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 شود؟ موفقیت در زندگی چگونه کسب می

در سهیت    مطلباین    ۀسهیت جنهت  ن     گ ف ه شده است؛   ای مشههدیکی از مطهلب  این ک ه چه از  
 زی  را کلیک کنید: لینک ،جنهت  ن  
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 طورنی هم  واقعاً کنند که تالش تنها عامل رسیدن به موفقیت در زندگی است؛ اما آیا  بسیاری از افراد فکر می 
 اند موفقیت در زندگی را تجربه کنند؟اند، توانستهاست؟ آیا همۀ افرادی که تالش کرده

ن در زندگی به فردی تواچطور می ترین راز موفقیت در زندگی چیست و مهم  کنیم کهبررسی می  مطلبدر این 
 د؛ پس با من همراه باشید... . موفق تبدیل ش

 موفقیت در زندگی یعنی چه؟ 
گذارد معنایی متفاوت دارد؛ یعنی این شما هستید که معنای موفقیت، برای هر فردی که پا به این دنیا می 

یعنی داشتن   قیت در زندگی موف  گویممی   ،را بخواهید  نظر من  کنید. اما اگرموفقیت را برای خودتان تعریف می 
و احساس آرامش درونی در زندگی، به همراه تجربۀ شادی،   مکانی ، استقالل  زمانی استقالل مالی، استقالل  

 ! نشاط و سالمتی 

 ، توانایی خرید هر چیزی که نیاز دارید را داشته باشید. دیهر زمان که اراده کردمنظور از استقالل مالی: یعنی   •

استقالل زمانی: یعنی هر زمان که اراده کردید، بدون نگرانی بتوانید به تفریح، دعا، مناجات، منظور از   •
 مراقبه و... بپردازید. 

یعنی هر زمان که تان به مکان وابسته نباشید؛  یعنی برای مدیریت امور زندگی منظور از استقالل مکانی:   •
که خواستید سفر   ی دنیا، به هرکجا)یا مسائل دیگر(  وکارتاناراده کردید، بتوانید بدون نگرانی دربارۀ کسب

 . کنید

 به نظر من فردی که همۀ این موارد را داشته باشد، فردی موفق و خوشبخت است!

 برای رسیدن به موفقیت در زندگی ترین رازمهم
ل  تالش یکی از عوامل مهم رسیدن به موفقیت است؛ اما بیایید فرض کنیم که موفقیت در زندگی یک فرمو 

 خاص دارد! به عبارت زیر دقت کنید: 

 تالش + تالش + تالش + دانش ... =  شکست
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 شود؟ ی باعث شکست م یزیفرمول کم است؟ چه چ نیدر ا  یزیچه چ ابه نظر شم

کنند که رسیدن به موفقیت در زندگی یک پدیدۀ شانسی است و اگر شانس با کسی  بسیاری از افراد فکر می 
. اما این حقیقت ندارد! چیزی به نام شانس )به آن معنی که عموم مردم  تواند موفق شودنمی یار نباشد، آن فرد  

 .. . کنند( وجود ندارد.فکر می 

کنیم که بر اساس قوانینی خاص و ثابت آفریده شده است؛ این قوانین را قوانین جهان ما در دنیایی زندگی می 
 دهد. تصادفی )یا شانسی( رخ نمی   صورتبه جهان  در زیچچیهنامیم. بر اساس این قوانین، هستی می 

خواهیم موفقیت را در زندگی تجربه کنیم، باید تصمیمات و اعمالمان بر اساس قوانین جهان این یعنی اگر می 
 هایمان محکوم به شکست خواهد بود! هستی باشد؛ درغیر این صورت تمام تالش

و تمام    خورندهای بسیار زیاد، باز هم شکست می افراد با وجود تالشتوانم بگویم این تنها دلیلی است که  می 
 ها برخالف قوانین موفقیت در زندگی است.؛ زیرا تالش آنرودزحماتشان هدر می 

خواهید قوانین جهان هستی را بهتر بشناسید کنم؛ اما اگر می از این قوانین را در این پست بررسی می   یکی من  
 کنم. را به شما پیشنهاد می  کتاب رؤیاهایی از جنس الماستان عملی کنید، و اصول آن را در زندگی 

 جهتیقانون هم 
ن  جهتی با خواسته است؛ بر اساس این قانون، اگر باورهایتاترین قوانین جهان هستی، قانون همیکی از ساده
برای این قانون مهم نیست که چقدر   شود!حاصل نمی د، موفقیت  نجهت نباشدارید همدر سر  با هدفی که  

کرده تالش  هدف  آن  به  رسیدن  هم برای  هدفتان  و  خواسته  با  باورهایتان  که  زمانی  تنها  باشد، اید؛  جهت 
 توانید موفقیت در زندگی را تجربه کنید.می 

ورودی از طریق  می   هایباورهای شما  عملکردتان    گیرندذهنتان شکل  و  تصمیمات  روی  مستقیمًا   ریتأثو 
« نکات  های ذهنکنترل ورودی« و »قانون جذب چیست؟های ». من در مورد »باورها« در پستگذارندمی 

 ها را نیز مطالعه کنید. کنم حتمًا این پستام؛ بنابراین توصیه می مهمی را توضیح داده

https://jahanebehtar.com/
https://jahanebehtar.com/
https://jahanebehtar.com/product/dreams-made-of-diamond-s01/
https://jahanebehtar.com/law-of-attraction/
https://jahanebehtar.com/inputs-of-the-mind/
https://jahanebehtar.com/inputs-of-the-mind/
https://jahanebehtar.com/inputs-of-the-mind/


 

 

 آید؟دست میموفقیت در زندگی چگونه به
 جججنججهت  ججنجج جج    مججوجج جج  جج 

jahanebehtar.com 

 به اشتراک بگذارید.  نیز دیگرانبا   اگر برایتان مفید بود، آن رامنتشر شده است؛ لطفًا  سایت جهان بهتربه صورت رایگان از طریق  کتابچهاین  3

که مانند این است  جهت نباشد،  یک مثال ساده برای درک بهتر این موضوع: اگر باورهایتان با هدفتان هم
بخواهید طلوع خورشید را ببینید، اما با سرعت به سمت غرب حرکت کنید! مهم نیست که چقدر سریع حرکت  

 کنید. بینید، چون در جهت اشتباه حرکت می کنید، شما هرگز طلوع خورشید را نمی می 

هم »قانون  است  الزم  زندگی  در  موفقیت  تجربۀ  را  برای  نظرجهتی«  با    در  باورهایمان  که  بدانیم  و  بگیریم 
روی خودمان  کارکردنتوانیم با جهت نبود، می یا نه؛ اگر باورهایمان با هدفمان هم  هستندجهت هدفمان هم 

 باورهایمان را تغییر بدهیم.

 کنیم... . بررسی می  مثالعنوانبه در ادامه یکی از باورهای مخرب را

 در ایراندر زندگی موفقیت ای برای  نکته
گاهشان این باور نهفته است که: »در  کشور ایران زندگی می   دربسیاری از افرادی که   کنند، در ضمیر ناخودآ

گی در شود ثروتمند شد« یا »کسب موفقیت در زند شود موفق شد« یا »در کشور ایران نمی کشور ایران نمی 
 کشور ایران خیلی سخت است« و... . 

های کنید، این باورها چند نمونه از باورهای مخربی هستند که با اهداف و خواستهاگر در کشور ایران زندگی می 
گاهتانجهت نیستند! بنابراین اگر این باورها در ضمیر  شما هم وجود داشته باشد، مهم نیست که چقدر   ناخودآ

)البته خبر خوب این است که    توانید موفقیت در زندگی را تجربه کنید.یلی از موارد نمی کنید، در ختالش می 
 را تغییر دهید!( هاآنتوانید باورهای مخرب خود را شناسایی کرده و می 

 تواند موفقیت در زندگی را برای شما را تضمین کند... .به آن، می کردنعملاین همان رازی است که دانستن و 
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های شما جهت با اهداف و خواستهفقط یک نمونه از باورهای غیر هم مثالی که در این بخش بررسی شد،  
؛ اما در مطالب  ها از حوصلۀ این مطلب خارج استهمۀ آن   بررسی است؛ باورهای مخرب زیادی وجود دارد که  

کنم کمکتان کنم که باورهای مخرب بیشتری را شناسایی و  های دیگر سایت جهان بهتر سعی می و آموزش
 تغییر دهید. 

 ها برای رسیدن به موفقیت در زندگیدوری از توهمضرورت 
کنند؛ بنابراین باید مراقب باشید که با ها شما را از موفقیت دور می از نکات مهم این است که توهم   دیگر  یکی 

 های مربوط به موفقیت نشوید... .عات نادرست، دچار توهمکسب اطال

تنها ها نهشود که اکثر آن های اجتماعی مطالب مختلفی در حوزۀ موفقیت و ثروت ارائه می امروزه در رسانه 
 کنند!کنند، بلکه افراد را وارد مسیری توهمی می کمکی به موفقیت در زندگی نمی 

مثبت   جمالت  مثل  بی ) مواردی  فایل(رزشااما  تسال،  اعداد  درآمد،  افزایش  کد  از  ،  و...  سابلیمینال  های 
 کنند.مواردی هستند که باعث توهم شده و شما را از مسیر موفقیت دور می 

ام؛ دربارۀ این موضوع بیشتر توضیح دادههمراه با ذکر مثال  «  اندافراد موفق با توهم موفق نشده من در پست »
 کنم آن پست را هم ببینید تا این موضوع را بهتر درک کنید. پیشنهاد می 

 ضرورت تداوم تالش برای موفقیت در زندگی
تالش متداوم    یکی از فاکتورهای مهم موفقیت در زندگی است. اما بسیاری از    «تالش»دانید  که می   طورهمان

 خاطر بهگیرند در مسیر یک رسیدن به یک هدف قدم بردارند؛ اما  ها امروز تصمیم می و متمرکز ندارند! مثاًل آن
 شند... . ک  ی کنند و بعد از آن خسته شده و از تالش دست متفکر اشتباه دربارۀ موفقیت، چند روز تالش می 

  آید به وجود نمی   شبهکییکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که موفقیت در زندگی  
 !ها به موفقیت برسیدو نباید انتظار داشته باشید که با اولین تالش

باید تالشاگر می  باشید،  موفق  فردی  باشد. مخواهید  روی هدفتان  متمرکز  و  که هایتان مداوم  نیست  هم 
 هایتان چقدر کوچک هستند، مهم این است که این دو نکته را رعایت کنید: تالش
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 . : یعنی هر روز برای رسیدن به هدفتان تالش کنیدداشته باشید  تالش مداوم .1

خواهید نتیجه بگیرید، تالش شما فقط باید روی هدفتان متمرکز  : یعنی اگر می باشد  متمرکز  تالشتان .2
 ر بار روی یک موضوع متفاوت متمرکز شوید. باشد؛ نه اینکه ه

نَّ َسْعَیُکْم  واضح به نکتۀ شمارۀ دو اشاره شده است: »  صورتبهدقت کنید؛ در این آیه    از سورۀ لیل  آیهاین  به   إ 
ی  در  در این آیه به یکی از دالیل شکست افراد    ی خوببهقرآن   ."همانا تالشتان گوناگون و پراکنده است"«؛  َلَشتَّ
 اشاره کرده است.، کارها

مداوم    تالشتاناگر مسیر شما برای رسیدن به هدفتان، یک مسیر اشتباه باشد، هرچقدر هم که    نک   تک یلی:
به موفقیت نمی  باز هم  باشد،  به و متمرکز  و  باشید  دربارۀ هدفتان شناخت کافی داشته  باید  بنابراین  رسید؛ 

گاهی« صحیح   ترین مسیر را برای رسیدن به هدفتان را انتخاب کنید.کمک »علم و آ

 

 های موفقیت در زندگی برای جوانانراه
توان  شوند، برای هر فرد متفاوت است؛ نمی به موفقیت ختم می   هایی کهاینکه تعریف موفقیت و راه  بهباتوجه

توان قوانین موفقیت را آموخت و بر می کرد. اما  معرفی در زندگی  موفقیت ثابت را برای تجربۀ  خاص و یک راه
که می  است  راهی  تنها  این  کرد؛  آن عمل  اشتباه توان موفقاساس  قانون هرگز  زیرا  کرد؛  را تضمین  شدن 

 کند!نمی 
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 تواند برای موفقیت در زندگی کمکتان کند... . در ادامه چند توصیۀ مفید مطرح کردم که می  حالنیباا

 و عالقه برای موفقیت در زندگی  عشق
تان لذت ببرید، تخصصی را بیاموزید که به آن عالقه دارید خواهید نتایج عالی کسب کنید و از زندگی اگر می 

 هستید!و کاری را انجام دهید که عاشقش 

؛ باعث انگیزه داشته باشید  در مسیر اهدافتانشود که برای حرکت  هدفتان باعث می کار و  عشق و عالقه به  
 تانکمک  یی تنهابه جهتی نیز عمل کنید،  اگر به قانون هم  و  به ذهنتان خطور کند  یی طال  یهادهیاشود  می 
تر شرایط برای موفقیت در زندگی برایتان بسیار راحت  العاده کسب کنید! در این صورتنتایجی خارق  کند کهمی 

 تر خواهد بود.بخشو لذت

 انجام کارهای ضروری برای موفقیت در زندگی
عالقه که  بدهیم  انجام  را  کارهایی  زندگی  در  موفقیت  به  رسیدن  برای  است  ضروری  اوقات  به بعضی  ای 

آن نداریم؛ در این موارد بهتر است سعی کنیم ذهنمان را طوری مدیریت کنیم که به نکات مثبت    دادنانجام
 آن موضوع توجه کند و به این شکل، از انجام آن کار لذت ببرد. 

تر کرده و شما را از موفقیت دور  ه در این موارد، گله و شکایت کردن فقط کار را برایتان سخت یادتان باشد ک
 کند.می 

 شک و تردید را کنار بگذارید 
تواند  می   یی تنهابهدهید شک و تردید داشته باشید، این شک و تردید  اگر در مورد هدفتان و کاری که انجام می 

در زندگی بگیرد؛ زیرا شک و تردید باعث کاهش انگیزه، سردرگمی و جلوی شما را برای رسیدن به موفقیت  
 شود.خطا در عملکرد می 

هدفتان را بشناسید و ببینید    ی خوببهبرای اینکه شک و تردید شما دربارۀ هدفتان از بین برود، الزم است ابتدا 
 ی ر ی تأثسیدن به آن هدف، چه  خواهید به آن هدف دست پیدا کنید؟ و به این سؤال پاسخ بدهید که ر که چرا می 
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تان خواهد داشت؟ سپس دربارۀ آن هدف تحقیق و بررسی کنید و دانش کافی برای عملی کردن آن در زندگی 
 هدف را کسب کنید... . 

تا حد زیادی کاهش پیدا می  انجام این مراحل شک و تردیدتان  کند و مسیر برای رسیدن به موفقیت در  با 
 اهد شد.زندگی برایتان هموارتر خو 

 شادی الزمۀ موفقیت در زندگی 
یکی دیگر از چیزهایی که برای رسیدن به موفقیت در زندگی ضروری است، وجود شادی در انسان است. شاد 

های عالی به ذهنتان عملکرد بهتر مغز، ایده  خاطربهکند که سالمتی بیشتری داشته باشید و  بودن کمک می 
زیادی جلوگیری کرده و کمکتان می  تا حد  ناامیدی  از  برای قدم خطور کند؛ همچنین  انگیزۀ الزم  کند که 

 آورید. به دستبرداشتن در مسیر تحقق اهدافتان را 

کتاب خواندن، گوش دادن به توانید از  ؛ برای این کار می شادی خود را باالتر ببریدسطح  بنابراین سعی کنید  
موسیقی، ورزش و... کمک بگیرید. البته فراموش نکنید که شادی یک عامل درونی است؛ یعنی شادی از 

 توانند عامل ارائه دهندۀ شادی باشند.گیرد و عوامل بیرونی نمی درون شما نشأت می 
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 منافع دیگران را فراموش نکنید
کنید، منافع دیگران را فراموش نکنید! یعنی سعی  مشخص می   در زندگی وقتی که هدفی را برای خودتان

 .. .کنید در مسیر رسیدن به اهدافتان به دیگران نیز خیر برسانید.

گردد؛ در این صورت مسیر رسیدن تان باز می های مختلف به زندگی رسانید، به شکلخیری که به دیگران می 
 های بسیار بیشتری خواهید داشت.و در این مسیر کمک  به موفقیت در زندگی برای شما هموارتر خواهد بود

 خیال هدفتان نشوید بی
دلسرد شده و خودشان یا دیگران را   ،آیدمی   شمشکلی پی  در مسیر رسیدن به هدفشان  خیلی از افراد وقتی که

کرده از »سرزنش کردن« خودداری    شما سعی کنید در این مواقعبرای موفقیت در زندگی  کنند؛ اما  سرزنش می 
 و به فکر حل آن مشکل باشید.

خیال  سعی کنید با تغییر زاویه دیدتان نسبت به آن مشکل، از ناامیدی و دلسردی جلوگیری کنید و هرگز بی 
مواقع ذهنتان را کنترل کنید، مسیرهای جدیدی برای موفقیت شما باز  جورن یاهدفتان نشوید؛ اگر بتوانید در 

 خواهد شد.

 ی موفقیت در زندگی برا برانگیزچالشانجام کارهای 
چالش و  مشکل  کارهای  از  همیشه  افراد  می عموم  دوری  آسوده برانگیز  و  راحت  کارهای  دنبال  به  و  کنند 

آسان، هایی هم به همراه دارد و همیشه هم کارهای  بزرگ و ارزشمند سختی گردند؛ اما معمواًل کارهای  می 
 نخواهد داشت... .  به همراهی  توجهقابلنتایج بزرگ و 

بزرگ    ت در زندگی از انجام کارهایی که برایتان مشکل است دوری نکنید؛ انجام کارهایبرای رسیدن به موفقی
خواهد، اینکه تالش و جدیت باالیی می   خاطربه   به همراه خواهد داشت،  و ارزشمند عالوه بر نتایج بزرگی که

 خواهد شد. نیز تر شدن و تقویت ارادۀ شماباعث قوی
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 در زندگی  اهداف و رؤیاهای بزرگ برای موفقیت
داشتن اهداف و رؤیاهای بزرگ برای موفقیت در زندگی الزامی است؛ کسی که رؤیاهای کوچکی داشته باشد، 

 تر خواهد بود. فکر کوچکی نیز خواهد داشت و کسی که فکر کوچکی داشته باشد، مسیر موفقیت برایش سخت

به آن   دنیرس  یاند و برابزرگ داشته   یی اها یها اهداف و رؤآن   ی همگ  د،یتوجه کن  خی افراد تار   نیتر اگر به موفق
 بدهند.   رییرا تغ ایها توانستند دنآن نگونهیاند؛ ااهداف تالش کرده

ها توانید به آنتری برای خودتان انتخاب کنید و ایمان داشته باشید که می اهداف و رؤیاهای بزرگ  نیبنابرا
 دست پیدا کنید؛ زیرا هیچ موفقیتی غیرممکن نیست!

 

 بندی نهاییجمع
خواهیم موفقیت در زندگی را تجربه کنیم، در قدم اول باید قوانین جهان فهمیدیم که اگر می خالصه    به طور

برای رسیدن ) ا بشناسیم و بر اساس آن عمل کنیم. برای مثال، بر اساس یکی از قوانین جهان هستی  هستی ر 
 جهت با اهدافمان ضروری است.داشتن باورهای هم (،به موفقیت

گاهی، در مسیر رسیدن به هدفمان تالش  ی خوب بهدر قدم دوم، باید هدفمان را    بشناسیم و همراه با علم و آ
   .(اوم و متمرکزمدصورت )به  کنیم
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موفقیت   درهرصورتکنیم، از قطعات این پازل کم شود، دیگر مهم نیست چقدر سخت تالش می  هریکاگر 
 شود! حاصل نمی 

می  خوشحال  باشد؛  شده  واقع  مفید  برایتان  پست  این  مطالب  بخش   که  شویمامیدوارم  در  را  نظراتتان 
 همین پست با ما به اشتراک بگذارید. های دیدگاه

 الله هرکجا که هستید، شاد، پیروز، سالمت، ثروتمند و سعادتمند در دنیا و آخرت باشید.شاءان

 ا،دوستدار شم
 سید محمد موسوی
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 از ش ا
ً
 یراض تهتیزندگ طیلطفه
 09/40/1401در  منتشر شده  - !دینبهش

خبهر ک دت ادنبهل ا ض وری است چ
 10/06/1401منتشر شده در  - ؟را کنهر  گذاریم

  گذاریتهث یزشیج الت انگ نی ن  
 72/05/1401 منتشر شده در - ...تیم فق ی  ا

از  ییهههیاول ک هب رؤ  صفح 28دانل د 
 07/20/1399منتشر شده در  - جنس ال هس

 مهتدر خ درا چط ر جسهرت تغیی  
 21/11/4001 منتشر شده در -  ؟کنیم ایوهد

 قهن ت جذب چیست؟
 19/12/1400در  بروزرسانی شده 
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