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توصیه های برایان تریسی برای موفقیت

 و نقل قول های الهام بخش از زبان وی 
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از همین حاال شروع کنید

برایــان تریســی می گویــد: »تفــاوت اصلــی بیــن 
ــه  ــت ک ــن اس ــق ای ــراد ناموف ــق و اف ــراد موف اف
افــراد موفــق اقــدام می کننــد. آنهــا کارشــان 
را آغــاز می کننــد و چیــزی را کــه می خواهنــد 
ــن  ــز همی ــق نی ــراد ناموف ــد. اف ــام می دهن انج
ایده هــا و اطالعــات را دارنــد، امــا همیشــه 

ــد.« ــردن دارن ــروع نک ــرای ش ــه ای ب بهان

ایــن احتمــاال قدرتمند تریــن نقــل قــول از برایــان 
ــتر  ــنیده اید. بیش ــون ش ــه تاکن ــت ک ــی اس تریس
ــروع  ــک روزی« ش ــه »ی ــر ک ــن تفک ــا ای ــراد ب اف
خواهنــد کــرد، همیشــه کارشــان را به تعویــق 
می اندازنــد. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه »یــک 
ــه خودمــان  ــا ب ــه م روزی« دروغ بزرگــی اســت ک

می گوییم.

کنیــد.  شناســایی  را  اولویت هایتــان  درنتیجــه 
بدانیــد کــه در ایــن مــاه و ایــن ســال می خواهیــد 
بــه چــه چیــزی دســت پیــدا کنیــد و ســپس تمــام 
ــود  ــداف خ ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــان را ب تالش ت

ــد. ــه کار بگیری ب

بــرای یــک ثانیــه فکر کنیــد. اگــر واقعا ۲ ســاعت در 
روز را بــه فراگیــری یــک مهــارت اختصــاص بدهید، 
ــه  ــط ب ــور متوس ــاه به ط ــرف ۲ م ــد در ظ می توانی
ــاه  ــا ۲۰۰۰ دالر در م ــن ۱۰۰۰ ت ــد بی ــش درآم افزای
برســید. ایــن تغییــر چــه احساســی در شــما ایجــاد 
ــر  ــه تغیی ــان چگون ــبک زندگی ت ــرد؟ س ــد ک خواه

خواهــد کــرد؟
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ــام کاپ  ــه ن ــد ب ــیار خردمن ــرد بس ــک م ــه را از ی ــن نکت ــن ای ــد:  »م ــی می گوی ــان تریس برای
کاپمیــر )Kop Kopmeyer( یــاد گرفتــم کــه بیــش از ۵۰ ســال بــه مطالعــه ی پیرامــون موفقیــت 
مشــغول بــوده اســت. او تقریبــا ۱۰۰۰ اصــل بــرای موفقیــت اســتخراج کــرده اســت. زمانــی کــه 
او را مالقــات کــردم از او پرســیدم در میــان همــه ی ایــن ۱۰۰۰ اصــل کــدام یــک از همــه مهم تــر 

اســت؟ او گفــت: از روش هــای اثبات شــده ی موفقیــت اســتفاده کــن.«

بهتریــن بخــش موفقیــت ایــن اســت کــه الزم نیســت چــرخ را از اول اختــراع کنیــد. مســیر از 
قبــل در برابــر شــما آمــاده شــده اســت. تنهــا کاری کــه بایــد بکنیــد ایــن اســت کــه هــر روز، 

چنــد گام کوچــک بــه ســمت هدف تــان برداریــد.

برایــان تریســی می گویــد تمــام راز هــای موفقیــت انســان های بــزرگ و دستاوردهایشــان در 
فایل هــای صوتــی، کتاب هــا، وبالگ هــا و جاهــای دیگــر قابل دسترســی اســت. تنهــا چیــزی 

کــه نیــاز داریــد ایــن اســت کــه دســت بــه کار شــوید.

اگــر فقــط بــه چیزهایــی کــه می خواهیــد فکــر کنیــد هیچ چیــزی تغییــر نمی کنــد. رؤیاپــردازی 
هــر روزه را متوقــف کنیــد و به جــای آن رؤیاهایتــان را زندگــی کنیــد. ایــن بهتریــن نقل قــول 

از برایــان تریســی بــرای کســب موفقیت هــای فوق العــاده در زندگــی اســت.

۲. از افراد متخصص یاد بگیرید 
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۳. فقط و فقط روی یک چیز تمرکز کنید

ــد در  ــه دوســت داری ــی ک ــد: »از ۱۰ هدف ــان تریســی می گوی برای
ســال آینــده بــه آنها برســید فهرســتی تهیــه کنیــد. این پرســش را 
مطــرح کنیــد “اگــر فقــط بتوانــم بــه یکــی از اهــداف این فهرســت 
برســم، کــدام هــدف بیشــترین تأثیــر مثبــت را روی زندگــی مــن 
خواهــد گذاشــت؟” آن یــک مــورد را روی کاغــذ بنویســید و آن را 

هــدف اصلــی و قطعــی زندگی تــان در نظــر بگیریــد.«

ــن  ــد ای ــام می دهن ــردم انج ــه م ــی ک ــتباهات رایج ــی از اش یک
اســت کــه تــالش می کننــد کل زندگی شــان را بــه یک بــاره 
تغییــر دهنــد. آنهــا می خواهنــد وارد یــک رابطــه شــوند، میلیونــر 
ــث  ــرد باع ــن رویک ــا ای ــند، ام ــر برس ــپ به نظ ــوند و خوش تی ش
ــان را  ــن کار انرژی ت ــم باشــد. به جــای ای ــا ک ــز  آنه می شــود تمرک
ماننــد یــک تیــغ لیــزری متمرکــز کنیــد و همــه ی موانعــی را کــه 

ــد. ــود کنی ــد ناب ــرار می گیرن ــان ق ســر راه ت

BRIAN TRACY
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برایــان تریســی می گویــد: »مــن همیشــه فکــر 
ــی ام خورشــید اســت و همــه ی  ــم زندگ می کن
ــیاراتی  ــد س ــی ام مانن ــف زندگ ــل مختل عوام
هســتند کــه حــول زندگــی ام می چرخنــد. ایــن 
ــط  ــی، رواب ــد ســالمت فیزیک ــل می توانن عوام
ــی  ــا کار باشــد. زندگــی مــن زمان اجتماعــی ی
ــت  ــم مدیری ــن بفهم ــه م ــد ک ــر می کن تغیی
کــردن زمــان، خورشــید اســت و همــه ی 
ــه  ــتند ک ــیاره هایی هس ــر س ــی دیگ چیزهای

می چرخنــد.«

درســی کــه می تــوان گرفــت ایــن اســت کــه 
باارزش تریــن منبعــی کــه شــما در اختیــار 
داریــد زمــان اســت. اگــر از آن به شــکلی  
عاقالنــه اســتفاده کنیــد می توانیــد خیلــی 
ــد.  ــدا کنی ــت پی ــان دس ــه اهداف ت ــریع ب س
ــرادی  ــه اف ــان اســت ک ــت زم به خاطــر مدیری

ــارک  ــا م ــکای ی ــی اس ــد تیموت مانن
زاکربرگ میلیونر با میلیاردر شده اند.

هنگامــی کــه قدرت تــان را متمرکــز کنیــد، 
می توانیــد  می کنیــد،  اشــتباه  ســریع تر 
ــث  ــه باع ــن تجرب ــد و ای ــاد بگیری ــریع تر ی س
ــه اوج  ــران ب ــریع تر از دیگ ــما س ــود ش می ش
برســید. ســعی کنیــد بــا زمان تــان ماننــد پــول 
ــریع تر  ــی س ــد تان خیل ــا رش ــد ت ــورد کنی برخ

ــد. ــاق بیفت اتف

۴. از زمان تان بهترین استفاده را بکنید

TARGET
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۵. اهداف تان را مانند پرسش ها ساختارمند کنید

برایــان تریســی می گویــد:  »فراینــدی وجــود دارد کــه توانســته  اســت 
ــد  ــن فراین ــد. ای ــد کن ــراد را ثروتمن ــری اف ــد دیگ ــر فراین ــش از ه بی
ــک  ــد ی ــزرگ مانن ــداف ب ــردن اه ــاختارمند ک ــت از س ــارت اس عب
ــرای  ــا ۲۰ پاســخ ب ــزم کنیــد ت ــان را مل پرســش. ســپس بایــد خودت

ــد.« ــن پرســش فراهــم کنی ای

هنگامــی کــه ذهن تــان را می کاویــد، معمــوال بــه راه حل هایــی 
جادویــی دســت می یابیــد. ایــن شــیوه ناخودآگاه تــان را مــی کاود و 
راه حل هــای خالقانــه ای بــرای شــما فراهــم می کنــد تــا بــا کمتریــن 

تــالش، بیشــترین دســتاورد را داشــته باشــید.

بــرای مثــال اگــر هــدف اصلــی شــما ایــن اســت کــه امســال ۱۰۰ هزار 
دالر درآمــد داشــته باشــید، آن را بــه ایــن شــکل صورت بنــدی کنیــد: 
ــم؟«   ــته باش ــد داش ــزار دالر درآم ــال ۱۰۰ ه ــم امس ــه می توان »چگون
ــک راه حــل  ــد. ی ــان کنی ــن پرســش بی ــرای ای و ســپس ۲۰ پاســخ ب

ســاده ایــن اســت کــه یــک کتــاب دربــاره ی آن مطالعــه کنیــد.

TARGET
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66
    »همیشــه قــدردان دیگــران باشــید و بــه خاطــر اتفاقاتــی کــه برای تــان 
ــو  ــمت جل ــه س ــه ب ــی ک ــر گام ــد ه ــید. بدانی ــکرگزار باش ــد ش رخ می ده
ــر و  ــای بزرگ ت ــه چیزه ــتیابی ب ــمت دس ــه س ــت ب ــی اس ــد گام می روی

ــان.« ــت کنونی ت ــه وضعی ــبت ب ــر نس بهت

۶. همچون یک فرد موفق فکر کنید

ــدی باشــید  ــرد ثروتمن ــد ف ــا می خواهی ــر واقع ــد: »اگ ــان تریســی می گوی برای
و ماننــد یــک میلیونــر بازنشســته شــوید، یکــی از هوشــمندانه ترین کار هایــی 
ــردن و  ــر ک ــرای فک ــی ب ــن اســت: عادت های ــد ای ــد انجــام دهی ــه می توانی ک
عمــل کــردن در خودتــان ایجــاد کنیــد کــه باعــث شــده اند افــراد دیگــری نیــز 

ثروتمنــد  شــوند.«

اگــر می خواهیــد بــه چیــز بزرگــی دســت پیــدا کنیــد، حتمــا بایــد بــزرگ فکــر 
کنیــد. اگــر نگــران ۵۰ دالری هســتید کــه بــرای بهبــود یکــی از مهارت هایتــان 
بایــد هزینــه کنیــد، چگونــه خواهیــد توانســت صدهــا هــزار یــا یــک میلیــون 

دالر درآمــد داشــته باشــید؟
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۷. هرگز تسلیم نشوید 

کــه  »هنگامــی  می گویــد:  تریســی  برایــان 
امتحــان  را  تــازه  چیزهــای  بارها وبارهــا، 
ــا  ــد. ام ــد ش ــق نخواهی ــاال موف ــد، احتم می کنی
ــدم  ــه فهمی ــی متحــول شــد ک زندگــی مــن زمان
ــه آن را  ــی ک ــار اول ــد ب ــت کم چن ــز، دس هیچ چی
ــه  ــود. در نتیج ــق نمی ش ــم، موف ــام می ده انج
تصمیــم گرفتــم، یــک ایــده را قبــل از اینکــه 
ــار  ــا ۱۰ ب ــم، دســت کم ۵ ت ــاره ی آن داوری کن درب
امتحــان کنــم. عمــل کــردن هرگــز باعــث بازنــده 
ــد،  ــچ کاری نکنی ــر هی ــودن نمی شــود. فقــط اگ ب

ــود.« ــد ب ــده خواهی بازن

یکــی از راز هــای موفقیــت اســتقامت و عــزم 
ــر  ــما تزلزل ناپذی ــه اراده ی ش ــی ک ــت. هنگام اس
ــد  ــت خواهی ــه موفقی ــوم ب ــما محک ــد، ش باش
ــه  ــس از اینک ــاه پ ــا ۴ م ــراد ۳ ی ــود. بیشــتر اف ب
ــد تســلیم می شــوند.  ــاز می کنن ــروژه را آغ ــک پ ی
اگــر به انــدازه ی کافــی اســتقامت داشــته باشــید، 
می توانیــد بــه اوج برســید. ایــن یکــی از بهتریــن 

نقل  قول هــای برایــان تریســی اســت.

۸. الگویی برای دیگران باشید

ــا  ــی م ــل طبیع ــد: »تمای ــی می گوی ــان تریس برای
هنگامــی کــه یــک چیــز فوق العــاه یــاد می گیریــم 
می خواهیــم  کــه  اســت  ایــن  می شــنویم  یــا 
دیگــران را نیــز نســبت بــه آن متقاعــد کنیــم. شــما 
بایــد الگویــی بــرای دیگــران باشــید و از ایــن طریق 
بــه آنهــا آمــوزش دهیــد؛ چراکــه آنهــا بــه شــیوه ی 

ــد.« ــوزش نمی بینن ــری آم دیگ

ــده اید،  ــف ش ــد متوق ــاس کردی ــه احس ــی ک زمان
بــه خودتــان بگوییــد: »ایــن فرصتــی اســت بــرای 
اینکــه بــه یــک فــرد جدیــد تبدیــل شــوم.« چنــد 
ــد  ــا ببینی ــد ت ــه تغییــر کنی ــد ب ــاه خــود را متعه م
ــما  ــد و از ش ــراغ تان می آین ــادی س ــراد زی ــه اف ک
ــه  می پرســند: »راز موفقیــت شــما چیســت؟ چگون
توانســتید این قــدر ســریع تغییــر کنیــد؟« بــه ایــن 
ترتیــب شــما به جــای اینکــه آنهــا را متقاعــد کنیــد، 

چیــز جدیــدی را بــه آنهــا نشــان داده ایــد.

ــد  ــی می توانی ــا زمان ــما تنه ــد ش ــی می گوی تریس
چیــزی را بــه دیگــران آمــوزش دهیــد کــه آن را بــا 

مثــال نشــان داده باشــید.
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۹. عادت های خوب ایجاد کنید

ــی  ــارت کاف ــا مه ــد و در آنه ــاد کنی ــان ایج ــوب در خودت ــای خ ــد: »عادت ه ــی می گوی ــان تریس برای
ــوان  ــه می ت ــود ک ــف ب ــن کش ــر داد ای ــن را تغیی ــی م ــه زندگ ــی ک ــی از چیزهای ــد. یک ــت آوری به دس

ــت.« ــرا گرف ــرار ف ــا تک ــا را ب ــه ی عادت ه هم

ــر درســت  ــک ســاختمان غول پیک ــد ی ــر می خواهی ــان هســتند. اگ عادت هــای شــما ســتون های آینده ت
کنیــد، بــه ســتون های قــوی احتیــاج داریــد. به طــور مشــابه اگــر عادت هــای مناســبی نداشــته باشــید 

رؤیاهایتــان محقــق نخواهنــد شــد.

ــد روی  ــد بای ــای ب ــردن عادت ه ــن ب ــرای از بی ــد. ب ــا می ده ــه م ــی ب ــا درس مهم ــی در اینج تریس
ــی ایجــاد  ــا عادت هــای خوب ــرد ت ــه کار بگی ــان را ب ــد. تمــام تالش ت ــز کنی ــر تمرک ایجــاد عادت هــای بهت
ــد رفــت. ایــن یکــی از جالب تریــن  ــد، خیلــی زود از بیــن خواهن ــه ایــن  ترتیــب عادت هــای ب کنیــد. ب

ــت. ــی اس ــان تریس ــای برای توصیه ه

۱۰. هرگز رؤیاهاتان را رها نکنید 

برایان تریسی می گوید:

 »فــرد در چــه ســنی بایــد رؤیاهایــش را فرامــوش 
کنــد؟ هرگــز. هنــری فــورد و راکفلــر ایــن حــرف را 

زده انــد کــه
 “شــما فقــط به انــدازه ی رؤیاهاتــان جــوان یــا پیــر 

” . هستید
 تــا زمانــی کــه رؤیاهــا، چشــم اندازها و اهداف تــان 

را دنبــال می کنیــد زنده هســتید.«
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برایــان تریســی در مقدمــه تمــام کتــاب هایــش، تنهــا راز موفقیــت اش را کــه مهــم تریــن شــالوده تمــام 
کتــاب هایــش اســت را چنیــن توضیــح میدهــد :

    »مــن در طــول ســوابق حرفــه ای خــود، یــک حقیقــت ســاده را کشــف کــردم و باعث شــد بــه موفقیت 
هــای بیشــتر در موقعیــت هــای بهتــر دســت پیــدا کنــم؛ هــم چنیــن احتــرام و مقــام و خوشــبختی را در 
ایــن دیــدم کــه یــک فــرد بتوانــد فکــرش را تنهــا بــر روی یــک هــدف مهــم متمرکــز کنــد و تمــام کارهــای 
الزم را بــه طــرز صحیحــی انجــام دهــد و تــا زمانــی کــه بــه نتیجــه نرســید، دســت از تــالش نکشــد… 

همیــن راهــکار اســت کــه جــان کالم تمــام کتــاب هایــم اســت.«

این مهم ترین توصیه، نصیحت و چکیده خالص کتاب های برایان تریسی بود.

    »شــما نمی توانیــد اتفاقاتــی را کــه برای تــان رخ می دهــد کنتــرل کنیــد، امــا می توانیــد 
ــن  ــد. در ای ــرل کنی ــد کنت ــاق می افت ــان اتف ــه برای ت ــی ک ــه چیزهای ــان را نســبت ب رویکردت
صــورت می توانیــد شــرایط را تغییــر دهیــد؛ نــه اینکــه اجــازه بدهیــد شــرایط شــما را تغییــر 

» دهد.
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    »کار تیمی چنان مهم است که عمال بدون آن،

 رسیدن به اوج توانایی هایتان یا کسب درآمدی که موردنظر تان است، 

غیرممکن خواهد بود.«
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۱۱. اگر دو قورباغه دارید، ابتدا زشت ترین رو بخورید !

ــه در مســیر اهــداف  خــوردن قورباغــه نمــادی از انجــام وظایــف ســخت و ناخوشــایند امــا مهــم روزان
تــان اســت. اگــر هــدف شــما افزایــش فــروش باشــد، شــاید زشــت تریــن قورباغــه شــما همــان تمــاس 
هــای تلفنــی اول صبــح اســت کــه بایــد بــا مشــتری برقــرار کنید.پــس بــا ایــن اوصــاف؛ شــما بایــد ابتــدا 
قورباغــه هایــی کــه بایــد در طــول روز بخوریدشــان را مشــخص کنیــد )وظایــف مهــم روزانــه تــان کــه 
دوســت نداریــد( و روزتــان را بــا خــوردن زشــت تریــن قورباغــه آغــاز کنیــد و تــا زمانــی کــه کامــل آنــرا 

نخوردیــد، ســراغ قورباغــه هــای بعــدی نبایــد برویــد.

۱۲. از قانون ۹۰/۱۰ بیشتر استفاده کنید !
این قانون مخصوص افرادیست که در ابتدای روز سردرگم هستند که از کجا شروع کنند.

بــر اســاس قانــون 90/10 برایــان تریســی، شــما 10% از زمــان ابتــدای روزتــان را صــرف برنامــه ریــزی بــرای 
کارهــای روزانــه تــان کنیــد کــه ایــن کار 90% زمــان شــما را در طــول روز ذخیــره میکنــد. بــا یــک مثــال 
عملــی؛ اگــر شــما 10 دقیقــه در روز برنامــه ریــزی کنیــد، 1 ســاعت و 30 دقیقــه در وقــت تــان در همــان روز 

صرفــه جویــی کردیــد و آنــرا از دســت ندادیــد.



Page  14  ModireForosh.ir

نقل قول های ارزشمند برایان تریسی

    »هــر دقیقــه ای کــه بــرای برنامــه ریــزی وقــت می گذاریــد، ۱۰ دقیقــه در اجــرا 
ــرژی  ــت ان ــد بازگش ــود ۱۰۰۰ درص ــث می ش ــن کار باع ــد. ای ــی می کنی صرفه جوی

داشــته باشــید.«

به عقیده برایان تریسی : 
»تفــاوت اصلــی افــراد موفــق بــا ناموفــق در ایــن اســت کــه افــراد 
موفــق بــه طــرز مشــهودی اهمیــت زیــادی بــرای زمــان و ارزش آن 

قائلنــد.«
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در ســال چنــد ســاعت کار مفیــد داریــد؟ مــا فــرض مــی کنیــم کــه دو هــزار ســاعت. 
درآمــد آرمانــی و معقــول خــود را، تقســیم بــر ایــن دو هــزار ســاعت کنیــد. ایــن، نرخ 
ســاعتی شماســت. اگــر کمتــر از ایــن کســی بــه شــما پیشــنهاد بدهــد، قبــول نکنیــد. 
در ضمــن ایــن جــوری، متوجــه مــی شــوید یــک ســاعت وقــت تلــف کــردن، چقــدر 

برایتــان آب مــی خــورد.

تمام افراد موفق زن یا مرد، رویاپردازان بزرگی هستند. آنها آینده ای که دوست دارند 

را در رویای شان میبینند، تمام بخش ها را با جزییات تصور میکنند و هر روز برای 

بدست آوردن این رویا تالش میکنند، هدفگذاری میکنند و به اهدافشان میرسند.

اگر فرزندان تان را طوری تربیت کنید که باور داشته باشند میتوانند هر هدف یا 

دستآوری در زندگی داشته باشند، شما به عنوان والد موفق شدید بهترین تربیت را در 

حق فرزندتان انجام دهید.
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»او سختکوش ترین فرد این جاست.«

سعی کنید به جایی برسید که در محل یا سازمانی که کار می کنید، 
این را پشت سرتان بگویند.

در این صورت، موفقیت شما حتمی است.

ـــ توصیه برایان تریسی برای کسب اعتبار در کار

یادتان باشد که وقت را نمی شود پس انداز کرد.
فقط می توان آن را خرج یا سرمایه گذاری کرد.

در غیر این صورت، وقت از بین می رود و نمی شود کاری کرد.

ـــ توصیه برایان تریسی برای بهترین استفاده از زمان
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»اگر فرزندان تان را طوری بزرگ کردید که در مقابل هر هدف یا کاری که 

تصمیم به انجامش دارند خود را توانمند می بینند، در این صورت والدین 

موفقی بوده اید و باارزش ترین چیز را به فرزندان تان هدیه داده اید.«

ــاد  ــدا ی ــز را از ابت ــد همه چی ــه بتوان ــد ک ــر نمی کن ــدر عم ــس آن ق »هیچ ک
بگیــرد. بــرای موفــق شــدن، حتمــا بایــد افــرادی را پیــدا کنیــم کــه پیــش از 
ــه  ــرای رســیدن ب ــرای یادگیــری چیزهایــی کــه بایــد ب ایــن، هزینــه ی الزم ب

ــند.« ــه باش ــم، پرداخت ــان بدانی اهداف م
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ارتباطات یک مهارتی است که میتوانید یادبگیرید.

 چیزی مثل دوچرخه سواری یا تایپ کردن.

 اگر عزم تان را جزم کردید تا در این مهارت موفق شوید،

 میتوانید خیلی سریع کیفیت تمام بخش های زندگی تان را افزایش دهید.

شما باید کارهای خیلی خیلی زیادی انجام دهید،

 تالش های کوچک و پیوسته ای که هیچکس آنها را نمیبیند یا ارزش آنها را درک نمیکند 

تا به موفقیت ارزشمندی دست پیدا کنید.
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