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خالصه بر اساس برداشت شخصی
قانون 10 برابر

)برای درک بهتر اثر، بهتر است اصل کتاب مطالعه شود(

نویسنده: گرنت کاردون

فصل 1
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اصل قانون 10 برابر این است که ما میزان تالش و فکری که برای رسیدن به اهداف 
بزرگ نیاز داریم را درست تخمین بزنیم.

اکثر ما به اشتباه برای خودمان برنامه های راحتی می چینیم و میزان تالشی که برای 
رسیدن به موفقیت نیاز داریم را خیلی کمتر از حد واقعی در نظر می گیریم و همین امر 

باعث می شود میزان شانس موفقیت ما کمتر شود.
پس بخش اول قانون ده برابری میزان عمل گرایی و تالش ما را زیر نظر دارد و بخش دوم 

قانون، طرز فکرمان را.
نویسنده معتقد است موفقیتش را مدیون این قانون است و همیشه 10 برابر دیگران 

تالش کرده!
برای اینکه بتوانیم به اهدافی باالتر از سطح فعلی مان برسیم، باید طرز فکر و عملکردی 

متفاوت با شرایط فعلی داشته باشیم.
افکار و تالشی که تا اآلن داشتیم، دستاوردهای امروز را برایمان ساخته.

پس باید برای موفقیت بیشتر، هر 2 رو تغییر دهیم.
همیشه هدفی را انتخاب کنیم که ما را مجبور به رشد و پیشرفت کند.

همیشه وقتی به یک هدف می رسیم، باید خودمان را آماده سفر به هدف بعدی کنیم.
این راه انسان های فوق العاده موفق است.

تالش مداوم برای رسیدن به هدف های بیشتر و بزرگ تر.
عالوه بر تالش، همیشه باید بزرگ فکر کنیم، اگر فکر و باور درست نداشته باشیم، در 

مقابل سختی های مسیر موفقیت کم می آوریم.
پس اهدافی بزرگ تر از ده برابر شرایط فعلی ترسیم کنیم، 10 برابر بزرگ تر فکر کنیم و 

10 برابر بیشتر تالش کنیم.
چون افکار و آرزوهای 10 برابری، تالشی 10 برابری می خواهند.

افراد موفق، همیشه مقداری کار می کنند و مقداری باور مثبت دارند که ازنظر بقیه 
غیرمنطقی است.

یکی از این 2 راه را انتخاب کنیم:
یا تا پایان عمر هرروز برای رشد و پیشرفت بیشتر تالش کنیم و به اهداف جدید برسیم.

یا دیگران را با اهدافشان برسانیم.

اگر گزینه اول را انتخاب کنیم، باید از قانون 10 برابری استفاده کنیم و دیگر دنبال 
تالش عادی نباشیم.

فصل 2:
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همیشه در زندگی با حوادثی برخورد می کنیم که از قبل نتوانستیم پیش بینی کنیم.
مثل بحران های اقتصادی، بیماری ها، تحریم، جنگ و ...

تنها راهی که می تواند ما را از این شرایط غیرقابل پیش بینی نجات دهد، قانون 10 برابر 
است.

وقتی ما برنامه هایمان را بر اساس شرایط معمولی می چینیم، با هر بحرانی، همه برنامه ها 
و کارهای ما به هم می ریزد.

ولی وقتی تالش 10 برابر شرایط عادی می کنیم، هیچ بحرانی ما را از پا دربیاورد.
افراد موفق و رهبران بزرگ، در بحران ها به جای اینکه عقب نشینی کنند، تالش خود و 

سازمانشان را بیشتر می کنند.
موضوع مهمی که وجود دارد این است که هر هدفی در هر شرایطی قابل دستیابی است، 

فقط نیاز به انجام تالش به مقدار مناسب و درست دارد.
باید بدانیم ما برای هدفمان خیلی مشتاق هستیم، ولی بقیه این اشتیاق را ندارند. به 

همین دلیل ما باید چند برابر بیشتر از مقدار عادی تالش کنیم تا بقیه را نسبت به هدف 
خودمان مشتاق کنیم و با خودمان همراه کنیم.

هیچ وقت دنبال بهانه آوردن نباشیم. با تمام وجود به سمت هدفمان حمله کنیم.
درواقع موفقیت حاصل تعداد زیادی کارهای کوچک است که باقدرت و با تالش زیاد انجام 

می شوند.
هر چه تالشمان را بیشتر کنیم، شانس های جدیدی سر راهمان سبز می شود و اتفاقات 

بزرگی را تجربه می کنیم.

فصل 3:

هرکدام از ما با توجه به سن، شرایط، اتفاقات و برداشت هایی که از زندگی داریم، تعریف 
متفاوتی از موفقیت داریم.

نویسنده معتقد است هر تعریفی از موفقیت داشته باشیم، 3 نکته را باید مدنظر داشته 
باشیم:

1-موفقیت بسیار مهم است.
2-موفقیت وظیفه ماست.

3-هیچ کمبودی در موفقیت وجود ندارد.

اغلب افراد در مورد اینکه موفقیت مهم است اتفاق نظر دارند.
وقتی موفقیت نباشد، بقای انسان هم زیر سؤال می رود.

هر چیزی در دنیا )چه موجود زنده ای مثل انسان، چه یک شرکت، چه ذهن ما و ...( همگی 
باید هرلحظه در حال رشد و توسعه باشد.

Mahdikardan.com


Mahdikardan.com

خالصه کتاب قانون 10 برابر

4

اگر رشد مستمر وجود نداشته باشد، قطعاً نابودی را تجربه خواهند کرد.
در تاریخ نمونه های زیادی از تمدن ها و کارها و موجودات فقط به خاطر اینکه به دنبال 

رشد نبودند، نابود شدند.
پس حتماً یادمان باشد موفقیت، یک موضوع حیاتی و بسیار مهم است.

این موضوع خیلی دردناک است، ولی کسانی که موفق نمی شوند و از عهده مخارج زندگی 
و خانواده برنمی آیند، حتی بقا و زندگی فردایشان درخطر است.

حقیقت را قبول کنیم و بدانیم که موفقیت خیلی مهم است و در تک تک لحظات دنبال 
رشد و پیشرفت و برد باشیم.

فصل 4:

به جای اینکه منتظر بمانیم تا موفقیت در زندگی ما ظاهر شود، باید آن را تبدیل به یک 
وظیفه برای خودمان کنیم.

ما در مقابل خودمان و جامعه و خانواده و کسب و کارمان وظیفه داریم که به نتایج عالی 
برسیم.

پس موفقیت، یک انتخاب و گزینه نیست، یک وظیفه است.
وقتی موفقیت را به عنوان یک گزینه در نظر بگیریم، تمام توانمان را برای رسیدن به آن 

به کار نمی گیریم.
ولی وقتی تبدیل به وظیفه می شود، هیچ وقت دنبال بهانه جویی نخواهیم بود و تمام انرژی 

و توانمان را در این راه استفاده می کنیم.
باید مراقب باشیم در مسیر رسیدن به اهداف، هیچ وقت در اثر چند شکست کوتاه 

نیاییم. همه افراد موفق شکست های زیادی را تجربه کردند و اگر کم می آوردند، 
هیچ وقت نام آن ها را نمی شنیدیم.

پس خودمان را آماده کنیم که با تالش و تعهد باال و با ذهنی آماده، به سمت وظیفه 
خودمان، یعنی موفقیت حرکت کنیم.

فصل ۵:

یکی از اشتباهات افراد ناموفق، این است که فکر می کنند مقدار موفقیت محدود است!
موفقیت ما هیچ محدودیتی برای دیگران به وجود نمی آورد. همه افراد کره زمین 

می توانند به موفقیت های بسیار بزرگی برسند.
به موفقیت نباید مانند یک کاال نگاه کنیم که تمام می شود. موفقیت بی نهایت است.
موفقیت را باید به وجود بیاوریم، به همین دلیل است که هیچ گونه کمبودی در آن 
نیست. محدودیت برای مواردی است که ما آن ها را می خواهیم بخریم یا به دست 

بیاوریم. ولی وقتی چیزی را به وجود می آوریم، دیگر کمبودی ندارد، هر موقع بخواهیم 
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می توانیم آن را بسازیم.
متأسفانه جامعه تالش دارد که ما را به سمت کمبودها سوق بدهد و این باور را در وجود 

ما بسازد که نمی توانیم همگی موفق بشویم. ولی این یکی از باورهای بسیار مخرب و 
محدودکننده است.

اگر نگاهی به سال های اخیر بیندازیم، در ایران و دنیا می بینیم که افراد بسیار زیادی به 
موفقیت های باالیی رسیدند و جای شخص دیگری را تنگ نکردند.

پس باورهای محدودکننده خودمان را رها کنیم و از موفقیت همه خوشحال بشویم و به 
سمت اهداف خودمان حرکت کنیم.

فصل ۶:

برای رسیدن به هر موفقیتی، یک اصل را در نظر بگیریم:
مسئولیت زندگی خودمان را به عهده بگیریم.

خیلی از افراد توانمند فقط به خاطر اینکه دنبال بهانه و مقصر می گردند، هیچ وقت در 
زندگی شان موفق نمی شوند.

موفقیت به یک باره برای ما اتفاق نمی افتد، بلکه در اثر تالش ما ساخته می شود.
حاال اگر کسی مسئولیت زندگی را به عهده نگیرد، تالشی هم نمی کند، درنتیجه موفق هم 

نمی شود.
پس حواسمان باشد که دست از باور قربانی بودن برداریم و بدانیم که خودمان مسئول 

زندگی مان هستیم.
حتی باید بدانیم در مواردی که ما هیچ تقصیری در به وجود آمدن آن ها نداریم، بازهم 

باید برای بهبود شرایط زندگی خودمان اقدام کنیم و دنبال این نباشیم که شخص دیگری 
اوضاع را بهتر کند.

در این شرایط به جای گشتن به دنبال مقصر، باید دنبال راهی برای بهبود شرایط باشیم و 
همچنین راهی پیدا کنیم که دیگر این مشکل به وجود نیاید.

وقتی ما قبول می کنیم که وظایف زندگی ما به دوش خودمان است، همیشه دنبال 
راه هایی برای بهبود آن هستیم، درنتیجه خالق تر و پرتالش تر می شویم و نتایج بهتری به 

دست می آوریم.
یک نکته مهمی را که باید بدانیم، این است که افرادی که مسئولیت زندگی را به عهده 
نمی گیرند،  درواقع خودشان را قربانی می دانند و یک قربانی هیچ وقت نمی تواند تالش 

زیاد بکند و موفق شود.

فصل ۷:

Mahdikardan.com


Mahdikardan.com

خالصه کتاب قانون 10 برابر

۶

برای رسیدن به موفقیت نباید دنبال راه میانبر و عجیب باشیم.
هر چه تالش مستمر و بیشتری داشته باشیم، بیشتر موفق می شویم.

در کل رویکرد افراد در مقابل تالش 4 نوع است:
دسته اول هیچ تالشی نمی کنند.

این افراد پذیرفته اند که شکست خوردند و خود را قربانی می دانند.
درواقع آن ها افرادی کسل و بی هدف هستند که فقط زنده اند و همیشه در حال 

بهانه تراشی اند.
دسته دوم افرادی هستند که جا زدند و عقب نشینی کردند.

این افراد به خاطر یک یا چند تجربه شکست، تصمیم می گیرند دیگر خودشان را به زحمت 
نیندازند.

درواقع این افراد می ترسند بازهم شکست بخورند.
این ها هم مثل دسته اول، دستاوردی ندارند و در حال توجیه خود برای عقب نشینی شان 

هستند.
دسته سوم معمولی ها هستند.

این افراد سطح متوسط جامعه را تشکیل می دهند.
آن ها به اندازه ای تالش می کنند که زندگی معمولی را بگذرانند.

این افراد در شرایط معمولی، هیچ مشکلی ندارند ولی در بحران ها خیلی درخطر می افتند و 
زندگیشان دچار چالش شدید می شود.

معموالً این افراد مورد احترام همه هستند، چون در حال تالش برای زندگی خودشان 
هستند.

و به همین دلیل کسی از آن ها انتقاد نمی کند و آن ها هم خودشان را با زندگی معمولی 
راضی می کنند.

و اما دسته چهارم، افراد فوق العاده موفق هستند.
این افراد تالشی بسیار زیاد انجام می دهند و تبدیل به اسطوره ها و افراد بسیار موفق 

جامعه می شوند.
افراد خیلی موفق، همیشه در حال رشد و پیشرفت و تالش هستند و هر مشکلی هم سر 

راهشان سبز شود، آن ها دست از هدف برنمی دارند و با تمام وجود آن مشکل را حل 
می کنند.

در سطح چهارم، همیشه مشکالتی خارج از زندگی معمولی افراد وجود دارد و افراد موفق 
سعی در حل آن ها دارند.

برخالف سه دسته اول، افراد پرتالش نگران ساعت کاری نیستند تا زمانی که مسائل را 
حل نکنند کار ادامه دارد.
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این افراد معموالً در ابتدای مسیر مورد انتقاد قرار می گیرند، چون باعث می شود تنبلی 
سه دسته دیگر بیشتر به چشم بیاید. ولی بعد از مدتی این افراد تبدیل به اشخاصی 

مشهور و فوق العاده موفق می شوند.

فصل ۸:

افرادی که در فصل قبل در سطوح 1 و 2 قرار داشتند، تکلیفشان با خودشان معلوم 
است.

ولی افراد دسته سوم یعنی معمولی ها بیشترین ریسک را در زندگی دارند.
این افراد به معمولی بودن عادت می کنند و به همین دلیل دست ازآرزوها و اهداف 

خودشان می کشند.
معمولی ها بعد از مدتی خسته می شوند و فقط طبق عادت معمولی بودن به زندگی شان 

ادامه می دهند.
متأسفانه این افراد حتی به اندازه تالششان هم نتیجه نمی گیرند، چون معموالً در حال حل 

بحران های زندگی هستند.
این افراد با موفقیت های کوچک خودشان را راضی می کنند ولی کامالً زندگی شکننده ای 

دارند.
درواقع افراد متوسط جامعه، همیشه به دنبال ثبات در دنیا هستند و هر تغییری برایشان 

عذاب آور و مشکل ساز است.
درحالی که دنیا همیشه در حال تغییر است و این افراد دائماً در مشکالت خواهند بود.

فصل ۹:

یکی از دالیل عدم موفقیت اکثر افراد، نداشتن هدف های بزرگ است.
وقتی هدف کوچکی داریم،  در همان حد هم برایش تالش می کنیم.

هیچ وقت هدفی انتخاب نکنیم که با سطح تالش فعلی و سطح اطالعات فعلی مان به آن 
برسیم.

اهداف ما بسیار بزرگ، دور از دسترس و حتی ترسناک باشد تا در ما انگیزه به وجود 
بیاورد.

فقط با انتخاب چنین هدف هایی می توانیم به سطح تالش فوق العاده برسیم و نتایج عالی به 
دست بیاوریم.

همیشه باید برای رسیدن به اهدافمان یک دلیل مشخص هم داشته باشیم. این دلیل 
همیشه انگیزه ما را حفظ می کند و ما را مجاب به تالش بسیار زیاد می کند.

نویسنده عنوان می کند برای رسیدن به اهداف مالی، حتماً یک دلیل هم داشته باشیم. 
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مثالً اگر یک میلیارد تومان پول می خواهیم، باید برای آن یک دلیل داشته باشیم. مثل 
بهبود زندگی خودمان و خانواده مان. مثل کمک به افرادی که می شناسیم و ...

این اهداف در کنار دالیل آن ها باعث می شوند انرژی الزم برای تالش های ده برابری را 
داشته باشیم.

درراه انتخاب هدف مراقب باشیم که حتماً این اهداف متعلق به خودمان باشد و تحت 
تأثیر دیگران آن را انتخاب نکرده باشیم.

نکته دیگری که همیشه باید مدنظر داشته باشیم، این است که هرروز هدفمان را برای 
خودمان مرور کنیم.

فصل 10:

وقتی دنبال رقابت با بقیه باشیم، تمام فکر و تمرکزمان روی کار آن هاست.
رقابت با بقیه خالقیت را از بین می برد. به جای اینکه دنبال رقابت با بقیه باشیم، دنبال 

انجام کارهای نوآورانه و خالقانه باشیم.
هیچ شخص موفقی به دنبال کپی برداری از بقیه نیست. بلکه افراد موفق خودشان را 

بهبود می دهند و همیشه دنبال این هستند که پیشرو باشند.
کارهایی را باید انجام دهیم که دیگران حوصله انجامشان را ندارند. به این ترتیب نتایجی 

می گیریم که آن ها نمی توانند بگیرند.
وقتی بقیه در حال عقب نشینی هستند، ما باید با سرعت خودمان را توسعه بدهیم.

پس هدفمان را روی پیروزی بر بقیه متمرکز نکنیم، بلکه روی هدف های بزرگ و 
اختصاصی خودمان کارکنیم.

دائماً برای هدف خودمان تالش کنیم، بهبود مستمر بدهیم و آن هدف را برای خودمان 
کنیم.

باید تبدیل به نفر اول حوزه خودمان باشیم و آن قدر سروصدا کنیم که دیده بشویم.
وقتی دیده می شویم، احتماالً مشکالت جدیدی را تجربه خواهیم کرد که نشان دهنده 

قرار گرفتن در مسیر رشد و پیشرفت است.
پس دست از رقابت برداریم و با تالش و طرز فکر ده برابری، کاری کنیم که به عنوان یک 

پیشرو شناخته شویم.

فصل 11:
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همان طوری که در فصل های قبلی توضیح داده شد، طبقه متوسط خطرناک ترین بخش 
جامعه است.

طبقه متوسط جامعه، طرز فکر متوسط دارند و این طرز فکر باعث وجود مشکالت و 
شکست های زیادی برای این دسته می شود.

وقتی در این طبقه قرار می گیریم، همه چیز کامالً معمولی و متوسط است.
این افراد فقط شرایط زندگی کامالً معمولی را دارند و خودشان را با آن راضی می کنند.

پس باید مراقب باشیم درگیر تبلیغاتی که برای این طبقه می شود، نشویم.
تبلیغاتی مثل یک کسب وکار با حقوق معمولی، خانه ای اجاره ای یا خرید یک خانه معمولی، 

داشتن تفریحات عادی و ...
این دسته از افراد در زندگی شان دائماً در حال حل مشکالت و بحران ها هستند و 

همیشه رسیدن به طبقه متوسط برایشان یک رؤیاست. چون طرز فکرشان متوسط است.

فصل 12:

نویسنده معتقد است برای رسیدن به موفقیت در سطح بسیار باال، نیاز است نگاهی 
وسواسی به اهداف و ایده هایمان داشته باشیم.

باید آن قدر مشتاق رسیدن به اهداف و موفقیت های دلخواهمان باشیم که بدون 
رسیدن به آن ها، به هیچ وجه عقب نشینی نکنیم.

باید بی چون وچرا به هدف های بزرگ خودمان متعهد باشیم و تالشی ده برابری برای آن ها 
انجام دهیم.

بخش عمده ای از مردم،  یا تالشی نمی کنند یا فقط به اندازه گذران زندگی سعی می کنند.
ولی موفق ها به صورت وسواس گونه تالش می کنند.

باید هرلحظه، هر فکر، هر اقدام و هر روزمان تالشی برای رشد و موفقیت باشد.
باید آن قدر نسبت به این اهداف، مشتاق باشیم که کارهایی که در راستای آن ها انجام 

می دهیم، برایمان کار نباشد، یک تفریح و عالقه باشد.
ممکن است در شروع کار به ما القابی مثل دیوانه یا معتاد به کار بدهند. ولی هنگام 

موفقیت این نام ها تبدیل به اسطوره، نابغه، باهوش و ... می شود.
پس حواسمان باشد همیشه اهداف بزرگی داشته باشیم که برای رسیدن به آن ها 

قلبمان بتپد و با شور و اشتیاق فراوان آن ها را به دست بیاوریم.

فصل 13:
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اکثر جامعه به دنبال این هستند که شکست نخورند، برای همین زیاد تالش نمی کنند. 
یک جای امن می مانند تا مشکلی برایشان به وجود نیاد

خیلی از افراد به جای اینکه به دنبال به دست آوردن اهداف و موفقیت های بزرگ 
باشند، دنبال این هستند که از شکست فرار کنند.

ولی برای اینکه موفق باشیم، باید از این طرز فکر بیرون بیاییم.
خیلی زیاد تالش کنیم و برایمان مهم نباشد چند بار تالشمان به نتیجه نرسیده، آن قدر 

ادامه بدهیم تا به موفقیت برسیم.
تا وقتی که از مسیر موفقیت کنار نکشیم، شکستی معنی ندارد.

با تمام وجود تالش کنیم، مطمئن باشیم باالخره به نتایج عالی می رسیم، ولی شرطش این 
است که هیچ وقت کم نیاوریم.

بدون استفاده از تمام توان و انرژی، موفقیت معنی ندارد. همه توانمان را باید به کار 
بگیریم.

برای اینکه بتوانیم خیلی زیاد کارکنیم، باید بیش ازاندازه تعهد بدهیم: به مشتری، 
خانواده، همکاران و ...

این طور مجبور می شویم بیش ازحد کارکنیم و مشکالت را حل کنیم و به تعهدمان عمل 
کنیم.

هر وقت مشکل جدیدی برایمان به وجود آمد، به جای ناراحتی، حلش کنیم و مسیرهای 
جدید را پیدا کنیم تا بتوانیم به تعهداتمان عمل کنیم.

فصل 14:

هیچ وقت فکر عقب نشینی نکنیم. همیشه دنبال رشد، تولید و توسعه باشیم و سعی 
کنیم همواره خودمان و کسب وکارمان را گسترش بدهیم.

اگر شرایط جوری شد که مجبور به عقب نشینی و کم کردن حجم کسب وکارمان شدیم، 
باید بدانیم که این موضوع کامالً موقتی است و نباید اجازه بدهیم زمان زیادی طول 

بکشد. از این زمان برای تجدیدقوا استفاده کنیم.
وقتی همیشه آماده رشد باشیم، فرصت های عالی را شکار می کنیم و هنگامی که بقیه 

متوقف هستند، می توانیم به راحتی سبقت بگیریم.
زیاد به صحبت ها و تحلیل ها توجه نکنیم و بدانیم که همیشه باید رشد کنیم.

وقتی اغلب افراد در حال کوچک کردن کسب وکارهایشان هستند، این یک نشانه است 
که باید حمله کنیم و بازار را تصاحب کنیم.

همواره دنبال فرصت ها باشیم و خودمان را به بازار اثبات کنیم.

فصل 1۵:
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هیچ وقت دست از کار نکشیم.
خیلی ها به نتایج و موفقیت های قبلی خودشان افتخار می کنند و کار را کنار می گذارند.

هیچ وقت اجازه ندهیم نور و گرمای آنش کسب وکارمان کم شود. دائماً باید باکار کردن 
به آن هیزم اضافه کنیم تا شعله هایش بیشتر شود.

تالش همیشگی و مستمر و زیاد، راحت ترین و طبیعی ترین راه موفقیت است.
موفقیت را باید بسازیم و همیشه از آن مراقبت کنیم تا گسترش پیدا کند.

رقابت برای کسانی است که در سطح عادی تالش می کنند، فوق موفق ها تالش خیلی زیاد 
می کنند و هیچ وقت متوقف نمی شوند.

همیشه در حال تالش برای پیشرفت و دیده شدن باشیم تا حسابی معروف شویم.

فصل 1۶:

وقتی که در زندگی شرایط عادی است و هیچ ترسی نداریم، معلوم است که هیچ کار 
خاصی نمی کنیم و قطعاً دستاورد زیادی به دست نمی آوریم.

وقتی هیچ ترسی نداریم، باید بترسیم. چون هیچ پیشرفتی صورت نمی گیرد.
اغلب ترس های ما درونی هستند و در واقعیت اصالً اتفاق نمی افتند.

ترس نشانه ای برای رشد است. وقتی از چیزی می ترسیم، به جای اینکه از آن فرار کنیم، 
به سمتش حمله کنیم.

هرچه انجام کار را به تعویق بیندازیم، ترسش بیشتر می شود.
پس وقتی ترسی به وجود می آید بالفاصله اقدام کنیم و نگذاریم ترس بزرگ بشود.

پس ترس یک نشانه خیلی خوب است: به ما می گوید چه کاری را باید اآلن انجام دهیم.
همیشه این موضوع را به خودمان یادآوری کنیم:

اگر کاری را انجام دهیم و شکست بخوریم، خیلی بهتر از این است که اقدام نکنیم و 
کس دیگری را ببینیم که همان کار را انجام می دهد.

فصل 1۷:

ما باید همیشه دنبال کاری باشیم که به هدف هایمان برسیم.
درواقع درزمانی که داریم، به اندازه کافی کار و تالش کنیم.

ولی اکثر افراد زمان خودشان را تلف می کنند و بعدش به دنبال برنامه ریزی هستند!
اغلب افراد خودشان را سرگرم می کنند و کار خیلی مهمی در روز انجام نمی دهند.

تنها راه برای مدیریت زمان، این است که از زمانی که داریم بیشترین بهره را ببریم و 
بیشترین کار را انجام دهیم.
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کنترل زمانمان را خودمان در اختیار بگیریم و اجازه ندهیم بقیه افراد زمان ما را در 
اختیار خودشان بگیرند.

برای اینکه مدیریت زمان خوبی داشته باشیم، اول مشخص کنیم به چه چیزهایی 
می خواهیم برسیم و بعد مشخص کنیم به هرکدام از کارهایی که برای رسیدن به این 

موفقیت ها باید انجام دهیم، چقدر زمان اختصاص می دهیم.
و بعد برای خودمان یک گزارش بنویسیم که زمانمان را چطور گذراندیم. )هرلحظه را 

یادداشت کنیم(.
به این شیوه زمان های تلف شده را به راحتی شناسایی می کنیم.

هر کاری که ما را به موفقیت نرساند، وقت تلف کردن است.
هیچ کس قرار نیست زندگی ما را بسازد جز خودمان و تنها راه ساخت موفقیت، استفاده 

از لحظه لحظه زندگی مان است.

فصل 1۸:

همه ما از انتقاد بدمان می آید ولی در مسیر رشد و موفقیت حتماً با آن روبرو می شویم.
دیگران عادت دارند بر اساس دیدگاه های خودشان از کارها و اقدامات بقیه انتقاد کنند.

وقتی کارهای ما به چشم بقیه می آید، آن ها به طور ناخودآگاه شروع به قضاوت می کنند.
اغلب افراد، به موفقیت بقیه حسادت می کنند و به همین دلیل از افراد موفق ایراد 

می گیرند و انتقاد می کنند.
این افراد همیشه ناراحت، به بقیه می گویند تالش نکنند، چون با تالش آن ها تنبلی 

خودشان بیشتر به چشم می آید.
پس ازاین که مورد قضاوت و انتقاد بقیه قرار بگیریم، ناراحت نشویم و بدانیم که این 

یک عکس العمل طبیعی از طرف این افراد است.
البته قطعاً وقتی موفقیت بزرگ اتفاق بیافتد، اکثر این افراد منتقد تبدیل به مشوقان ما 

می شوند.

فصل 1۹:

اکثر کسب وکارها فقط روی بیشتر کردن رضایت مشتریانشان تمرکز می کنند. این کار 
خیلی خوب است ولی در کنار آن، ما باید تعداد مشتریان خودمان را هم بیشتر کنیم.

اگر تعداد محدودی مشتری وفادار داشته باشیم و هیچ برنامه ای برای افزایش تعداد 
مشتریان نداشته باشیم، دچار مشکل خواهیم شد.

پس ما باید در ابتدا تمرکزمان روی جذب مشتری باشد و بعد به آن ها خدمات یا کاالهای 
خودمان را به شکلی ارائه دهیم که راضی باشند.
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همیشه سعی کنیم به مشتریانمان بیشتر از مقداری که به آن ها تعهد دادیم ارائه کنیم.
درواقع ما باید هم به دنبال کمیت باشیم )افزایش مشتری( و هم به دنبال کیفیت 

)ارائه خدمات و کاالی عالی به مشتریان(

فصل 20:

به عقیده نویسنده، چیزهای فوق العاده ارزشمند همه جا در دسترس هستند. )مثل هوا 
و آب و برق و ...(

ما هم برای موفقیت در کسب وکارمان نیاز داریم که همیشه به چشم بیاییم و همه جا 
حاضر باشیم.

درواقع وقتی افراد یک برند را دائماً می بینند، به آن وابسته می شوند و آن برند 
ارزشمندتر می شود.

در دنیای امروزی که پر از اطالعات و رقیب برای هر کسب وکاری است، ما باید کاری کنیم 
که مشتری همیشه ما را در ذهن داشته باشد.

پس ما باید بر گمنامی خودمان غلبه کنیم. باید آن قدر تالش کنیم و برند و کسب وکارمان 
را نشان دهیم تا همه ما را بشناسند.

باید طرز فکر بزرگ داشته باشیم و از هدف های کوچک دورباشیم.
 هدف های بزرگ مخصوصاً در حوزه کسب وکار فقط با تالش زیاد و دیده شدن در بین 

مردم به دست می آیند.
باید کاری کنیم که در هرلحظه، در بیشترین جای ممکن حاضر باشیم. در نمایشگاه ها، در 

بین مردم، در دنیای اینترنت و ...

فصل 21:

برای رسیدن به موفقیت، یک موضوع را باید همیشه یادمان باشد: بهانه ها را کنار 
بگذاریم و مسئولیت زندگی را به عهده بگیریم.

بهانه جویی، کار افراد بازنده و قربانی است و این افراد همیشه در رده های متوسط و 
ضعیف قرار می گیرند.

درحالی که برنده ها و موفق ها هیچ وقت دنبال مقصر نیستند، مسئولیت زندگی را به 
عهده می گیرند و نتایج دلخواه را به دست می آورند.

وقتی بهانه می آوریم، دیگران را مقصر می دانیم و کاری برای بهبود انجام نمی دهیم.

 ولی وقتی مسئولیت زندگی خودمان را به عهده می گیریم، در مقابل سختی ها و مشکالت 
به دنبال راه حل هستیم.
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فصل 22:

برای موفق شدن، باید روش موفق ها را پیش بگیریم.
نویسنده در این فصل، 32 ویژگی افراد موفق را بیان می کند:

1-نگرش »من می توانم« را در خودمان توسعه بدهیم.
همیشه در برابر کارهای مختلف به خودمان یادآوری کنیم که من می توانم و از عهده اش 

برمی آیم.
2-باور »من راهش را پیدا می کنم« را در خودمان به وجود بیاوریم.

هیچ وقت در برابر یک مسئله دنبال بهانه نباشیم و نگوییم نمی دانم چی کار کنم!
اگر چیزی را نمی دانیم ایرادی ندارد، ولی باید بالفاصله دنبال یادگیری باشیم.

همیشه دنبال پیدا کردن راه های حل مسائل باشیم.
3-فرصت ها را شکار کنیم

در تمام اتفاقات، حداقل یک فرصت برای موفق ها وجود دارد.
موفقیت یعنی حل کردن مشکالت و چالش ها.

پس وقتی یک سختی به وجود می آید به دنبال حل آن مشکل و تبدیلش به یک فرصت 
باشیم.

4-از چالش ها لذت ببریم و آن ها را دوست داشته باشیم.
همان طوری که در مورد 3 بیان شد، چالش ها همیشه فرصت هایی در دل خودشان 

دارند.
چالش ها باعث باال رفتن توانایی و تجربه ما می شوند و ما را به موفقیت نزدیک تر 

می کنند.
۵-مسائل را حل کنیم

افراد موفق دنبال مشکالت می گردند تا آن ها را حل کنند و ارزش آفرینی کنند.
با این شیوه باعث می شوند اوضاع برای همه بهتر شود و خودشان موفق تر شوند.

پس دنبال مشکالتی باشیم که باید حلشان کنیم.
۶-استمرار

اگر قصد موفقیت داشته باشیم، باید به شدت سمج باشیم و در مسیرمان استمرار 
داشته باشیم.

۷-ریسک
ناموفق ها همیشه از انجام کارهای بزرگ می ترسند چون ریسک دارد. باید مسیر خودمان 

را از آن ها جدا کنیم و دنبال ناشناخته ها برویم.
۸-غیرمنطقی باشیم!

برای رسیدن به موفقیت های بزرگ، باید غیرمنطقی کار و تالش کنیم.
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کدام آدم منطقی دوست دارد دنبال مشکالت برود و ریسک کند و تالش خیلی زیاد کند؟
پس زیاد به منطق دیگران کاری نداشته باشیم و خیلی زیاد برای موفقیت تالش کنیم.

۹-در خطر باشیم
از دوران بچگی یک جمله را خیلی خوب یادمان هست: مواظب باش

این جمله در بزرگ سالی هم همراه ما آمده و ما همیشه می خواهیم مواظب باشیم که 
خطر نکنیم.

ولی موفقیت های بزرگ با محتاط بودن هم خوانی ندارد.
البته خیلی خوب است که برای اینکه در این راه سربلند باشیم، حتماً آموزش ببینیم تا 

مسیر پرخطر را به خوبی سپری کنیم.
10-ثروت ساز باشیم.

پول خلق کنیم، ارزش بیافرینیم، ثروت ها را به وجود بیاوریم.
دنبال حقوق گرفتن و پس انداز و زندگی معمولی نباشیم.

با تالش و ایده های جدید و ارزش آفرینی، ثروت ایجاد کنیم.
به جای پس انداز، سرمایه گذاری را یاد بگیریم.

11-اقدام فوری.
موفق ها خیلی سریع دست به اقدام می زنند و همیشه در حال تالش هستند.

وقت را تلف نکنیم و خیلی سریع مسیرمان را شروع کنیم.
12-بله بگوییم

باید به درخواست هایی که در زندگی شخصی و کارمان می شود بله بگوییم و برای 
خودمان مسئولیت هایی ایجاد کنیم که مجبور به تالش بیشتر شویم.

)به اعتقاد من باید فقط به درخواست هایی بله بگوییم که ما را به اهدافمان نزدیک تر 
می کند و اگر درخواستی در کار یا زندگی شخصی ما شد که باعث دور شدنمان از 

اهدافمان می شد، باید آن را رد کنیم. مهدی کاردان(
13-متعهد باشیم

انسان های متعهد همیشه نتایج بزرگ می گیرند.
باید به خودمان و زندگی و کار و خانواده مان تعهد بدهیم که موفقیت را برایشان 

می سازیم و تمام تالشمان را برای این تعهد بکنیم.
14-تا ته خط برویم

کارهای نصفه و نیمه هیچ فایده ای ندارند.
فقط کسانی که تا ته خط می روند می توانند نتایج عالی به دست بیاورند.

پس هیچ وقت کم نیاوریم و دلسرد نشویم.
1۵-فقط روی زمان حال متمرکز باشیم.

ناموفق ها همیشه درگذشته سیر می کنند.
درحالی که موفق ها تمام تمرکزشان روی زمان حال است و از اآلن استفاده می کنند تا 

آینده را بسازند.
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1۶-شجاع باشیم
اگر کاری آسان باشد و انجام بشود، هیچ نتیجه بزرگی در برندارد.

افراد موفق همیشه شجاع هستند، چون کارهایی انجام می دهند که هم خودشان هم 
بقیه از آن ها می ترسند.

با انجام این کارهاست که نتایج بزرگ به دست می آورند
1۷-به استقبال تغییرات برویم

همیشه دنبال بهبود شرایط باشیم.
وقتی تغییر ایجاد شد، به جای اینکه در مقابل آن مقاومت کنیم، از آن استقبال کنیم و 

خیلی سریع با آن همگام بشویم.
1۸-روش درست را اجرا کنیم.

خیلی از افراد را می بینیم که تالش زیاد می کنند ولی نتیجه عالی نمی گیرند. چون این 
افراد در مسیر غلطی هستند.

باید تالش زیاد را در مسیر درست انجام دهیم.
پس همیشه مسیر و روش خودمان را مرور کنیم و مشکالت آن را اصالح کنیم تا به نتایج 

دلخواه برسیم.
1۹-روش های سنتی را به چالش بکشیم

افراد خیلی موفق دنبال تغییرات کوچک نیستند، آن ها روش های سنتی را به طور کامل 
تغییر می دهند و روش های جدیدی را خلق می کنند.

به جای اینکه پیرو روش های قدیمی باشیم، روش های جدید بسازیم و تغییرات را ایجاد 
کنیم.

20-هدف دار باشیم.
اگر در زندگی هدف های درست وحسابی نداشته باشیم و برایشان تالش نکنیم، احتماالً 

در حال کمک به دیگران هستیم که به اهدافشان برسند.
روی هدفمان تمرکز کنیم.

21-برای خودمان مأموریت تعیین کنیم.
زندگی روزمره کار افراد معمولی است.

موفق ها مأموریت های بزرگی در زندگی خودشان دارند.
به شغلمان به نگاه یک کار معمولی نگاه نکنیم، آن را یک مأموریت برای یک هدف بزرگ 

در نظر بگیریم تا بتوانیم بهترین کارها را در آن انجام دهیم.
22-پرانگیزه باشیم.

برای اینکه بتوانیم به موفقیت های بزرگ برسیم، باید همیشه انگیزه خودمان را حفظ 
کنیم.

موفق ها همیشه دنبال راه های افزایش انگیزه هستند.
هر نتیجه ای که به دست می آوریم، یک هدف سطح باالتر برای خودمان مشخص کنیم تا 

بتوانیم انگیزه خودمان را در سطح باال حفظ کنیم.
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23-نتیجه گرا باشیم.
تالش زیاد بدون نتیجه، بی فایده است. باید آن قدر تالش کنیم تا نتایج دلخواه را به 

دست بیاوریم.
24-اهداف بزرگ داشته باشیم.

آدم های موفق هیچ وقت دنبال اهداف کوچک نیستند.
 بلندپرواز باشیم و به دنبال رؤیاها و اهداف بزرگ برویم.

2۵-واقعیت زندگی خودمان را خلق کنیم.
هیچ وقت خودمان را با عقاید و واقعیت های زندگی دیگران محدود نکنیم.

همیشه به دنبال خلق و زندگی رؤیایی خودمان باشیم.
2۶-اول تعهد دادن، بعد پیدا کردن راه های رسیدن

ناموفق ها می خواهند همه چیز را بدانند و بعد شروع کنند.
ولی راه موفقیت برعکس است. ابتدا باید یک تعهد بزرگ برای خودمان مشخص کنیم و 

حرکت کنیم و در طول مسیر راه حل را پیدا کنیم.
2۷-اخالق را فراموش نکنیم.

اگر تالش زیاد نکنیم و موفقیت های بزرگ را به دست نیاوریم، ما یک سارق به حساب 
می آییم. سارقی که برای خودمان و خانواده و جامعه مان کم گذاشتیم.

وقتی خداوند این همه نعمت برای ما آفریده، اگر به آن ها بی توجه باشیم و آن ها را به 
دست نیاوریم و از آن ها استفاده نکنیم، اخالق را زیر پا گذاشتیم.

2۸-به اطرافیان خودمان اهمیت بدهیم.
محال است ما بتوانیم نتایج فوق العاده بگیریم، اگر در بین افراد با طرز فکر و عملکرد 

ضعیف باشیم.
هم باید با افرادی در ارتباط باشیم که به دنبال موفقیت هستند، هم کمک کنیم بقیه 

رشد کنند تا شرایط همه مان بهتر شود.
2۹-هیچ وقت یادگیری را کنار نگذاریم.

هیچ فرد موفقی نیست که اهل آموزش و یادگیری نباشد.
همیشه باید در حال رشد و توسعه خودمان باشیم و مسائلی که یاد می گیریم را در 

زندگی و کارمان اجرا کنیم.
30-منطقه راحتی را رها کنیم.

همه ما وسوسه می شویم که در یک جای آرام بنشینیم و استراحت کنیم ولی این کار 
دشمن موفقیت است.

هر وقت احساس کردیم که در یک جای امن و راحت قرار داریم، بالفاصله یک هدف و 
تعهد جدید ایجاد کنیم.

31-دوستان موفق تر از خودمان انتخاب کنیم
سعی کنیم باکسانی در ارتباط باشیم که از ما بهترند. این کار باعث می شود ماهم رشد 

کنیم.
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افراد دوروبر ما نقش زیادی در رشد ما دارند.
32-انضباط

برای اینکه در تمام زمینه های زندگی موفق باشیم، باید تبدیل به انسان منضبط بشویم.
نظم چیزی است که باعث می شود ما کارهایمان را انجام دهیم و به اتمام برسانیم.

باید همیشه کارهایی که الزم است را انجام دهیم؛ و این موضوع فقط باانضباط باال به 
دست می آید.

فصل 23:

افراد موفق فقط 2 تا زمان دارند.
زمان حال برای فعالیت و رشد، زمان آینده برای ساختن.

همین امروز باید شروع کنیم و صبر نکنیم. منتظر شرایط ایده آل نباشیم. شروع کنیم و 
از فرصت های مسیرمان استفاده کنیم.

این ما هستیم که باید زندگی مان را بسازیم.
هیچ وقت دست از تالش برنداریم و کاری به کار دیگران نداشته باشیم.
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