داشت و آن هم این بود که فراتر از حد تصور آوردم. اما یدست می

 کردم. می تالشو  کاردیگران 

باشم  تهداشای العادهخارقام موفقیت که توانسته کنمبگذارید با شما روراست باشم. من فکر نمی

هم هستند،  تر از منوفقهایم استفاده کرده باشم. بدون شک افراد بسیار مکه از تمام تواناییو یا این

بوک یا تر از لحاظ مالی، کسانی مانند وارن بافت و یا استیو جابز و یا مؤسسان فیسحداقل موفق

 گوگل.
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ه لحاظ مالی دست یابم، این بود ک العاده ازبه موفقیت خارق که من نتوانسته بودمدلیل اصلی این

. این تنها حسرت من بوده 10Xساس قانون تفکر بر ارا نقض کرده بودم:  10Xمن بخش دوم قانون 

تر از آن رؤیای برابر بزرگ 01توانستم رؤیایی نداشتم. در واقع من می 10Xذهنیت است. این که 

 ابتدایی خود را در سر بپرورانم.

کنم. خارق العاده یعنی دستیابی در طول این کتاب زیاد استفاده می« العادهسطح خارق»از عبارت 

 هایی که فراتر از سطح اکثریت متوسط جامعه است.و انجام کار

 برایم موفقیت اصالً»، «ای از موفقیت دست یابمالعادهمن نیاز ندارم به سطح خارق» شاید بگویید: 

ه کها خودتان را گول نزنید. برای اینبا این گفته« خواهم شاد باشم.اهمیت ندارد، من فقط می

 بروید، باید نحوه تفکر و رفتار خود را کامالً تغییر دهید. در واقع بتوانید در زندگی به سطح باالتری

 جایگاه فعلی شما حاصل نحوه تفکر و رفتار شما در گذشته است. 

اندازی هم در بانک ندارید و تصمیم دارید درآمد بیایید فرض کنیم شما شغلی دارید و هیچ پس

هزار دالر در بانک پس انداز  01شاید شما دالر در ماه داشته باشید. یا  0111مازادی به مبلغ 

نه ید که ساالکه کسب و کاری دارخواهید آن را به یک میلیون دالر برسانید و یا ایندارید و می

شاید اصالً هدفی  میلیون دالر برسانید. 011خواهید فروش را به یک میلیون دالر فروش دارد و می

لوگرم وزن کم کنید یا هر چیزی. شاید این اهداف در کی 01غیرمالی داشته باشید، شاید بخواهید 

 شخصی که خواهانها مشترک است. تان باشند اما یک چیز بین همه آنهای مختلف زندگیجنبه

 دستیابی به آن هدف است، هنوز به آن سطح نرسیده است.
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که  نیستبرد. موفقیت چیزی در واقع خاصیت اهداف این است که شما را به جایگاهی باالتر می

یک بار به آن دست پیدا کنید و تا آخر عمرتان از آن نگهداری کنید. شما باید مدام از یک قله 

موفقیت به قله دیگر صعود کنید. موفقیت همانند نفس کشیدن است. درست است که دم و بازدم 

 . اصالً مهمقبلی شما مهم بوده است، اما شما برای ادامه حیات به دم و بازدمی جدید احتیاج دارید

های اید. شما به صورت ذاتی به دنبال موفقیتنیست تاکنون به چه سطحی از موفقیت دست یافته

 جدید در آینده خواهید بود.

 کنند، دست از تالشکه به موفقیت چشمگیری دست پیدا میافراد فوق موفق حتی بعد از این

چقدر حریص است، چرا کمی »گویند: میکنند و ها نگاه میدارند. دیگران با تعجب به آنبرنمی

ها خواهند موفقیت آندانند که اگر میاما افراد فوق موفق این را به خوبی می« کند؟استراحت نمی

 نباید دست از تالش بردارند. استمرار پیدا کند، هرگز

 یقدر پول داری که به معنای واقعبه وضوح مشخص است که تو آن»اخیراً شخصی از من پرسید: 

 دلیلش این است که من برای فتح« کنی؟نیاز هستی. پس چرا بقیه عمر خود را استراحت نمیبی

خواهم اثر و ردپای مثبتی از خود بر قله های موفقیت جدید، عقده و وسواس فکری دارم. من می

 روی این کره خاکی بر جای بگذارم.

دانم در مسیر متجلی ساختن میهنگامی که هیچ دستاوردی ندارم، غمگین هستم و هنگامی که 

 امام هستم، با تمام وجود خوشحال هستم. عدم رضایت من نسبت به جایگاه فعلیهای نهفتهتوانایی

نشان دهنده این نیست که در وجود من مشکلی وجود دارد، بلکه کامالً برعکس، این عدم رضایت 
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ست. من باور دارم که کسب موفقیت ور احاکی از این است که شور و اشتیاق درونی من هنوز شعله

 ام و شرکتم یک وظیفه اخالقی برای من است.برای خود و خانواده

تر، کاری های بیشداشتن اهداف واالتر و دستیابی به موفقیت تواند مرا قانع کند کهکس نمیهیچ

خوشحال  ،اشتباه است. آیا من فقط باید به خاطر عشقی که دیروز نسبت به همسر و فرزندم داشتم

تری را امروز و روزهای آینده نثار که تمام تالش خود را به کار گیرم تا عشق بیشباشم و یا این

 ها کنم؟آن

خواهد کاهش وزن باشد و یا که خواهان دستیابی به چه هدفی هستید، حال میبدون توجه به این

شوند ین اهداف باعث میمیلیاردر شدن، هدف و خواسته شما بسیار مهم و باارزش است. زیرا ا

های نهفته شما متجلی شوند. برای دستیابی به اهداف واال، باید طرز تفکر ناکارآمد خود را توانایی

یزان تالش کنید، به مچه تصورش را میباید ده برابر آنتغییر دهید، باید تا پای جان متعهد باشید و 

 خود بیفزایید.

 من دیگر برای همیشه راضی خواهم شد، اگر»ی را بگویید که: که چنین جمالتبنابراین قبل از این 

خواهم که بتوانم بدون دغدغه مالی زندگی ای پول میمن فقط به اندازه»یا « به فالن چیز دست یابم

 مهم را بدانید که:  این نکته« کنم.

 است. 10Xتان، نقص کامل قانون محدود کردن میزان موفقیت و اهداف
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 :10Xبر طبق قانون 

تان باشد و سپس باید میزان برابر خواسته 01تان را مشخص کنید که ای هدفشما باید به گونه

 برابر کنید. 01تان را برای دستیابی به آن هدف تالش

به هیچ وجه قانون معمولی  10Xیک رؤیا و هدف بزرگ به تالش و پشتکار بزرگی نیاز دارد. قانون 

تر از هدف دیگران داشته باشید و تالش برابر بزرگ 01هدفی  نیست. طبق این قانون، شما باید

 تر از میزان تالش دیگران داشته باشید.برابر بیش 01

یک نوع طرز تفکر و ذهنیت غالب است. طبق این قانون، شما هرگز کاری را که دیگران  10Xقانون 

آن  دادنگران تمایلی به انجام دهید. شما باید کاری را انجام دهید که دیدهند، انجام نمیانجام می

گونه تفکر و ذهنیت غالب به این معنا نیست که شما دیگران را تحت کنترل ندارند. داشتن این

کند. نحوه آورید، بلکه این ذهنیت غالب شما را به الگویی از تالش و کامیابی تبدیل میخود در می

که دیگران از طریق آن دستاوردهای  شودتفکر و میزان تالش شما به معیار و سنجشی تبدیل می

 کنند.خودشان را ارزیابی می
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 دهند:گذاری انجام میچهار مورد زیر اشتباهات رایجی است که اکثر افراد هنگام هدف

بی به ای برای دستیاکنند. اهدافی که هیچ انگیزهها اهدافی بسیار سطح پایین را انتخاب میآن-0

 ها نیست.آن

 زنند و به خیالش و انرژی الزم برای دستیابی به هدف را به شدت کم تخمین میمیزان تال -0

 کنند.خودشان با کمی تالش به موفقیت دست پیدا می

که به حیطه کاری خود تسلط پیدا کنند، زمان خود را برای رقابت کردن به هدر به جای این -3

 دهند.می

یابی به هدف پشت سر بگذارند، کم در نظر ها و موانع را که باید برای دستمیزان سختی-4

گیرند.می

کنند، ممکن است در نهایت به طراحی نمی 10Xشان را بر اساس اصل هنگامی که افراد، اهداف

و  تان را به درستی تعیین کرده باشیدبروند. اگر شما اهداف« یک شبه پولدار شدن»دنبال پدیده 

، کم هایی گرفتار شویدوسوسه که در دام چنیناحتمال اینتان باشد، تمام تمرکزتان بر روی اهداف

است. من به این موضوع یقین دارم، زیرا در دوران جوانی چنین اتفاقی برای من رخ داده بود. به 

تعیین نکرده بودم، به دنبال فرصتی  10Xکه اهدافم را به طور مناسب و بر اساس اصل دلیل این

نفر پیش من آمد و اعتماد مرا به خودش جلب کرد و ادعا کرد  بودم که یک شبه پولدار شوم. یک

شوم. من هم وسوسه شدم و وارد گذاری کنم، خیلی زود پولدار میکه اگر بر روی کار او سرمایه
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ام بر باد فنا رفت. اگر من اهدافم را به طور مناسبی تعیین آن کار شدم و در نهایت تمام سرمایه

کزم بر روی تحقق اهداف خودم بود، هرگز در دام چنین کالهبردارانی کرده بودم و اگر تمام تمر

 افتادم.نمی

اگر به اطراف خود نگاه کنید، خواهید دید که اکثریت مردم تمایل دارند اهدافی زیر سطح متوسط 

ند. اها را تعیین نکردهبرای خود تعیین کنند. در واقع اکثر مردم اهدافی دارند که اصالً خودشان آن

ها القاء شده است. جامعه به ما گفته است چه چیزی سخت است و ن اهداف توسط جامعه به آنآ

یا چه چیزی آسان است. چه چیزی ممکن است و چه چیزی غیرممکن است. چه چیزی خوب است 

و چه چیزی بد است. چه کاری اخالقی است و چه کاری غیراخالقی است و صدها مفاهیم دیگر که 

ین گذاری شما تحت تأثیر ابنابراین شک نکنید که هدفریزی شده است. ما برنامهذهن از قبل در 

 گیرد.معیارهای از قبل تعیین شده قرار می

هایی هر هدفی که برای خودتان تعیین کنید، دستیابی به آن مشکل است و در طول مسیر با شکست

ی از حد تصور باشد؟ اگر دستیاب باالترکنید که هم مواجه خواهید شد. پس چرا اهدافی تعیین نمی

برابر  01تان را به هر هدفی به کار، انرژی، تالش و پشتکار نیاز دارد، پس چرا هر کدام از اهداف

 گیرید؟تان را دست کم میهایکنید؟ چه دلیلی دارد که توانایینمی

تان تعیین ای خوددهند این است که اهداف غیرمنطقی برهایی که در مدرسه مییکی از آموزش

که شما بیخیال اهداف بزرگ ها شوید.اما در واقع امکان اینخیال آننکنید، چون ممکن است بی

هزار دالر  011تر از اهداف کوچک است. فرض کنید نهایت هدف مالی فردی شوید، خیلی کم
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فراد ااست و نهایت هدف مالی فرد دیگری یک میلیون دالر است. به نظرتان برای کدام یک از این 

 تر است؟رها کردن هدف راحت

ار به ای یک بخواهید در حد بخور و نمیر پول دربیاورید؟ چرا فقط هفتهچه دلیلی دارد که فقط می

« خوب»تان فقط بینید؟ چرا در حرفهتان نمیروید و در نهایت هم هیچ تغییری در بدنباشگاه می

 دهد؟پاداش می د عالیدانید بازار فقط به افراشوید، در حالی که میمی

هر هدفی که داشته باشید، چه هدف سطح پایین و چه هدف سطح باال، هر دو انرژی شما را مصرف 

 تانهستند، پاداش خوبی نصیب 10Xکنند. اما در نهایت، اهداف سطح باال که مطابق با اصل می

 .کنندمی

است؟  یست و فرد موفق چه کسیبیایید کمی به معنای کلمه موفقیت بیندیشیم. واقعاً موفقیت چ

ها و اتفاقات که در نهایت ای از تالششود: مجموعهدر فرهنگ لغت، موفقیت به این صورت معنا می

توانید طور به موضوع نگاه کنیم: شما نمیشود. بیایید اینمنجر به دستیابی به خواسته و هدف می

زن پیدا کنید و ادعا کنید که فرد ضافه وکیلوگرم ا 00کیلوگرم وزن کم کنید و چند ماه بعد،  01

بار به آن  که فقط یکموفقی هستید. به بیان دیگر، شما باید از موفقیت خود محافظت کنید، نه این

دست یابید. شما باید به طور مداوم موفقیت خود را ارتقاء دهید تا مطمئن شوید آن را از دست 

ا از بین ببرید. اگر با تالش این کار را انجام اغچه رهای هرز بخواهید علفدهید. فرض کنید مینمی

خواهید باغچه شما همیشه زیبا بماند و به عبارت شوید اما اگر میدهید، در نهایت شما موفق می

د. زیرا ها را از بین ببریتان موفق باشید، باید مدام این علفدیگر، شما در تمیز نگه داشتن باغچه
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بنابراین موفقیت به این معنا نیست که یک بار به یک هدف دست  هستند.ها دائماً در حال رشد آن

 پیدا کنید؛ بلکه مهم این است که از آن موفقیت محافظت کنید و آن را بهبود ببخشید.

نها بتوان یک که تتمرکز شما باید بر روی موفقیتی باشد که بتوان مدام آن را بهبود بخشید، نه این

العاده توانید به دستاوردی خارقدر این باره است که چگونه می ن کتاببار به آن دست یافت. ای

 برسید و از آن دستاورد محافظت کنید.

ای، مدیرعاملی عالی، والدینی عالی، معلمی عالی، اهمیتی ندارد که چه هدفی دارید، سخنران حرفه

ت کنند. در هر صوریها درباره آن صحبت مالعاده ویا ساختن فیلمی که تا نسلداشتن بدن فوق

 متعهد باشید. 10Xسطح تان گام بردارید و به تفکر و تالش در ید فراتر از جایگاه فعلیشما با

در این باره است که باید نحوه تفکر و تالش خود را به چه سطحی برسانید تا  10Xکتاب قانون 

ز طح از موفقیت هرگز با طرکنید دست یابید. این سچه که تصور میبرابر آن 01بتوانید به اهدافی 

تان را راحت کنم، هیچکدام از اهداف متوسط، ازدواج فکر و تالش عادی قابل دستیابی نیست. خیال

شما را به  تواندمتوسط، حساب بانکی متوسط، تناسم اندام متوسط، کسب و کار متوسط، هرگز نمی

که این قابلیت را دارند. آیا آماده هستند  10Xمعنای واقعی ارضا کند. تنها اهداف باال و در سطح 

 هستید؟ 10Xماجراجویی در سطح 
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 فصل دوم

 حیاتی است10Xچرا قانون 

 

بپردازیم، بگذارید داستانی از خودم را 10Xقبل از اینکه بخواهیم به بحث درباره اهمیت قانون 

ر ام، و دهای زیادی مشارکت داشتهام، در پروژهایایتان تعریف کنم. من در طول فعالیت حرفهرب

ه برای به موفقیت رسیدن پروژه الزم بود، بیشتر ها، زمان، انرژی، پول و تالشی کتک این پروژهتک

زدم. هر مشتری جدیدی که او را هدف گرفتم، و یا هر از آن چیزی بود که من در ابتدا تخمین می

ها، ها، تماسوکار که تصمیم گرفتم به آن وارد شوم، همیشه به تعداد نامهبخش جدیدی از کسب

یاز داشت، بینی کرده بودم نبه آن چیزی که در ابتدا پیش های بیشتری نسبتها و قرار مالقاتایمیل

تقریباً ده برابر بیشتر. حتی قرار گذاشتن با همسرم و راضی کردن او به اینکه با من ازدواج کند، ده 

 کردم از من زمان و انرژی گرفت )اما واقعاً ارزشش را داشت!(برابر بیشتر از آن چیزی که تصور می

کاال، خدمت، و یا پیشنهاد شما چقدر نسبت به رقبا برتری دارد، من به شما نظر از اینکه صرف

ودید بینی نکرده بشوید که از قبل آن را پیشدهم که در میانه راه با مشکلی مواجه میاطمینان می

اید. تغییر شرایط اقتصادی، مسائل حقوقی، رقابت در بازار، ای برای مواجهه با آن نداشتهو برنامه

های جدید، مشکالت تعامل با افراد، مت در برابر تغییر، عدم قطعیت بازار، ورود فناوریمقاو

تند که هس« اینشدهبینیاتفاقات پیش»ها تنها تعداد کمی از همه این -انتخابات، جنگ، اعتصاب

زنم، بلکه ها را نمیتوانند برای شما مشکل ایجاد کنند. من برای ترساندن شما این حرفمی

 اده کنم.گیرند آمکه پیش پایتان قرار می هاییفرصتترین خواهم شما را برای استفاده از بزرگمی

امری حیاتی است؛ این 10Xبر اساس قانون عمل کردن و فکر کردن برای رسیدن به این هدف، 

. ندها به شما کمک کتواند برای مواجهه با این مشکالت و فائق آمدن بر آنتنها چیزی است که می

تواند تواند به شما کمک کند، اما نمیتواند این کار را انجام دهد؛ مسلماً پول میتنهایی نمیپول به
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جایتان انجام دهد. اگر شما بدون آمادگی قبلی وارد یک نبرد شوید، شک نکنید که کار شما را به

 گردید. این قضیه به همین سادگی است. خورده به خانه بازمیشکست

 رویی را تصرف کنید کافی نیست. شما باید بتوانید آن قلمرو را حفظ کنید.اینکه قلم

سالگی آغاز کردم. بیشتر مردم حاضر نیستند که  0۲وکارم را در سن من نخستین کسب

های این کار را به جان بخرند. من وکار خودشان را راه بیندازند، چراکه تمایلی ندارند سختیکسب

و تصورم این بود که با گذشت  -کردمطور فکر مییا حداقل این -بودمبرای این کار آماده شده 

برابر  00ماه بتوانم به همان سطحی از درآمد برسم که در شغل سابقم داشتم. اما در واقعیت،  3

ماه جا  3بیشتر از این زمان طول کشید تا به آن میزان از درآمد برسم. و تقریباً بعد از گذشت 

ای کالت مالی، بلکه به خاطر میزان سختی هایی که با آن مواجه شدم و ناامیدینه به خاطر مش -زدم

 که به دنبال آن تجربه کردم. 

ت تواند موفق شود. این فهرسمن فهرستی از دالیل بسیار واضحی داشتم که چرا شرکت من نمی

م؛ از ناامیدی داشترا برای این تهیه کرده بودم تا خودم را از ادامه کار منصرف کنم. حالتی فراتر 

توانم میمن دیگر ن»بست رسیده بودم. حتی نزد یکی از دوستانم رفتم و به او گفتم، واقعاً به بن

وکارم جواب آوردم که چرا کسبپشت سر هم برای خودم دلیل می« کار من تمام است.-ادامه دهم

بودم،  غلطی وارد بازار شده مشتریان پولی نداشتند، شرایط اقتصادی افتضاح بود، در زمان -دادنمی

ه شدند، مردم تمایلی بتجربه بودم، مشتریانم متوجه ارزش محصول من نمیهنوز خیلی جوان و بی

 تغییر نداشتند، و تعداد زیادی دلیل دیگر.

فق وکارم موازاینکه مدت زیادی را صرف فکر کردن به این مسئله کردم که چرا کسباما پس

اند. تخمین من از های من از ابتدا غلط بودهشدم که ممکن است فرضشود، ناگهان متوجه نمی

میزان تالشی که برای واردکردن یک محصول جدید به بازار نیاز بود، از همان آغاز کار غلط بود.  

کس برای ساخت چنین محصولی از من مسلماً من یک محصول جدید و خالقانه داشتم، اما هیچ
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ه توانستم افرادی را استخدام کنم کمالی محدودی داشتم، درنتیجه نمیدرخواست نکرده بود. منابع 

در  که واقعاً یک بدشانسی بزرگ بود، چراکه -برایم کار کنند، یا اینکه برای تبلیغات هزینه کنم

انستم دتجربه بودم، و نمیشناخت. من در این کار کامالً بیکس من یا شرکتم را نمیآن زمان هیچ

 -کردمیبیشتر م را تالشموکارم موفق شود، باید اما اگر قرار بود که کسبکنم. ر میکاکه دارم چه

 هایم را.نه بهانه

ایم، هکردن تالشده برابر که بهانه آوردن را کنار گذاشتم، با خودم عهد کردم که با هنگامی

. با یر کردچیز تغیمحض انجام این کار، همهوکارم به موفقیت برسد. و بهکاری کنم که کسب

جه دادند. هایم نتیبار تالش تخمین درستی از میزان تالش موردنیاز، دوباره به بازار برگشتم و این

نفر  31تا  01زنگ بزنم، هرروز با  نفر 3یا  0به  انهجای اینکه برای فروش محصوالتم روزدیگر به

ر کردم، شدم و تالشم را بیشتکه من کامالً نسبت به انجام این کار متعهد گرفتم. هنگامیتماس می

ا شدم. امهای من پاسخ داد. البته هنوز هم شرایط سخت بود و گهگاه ناامید میبازار هم به تالش

 هایم، توانسته بودم نسبت به قبل نرخ موفقیتم را چهار برابر کنم.کردن تالشده برابر من با 

اری الزم است کمتر از میزان که شما زمان، انرژی، و تالشی را که برای انجام کهنگامی

واقعی آن تخمین بزنید، خیلی زود جا خواهید زد و با یأس و ناامیدی مواجه خواهید شد. در 

این شرایط، شما دیگر قادر نخواهید بود که پشتکار الزم برای رسیدن به موفقیت را از 

 دن به موفقیتخودتان نشان دهید. اما اگر تخمین شما از میزان تالش موردنیاز برای رسی

ه توانید با پشتکارتان بشوید و میدرست باشد، دیگر در مواجهه با مشکالت ناامید نمی

دهد که شما برای نتیجه دلخواه خود دست پیدا کنید. در این حالت، بازار هم تشخیص می

 -دتوانند روی شما حساب کننفهمند که میرسیدن به موفقیت مصمم هستید و مشتریان می

 دهند.ه به شما پاسخ میدرنتیج
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و هرگز ندیدم  -امهای بسیار زیادی مشاوره دادهسال گذشته من به افراد و شرکت 01در طول 

موردنیاز برای رسیدن به هدف داشته  انرژیو میزان تالش ها برآورد درستی از کدام از آنکه هیچ

روزی در یک دعوای حقوقی، آوری پول، چه پیها ساختن یک منزل بود، چه جمعباشد. چه هدف آن

چه پیدا کردن یک شغل جدید، چه ترفیع گرفتن در شغل فعلی، چه تولید یک فیلم سینمایی، و یا 

پیدا کردن شریک زندگی، در همه این موارد همواره افراد باید بیشتر از آن چیزی که در ابتدا 

 پرداختند.کردند و هزینه میتخمین زده بودند، تالش می

اند، اشتهها ندوپنجه نرم کردن با آنم این کارها، برای کسانی که تاکنون تجربه دستشاید انجا

د که قضیه دانناند، خوب میکه خودشان قبالً چنین تجربیاتی داشته کسانی به نظر ساده برسد. اما

 رسد.چیز دشوارتر از آن است که در ابتدا به نظر میگونه نیست و همهوجه اینهیچبه

که شما در برآورد اولیه خود از میزان تالشی که برای انجام یک کار موردنیاز هنگامی

کنید، پس از رویارویی با واقعیت به طرز ملموسی مأیوس و ناامید خواهید شد. است اشتباه 

مسئله را اشتباه تعریف کنید، و دیر یا زود به این نتیجه برسید شود که صورتاین باعث می

پذیر نیست و دست از تالش بکشید. نخستین واکنش بیشتر هدف امکانکه رسیدن به این 

جای بیشتر کردن تالش خود، به چنین وضعیتی این است که به -ازجمله مدیران -افراد

 تری را انتخاب کنند.هدف ساده

ام که چنین های مختلف مشاهده کردههای سال مدیران فروش زیادی را در سازمانمن سال

ها در ابتدای هر فصل هدف مشخصی را برای تیم فروش خود انتخاب اند. آنم دادهکاری را انجا

پذیر شوند که با این شرایط رسیدن به آن هدف برایشان امکانکنند، اما در میانه راه متوجه میمی

دهند، تا تیم فروش روحیه کنند و سقف هدف را کاهش میای برگزار مینیست، و درنتیجه جلسه

 ز دست ندهد و همچنان برای رسیدن به آن هدف جدید امید داشته باشد. خود را ا
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اما شما هرگز نباید چنین اشتباه مهلکی را مرتکب شوید. چنین اقدامی، پیغام غلطی را به اعضای 

شده اهمیتی ندارند و تنها راه برنده شدن، جابجا کردن اینکه اهداف تعیین -کندسازمان مخابره می

یک مدیر عالی، مدیری است که افرادش را تشویق به تالش بیشتری کند، نه اینکه  خط پایان است.

هدف را تغییر دهد و حتی اگر افراد با وجود تالش بیشتر نتوانند به تمام چیزی که در ابتدا هدف 

شما بوده است دست پیدا کنند، بازهم نباید هدف را تغییر دهید. ایده تغییر دادن هدف برای 

شود، و ها در سازمان میدن کار، درنهایت منجر به تضعیف امید، انتظارات، و مهارتتر کرساده

انی برای توجیه ناتو -یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم، بهانه آوردن -همه افراد شروع به دلیل آوردن

 کنند.شده میخود در رسیدن به اهداف تعیین

ما وقتی ش. تان را افزایش دهیدتر نکنید. در عوض تالشهرگز سقف اهدافتان را کوتاه

ن کار از با ای تراشی کنید، وتر جایگزین کنید، شروع به بهانهاهدافتان را با اهدافی کوچک

اید! این کارها نشانه این خیالِ رؤیاهایتان شدهخودتان سلب مسئولیت نمایید، درواقع بی

ای را که از میزان تالش هو باید برآورد اولی -ایدهستند که شما از مسیر درست خارج شده

کند که فرض می10Xقانون اید، اصالح نمایید. موردنیاز برای رسیدن به هدفتان داشته

مشکل، هرگز خود هدف نیست. شما هر هدفی که داشته باشید، با انجام اقدامات درست و میزان 

یاره ید به یک ستوانید به آن دست پیدا کنید. حتی اگر بخواهمناسبی پافشاری و ممارست، می

دیگر سفر کنید، باید این را بدانید که با انجام اقدامات درست و پشتکار کافی، و با صرف هر 

که تواند آن را عملی کنید. هنگامیمیزان زمانی که برای رسیدن به این هدف الزم باشد، شما می

ن داشته باشند، افراد تخمین غلطی از میزان تالش و انرژی موردنیاز برای رسیدن به هدفشا

کنند به بهانه آوردن. صورت ناخودآگاه شروع میبه
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هایش صورت خودکار، شکسترسد که ذهن انسان به نحوی تکامل یافته است که بهبه نظر می

ها دالیل منطقی بیاورد. مشکل اینجا است که این فرایند خودکار، در بیشتر را توجیه کند و برای آن

تر گیرد.  این فرایند بیشعنوان دلیل شکست در نظر میمیزان تالش فرد را به غیر ازموارد عواملی 

از اینکه سازوکاری منطقی داشته باشد، بر اساس احساسات بنا شده است؛ به همین دلیل در هنگام 

یافتن دلیلی برای نرسیدن به هدف، بیشتر عوامل بیرونی نظیر رفتار مشتریان، شرایط اقتصادی، و ... 

ها، و شرایط فرهنگی هم در کند. مسلماً نظام آموزشی، رسانهی توجیه شکست خود مطرح میرا برا

شرایط » «بازار آمادگی ندارد،»هایی مثل و از همان دوران کودکی، بهانه -تقصیر نیستنداین میان بی

 «من توانایی انجام این کار را ندارم،« »خواهد،کسی این محصول را نمی« »اقتصادی بد است،

 کنند.و هزاران عذر و بهانه دیگر را به در گوش ما فرو می« اند،بینانه نبودهاهداف ابتدایی ما واقع»

بینی درستی از میزان کار و اما در بیشتر موارد، مشکل اصلی این است که شما پیش

بندی، شرایط اقتصادی، محصول، و میزان نظر از زماناید. صرفتالش موردنیاز نداشته

ایه شما، انجام دادن اقدامات درست به میزان کافی در طول زمان، منجر به موفقیت سرم

 گردد.شما می

های نو های جدید، و معرفی محصوالت و ایدهسال فعالیت در حوزه تأسیس شرکت 31بعد از 

د، اشوکار شما کامل و دقیق بتوانم با اطمینان به شما بگویم هرچقدر هم که طرح کسببه بازار، می

اید. برایم مهم نیست اگر کردههمواره مشکلی وجود خواهد داشت که شما حتی فکرش را هم نمی

ای نداشته باشد و نسبت به محصوالت مشابه صد برابر بهتر باشد؛ ساخت محصول شما هیچ هزینه

ا بتوانید ید تکنید تالش نمایبینی میوجود هم شما باید ده برابر بیشتر از میزانی که پیشحتی بااین

 محصولتان را به مردم معرفی کنید. 
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ه شوید، نسبت بای که درگیر آن میپروژه هرهمواره این نکته را در نظر داشته باشید: 

کنید، نیاز به زمان، پول، انرژی، تالش، و نیروی انسانی بیشتری آن چیزی که شما تصور می

و اگر  آید.الً مشکلی برایتان پیش نمیدر ده کنید، و احتمادارد.تمام انتظارات خود را ضرب

برابر تالش بیشتر احتیاج نبود، که چه بهتر. یک 10در عمل برای رسیدن به موفقیت به 

 غافلگیری خوشایند، خیلی بهتر از یک ناامیدی تمام و عیار است.

باید  ستری محصول یا ایده خودتان را به بازار عرضه کنید، پخواهید در زمان کوتاهاگر شما می

تری با دهید، تا بتوانید در مدت کوتاهمطمئن شوید که هر کار دیگری را ده برابر بیشتر انجام می

ال، های بیشتری عرضه نمایید. برای مثافراد بیشتری ارتباط برقرار کنید و محصولتان را در مکان

یرید، یگران در نظر بگاگر شما در ابتدا قصد دارید که یک نفر را برای معرفی ایده جدید خود به د

به  تریریزی خود ده نفر را به این کار اختصاص دهید  تا بتوانید در زمان کوتاهپس در برنامه

ای ده برابری هدفتان برسید. اما به یاد داشته باشید، ده برابر نیروی انسانی بیشتر، به معنی هزینه

 را مدیریت کند. است، و همچنین باید فردی را در نظر بگیرید که این افراد

های موردنیاز برای رسیدن به موفقیت را ده برابر در نظر بگیرید، برای اگر از همان ابتدا، پارامتر

ای که ممکن است در طول پروژه پیش بیاید آمادگی بیشتری نشدهبینیمواجهه با شرایط پیش

های کایتالمللی، شبینخواهید داشت: مشکالتی مثل تغییر شرایط اقتصادی، رویدادهای کشوری یا 

رش های بازار در برابر پذیقانونی، مشکالت مربوط به کارمندان، رقابت، بیماری، و ... . باید مقاومت

ها های جدید را هم به این لیست طوالنی اضافه کنید. همه اینمحصول جدید، و ظهور فناوری

توانند شما را با مشکالت رلحظه میها وجود دارد و در هرویدادهایی هستند که احتمال رخ دادن آن

 جدیدی روبرو کنند. 
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خواهند آن را روانه ای که میاز لحاظ روانشناسی، افراد تمایل دارند نسبت به محصول یا ایده

ی میزان بینها در پیششود که آنمورد باعث میبینی بیبین باشند. همین خوشبازار کنند، خوش

رساندن پروژه اشتباه کنند. اگرچه داشتن شوق و اشتیاق برای شروع تالش موردنیاز برای به نتیجه 

ازه انداما یک حقیقت مهم را نباید از یاد برد: مشتریان بالقوه شما بهای ضروری است، هر پروژه

زیاد مالاحت. بهاندچراکه هنوز با آن آشنا نشده -شما نسبت به محصول یا ایده شما اشتیاق ندارند

ت کنند. حتی ممکن اس، افراد بدون توجه به محصول یا ایده شما از کنار آن عبور میدر ابتدای کار

 هند.عالقگی نشان دکنید، نسبت به آن بیها معرفی میایده خود را به آن زمانی که شما محصول یا

 بین نباشید؛ حرف من این است که خودتان را برای مقابله هرگویم که خوشمن به شما نمی

جوری که انگار  -پروژه خودتان را آغاز کنید10Xکارگیری قانون ده کنید. با بهچیزی آما

تان به این قضیه بستگی دارد. هر عملی را به نحوی مدیریت کنید که انگار هرلحظه یک زندگی

برداری از شما است. فرض کنید که فیلم کارهای شما در آینده برای فرزندان دوربین مشغول فیلم

عنوان الگویی برای رسیدن به موفقیت در زندگی شود تا شما را بهن نمایش داده میو نوادگانتا

 خودشان قرار دهند. 

با سرزندگی یک قهرمان ورزشی که آخرین فرصت خود را برای ثبت اسمش در تاریخ امتحان 

را از ه چیزی که فرد برند کند، به سراغ مشکالت بروید. و همیشه به یاد داشته باشید که تنهامی

کند، پشتکار و تسلیم نشدن است. افراد موفق کسانی هستند که کارشان را به بازنده متمایز می

مت س بردارید و با تمام توانتان بهتراشی دستزنند. از بهانهرسانند و در میانه راه جا نمیاتمام می

ائل بروید، مس مشکالت یورش ببرید. با ذهنیتی که برای رسیدن به موفقیت مصمم است به سمت

رسد؟ متأسفم، اما برای کاری را که الزم است برای برنده شدن انجام دهید. به نظر سخت می و هر

 گونه رفتار کنید. اینکه بتوانید در دنیای امروز موفق شوید، باید این
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یست. ن« اتفاق»اید، اما موفقیت هرگز یک زیاد قبالً هم این را شنیدهاحتمالدانم که بهمی

ای آهنین برای انجام کارهای درست در طول زمان وقفه و ارادهوفقیت نتیجه تالشی بیم

 روند و اقدامات متناسب بااست. تنها کسانی که با دیدگاهی درست به سراغ مشکالت می

 «شانس»رسند. مسلماً دهند، درنهایت به موفقیت میشرایط و موقعیت موجود را انجام می

شانس به شما خواهند گفت که شانس ثیر نیست. اما تمام افراد خوشتأهم در این میان بی

اند. هرچقدر که کارهای بیشتری انجام ها نتیجه مستقیم کارهایی است که انجام دادهآن

 شود.دهید، احتمال اینکه شانس به شما رو کند بیشتر می

 

 

 

 

 تمرین

 شدهعیینت توانند به اهداف از پیشزمانی که نمی -ازجمله مدیران -نخستین واکنشی که بیشتر افراد

 دهند، چیست؟خود برسند، از خود بروز می

 

ار چه تراشی کنید، با این کرسد شروع به بهانهکه شما برای توجیه اینکه چرا به اهدافتان نمیهنگامی

 کنید؟پیامی را به ضمیر ناخودآگاه خودتان ارسال می

 

 

 جاهای خالی را پرکنید.

 با باشید، داشته که هدفی هریست. کند که ـــــــــ هرگز خود هدف نفرض می10Xقانون 

 .کنید پیدا دست آن به توانیدمی ــــــــــــــــ و ـــــــــ
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 فصل سوم

 موفقیت چیست؟

 

صل ام، اما در این فچندین مرتبه از عبارت موفقیت استفاده کرده دانم که تا به اینجای کار،می

از کتاب قصد داریم که به یک تعریف واضح و مشترک از موفقیت برسیم. احتماالً معنای موفقیت 

برای شما، با معنای آن برای من متفاوت است. تعریف موفقیت، تا حد زیادی به این بستگی دارد 

اش قرار دارد و یا اینکه چه چیزهای برای او در درجه اول اهمیت زندگی ای ازکه فرد در چه مرحله

 است. 

 برد، معنای موفقیت این باشد که بتواندشاید برای کودکی که در دهه اول زندگی خود به سر می

از پدر و مادرش برای بیدار ماندن تا دیروقت اجازه بگیرد. اما با گذشت چند سال، این مسئله 

خواب تواند به این معنی باشد که اتاقچندانی ندارد. برای یک نوجوان، موفقیت میدیگر اهمیت 

اختصاصی خودش را داشته باشد، یا پدر و مادرش را راضی کند که برایش یک گوشی تلفن همراه 

 بخرند، و چیزهایی از این قبیل.

ان در یک آپارتم تواند به این معنی باشد که بتوانیدیل دهه سوم زندگی، موفقیت میادر او

کوچک و مستقل از پدر و مادرتان زندگی کنید، یا برای نخستین بار در شغلتان ترفیع بگیرید. چند 

ک تواند به معنای داشتن یکند. در این زمان، موفقیت میسال بعد، معنای موفقیت باز تغییر می

 یشتر باشد.همسر خوب، داشتن چندین فرزند، یک موقعیت شغلی مناسب، و کسب درآمد ب

 کند، تعریفتان هم از موفقیت عوضشود و شرایطتان تغییر میطور که سن شما بیشتر میهمان

گذارید، احتماالً معنای موفقیت برای شما برخورداری از سالمت که پا به سن میشود. هنگامیمی
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د دتان خواهد بوجا گذاشتن میراثی از خوهایتان، و بهجسمانی، داشتن یک خانواده شاد، دیدن نوه

 که آیندگان از طریق آن شما را به یاد بیاورند.

وپنجه نرم کردن با چه ای از زندگی قرار داشته باشید، و در حال دستاینکه در چه مرحله

ی به های زیادتواند در زمینهدهد. موفقیت میشرایطی باشید، تعریف شما را از موفقیت شکل می

ی، فیزیکی، عاطفی، خانوادگی، اجتماعی، و ... . درهرصورت، در هر مالی، معنوی، ذهن -دست بیاید

ای که به دنبال موفقیت باشید، برای اینکه بتوانید به آن برسید و موفق بمانید، باید از این سه زمینه

 نکته مهم آگاه باشید:

 . موفقیت مهم است.0

 . رسیدن به موفقیت وظیفه شما است.0

 ت برسند، ازجمله شما.توانند به موفقی. همه می3

زنم، و بحث درباره دو نکته بعدی را به فصل در این فصل، من در رابطه با نکته اول حرف می

 کنم.بعد موکول می

 موفقیت مهم است

نظر از پیشینه فرهنگی، اقتصادی، نژاد، و مذهب، بیشتر افراد قبول دارند که دستیابی به صرف

ها، و جامعه، امری حیاتی است. رسیدن به موفقیت، باعث خانواده موفقیت برای سالمتی و بقای افراد،

ها برای رویارویی با مشکالت شود، و به آننفس، امنیت، و آرامش در فرد میایجاد حس اعتمادبه

دهد. بدون موفقیت، شما، گروهتان، شرکتتان، اهداف و رویاهایتان، و حتی تر امید و انگیزه میبزرگ

 حکوم به فنا خواهید بود.تمام تمدن بشری م

یک  چه -به نقش موفقیت در رشد و توسعه فکر کنید. بدون رشد پیوسته و مداوم، هر نهادی

ر رود. تاریخ، پبه سمت نابودی و زوال پیش می -شرکت باشد، چه یک رویا، و یا حتی یک ملت
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ها، اتحاد ی روم، وایکینگکنند. یونان باستان، امپراتورهایی که این قضیه را تأیید میاست از مثال

های تجاری نظیر نوکیا، تنها به این دلیل نابود شدند که رشد جماهیر شوروی، و بسیاری از شرکت

ف های مختلها، و گروهها متوقف شد. موفقیت، امری حیاتی برای بقای انسانو توسعه در جامعه آن

 است.

کنید، موفقیت را در حد یگران میشما هرگز نباید در ذهنتان و یا در مکالماتی که با د

 ای کامالً مهم وای پایین بیاورید که اهمیت چندانی ندارد؛ چراکه موفقیت مسئلهمسئله

اهمیت جلوه دهد، درواقع بااهمیت است! هرکسی که سعی کند موفقیت را نزد شما کم

گران یکند تا دخودش از تالش برای رسیدن به رویاهایش دست برداشته است و تالش می

 را هم به انجام همین کار تشویق نماید.

های مختلف برای اینکه بتوانند به رشد خود ادامه دهند، نیاز به موفقیت دارند و افراد و گروه

فحه اند، برسند. در غیر این صورت، یا از صطور پیوسته اهدافی که برای خودشان تعیین کردهباید به

 شوند و هویتعنوان بخشی از آن جذب میتر و بهروه قویشوند و یا توسط یک گروزگار محو می

هایی که تمایل دارند جایگاه خودشان را دهند. صنایع و شرکتمستقل خودشان را از دست می

حفظ کنند، باید بتوانند با موفقیت محصوالت خودشان را تولید کنند، آن محصوالت را به بازار عرضه 

گذاران را راضی نگه دارند، و این چرخه را بارها و بارها تکرار یهنمایند، مشتریان، کارکنان و سرما

 کنند.

اهمیت جلوه دادن موفقیت ها کمرسد قصد آنجمالت قشنگ فراوانی وجود دارند که به نظر می

ها رفلطفاً این ح« موفقیت یک سفر است، نه یک مقصد.»گوید: است؛ برای مثال، این جمله که می

وند شرسد، همه خیلی زود متوجه میکه شرایط سخت اقتصادی از راه میهنگامیرا کنار بگذارید! 

ها را توانند برای خود و خانواده خود سرپناهی بسازند، و یا شکم آنکه با این جمالت قشنگ نمی

 سیر کنند. 
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 اند، باید این مسئله را برای شما روشن کردهرویدادهای اقتصادی که در چند سال اخیر رخ داده

قیت تا و اینکه موف -باشند که همه ما تا چه میزان نقش حیاتی موفقیت را دست کم گرفته بودیم

چه حد برای بقای ما ضروری و الزم است. تنها وارد شدن به بازی کافی نیست؛ حیاتی است که 

د ای که به آن واردرپی در هر زمینهشما یاد بگیرید چطور در بازی برنده شوید. برنده شدنِ پی

شود که شما بتوانید بیشتر از قبل رشد کنید و توسعه بیابید. همچنین، این امر شوید، باعث میمی

 کند.تان را در آینده تضمین میبقای شما و ایده

موفقیت، در رابطه با تصویر ذهنی فرد از خودش هم به همین میزان اهمیت دارد. رسیدن به 

ر شود و بپردازی، و آرامش و امنیت در فرد می، رویانفسموفقیت، باعث ایجاد احساس اعتمادبه

کند. افرادی که قادر نیستند از پس تأمین اهمیت مشارکت کردن در کارهای بیشتر تأکید می

شان را در معرض خطر ها بربیایند، خودشان و خانوادهشان و آینده آنهای مربوط به خانوادههزینه

 دهند. قرار می

توانند کاالها و خدمات مورد نیازشان را خریداری کنند. این امر تند، نمیافرادی که موفق نیس

ها هم بر روی های پرداختی شود، که اینتواند باعث  ایجاد رکود در اقتصاد و کاهش مالیاتمی

گذارند. در چنین مواقعی، برخی ها، و سایر خدمات عمومی تأثیر منفی میبودجه مدارس، بیمارستان

. چیز نیستو البته، واقعاً هم موفقیت همه« چیز نیست،اما موفقیت که همه»گویند، از افراد می

حال، برای من همیشه جای سؤال بوده است که مردم از گفتن این جمله چه قصد و هدفی بااین

 پرسم، که فردی در یکی از سمینارهایم این حرف را به من بزند، معموالً از او میدارند. هنگامی

اهمیت جلوه پیدا کنی، کم ای به آن دستو سعی داری چیزی را که خودت قادر نبودهآیا ت»

 «دهی؟
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نظر از اینکه چه اهدافی در سر داشته باشید و به دنبال رسیدن به بین باشید! صرفواقع

د و خیال شویبرای بقای شما است. اگر شما بی حیاتیچیزهایی باشید، موفقیت امری  چه

توانید برنده شوید. و اگر برای مدتی طوالنی دن بردارید، هرگز نمیدست از تالش کشی

و شدن با محض روبرشوید که بهنتوانید به موفقیتی دست پیدا کنید، به فردی تبدیل می

 کشد!و دست از تالش می زندجا مییک مشکل، 

الش و ست از تاند و دآیا اینکه فرزندان ببینند پدر و مادرشان در برابر مشکالت سر خم کرده

توانید اثر هنری خودتان را ای دارد؟ آیا زمانی که شما نمیها فایدهاند، برای آنکوشش کشیده

ده جدید و توانید ایاید چاپ کنید، و یا نمینظیری را که نوشتهتوانید کتاب بیبفروشید، یا نمی

 رسد؟ العاده خود را عملی کنید، نفعی به کسی میفوق

رساند. اما اگر بتوانید شرایط را تغییر دهید و به اهدافی که کس سودی نمییچشکست شما به ه

 کند. وقت قضیه فرق میاید، دست بیابید و به موفقیت برسید، آنبرای خودتان مشخص کرده

 

 

 

 

 

 

 تمرین

اهمیت جلوه دادن موفقیت اید و سعی در کمظاهر زیبایی را که تاکنون شنیدهبرخی از جمالت به

 اند، بنویسید.داشته

 

 

 تواند وضعیت زندگی شما را بهبود ببخشد؟چرا رسیدن به موفقیت برای شما مهم است، و چگونه می
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 فصل چهارم

 رسیدن به موفقیت وظیفه شما است

ه دیدگاهم را نسبت به موفقیت ترین تحوالت در زندگی من، زمانی رخ داد کیکی از بزرگ

جای اینکه به چشم یک اتفاق به آن نگاه کنم، با این دید به آن نگاه کردم که تغییر دادم و به

رسیدن به موفقیت، وظیفه، تعهد، و مسئولیت من است. از آن لحظه به بعد، من عمالً موفقیت را به 

و  -داشتم ام، شرکتم، و آیندهانوادهتعهدی که من به خودم، خ -دیدمچشم یک مسئله اخالقی می

 دیگر موفقیت برای من اتفاقی نبود که ممکن بود برایم رخ بدهد یا ندهد. 

ها مرا سال در عمرم را صرف تحصیل در نظام آموزشی کردم، و قرار بود این آموزش 0۱من 

م در مورد موفقیت سال، حتی یک درس ه 0۱برای ورود به دنیای واقعی آمده کنند. اما در تمام این 

بار هم که شده، کسی در مورد اهمیت موفقیت با من صحبت نکرد، وجود نداشت. حتی برای یک

انگیز چه برسد به اینکه بخواهد به من بگوید برای موفق شدن باید چه کاری انجام دهم. شگفت

در است! چندین سال آموزش، کسب اطالعات، مطالعه صدها کتاب، گذراندن هزاران ساعت 

 ام نداشتم.کالس، و با این حال من هنوز هدفی در زندگی

 ام داشتم، باعث شوندشانس بودم که دو تجربه مختلفی که در زندگیقدر خوشاگرچه، من آن

از خواب غفلت بیدار شوم. در هردوی این موارد، وجود و بقای من به طور جدی مورد تهدید قرار 

سال سن داشتم. در آن دوران زندگی من کامالً  0۵گرفت. نخستین تجربه زمانی بود که 

رفتم، و چیزی نبود که ریخته و پریشان بود، چراکه بدون داشتن هدف مشخصی پیش میهمبه

 ام را روی آن متمرکز کنم.انرژی

دم، کرام قطعی نبود، در جهت مشخصی حرکت نمیچیز در زندگیمن هیچ پولی نداشتم، هیچ

. اگر در دیدمو هنوز رسیدن به موفقیت را به صورت یک وظیفه و تعهد نمیبیشتر وقتم آزاد بود، 
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کردم که امروز زنده بودم. آن زمان به خودم نیامده بودم و زندگی را جدی نگرفته بودم، گمان نمی

سالگی در حال مرگ بودم، چراکه هیچ هدف  01شدن نیست. من در سن  برای مردن نیازی به پیر

 ام نداشتم. و مقصدی در زندگی

توانستم که شغلی را برای مدت طوالنی حفظ کنم، دور و برم پر بود از در آن زمان، من نمی

گذراندم، کامالً مأیوس و ناامید بودم، و هر روز الکل ها میای که بیشتر وقتم را با آنهای بازندهآدم

را ادامه داده بودم، در کردم. اگر که به خودم نیامده بودم و آن مسیر و مواد مخدر مصرف می

توانستم یک زندگی کامالً معمولی داشته باشم، هرچند که احتماالً وضعیت به بهترین حالت می

شد.مراتب بدتر می

اگر من هدفم را در زندگی مشخص نکرده بودم، و رسیدن به موفقیت را وظیفه 

ؤیاها و خودم قرار نداده بودم، احتماالً تمام عمرم را صرف برآورده کردن ر

 کردم.اهداف دیگران می

ندگی گونه زهای زیادی هستند که اینبیایید تعارف را کنار بگذاریم. در سرتاسر جهان انسان

طور که من در آن زمان هدفی کنند و هیچ هدف مشخصی در زندگی خود ندارند؛ درست همانمی

م و هیچ اهمیتی به شغلم نداشتم. در آن دوران، من به عنوان یک فروشنده مشغول به کار بود

ام دادم. اما هنگامی که با خودم عهد کردم فروشندگی را به صورت جدی و به عنوان حرفه اصلینمی

آید انجام دهم تا به یک فروشنده که تصمیم گرفتم هرکاری از دستم برمیادامه دهم، و هنگامی

 ام به کلی تغییر کرد. موفق تبدیل شوم، زندگی

 ۵1که برای من مانند یک زنگ خطر بود و باعث شد به خودم بیایم، در سن  ایدومین تجربه

ر کردیم. دترین بحران مالی بعد از رکود بزرگ را تجربه میسالگی رخ داد. زمانی که ما بزرگ

 طوردرست همان -خطر قرار گرفته بود ام در معرضهای مختلف زندگیآن زمان، عمالً تمام جنبه
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های بزرگ، ، حتی شرکت011۲ن دیگر چنین وضعیتی داشتند. بحران مالی سال ها انساکه میلیون

 صنایع مختلف، و کل اقتصاد کشورها را تا مرز نابودی کشانده بود.

در آن زمان، من خیلی زود فهمیدم که شرکتم به اندازه کافی قوی نیست، و آینده و بقای آن 

لی من هم بسیار وخیم شده بود، و تمام ثروت و مورد تهدید قرار گرفته است. به عالوه، شرایط ما

روز تلویزیون را روشن کردم و تمام  هایم  در معرض خطر قرار داشتند. به یاد دارم که یکدارایی

تمام  شوند، وهایی که شنیدم، در مورد این بود که چگونه هر روز افراد بیشتری بیکار میگزارش

. بازار سهام و مسکن به کلی سقوط کرده بود، مردم دهندثروت و اندوخته خود را از دست می

های تشدند، و شرکها یکی پس از دیگری تعطیل میشدند منازلشان را بفروشند، بانکمجبور می

 کردند.کوچک و بزرگ اعالم ورشکستگی می

م، اهایم را در موقعیت خطرناکی قرار دادهام، و شرکتدر آن زمان، من فهمیدم که خودم، خانواده

ماند، دست از تالش کشیده بودم و دیگر به موفقیت به چون با خیال اینکه اوضاع همیشه خوب می

کردم. من تمرکز و هدفم را از دست داده بودم.چشم یک وظیفه، تعهد و مسئولیت نگاه نمی

ها نقطه عطفی در زندگی من بودند، و باعث شدند من متوجه شوم که برای هر دوی این تجربه

 ۵1 ای که در سنن یک زندگی کامل، موفقیت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. تجربهداشت

، های موردنیاز برای داشتن یک زندگی کاملسالگی داشتم، باعث شد متوجه شوم که تعداد موفقیت

، باید به کنند، و دنبال کردن پیوسته موفقیتخیلی بیشتر از آن چیزی است که بیشتر مردم فکر می

 نوان یک امر حیاتی در نظر گرفته شود.ع

بیشتر افراد همان دیدگاهی را نسبت به موفقیت دارند که من قبالً داشتم؛ قبل از اینکه رسیدن 

 -کنند که انگار موفق شدن اهمیتی نداردها به نحوی رفتار میبه موفقیت را وظیفه خودم بدانم. آن

اقی توانند آن را انتخاب کنند، و یا اتفاست که می ایانگار که موفقیت تنها یکی از چندین گزینه
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افتد. برخی عده دیگر هم هستند که میزان کمی از موفقیت راضی است که فقط برای دیگران می

 کنند که همین میزان کم کافی است تا همه چیز درست شود.شوند، و گمان میمی

ردم دالیلی است که خیلی از م تریندیدن موفقیت به چشم یک گزینه انتخابی، یکی از اصلی

شود که بسیاری از افراد، به زندگی کردن بر اساس حداکثر و باعث می -رسندهرگز به آن نمی

ظرفیت خود حتی نزدیک هم نشوند. از خودتان بپرسید که تا رسیدن به باالترین سطح 

آید. اگر شما ان نمیهایتان چقدر فاصله دارید. احتماالً از جواب این سؤال چندان خوشتتوانایی

 رسید. به آن نمی هرگززندگی کردن بر اساس حداکثر ظرفیتتان را وظیفه خود ندانید، 

اگر رسیدن به موفقیت، برای شما به یک مسئله اخالقی تبدیل نشود، آنگاه برای رسیدن به 

دم . مرای برای این کار نخواهید داشتحداکثر ظرفیت خود احساس تعهد نخواهید کرد و انگیزه

د. بینند؛ یا به عنوان چیزی که حتماً باید به آن برسنرسیدن به موفقیت را به چشم یک ضرورت نمی

ها مسئله مرگ و زندگی نیست، برای همین هم تمام عمرشان را صرف یافتن موفقیت ازنظر آن

ظیفه و جای اینکه رسیدن به موفقیت راکنند. اگر بههایشان میهایی برای توجیه شکستبهانه

رخ  نظر بگیرید، این اتفاقی است که برایتان خودتان بدانید، آن را به صورت یک گزینه انتخابی در

 دهد.می

ام موفقیت را به عنوان عنصری حیاتی برای بقا خانواده در در منزل ما، من و تمام اعضای خانواده

ه هستیم؛ هر دوی ما اعتقاد داریم عقیدگیریم. من و همسرم در این مورد کامالً با یکدیگر همنظر می

ار مان از اهمیت بسیکه رسیدن به موفقیت یک تعهد و وظیفه اخالقی است، و برای آینده خانواده

ای زندگی هزیادی برخوردار است. منظور من تنها موفقیت مالی نیست، بلکه موفقیت در تمام جنبه

که نسبت به جامعه داریم، و حتی موفقیت موفقیت در ازدواج، سالمتی، مذهب، انجام وظایفی  -است

 ها از مرگمان گذشته است.در آینده، زمانی که مدت
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گونه به موفقیت نگاه کنید که والدین خوب به وظایفی که نسبت به شما باید همان

کنند؛ یعنی به چشم یک افتخار، تعهد، و اولویت. والدین خوب، فرزندانشان دارند نگاه می

شب از ها نیمهدهند. آنرزندانشان هر کاری را که الزم باشد انجام میبرای مراقبت از ف

راک و کنند تا بتوانند خوشوند تا به نوزادشان شیر بدهند، به سختی کار میخواب بیدار می

جنگند و حتی جانشان را برای ها میها را تأمین کنند، و برای آنپوشاک مورد نیاز آن

اندازند. این دقیقاً همان دیدگاهی است که شما باید ر میمحافظت از فرزندانشان به خط

 نسبت به موفقیت داشته باشید.

 از دروغ گفتن به خودتان دست بردارید

تراشی این هایشان برسند، طبیعی است که بخواهند با بهانهتوانند به خواستهبرای افرادی که نمی

که رسیدن به موفقیت، اهمیت چندانی و حتی به خودشان دروغ بگویند  -مسئله را توجیه کنند

 هایتوانید این نگرش را در بین گروهندارد. شما با نگاهی گذرا به جامعه امروز، به راحتی می

که  هاییمختلف مردم از هر سن، جنسیت، و یا نژادی مشاهده کنید. این دیدگاه در خیلی از کتاب

شود، و حتی در مدارسی که به ذهن لیساها میهایی که در کاند، در بسیاری از سخنرانینوشته شده

 وضوح قابل رؤیت است.دهند، بهفرزندانمان جهت می

د، سپس کننتوانند به خواسته خود برسند، برای مدتی مبارزه میبرای مثال، کودکانی که نمی

کنند که از اول هم آن چیز را کنند، و در نهایت خودشان را متقاعد میاندکی گریه می

اند.واستهخنمی

برسید،  اید به آناید اما نتوانستهخواستهاینکه شما پیش خودتان اعتراف کنید که چیزی را می

تواند به شما کمک کند تا در نهایت به هیچ ایرادی ندارد. در واقع، این تنها چیزی است که می

 شد.ها مواجه خواهید حتی با وجود موانعی که در طول مسیر با آن -آن هدف برسید
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توانند بدون اینکه کاری انجام دهند، در مکان و زمان ترین افراد هم نمیشانسحتی خوش

طور که در انتهای فصل قبل گفتم، شانس تنها یکی از مناسب، با افراد مناسب مالقات کنند. همان

 کنند. رود که بیشتر از سایرین تالش مینتایج تالش کردن است و همیشه به سراغ افرادی می

ت، این است که دستیابی به یک موفقیرسند، شانس میهای موفق به نظر خوشدلیل اینکه انسان

سیدن به مردم با ردست پیدا کنید.  های بیشتریموفقیتشود که شما به به صورت ذاتی باعث می

ها را مجبور کنند، و همین احساس خوشایند آناهدافشان، لحظاتی جادویی را برای خود خلق می

 و در نهایت به آن اهداف برسند. -تر برای خود انتخاب نمایندکند تا اهدافی بزرگیم

اند، چیزی اند و شکست خوردهشما معموالً درباره تعداد دفعاتی که افراد موفق تالش کرده

کند که برنده شده باشیم. اما حقیقت این شنوید؛ هرچه باشد، دنیا تنها زمانی به ما توجه مینمی

کنند. کلنل های زیادی را تجربه میه افراد موفق هم قبل از اینکه به موفقیت برسند، شکستاست ک

مرتبه برای دیگران مطرح کرد تا  ۲1اش را بیش از ساندرز، مؤسس برند معروف کنتاکی، ایده

 گذاری کند. باالخره فردی را یافت که حاضر شد روی آن ایده سرمایه

نامه فیلم راکی را نوشت، و این فیلم توانست به رض سه روز فیلمسیلوستر استالونه تنها در ع

میلیون دالری برسد. اما زمانی که  011موفقیت عظیمی در گیشه دست پیدا کند و به سودی 

 شناخت. در آن زمان اوکس او را نمینامه را نوشت، فرد گمنامی بود که هیچسیلوستر این فیلم

م کردن آپارتمانش بر بیاید، و ناچار شده بود که سگش را به توانست از پس مخارج گرحتی نمی

 دالر بفروشد تا بتواند برای خودش غذا بخرد. ۵1قیمت 

زمانی که والت دیزنی ایده ساخت یک پارک تفریحی را مطرح کرد، همه به او خندیدند و 

 011های ر جهان بلیتسرتاس اش را مورد تمسخر قرار دادند. اما با این وجود، امروزه افراد ازایده

 کنند تا همراه با خانواده خود به دیزنی لند بروند.دالری تهیه می
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ها ناشی از شانس هستند، اما نگذارید این شاید در نگاه اول به نظر برسد که همه این موفقیت

امالً شوند؛ قضیه کشانس نیستند که موفق میهای خوشمسئله شما را سردرگم کند. این انسان

ای که هایی که برای رسیدن به موفقیت مصمم هستند و با پشتکار و ارادهکس این است. انسانبرع

ر، شانسی هستند. به عبارت دیگکنند، از دید دیگران افراد خوشدارند، از هیچ تالشی کوتاهی نمی

 «شوید.تر میشانسهرچقدر که بیشتر تالش کنید، خوش»

اگر شما بتوانید مرتباً به موفقیت دست پیدا کنید، پس از توان یک گام هم فراتر رفت: حتی می

که برای برخی از  طورهمان -آیدگذشت چند وقت این امر برای شما به صورت یک عادت در می

کنند. حتی های جدیدی در زندگی خود دست پیدا میگونه است و هر روز به موفقیتافراد این

یک عامل ناشناخته یا  -نوعی نیروی جاذبه خاص دارندهای موفق، کنند که انسانبرخی ادعا می

ها را احاطه کرده است. چرا؟ چون افراد موفق، موفقیت را رسد آننیرویی جادویی که به نظر می

 ها است! و حتی به عنوان چیزی که حق مسلم آن -بینندبه عنوان یک وظیفه، مسئولیت و تعهد می

موفقیت پیش روی دو نفر قرار داده شود. به نظر فرض کنید که یک فرصت برای رسیدن به 

ه کسی ک -شود که باور دارد رسیدن به موفقیت وظیفه او استشما، در نهایت فردی موفق می

بیند یا فردی که موفقیت را به چشم یک اتفاق می -قاپدکند و آن را روی هوا میدستش را دراز می

 دانید.ظرم شما جواب این سؤال را میکه ممکن است برای او رخ بدهد یا ندهد؟ به ن

توان هرگز نمیها، نکته دیگری که باید آن توجه کنید، این است که بر خالف اعتقاد خیلی

هیچ  -اید! موفقیت همواره نتیجه اقداماتی است که شما در گذشته انجام دادهشبه موفق شدیک

ها گذشته یا چقدر زمان از انجام آناهمیت برسند، و فرقی ندارد که این کارها به نظر چقدر کم

به موفقیت  شبهوکار، محصول، بازیگر، و یا گروه موسیقی، یکباشد. هرکسی که ادعا کند یک کسب

اند، ای را که افراد مشخص در طول ساختن این مسیر برداشتههای ذهنیرسیده است، در واقع گام

، اقدامات بسیاری را که افراد موفق قبل از گیرد. چنین فردیها را نادیده میکند و آندرک نمی
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های فراوانی را که در این مسیر متحمل ها و دشواریاند، و سختیانجام داده رسیدن به پیروزی

ای شود افراد موفق به پیروزیبیند. در واقع، همین تالش و پشتکار است که باعث میاند نمیشده

 برسند که کامالً استحقاقش را دارند.

شود که از نظر ذهنی و روحی خواستار آن باشند، و در طول زمان قیت، نصیب افرادی میموف

اند، دست از اقدامات الزم را برای رسیدن به آن انجام دهند، و تا زمانی که به هدف خود نرسیده

های اخالقی خود تالش کردن بر ندارند. اگر شما موفقیت را در حد وظایف، تعهدات، و مسئولیت

و حتی  -رسیدتان،  جدی نگیرید، به احتمال خیلی زیاد به آن نمیبال خانواده، شرکت، و آیندهدر ق

 توانید آن را حفظ کنید. اگر به موفقیت برسید، به احتمال خیلی بیشتری نمی

تان، و شرکتتان، رسیدن به موفقیت را به عنوان دهم که وقتی شما، خانوادهمن به شما قول می

چه اخالق کند. اگریک مسئله اخالقی بپذیرید، همه چیز خیلی زود شروع به تغییر مییک وظیفه، و 

یی و دزدی گویک مسئله شخصی است، اما بیشتر مردم قبول دارند که بااخالق بودن، لزوماً به راست

 -توانیم تعریفمان را از اخالق بیشتر از این حد گسترش دهیمشود. مسلماً مینکردن خالصه نمی

شاید تا حدی که ضرورت زندگی کردن بر اساس حداکثر ظرفیتمان را هم در آن بگنجانیم. حتی 

خود من شخصاً اعتقاد دارم که پافشاری نکردن برای رسیدن به سطح زیادی از موفقیت، کاری 

مان، بهترین غیراخالقی است. به نظر من، اینکه همه ما تالش کنیم تا در هر روز از زندگی

ارائه دهیم، کاری اخالقی است و کوتاهی در انجام این کار، اقدامی غیراخالقی خواهد عملکردمان را 

 بود.

شما باید همواره رسیدن موفقیت را به عنوان وظیفه، تعهد و مسئولیت خود در نظر بگیرید و با 

های بعدی این کتاب، من به شما نشان عزمی راسخ، در مسیر رسیدن به آن تالش کنید. در فصل

وکار یا در هر کسب -هم که چگونه این کار را انجام دهید و به موفقیت دست پیدا کنیددمی

 صنعتی، در هر زمانی، با وجود هر مانعی، و به هر میزانی که بخواهید!
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موفقیت باید به عنوان یک مسئله اخالقی در نظر گرفته شود. رسیدن به موفقیت وظیفه، تعهد، 

!و مسئولیت شما است

 تمرین

شما باید رسیدن به موفقیت را به عنوان ــــــــــــ ، ـــــــــــــــ ، و ــــــــــــ خود در نظر 

 بگیرید.

 با بیان خودتان، بنویسید که چگونه رسیدن به موفقیت، وظیفه، تعهد، و مسئولیت شما است.

 

 

 گویید، دو مثال بزنید.رسیدن به موفقیت به خودتان می هایی که دربارهاز دروغ

 

 

دو نکته مهمی که باید درباره موفقیت بدانید، چه هستند؟
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 فصل پنجم

 هیچ محدودیتی برای رسیدن به موفقیت وجود ندارد

 

دیدگاه شما در مورد موفقیت، به اندازه نحوه برخورد شما با آن اهمیت دارد. موفقیت مانند یک 

تواند محصول نیست که در یک کارخانه تولید شود و سپس آن را انبار کنند؛ میزان موفقیتی که می

یدا خواهید دست پتوانید به هر میزان از موفقیتی که میدیتی ندارد. شما میخلق شود، هیچ محدو

 و موفقیت شما، مانع -خواهم برسمتوانم به هر میزان از موفقیت که میطور که من میکنید، همان

 کند. شود و یا آن را محدود نمیموفقیت من نمی

ت. ند که انگار یک کاالی کمیاب اسکنمتأسفانه، بیشتر مردم به نحوی با موفقیت برخورد می

دن ها برای رسیکنند که اگر فرد دیگری موفق شود، موفقیت او به نحوی سد راه آنها گمان میآن

دوانی، و یا سایر به موفقیت خواهد شد. اما موفقیت مانند التاری، بازی بینگو، مسابقه اسب

ت. هیچ عنوان در مورد موفقیت صادق نیس هایی نیست که تنها یک برنده دارند. این قضیه بهرقابت

در  شاید« به ازای هر برنده، یک بازنده وجود دارد.»گوید، استریت میگوردون گِکو در فیلم وال

با  گونه نیست. موفقیت یک بازیگونه باشد، اما مطمئناً در بازی زندگی ایناستریت اینبازار وال

توانیم برنده د برنده شود. در بازی موفقیت، همه ما میحاصل جمع صفر نیست، که تنها یک نفر بتوان

 باشیم. موفقیت یک کاال نیست که منبع محدودی داشته باشد.

شود که هیچ هایی خلق میگاه با کمبود مواجه نخواهد شد، چراکه توسط انسانموفقیت هیچ

اده ندارند. توجه داشته ها، خالقیت، نبوغ، استعداد، هوش، اصالت، پشتکار، و ارمحدودیتی در ایده

را  نمایید، بلکه خودتان باید آن تصاحبباشید که موفقیت، چیزی نیست که شما بخواهید آن را 

عناصری که در طبیعت وجود دارند و برای اینکه  -کنید. بر خالف مس، نقره، طال، یا الماس خلق
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ط موفقیت چیزی است که توس -دها را پیدا کنیها را به بازار بیاورید، نخست باید آنبتوانید آن

 شود. افراد خلق می

های بدیع و تازه برای حلهای جدید، محصوالت خالقانه، و راهالعاده، فناوریهای فوقایده

یتی شوند و بنابراین هیچ محدودها خلق میمشکالت قدیمی، همگی چیزهایی هستند که توسط انسان

رای خود ها انسانی که بفرایند خلق موفقیت توسط میلیونشوند. ندارند و هرگز با کمبود مواجه نمی

زمان، و چه چه به صورت هم -تواند در سرتاسر جهان رخ دهدشناسند، میهیچ حد و مرزی نمی

های مختلف و در سطوح متفاوت. موفقیت به چیزهایی مثل امکانات، منابع، و یا مکان در زمان

 وابسته نیست.

 اینکه -جمعی، همواره در حال القای ذهنیت کمبود به مردم هستندهای سیاستمداران و رسانه

اگر شما چیزی »ها وجود ندارند، و چیزهای ارزشمند در این جهان، به اندازه کافی برای همه انسان

بسیاری از سیاستمداران باور دارند که برای « توانم آن را داشته باشم.را داشته باشید، من نمی

ا ها رها و ایستادن در مقابل احزاب سیاسی رقیب، باید آنبه پیروی از آنتشویق هوادارانشان 

 هایشان، از چنین جمالتی استفادهها در سخنرانیمتقاعد کنند که با خطر کمبود مواجه هستند. آن

 ترمن زندگی را برای شما ساده« »کنم،من بهتر از طرف مقابل از شما مراقبت می»کنند: می

دهم که خدمات آموزشی من به شما قول می« »دهم،های شما را کاهش میالیاتمن م« »کنم،می

کنیم که احتمال رسیدن شما به موفقیت من کاری می»یا « بهتری را برای فرزندانتان فراهم کنم،

 « بیشتر شود.

توانم این کارها را انجام می منپیامی که در پس این جمالت پنهان شده، این است که تنها 

دانند یکنند که مو نه طرف مقابلم. سیاستمداران ابتدا بر روی مباحث و موضوعاتی تأکید می -دهم

د کننبرای هوادارانشان از اهمیت زیادی برخوردار است. سپس این احساس را به مردم منتقل می

ه بکه خودشان به تنهایی قادر نیستند که به این چیزهای ارزشمند دست پیدا کنند، و برای رسیدن 
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 را در بین مردم« کمبود»ها احساس ها نیاز دارند. آنهایشان به یک سیاستمدار مانند آنخواسته

کنند تا مردم را متقاعد نمایند که تنها شانسی که برای رسیدن دهند، و همه تالششان را میرواج می

 . ها و حزبشان حمایت کنندها و نیازهایشان دارند، این است که از آنبه خواسته

ت ، این اسیکی از دالیلی که صحبت کردن با مردم در مورد سیاست تا این اندازه دشوار است

های و در نتیجه، درگیری -تواند منجر به ایجاد کمبود شودمی که در ذهن مردم، تغییر آن

ه دای که شما طرفدار آن هستید برنناپذیری را به وجود بیاورد. برای مثال، اگر حزب سیاسیاجتناب

شود،پس حزب من بازنده خواهد بود. اگر یک گروه بتواند به چیزی که خواهانش است دست پیدا 

 کند، پس طرف مقابل باید رنج بکشد. 

توان این حرف را زد. برای مردم های کلی دیگر هم میها و دیدگاهدر مورد برخی از نگرش

کنند فرض گمان میصورت پیش خیلی سخت است که با نظرات مخالف خود موافقت کنند؛ مردم به

زمان با توانند همکه اگر عقاید و باورهای دو نفر با یکدیگر در تضاد باشد، هر دوی آن باورها نمی

که از وجود ذهنیت کمبود و محدودیت در بین افراد سرچشمه  -هم وجود داشته باشند. این طرز فکر

دیگران وجود دارد، افزایش پیدا کند. چرا شود میزان تنشی که بین ما و تنها باعث می -گیردمی

کنیم که حتماً باورها و عقاید طرف مقابلمان باید اشتباه باشد تا باورها و عقاید ما درست گمان می

 تواند با هر دو طرف باشد؟باشند؟ چرا حق نمی

نده رب کند که اگر یک نفر بخواهدای، این مفهوم را به مردم القا میجویانهچنین ذهنیت رقابت

شود، به ناچار فرد دیگری باید بازنده باشد. اگرچه این مسئله ممکن است در مورد یک بازی 

فکری مانند مونوپولی که هدف آن رسیدن به تنها یک برنده است صادق باشد، اما در دنیای واقعی 

 گونه نیست. وکار و زندگی به هیچ عنوان ایندر مورد موفقیت در کسب و

 ها، برای رسیدن به موفقیت هیچکنند. از نظر آنگونه به قضیه نگاه نمیگز اینافراد موفق هر

 شود تا بهو همین مسئله باعث می -محدودیتی وجود ندارد. این افراد موفق، ذهنی نامحدود دارند
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ها غیرممکن بوده است. برای مثال، چیزهایی دست پیدا کنند که از نظر دیگران، رسیدن به آن

ای وارن بافت را در نظر بگیرید. موفقیت او در بازار سرمایه، به هیچ طریقی ر افسانهگذاسرمایه

تد. به افشود و به خطر نمیگذاران موفق محدود نمیگذاری دیگر سرمایهتوسط استراتژی سرمایه

عالوه، موفقیت مالی او هیچ مانع یا محدودیتی برای رسیدن من یا شما به موفقیت مالی به وجود 

 آورد.ینم

دند. بوک و موفقیت آن نشگذاران گوگل با وجود موفقیت چشمگیر خود، مانع ایجاد فیسبنیان

 های جهانی، سد راه استیو جابز و شرکتهمچنین سلطه بیست ساله شرکت مایکروسافت بر بازار

وسط های جدید تاپل برای رسیدن به موفقیت نشد. به طرز مشابهی، میزان تولید محصوالت و ایده

 -شاید خود شما  یا -تواند مانع رسیدن دیگران های اخیر، نمیهای موفق در طول سالاین شرکت

 ها بشود.های آنتر از موفقیتهایی حتی بزرگبه موفقیت

های ذهنیت کمبود را در بین افراد جامعه مشاهده کنید، کافی است که برای اینکه بتوانید نشانه

زید. رفتارهایی مانند حسادت، مخالفت، و ناجوانمردی، که در بین گروه به اطراف خود نگاهی بیندا

افرادی که به یک موفقیت بزرگ دست »شود، و یا این ادعا که بزرگی از افراد جامعه دیده می

همگی ناشی از این ذهنیت غلط در مورد « اند،ای استفاده کردههای ناجوانمردانهاند، از روشیافته

 هستند.  کمبود و محدودیت

ها، و حتی زمان صحبت ها دائماً در مورد کمبود و محدودیت مشاغل، پول و سرمایه، فرصترسانه

وید در گبار برای شما پیش آمده است که ادعاهای فردی را بشنوید که می کنند. تا کنون چندمی

د که از نبود طول روز به اندازه کافی زمان در اختیار ندارد؟ و یا سخنان فرد دیگری را بشنوی

 ۲1درصد از جمعیت بیکار باشند،  01کند؟ واقعیت این است که حتی اگر های خوب گله میشغل

 ها شاغل هستند. درصد از آن
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داستانی که درست در همسایگی خودم اتفاق افتاد، یک مثال دیگر از این طرز فکر نادرست در 

نار منزل من قرار دارد، متعلق به یک هایی که در کمورد کمبود و محدودیت است. یکی از خانه

بازیگر بسیار معروف هالیوودی است؛ یک بازیگر بسیار توانا و یک ستاره سرشناس و مشهور. 

رسد هایی است که به نظر میچولهشود، همواره پر از چالهای که به منزل ما منتهی میجاده

هایی که منزل او در امتداد همین ایهها نیست. یکی دیگر از همسشهرداری هرگز قادر به تعمیر آن

جاده  قرار دارد، معتقد بود که این ستاره هالیوودی باید هزینه تعمیر جاده را بپردازد، چراکه به 

گیرد. من از شنیدن این طرز فکر او حسابی میلیون دالر دستمزد می 01ازای بازی در هر فیلم 

است، باید  تربه سایر ساکنان آن منطقه موفقاین استدالل که چون آن بازیگر نسبت  -شوکه شدم

ه در کردم ککنیم بپردازد. من با خودم فکر میای را که ما هم از آن استفاده میهزینه تعمیر جاده

واقع این ما هستیم که باید جاده را برای او تعمیر کنیم، چراکه حضور او در همسایگی ما، ارزش 

 ش داده است!هایمان را به طرز چشمگیری افزایملک

گونه بندد، واکنش اکثر مردم اینهر زمان که یک شخصیت تلویزیونی یک قرارداد بزرگ می

 «چطور ممکن است که یک نفر چنین دستمزد باالیی دریافت کند؟»پرسند، است که از یکدیگر می

ستند ههایی که ساخته دست او اما پول مفهومی است که توسط انسان خلق شده، و به وسیله ماشین

 کند. شود؛ تنها ارزش آن کاهش پیدا میشود. پس حتی پول هم با کمبود مواجه نمیچاپ می

تنها زاییده ذهن ما هستند. شرکت  -هااگر نه همه آن -هاام که بیشتر این کمبودمن متوجه شده

 -ندهستخواهید، محدود یا سازمانی که بتواند شما را متقاعد کند که منابع چیزهایی که شما می

تواند می -کند که آن چیز، الماس باشد، یا طال، یا نفت، یا آب، یا هوای پاکیزه، و یا انرژیفرقی نمی

 یک احساس اضطرار را در ذهن شما ایجاد کند، و در نتیجه شما را به حمایت از خود تشویق نماید.

د. ذهن خود بیرون کنی تواند به هر صورتی محدود شود، ازشما باید این فکر را که محدودیت می

یزان قابل تان به ماگر چنین ذهنیت غلطی داشته باشید، توانایی شما برای خلق موفقیت در زندگی
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کنیم، یابد. فرض کنید که من و شما برای جذب یک مشتری با یکدیگر رقابت میتوجهی کاهش می

ن معنا نیست که شما شوم که آن مشتری را جذب کنم. این مسئله بداو در نهایت من موفق می

توانید موفق شوید؛ هرچه باشد، این مشتری تنها مشتری موجود در بازار نبوده است که شما نمی

 توانید جذب کنید. می

شود اینکه برای رسیدن به موفقیت، خودتان را تنها به یک چیز یا یک فرد وابسته کنید، باعث می

در حالی که من و شما بر سر تصاحب این یک شانس شما برای رسیدن به موفقیت کاهش بیابد. 

تواند با جذب هزاران مشتری کنیم، فرد دیگری که ذهنی نامحدود دارد، میقرارداد با هم رقابت می

 دیگر، مفهوم حقیقی موفقیت را به ما نشان دهد!

د. یبرای اینکه بتوانید بر ذهنیت کمبود و محدودیت غلبه کنید، باید طرز فکر خود را تغییر ده

شما باید موفقیت دیگران را به چشم یک اتفاق مثبت ببینید که در عمل، برای شما هم فرصتی به 

 آورد تا به موفقیت دست پیدا کنید.وجود می

، ها استموفقیت هر فرد یا گروهی، در حقیقت یک اتفاق مثبت برای همه افراد و گروه

به موفقیت برسند. به همین دلیل است  توانندها هم میدهد که آنها نشان میچراکه به آن

 نظیر، برای تالش کردن انگیزهکه مردم با مشاهده یک پیروزی بزرگ و یا یک عملکرد بی

 کنند.پیدا می

چیز کنیم که رسیدن به هیچ شود باوردهد و باعث میدیدن موفقیت دیگران، به همه ما انگیزه می

، خلق یک فناوری جدید باشد، یا یک دستاورد کند که این موفقیتغیرممکن نیست. فرقی نمی

پزشکی تازه، یا کسب یک امتیاز باالتر، یا ثبت یک رکورد زمانی بهتر، و یا موفقیت در حوزه 

دهنده این هستند که هیچ محدودیتی برای هایی نشانوکار؛ در هر صورت، چنین موفقیتکسب

 شود. تواند موفقرسیدن به موفقیت وجود ندارد و هر کسی می
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هر فکری را که در رابطه با کمبود موفقیت در ذهنتان وجود دارد، پاک کنید؛ فکرهایی مثل اینکه 

موفقیت تنها محدود به یک عده خاص است، و یا تنها یک میزان مشخص از موفقیت وجود دارد. 

 زمان. مه آن هم به صورت -توانیم به هر میزان از موفقیت که بخواهیم دست پیدا کنیممن و شما می

گونه فکر کنید که موفقیت فرد دیگری به معنی شکست شما است، در واقع خودتان اگر شما این

اید. در این هنگام، شما باید افکارتان را اصالح کنید و به را با ذهنیت کمبود و رقابت محدود کرده

تی بیشتر موفقیتی ح توانید بهای است که شما هم میخودتان بفهمانید که موفقیت دیگران، نشانه

ها دست پیدا کنید. سپس به یاد بیاورید که رسیدن به موفقیت وظیفه و تعهد اخالقی شما از آن

است. این طرز فکر، به شما کمک خواهد کرد که به بیشترین حد از خالقیت دست پیدا کنید و 

 شماری را خلق کند.های بیتواند برای شما موفقیتمسیری را بیابید که می

 

 

 

 تمرین

 با توجه به تجربیات و مشاهدات خودتان، یک مثال از کمبود موفقیت بزنید.

 

 

 شود؟نامیم،در حقیقت چگونه ایجاد میاین چیزی که آن را کمبود می

 

 

 یت، کمبود موفقیت وجود ندارد، اما آن چیست که حقیقتًا با کمبودش مواجه هستیم؟در واقع
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 ششمفصل 

 تان را خودتان بر عهده بگیریدمسئولیت زندگی

 

م اندکی اما تصمیم گرفت« بچه ننه نباشید،»در ابتدا قصد داشتم که عنوان این فصل را بگذارم 

 وداگر اول نباشید، آخر خواهید بتر کنم تا به کسی بر نخورد. من از زمانی که کتاب لحنم را مالیم

ظر صبرانه منتخواست که روی این عنوان کار کنم. هنوز هم عاشق آن هستم و بییرا نوشتم، دلم م

 هستم تا در جایی از آن استفاده کنم. 

خواستم نوشتن این فصل را آغاز کنم، به نظرم این عنوان برای آن کامالً مناسب هنگامی که می

میشه از همه چیز شاکی خواهد بود، چراکه هدف از این فصل، صحبت در مورد افرادی است که ه

د. چنین کننکنند و نقش قربانی را ایفا میهستند. افرادی که همواره از شرایط موجود گله و زاری می

 توانند به موفقیت برسند، یا بهتر بگوییم، موفقیت را خلق کنند.افرادی هرگز نمی

ست که که دلیلش این اها نیست؛ بلتوانند موفق شوند، ناتوانی آنعلت اینکه چنین افرادی نمی

و اگر شما حاضر نباشید که  -برای رسیدن به موفقیت باید دست به انجام کارهای بزرگی زد

تان را بر عهده بگیرید، انجام کارهای بزرگ غیرممکن خواهد بود. همچنین زمانی مسئولیت زندگی

نجام نید کار مثبتی اتواکنید، هرگز نمیهای جدید میکه شما تمام وقتتان را صرف یافتن بهانه

 دهید.

درک کنید: موفقیت یک –ام که من تاکنون بارها به آن اشاره کرده -شما باید این نکته را 

دهد، بلکه موفقیت نتیجه کارها و اقداماتی است که خودتان اتفاق نیست که بخواهد برای شما رخ 

ادی بر عهده بگیرند، معموالً کار زیشان را دهید. افرادی که حاضر نیستند مسئولیت زندگیانجام می

 کنند.دهند، و طبیعتاً نتایج مطلوبی هم  کسب نمیبرای رسیدن به موفقیت انجام نمی
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گیرند، و شان را خودشان بر عهده میافراد موفق، همواره مسئولیت خلق موفقیت در زندگی

گیرند اهاتشان درس میکنند، بلکه از اشتبخورند، دیگران را سرزنش نمیهنگامی که شکست می

بیزار  جوییکنند تا در نهایت به هدف خود برسند. افراد موفق، از بهانهو تالششان را بیشتر می

دهند به جای اینکه همه چیز را به قسمت و تقدیر واگذار کنند، اتفاقات هستند و ترجیح می

 خودشان رقم بزنند. -خوب یا بد -شان را زندگی

که به اعتقاد من چیزی در حدود نیمی از  -ش و ذهنیت قربانی هستندافرادی که دارای نگر

چندان از مطالعه این فصل خوشنود نخواهند شد. کسانی که دیگران را  -شوندجامعه را شامل می

فق توانند به افرادی موشان رخ داده یا نداده مقصر بدانند، هرگز نمیبرای اتفاقاتی که در زندگی

هایی را ایفا خواهند کرد که دیگران برای رسیدن به ام عمرشان نقش بردهتبدیل شوند، و در تم

 کنند.ها استفاده میمقاصدشان از آن

رل توانند که کنتدانند، هرگز نمیکسانی که دیگران را مسئول موفقیت یا شکست خود می

امنیت  اسدانند، هرگز احسشان را به دست بگیرند. کسانی که خودشان را یک قربانی میزندگی

دهند چراکه مسئولیت زندگی خود را به دست دیگران بسپارند، و به دیگران اجازه می -کنندنمی

را  فهمند که توانایی انجام چه کارهاییگاه نمیشان تصمیم بگیرند. این افراد، هیچکه برای زندگی

 گویند،، و همواره میگیرندشان را بر عهده نمیوقت مسئولیت رخدادهای زندگیها  هیچدارند. آن

دهند، و در این باره هیچ کاری من فقط یک قربانی هستم؛ همیشه اتفاقات بدی برای من رخ می»

 «آید.از دست من بر نمی

هایتان در زندگی برسید، باید این را بپذیرید که تمام اتفاقات خواهید به خواستهاگر می

و تصمیمات خودتان هستند. شما باید مسئولیت همگی نتیجه کارها  -چه خوب و چه بد -تانزندگی

ها تان را بر عهده بگیرید، حتی آن اتفاقاتی که در ظاهر هیچ کنترلی بر روی آنتمام اتفاقات زندگی

کنم. حتی اگر در عمل نتوانم چیزی را کنترل کنم، گونه رفتار میندارید. خود من با تمام مسائل این


