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 نویسنده : آرش شیرمحمدی
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  طریقیرمحمدی هستم. و خوشحالم از سالم و درود بر دوستان عزیز. آرش ش

خیلی کوتاه بتوانیم به رسالت اصلی  طوربهاین کتاب الکترونیکی با شما هستم تا 

توانایی و استعداد بهتری  ایزمینهخود در زندگی پی ببریم و ببینیم در چه 

  داریم .

 شانزندگیدانند از نمی اصالًسردرگم هستند. و  شانزندگیدر  افراد ازبعضی 

 هاهفتهچه چیزی هستند و چه هدفی دارند. روزها را خواهند، به دنبال چه می

شوند، نه معنی نه معنی روزها را متوجه می اصالًکنند، و سپری میرا  هاسالو 

 از خلقت را.  فشانهد شان و نهزندگی

ی های بدی نیستند و همهآدم شوندافرادی که دچار این حالت می این کدامهیچ

ها استعدادها و عالیق خاصی دارند که فقط به این آن %100شود گفت ها، میآن

ی خودشان را شناسایی نکردند و در مسیر درستی قرار دلیل که استعداد و عالقه

تکرار است و  ها یک برای آن وزندگیشوند ینگرفتند دچار این روزمرگی م

 است برسند.  الیقشاندر زندگی  واقعاًچیزی که توانند به آن نمی

فوتبالم خوب باشد اگر از من انتظار  مثالًاگر من استعداد ورزشی داشته باشم و 

 ...داشته باشند که در مسابقات المپیاد ریاضی شرکت کنم
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 قطعاًبودن من است ؟  استعدادبیشکست خواهم خورد .آیا این به معنای  قطعاً 

و  امنگرفتهت اینکه من در مسیر درست استعداد خود قرار نیست به عل طوراین

 اوصوالمتخصص باشد و  هازمینهکمتر انسانی در دنیا سراغ داریم که در همه 

موفق هستند که در یک زمینه تخصصی و یک حرفه متمرکز باشند  هاییانسان

 و به کسب مهارت بپردازند .

انتظار کاری رو داشته باشیم که اون فرد در  توانیممیپس وقتی ما از فردی 

اصلی خود باشد و در غیر این صورت قضاوت ما در  هایتواناییمسیر استعداد و 

 .بیهوده و اشتباه است  کامالًمورد افراد 

 کاریاهمالو  انگیزگیبیبه همین دلیل خیلی از افراد در مسیر زندگی دچار 

مشکل ذهنی دارند یا از لطف خدا  کنندمیو فکر  شوندمینسبت به شغل خود 

را زیر  وزندگیاصل و اساس خود نبودند و  مندبهرهاستعداد و توانایی  ٔ درزمینه

 . برندمی سؤال

 

ای برسیم دوست دارم این موضوع را خیلی ریزتر باهم بررسی کنیم و به نتیجه

 ای باشد. برای اینکه بفهمیم در چه زمینه راهگشا واقعاًکه برای این دوستان 
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استعداد و عالقه داریم و آن را بتوانیم دنبال کنیم من مراحل زیر را به شما 

 کنم.پیشنهاد می

یک مرور داشته  اآلنمان تا ای زندگیابتدبیاییم از  :اول  گام 

 .باشیم

بوده که ، کجاها آشنایانببینیم کجاها در مدرسه، در اجتماع، در خانواده، در 

یم که دیگران از ما تعریف کردند؛ کارهای خوبی انجام دادیم، کارهایی انجام داد

 مرور و شناسایی کنیم.  چشممانها را مثل یک  فیلم سینمایی جلوی آن

 

ات را مرور کنی. برای این کار اگر روزهای زندگی تکتکخواهم من از تو می

 وقت بگذار.  واقعاًاین کار را انجام بده و  حتماًشده چند روز هم وقت بگذاری 

 

 اتچندسالگیاز دانم نمی ،ید، از کودکیاتواند به یادت بیمی واقعاًاز زمانی که 

آید را یادت می واقعاًسالگی، از هر سنی که  10سالگی،  5آید، از یادت می واقعاً

مرور کن و یک کاغذ جلوی خودت قرار بده و باالیش را یک عنوانی با این 

 :  مضمون قرار بده 
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تواند خانواده میحاال این دیگران که  انجام دادم و دیگران ) ییکارهاچه منکه 

هر فردی در اجتماع تواند می تواند دوستان باشد، تواند اقوام باشد، میباشد، می

گفتند این کار را  کردند و  یدتائ( من را تواند مدرسه باشد، هرکسیباشد، می

 دهیخیلی خوب انجام می

العاده کار یک کار خیلی فوق نیاز نیست آن اصالًرا لیست بزن.  های آنهمه

 برائتمثال  چند تابزرگی باشد که آن را بنویسی. کارهای خیلی ساده. من 

 واقعاً تر بشود و بدانیواضح برائتتر بشود، م که در ذهنت مقداری روشنزنمی

 قرار بدهی. خود  توانی در این لیستچیزهایی را می چه

در گروه سرود مدرسه بودی همه به تو گفتند صدایت خوب است. سر کالس  مثالً

کشی. در خانه موقعی که های خوبی مینقاشی معلم به تو گفته چه نقاشی

آشپزی  یینهدرزماستعداد خوبی  واقعاًآشپزی کردی مادرت به تو گفته که تو 

  مثالًیا خانه بوده،  دانم در مرتب کردندانم در دیزاین غذا بوده، نمیداری. نمی

ها آواز شدند تو برای آنجمع می دورهمها خواندی. وقتی فامیلآواز خوبی می

تواند در می یزیهر چکشیدی. هر چیزی، های قشنگی میخواندی. نقاشیمی

دادی، را خوب انجام می یبخصوصاین لیست قرار بگیرد. در ساعت ورزش، ورزش 

هر  واقعاًکردی و بازی می یخوببهخوب بوده، بدمینتون را  فوتبالت ممکن است 

 مسائل و مشکالت مقاومتت در برابر مثالً. یا یایدب فهرستتتواند در این می یزیچ
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دادی، آدمی بودی های خیلی خوبی میهکه اید آدمی بودی شاید خوب بوده، 

بودی که  یا کسی توانستی دیگران را خوب بخندانی، شادشان کنی، که می

های اخالقی، ی این ویژگیتوانستی استرس را خیلی خوب کنترل کنی، ، همهمی

که برای خودت  یفهرستتواند در ها میی این خالقیتها، همهی این مهارتهمه

 آماده کردی آورده شود.

ها و استعدادهایی را که تمام مهارت یک ی پس قرارمان این شد، لیست شماره

دادی و دیگران از خیلی جزئی تا خیلی خوب تا خیلی عالی می انجامشانخوب 

بنویس. پس این  در این کاغذ حتماًکردند را بابت انجام این کارها تحسینت می

 : یک ی شد لیست شماره

 است. قدم اولعنوان این به . دوست منمن هاییتوانمندها و دیمنلیست عالقه
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م. قدم دوم به شویاول را پشت سر گذاشتی وارد قدم دوم میخب حاال که قدم 

 چه شکل است؟

هایی که دوست داری را در لیست ها و شغلمهارت ی بیایگام دوم :  

 .دومت بنویسی

 

دهد ها را انجام میبینی یکی دارد آنهایی هست که وقتی میبنویس چه شغل 

درگیر  احساستاندازد، تمام قلبت را به تپش می واقعاًبینی آن شغل یا جایی می

بینی که طرف در می مثالًهایی که شود. یک مطلبی توضیح بدهم، نه شغلمی

آورد، درآمد ول خوبی درمیپبینی طرف دارد از آن را میی گلچین شده برهه

بشوی و بگویی که وای عجب درآمدی  یرجو گخیلی باالیی دارد، شما هم سریع 

شود از این شغل داشت، وای عجب شغلی است! پول در این شغل است. می

بینند پول شوند، میهستند که صبح از خواب بیدار می طوریناها بعضی از آدم

بینند که پول در صنف نجاری است، عصر در صنف آرایشگری است، ظهر می

پول در کار غریق نجاتی بینند صنف مهندسی است، شب میبینند که پول در می

است و این دل و استعدادشان  یکجاییکنند پول در فکر می هرلحظهاست؛ یعنی 

 خواهم با خودت روراستاین نیست و می اصالًرود؛ منظور من ه طرفی میبه هم
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ها را گوید آنبه تو می قلبتباشی، شفاف باشی، واضح باشی و چیزهایی که  

ها را این قطعاًدهد و احساس خوبی به تو می واقعاًهایی که دوست داری، شغل

ها ارتباط خیلی خوبی تا شغلی که با آن 10حدود  مثالًدانی داری و می ذهنت

خودت بنویس و این لیست را هم برای  2ی کنی را در لیست شمارهبرقرار می

 خودت تهیه کن.

ها که مهارت شدهیهتهتا لیست داری. لیست اول که از مواردی  2خب حاال شما 

ی از دیگران نسبت بدیگران بوده و بازخوردهای مناس یدتائو روحیاتی که مورد 

 مند هستی.ها عالقههایی که به آنشغل 2ی گرفتی و لیست شمارهبه آن کارها 

 :  گام سوم : اشتراکات لیست شماره یک و دو

 

هایی را که انتخاب کردی ببین حاال یک لیست سوم هم قرار بده و بیا شغل

 انجامشانهایی دارد که خوب هایشان موارد مشترک بیشتری از مهارتکدام

  بنویس. 3ی ها را در لیست شمارهدهی و آنمی
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شغل نقاشی انتخاب  2ی زنم. فرض کنید که در لیست شمارهبرای شما مثل می

ها بوده شده این یدتائکه توسط دیگران چیزهایی  1ی لیست شمارهکردی و در 

، در ی خوب ببینی، خیلی آدم خالقی بودیرا خیل یزچهمهتوانستی که می

نقاشی گرفتی، خب معلوم است وقتی  یینهدرزممدرسه نمرات خیلی خوبی 

های است و سه، چهارتا از ویژگی اتموردعالقهعنوان شغل شغل نقاشی هم به

اولین مورد لیست  یجهدرنتداری، خب  1ی مهارتی خوب هم در لیست شماره

های های دیگر که مهارتطور شغلتواند نقاشی باشد و همینشما می 3ی شماره

به اشتراک دارند را انتخاب کن و در لیست  1ی مارهبیشتری را در لیست ش

مورد را انتخاب  3تا شغل،  10برس که از آن  ییجابه مثالًبنویس.  3ی شماره

به این  3. پس گام 3شد گام  هم نوشتی. پس این 3ی کردی و در لیست شماره

خودت  3ی شکل بود که اشتراکات دو لیست را خارج کردی و در لیست شماره

 شتی.نو

 تا شغل مطلوب خودت رسیدی. 3شما به  اآلنپس 
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منتخب  یهاشغلبه  یاییب این است که چهارم گام بعدی چیست؟ گام 

 . نمره بدهی

 20تا  1گیرد؟ از ای میچه نمره قلبتاز  1ی بپرس. شغل شماره سؤال قلبتاز 

ای چه نمره 20تا  1از  2ی شغل شماره کن. سؤالمجدد  قلبتمره بده. از ن

گیرد؟ می قلبتای از چه نمره 3ی طور ببین شغل شمارهگیرد؟ و همینمی

شود شغل و مهارتی که تو به آن عالقه داری ای که گرفتی این میباالترین نمره

ات شود و این مهارت را باید در زندگیهای استعدادی دیده میو در آن رگه

ای به نقطه اآلنامیدوارم این مراحل را خوب پیش رفته باشی و  دنبال کنی.

خودت را شناسایی کنی و  یموردعالقهرسیده باشی که توانسته باشی شغل 

با من  مرحلهبهمرحلهخیلی خوب است که تا اینجا ادامه دادی و امیدوارم که 

 باشی. آمدهیشپ

خودت حداقل روی کاغذ  موردنظردیگر به شغل  اآلنگویم. به تو تبریک می

 رسیدی.
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 هاوسوسهگام پنجم : حرکت در مسیر شغل انتخابی و 

 

ای هستی که باید برای آن شغلی که به بعد در مرحله اآلنببین دوست من از 

تواند ذهنی باشد و هم تالش می تالشتانتخاب کردی تالش کنی، حاال هم 

. برای شغلی که تالش شما تالش ذهنی است  ترینیاصلکه البته جسمی باشد 

 اصالًهایی احتیاج داری، ها و حرفهدر نظر گرفتی باید ببینی که به چه مهارت

 دوستشبه شغلی رسیدی که  اآلنهم هست  سالت 80به سنت توجه نکن اگر 

تواند برای تو یک تولد این می کردی مطمئن باش انتخابش اتباعالقهداری و 

های به باورها و حرف اصالًتواند یک شروع خیلی عالی باشد و دوباره باشد و می

، تو ی، تو پولدار نیستیرِدبرایت  اآلن، زودِبرایت  اآلنمردم کاری نداشته باش. 

گیری، تو رکهسر پیری و مع اآلنشکست خوردی،   قبالًوضعت خوب نیست، تو 

خواهی سراغ ،  تازه می شلوغِو سرت  یدارخانواده، یداربچهتو زن و  ،یداربچه

ها اهمیت نده و کدام از این حرفبه هیچ اصالًنه  ؟؟؟بروی اتموردعالقهشغل 

خواهم سراغ این کار بروم و  به خودت یک قول بده و تعهد بده، تعهد بگو من می

 از واقعاًبگو من تحت هر شرایطی، تحت هر مشکلی را برای خودت مکتوب کن، 
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این شغل و کار دست برنخواهم داشت و هر کار و اقدامی که در این حوزه الزم  

 دارم. باشد برمی

 به این اهمیت نده اصالًکنم به آن توجه کنی و یک موردی که از تو خواهش می

، اوضاع چطوری است، من نیست ن شغلی که انتخاب کردی پول هست،در ای که

متعهد بروی و  دنبالش باعالقهدهم هر شغلی که انتخاب کنی و قول میبه تو 

ها تحت هیچ شرایطی ترکش نکنی، آن شغل را تنها نگذاری، با سختی که بشوی

به تو عشق،  قدرآنکند، میایجاد  دستاوردبرایت  قدرآنبسازی  یبشنشو فراز و 

دیگری نیاز نخواهی داشت. من بدون اینکه  چیزیچهه دهد که بو پول میآرامش 

ای که داری دهم که همه نوع عالقهو تضمین و قول میشغل تو را بدانم به ت

. فقط باید متعهد بشوی و خدمت شما گفتم یکناستخراجتوانی از آن شغل می

با  هایی احتیاج داری،فهمیدی به چه مهارت ینکهبعدازاپای آن شغل بایستی. و 

شود بفهمی در آن حوزه افراد خیلی ماهر چه یک سرچ ساده در اینترنت هم می

کسانی هستند. گاهی اوقات الزم است شاگردی آن کار را داشته باشی، گاهی 

های الزم را توانی آموزشی آنالین خوب استفاده کنی، میتوانی از یک دورهمی

 یهاباکالسحضوری،   یهاباکالسخداراشکر امروزه با ابزار اینترنت،  ببینی،

های هر حوزه را شناسایی کنی و علم فضا هست که بتوانی بهترین قدرآنآنالین 

 گویی نه من در یک شهر کوچکباشی می بیاموزی. اگر هم دنبال بهانه تو مهار
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کسی از من دانم ینم دانم من جایی که هستم امکانات نیست، هستم، نمی 

ها اهمیت نده، در هر شهری با هر سنی به این بهانه اصالًکند، نه حمایت نمی

ترین توانی در آن مهارت شغلی که انتخاب کردی بهترین و عالیکه باشی می

ای را بگیری را بپذیری و جلوی هر بهانه %100خواهم مسئولیت باشی و از تو می

کنند، همسرم در راستای شغلی که من نمیکه پدر و مادر از من حمایت 

نفر هم خودت و خودت و خودت  یکآنخواهم نیست، یک نفر کافی است و می

، اگرنهتوانی برسی. ولی می جاهمهنفر با تو باشد به  یکیناهستی. و اگر 

را و  شغلتبخواهی امروز به ساز این برقصی که فالن کس تو را،  معروفقولبه

کند فردا به ساز آن، مطمئن باش که هرروز باید شغل عوض  یدتائرا  مهارتت

نقطه  بازهمباید به سراغ یک مهارت دیگری بروی و  هرروزکنی، مطمئن باش 

های که گذاشتی، به ، به همان سرگیجهگردی به همان سردرگمیسر خط برمی

ر ات را بپذیزندگی %100کنم مسئولیت ها؛ پس از تو خواهش میهمان روزمرگی

 کنم پای آن شغلی که برای خودت انتخاب کردی بایست.می یدتأکبازهم  واقعاًو 

برای خودت  ؛  شغلی هست که دوست من یینهدرزمی موفقیت این شروط اولیه

اینکه شغل را انتخاب  محضبهانتخاب کردی. و یک مورد مهم این است که 

است که وقتی چیزی برایش مهم باشد آن برایش به  طورییککنی، ذهن ما می

 فرض کن مثالًبیند. . و هرجایی برود انگار آن کار را میآیدیدرمشکل فیلتر 
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کنی دنیا پر از آرایشگر شده، از در شغل آرایشگری را انتخاب کردی، فکر می 

روی آرایشگر بینی، در سوپرمارکت میمحل را میآیی آرایشگر خانه بیرون می

گوید، شغل آرایشگری می در موردکنی تلویزیون را روشن می بینی،را می

آید در مورد شغل خواهی سرچ کنی اولین مطلبی که میاینترنت که می

کند، هرجایی بینی آن شغل را تبلیغ میرا می آرایشگری است، تبلیغات تلویزیون

اند و بعد با خودت کنی در تمام دنیا افراد این شغل را انتخاب کردهبروی فکر می

پس کی هست که من بخواهم آن شغل و آن خدمات را به او  بابایاگویی می

از آن  فکر نکن، به این چیزها فکر نکن، فکر نکن تمام دنیا اصالًارائه بدهم. نه، 

آن  ذهنت، نه این به این دلیل است که پرشدهو  مملو خواهیمی تو شغلی که

بینی و کرده و درواقع داری دنیا را به آن شکل می یهپاالکار و مهارت را برایت 

اگر شغل آرایشگری رو به خودت اجازه نده که دچار این احساس بشوی. اصالً

خواهی تو می. مهم نیست هست در اطرافت میلیون آرایشگر  50 انتخاب کردی و 

برایت مهم نیست.  اصالًمیلیون و یکمی هستی.  50انتخاب کنی که نفر شغلی را 

ی ها ارائه بدهخواهی آن شغل را به آننفر هستند که تو می 10اگر در تمام دنیا 

تمام تمرکزت را روی کسب مهارت در آن  اهمیت نده، اصالًاهمیت نده،  اصالً

ی ئه بدهی بگذار و همهخواهی خدمات را در جامعه اراای که میی شغلیزمینه

 بتوانی خوب مهارتی را یاد بگیری. را بکن که  تالشت
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  کوچک در راستای کسب مهارت یهاقدمگام ششم : 

 یباکسخودت را  شبیکروی دوست من قرار نیست که تو وقتی سراغ مهارت می

قرار نیست  اصالًکند. سال است دارد آن حرفه را دنبال می 100مقایسه کنی که 

العاده برسی. قرار ی خارقبه یک نتیجه شبیکرا بروی، ره صد شب  شبیکتو 

نفر چه کسی است؟ دیروز خودت است.  یکآناست با یک نفر مقایسه بشوی، 

،  فردا تا 3بشماری، فردا تا  2بشماری، امروز بلدی تا  1اگر دیروز بلد بودی تا 

مهم نیست. مهم این است که از دیروز خودت بهتر  اصالً. قدمبهقدم. 5، فردا تا 4

هایی مهارت تالش کنی دگیری یک مهارت است و باید باشی. این شرط اساسی یا

به و تبدیل  قطعهقطعهو  کنی شانبندییمتقسخواهی یاد بگیری را که می

ن در فال 1خواهم یک ماهر درجه دفعه نگو من میی. یکهای کوچک  کنقدم

، یک معمار یکدرجه ، یک خیاطیکدرجهخواهم یک نقاش شغل بشوم، من می

های کوچک، بیا آن را به قدم .قرار نیست اصالً العاده بشوم؛آشپز فوق ؛  یکدرجه

یر های کوچک تقسیم کن و هر هفته یک پلن را برای خودت در نظر بگبه گام

خواهم به این شنبه میباشد و بگو من شنبه استارت زدم، پنج سنجشقابلکه 

ای قرار است پیش بروی. برای خودت طبق چه برنامه حتماًهدف برسم و بگو 

ی یک کتاب بشوی خب گام اول این است که فرض خواهی نویسندهاگر می مثالً

 م کن. بگو واژه را بیا به طول هفته تقسی 500واژه بنویسی.  500 مثالًکن شما 
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در  تنویسم خیلی خوب است. پس هدفتا واژه ب 70  مثالًمن فقط اگر روزی 

کن ولی دوست  7 بریمتقسواژه را  500بعد بیا  واژه. 500شد نوشتن  یک هفته

حالت بد گرفتی اگر مهمانی بودی، اگر  در نظرمن آن هدفی که برای یک روز 

ای را که برای خودت هم بودی آن تعداد واژه قبلهروبهبود، اگر تحت هر شرایطی 

خیلی ناجور بود و یک روز این  یتتوضع واقعاًگرفتی بنویس. اگر دیگر  در نظر

 بگوییاتفاق افتاد، عیبی ندارد این را روز بعد جبران کن و این باعث نشود که 

شود نمی اصالًام را کات کنم و دیگر برنامهمن باید  خب یک روز نشد پس دیگر

مهم نیست. سعی کن این اتفاق  اصالًباید این برنامه را کنار بگذارم.  دیگر و من

این اتفاق افتاد هیچ اشکالی ندارد آن برنامه را در روز  باریکنیفتد ولی اگر هم 

  کن.روز بعدش جبران در  بعدش ادامه بده و آن ضعف و نقصی را که داشتی 

های خیلی کوچک ات را به قدماین شد که در این گام برنامهپس قرارمان 

واژه را  500توانیم ما می کهیوقتبندی کنی و خیلی حس خوبی دارد تقسیم

ی بعد برای شویم، هفتهی بعد شارژ میخیلی خوب بنویسیم بعد برای هفته

گیریم ر نظر میی  بعد هدف دواژه، هفته 600گیریم خودمان هدف در نظر می

رسیدن به  درراهایمانت را  دارییبرمهر قدم عملی حتی کوچکی که  واژه. 700

 .  شودیماعث انگیزه بیشتر برای ادامه مسیر و ب کندیم تریقواهدافت 
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 یاالعادهفوق واقعاًاز دارن هاردی که کتاب مرکب  دوستان عزیزی که کتاب اثر

های خیلی جالبی از در آن کتاب مثال. مطالعه کنند حتماً اندنخواندهرا است 

شود و خیلی کوچک هستند و در ابتدا دهیم زده میکارهایی که ما انجام می

آوردند نه از ما انرژی زیادی بینیم یعنی نه به ما فشاری میها را نمیحتی ما آن

های کوچک هستند ولی در جز اهداف کوچک هستند، جز قدم واقعاًگیرند و می

شود و اثرات خیلی خوبی در زندگی ما ایجاد ها مرکب میاثرات اینطول زمان 

کالری  100ای خواهد کاهش وزن داشته باشد، هفتهفردی که می مثالًکنند. می

 یگرباهم دها اثرشان دهد. این هفتهرا کاهش می بدنشهای دریافتی از کالری

کیلو کاهش  4،5 مثالًدود بینیم آن فرد در حمی سالهیکشود و بعد از مرکب می

انداز وجود دارد که پس یینهدرزم دستینازاهای دیگری یا مثال یداکردهپوزن 

توانیم یک ها میی خودمان در طول سالدرآمد ماهانه %10انداز کردن ما با پس

انداز خوبی برای خودمان داشته باشیم و مبالغی که خیلی ناچیز شمرده پس

آیند بعد از چند ماه یا چند سال نمی حساببههای ما جز دارایی اصالًشوند و می

 ی خیلی خوب تبدیل بشوند.به یک اندوخته توانند برای مامی
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  : اتدوبارهگام هفتم : خالی شدن شارژت و شارژ شدن 

بعد دوستان عزیز در طول مسیر ما باید بدانیم که مثل یک گوشی موبایل  

باید خودمان را شارژ کنیم. باید  هاییوقتیککند، شارژمان کاهش پیدا می

همیشه دالیلی که این شغل و مهارت را انتخاب کردیم با خودمان مرور کنیم. 

نگاه  یهرازگاهم هایمان را آورده بودیکه در آن مهارت 1ی آن لیست شماره

فهمیم چرا آن شغل دهد و ما میمی ایکنیم به ما احساس خوب و انرژی دوباره

مان کاهش پیدا کرد با بد بود، انرژی حالمان موقعرا انتخاب کردیم و اگر یک 

به  حتماًشود. بهتر می حالمانکنیم و دیدن آن لیست یک انرژی دوباره پیدا می

یست را که ابتدای این فایل خدمت شما گفتم همیشه کنم این لشما پیشنهاد می

در  که داشته باشید ر خاصتوانید در یک دفتبا خودتان داشته باشید و حتی می

تحسین  شمارامواقع به سراغ آن بروید و آن نکات خیلی خوب که دیگران  طورینا

است  کارفراموشکردند باز با خودتان مرور کنید. به علت اینکه ذهن انسان 

د ولی کنشوند، خیلی زود فراموش میمی هایش خیلی زود برایش عادیموفقیت

ها را با خودت این باریکروز  هرچند کهیوقتکنید، شما مکتوب می کهیوقت

که در هایی مجدد آن احساس گیری ویکنی دیگر جلوی فراموشی را ممرور می

سالگی بوده،  10سالگی بوده،  5کنی. های خاص تجربه کردی زنده میآن زمان

 ه یا هر سن دیگری که آن اتفاقات برای تو افتاده با مرور ایندسالگی بو 20
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ها را مرور کنی و باز آنانگار باز دوباره برای خودت تازه می هایتوانمندلیست  

ها وجود دارد. ی آدمث کاهش شارژ ما باید بدانید برای همهاین بحکنی.می

 یبا بقیه فرقشانکنند و تجربه می این را حتماًاستادهای هر حرفه و مهارتی هم 

مبارزه  اصالًدانند و افراد این است که این را یک جز طبیعی خودشان می

ند تا کنند روی نکات مثبت خودشان متمرکز باشکنند و فقط سعی مینمی

پشت سر بگذارند در خودشان حفظ  یخوببهانرژی الزم را برای اینکه آن هدف را 

 کنند.
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  : باورهاگام هشتم  

 

خواهم با شما در میان بگذارم بحث باورها است. آخری که می مطلب دوستان 

که  یمرادارباورهایی گاهی  گیریمهدفی را برای خودمان در نظر می کهیوقتما 

شوند باعث می کنند وباورها مثل یک ترمز عمل می برخالف آن هدف هستند. آن

ها را در ذهن خودتان ی خودمان دور کنند. باید آنکه ما را از رسیدن به خواسته

ه یک ورزشکار بشوی گیرید کموقعی که تصمیم می ینکهامثلشناسایی کنید. 

وقت هست که تو جسم خوبی نداری، تو در ورزش هم هیچ ذهنتباورهایی در 

 یینهدرزمکس نتوانسته ی تو هیچی خوبی بگیری، در کل خانوادهنتوانستی نمره

 بعضاًچنینی. باورهایی که ما هایی را کسب کند یا باورهای اینورزش موفقیت

لی در ذهن ما به شکل یک اعتقاد و ایمان درآمده دانیم ورا هم نمی انهایشریشه

 خاص برویم آنهای خواهیم سراغ این مهارتمی هر وقتشود که و باعث می

ها را در ذهن دهند. باید اینآیند و ما را ناتوان جلوه میباورها جلوی ذهن ما می

ن ای پیدا کردید در آخودتان شناسایی کنید و هر باوری را که در هر زمینه

در  مثالً ینکهباوجوداالگوهایی را پیدا کنید که فردی بوده  ی خاصزمینه

ی فوتبال تبدیل به در رشتهبرود و شان هیچ ورزشکاری نبوده توانسته خانواده

 ای کهچنینی. باید در زمینههای اینیک فوتبالیست موفق بشود. یا مثال
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داشتن این مشکل  باوجودالگوهایی را پیدا کنی که افرادی باورهایت مشکل دارد  

مطالعه کنی. در  توانیی بروی مصاحبه کنی. میتوانتوانستند موفق بشوند. می

رادی را پیدا کنی که مشکالتی شبیه به مشکالت تو ها سرچ کنی و افسایت

 .یایندبداشتند و توانستند بر آن مشکل فائق 

مرتب  اینکه باران کنید. یعنی چی؟ یعنی و دوستان عزیز افکار خودتان را بمب

مهارت ی بول دارم، من در این زمینهدر ذهن خودتان بگویید من خودم را  ق

شوم، من عاشق کارم هستم، موفق می ستمخاصی که در نظر گرفتم مطمئن ه

کنم، من خودم می یدتائای هستم که انتخاب کردم، من خودم را من عاشق حرفه

مثل ذکر به خودتان بار این کلمات را  200،300روزی  را باور دارم، حتی تا

ا را هکند. اول برای شما سخت است که اینبگویید. ابتدا ذهن شما مقاومت می

گذارد و خیلی جالب هایش را کنار میمقاومتذهن شما  کمکمی بپذیرید ول

ایجاد  ذهنتاناین عبارات در  ییلهوسبهشود این تاییدهای مثبتی که می

شود. شود و برای شما باورپذیرتر میی ذهن شما میملکه اصطالحاًکنید می

مب باران روز افکار خودتان را با این عبارات تصدیقی مثبت ب 21حداقل به مدت 

 بشود. ذهنتانکنید که جز افکار غالب 

های خوبی هرچند مختصر گام کتاب الکترونیکی امیدوارم توانسته باشم در این 

 نزدیک  هدفتانبه  هرروزرا برای شما دوستان عزیز گفته باشم و شما هم بتوانید 
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پا با خودتان برخورد کنید  تر بشوید. فقط با خودتان مثل یک کودک نوو نزدیک

بهتر از دیروز بشود و دست این کودک نو پا را  قدمیک هرروزکه قرار است 

 دارمیمانادهم بگیرید و خودتان در کنار خودتان باشید و من به شما قول می

خلق زندگی وجود دارد. درون گیرید. درون شما قدرت نتیجه می %100که 

خودتان را بشناسید. به قدرت درون خودتان ایمان داشته باشید، باور داشته 

تان متوکل باشید و ایمان و باور ی زندگیباشید. به خدای بزرگ در هر مرحله

 گیرید.نتیجه می حتماً حتماًداشته باشید و  %100قلبی 

 

 

شود. به شما گفته می خودخودبهمسائل  یی آخر، قدم اول را بردارید، بقیهنکته

هدف بگذارید من به شما  یکیناتان را روی تمام توان، تمرکز و انرژی کهیوقت

و مسیر برای  شودهای مختلف  به شما الهام میراه مرحلهبهمرحلهدهم قول می

 .شود و مهم این است که قدم اول را بردارید. شما مهیاتر می
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 رد هن و چیه مپرس راههبیپاتو 

 خود راه بگویدت هک چون باید رفت   

 

با مراجعه به وبسایت گروه آموزشی آرش شیرمحمدی سایر مطالب ما در 

 .رشد و توسعه شخصی را نیز مطالعه فرمایید  یهاحوزه


