
 

 

 

 کنجکاوی را دنبال کنید -1

 "فقط عاشق کنجکاوی هستم من هیچ استعداد خاصی ندارم. "

 چگونه کنجکاوی خودتان را تحریک می کنید؟

من کنجکاو هستم، مثال برای پیدا کردن علت اینکه چگونه یک شخص موفق است و شخص 

 .دیگری شکست می خورد

 .به همین دلیل است که من سال ها وقت صرف مطالعه موفقیت کرده ام

 شما بیشتر در چه مورد کنجکاو هستید؟

 .یری کنجکاوی شما رازی است برای رسیدن به موفقیتپیگ

 

 پشتکار گرانبها است -2

 "من هوش خوبی ندارم، فقط روی مشکالت زمان زیادی می گذارم"

 .تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند

 .ید را به پایان برسانیدپس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده ا

 .با پشتکار می توانید بهتر به مقصد برسید

 

 

 

نکته طالیی از درسهای زندگی  11

 آلبرت انیشتین

  



 تمرکز بر حال  -3

 .اسب سوار شوی 2پدرم به من می گفت نمی توانی در یک زمان بر 

 .من دوست داشتم بگویم تو می توانی هر چیزی را انجام بدهی اما نه همه چیز

 .هید به کاری که در حال حاضر انجام می دهیدیاد بگیرید که در حال باشید و تمام حواستان را بد

 .انرژی متمرکز، توان افراد است، و این تفاوت پیروزی و شکست است

 

 تخیل قدرتمند است  -4

تخیل همه چیز است. می تواند باعث جذاب شدن زندگی شود. تخیــل به مراتب از دانش مهم "

 "تر است

 آیا شما از تخیالت روزانه استفاده می کنید؟

 .های شما در آینده است درآمد تمام داشته خیل پیشت

 .نشانه واقعی هوش دانش نیست، تخیل است

 آیا شما هر روز ماهیچه های تخیل تان را تمرین می دهید؟

 .اجازه ندهید چیزهای قدرتمندی مثل تخیل به حالت سکون دربیایند

 

 اشتباه کردن  -5

 "چیز جدید یاد نمی گیردکسی که هیچ وقت اشتباه نمی کند هیچ وقت هم "

 .هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست

 .اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید

 .قدرتی که منجر به اشتباه می شود را کشف کنید



د به موفقیت برسید اشتباهاتی که من این را قبل گفته ام، و اکنون هم می گویم، اگر می خواهی

 .برابر کنید 3مرتکب می شوید را 

 

 زندگی در لحظه  -6

 "من هیچ موقع در مورد آینده فکر نمی کنم، خودش بزودی خواهد آمد"

 .تنها راه درست آینده شما این است که در همین لحظه باشید

 .شما زمان حال را با دیروز یا فردا نمی توانید عوض کنید

راین این از اهمیت فوق العاده برخوردار است که شما تمام تالش خود را به زمان جاری بناب

 .اختصاص دهید

 .این تنها زمانی است که اهمیت دارد، این تنها زمانی است که وجود دارد

 

 خلق ارزش  -7

 "سعی نکنید موفق شوید، بلکه سعی کنید با ارزش شوید"

 .هدر ندهید بلکه وقت خود را صرف ایجاد ارزش کنیدوقت خود را به تالش برای موفق شدن 

 .اگر شما با ارزش باشید، موفقیت را جذب می کنید

 .استعدادها و موهبت هایی که دارید را کشف کنید

بیاموزید چگونه آن استعدادها و موهبت های الهی را در راهی استفاده کنید که برای دیگران مفید 

 .باشد

 .ید و موفقیت شما را تعقیب خواهد کردتالش کنید تا با ارزش شو

 



 انتظار نتایج متفاوت نداشته باشید  -8

 "دیوانگی یعنی انجام کاری دوباره و دوباره و انتظار نتایج متفاوت داشتن"

شما نمی توانید کاری را هر روز انجام دهید و انتظار نتایج متفاوت داشته باشید، به عبارت دیگر، 

یکسانی )کارهای روزمره( را انجام دهید و انتظار داشته باشید متفاوت به نمی توانید همیشه کار 

 .نظر برسید

برای اینکه زندگی تان تغییر کند، باید خودتان را تا سر حد تغییر افکار و اعمالتان متفاوت کنید، 

 .که متعاقبا زندگی تان تغییر خواهد کرد

 دانش از تجربه می آید  -9

 "ش نیست. تنها منبع دانش تجربه استاطالعات به معنای دان"

دانش از تجربه می آید. شما می توانید درباره انجام یک کار بحث کنید، اما این بحث فقط دانش 

 .فلسفی از این کار به شما می دهد

 .شما باید این کار را تجربه کنید تا از آن آگاهی پیدا کنید

 !تکلیف چیست؟ دنبال کسب تجربه باشید

را صرف یاد گرفتن اطالعات اضافی نکنید. دست بکار شوید و دنبال کسب تجربه وقت خودتان 

 .باشید

 اول قوانین را یاد بگیرید بعد بهتر بازی کنید -01                   

 "اگر شما قوانین بازی را یاد بگیرید از هر کس دیگر بهتر بازی خواهید کرد"

 :دو گام هست که شما باید انجام بدهید

 .ید قوانین بازی که می کنید را یاد بگیرید، این یک امر حیاتی استاولین گام اینکه شما با

 .گام دوم هم اینکه شما باید بازی را از هر فرد دیگری بهتر انجام بدهید

 . اگر شما بتوانید این دو گام را حساب شده انجام دهید موفقیت از آن شماست


