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 دارن هاردی    -   خالصه کتاب اثر مرکب 

 مقدمه 

  اندازه به کتاب اثر مرکب که یکی از پرفروشترین و بهترین کتابهای دارن هاردی است در کشور ما شاید 

و مورد توجه قرار گرفته و به همین دلیل قصد دارم تا خالصه نکات مهم  شده    محل تولدش توصیه  

   . یا نخوانده اید   بنویسم زیرا یا این کتاب را خوانده اید و آن را برای شما  

در صورت اول خواندن دوباره نکات و مطالب مهم آن حکم یادآوری دارد و درصورت دوم باب آشنایی  

 . کند می را با این کتاب ارزشمند باز  

ود و رشد شخصیت  هم در بهب   ها آن که عمل کردن به    کند می اردی در این کتاب به  اصولی اشاره  ه دارن    

راهنمای   ، در زمینه تحقق اهداف و رسیدن به موفقیت   اینکه   تواند تاثیر مثبت داشته باشد و هم    می 

که به این توصیه ها    شود می خوبی باشد . نکته مهم این است که البته همه این موارد زمانی محقق  

و دانستن  نکات و قواعد مطرح   صرف خواندن  عمل شود و در زندگی روز مره به کار گرفته شود و اّل 

 دوصد گفته چون نیم کردار نیست.   شده نمی تواند اثربخش باشد . 
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کتاب اثر مرکب توجه به رفتارهای کوچک اما مداوم و  روزانه است که می تواند    و پیام اصلی   چکیده 

و  در طول زمان اثرات بزرگی داشته باشد و رمز موفقیت همین پیوستگی و استمرار داشتن در اقدامات  

بزرگ از انتخاب های هوشمندانه  گرفتن پاداش    به عبارتی  ظاهراً ساده و کم اهمیت است .    های فعالیت 

 .  کوچک    و 

 . رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود       /       رهرو آن است نیست که گه تند و گهی خسته رود   

 اثر مرکب در عمل   -اول فصل

و به نیکی از پدر سخت    کند می به زندگی شخصی اش شروع    ای    دارن هاردی کتاب خود را با اشاره 

الگویی تمام عیار از  نظم و پشتکار بوده    ها آن از همان دوران کودکی برای    چراکه   کند می گیر خود یاد  

فلسفه های مهم    درسهای مسئولیت پذیری را به فرزندان خود آموخته است . یکی از   ترین مهم است و   

 : پدر دارن هاردی این بود که  

وت و  ا » مهم نیست که باهوش یا خنگ هستید ، باید با تالش و  کوشش ، کمبود تجربه ، مهارت ذک 

تر و با تجربه تر هستند ، باید سه    بااستعداد ،  تر باهوش ان را جبران کنید. اگر رقبایتان  توانایی ذاتی ت 

و به شدت به این موضوع اعتقاد داشت که به جای بهانه  ا برابر تالش کنید تا شکستشان دهید .«   
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نیروی    . دارن هاردی به این مشکل اشاره دارد که بسیاری از افراد متوجه گیری باید بیشتر تالش کرد  

  هایفعالیت می کنند و توجه نمی کنند که    نظر صرف میانه راه از تالش کردن    اثرمرکب نیستند و در 

 .  کند می قدم های بزرگی است که  در آینده تفاوتهای شگرفی ایجاد    ، کوچک و مکرر 

 تصمیم های کوچک هوشمندانه + تکرار + زمان = تفاوتهای شگرف 

 

 

 

 

 

 سکه جادویی  

به   انتخاب بدهند اگر  را   شما حق  از دو گزینه پیش رویتان          انتخاب      برای مدت یک ماه   کدام مورد 

 (   شوخی    - چون الن در فصل تابستان این مطلب نوشته شده    هست   روز   31منظور از یک ماه  )   می کنید؟ 
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   . جا بگیرید   ان یک م میلیون تو   100شما دوست دارید   .1

 . بگیرید و این مبلغ هر روز دو برابر شود   یک تومان   اول    یا اینکه  روز  .2

 میلیون تومان را .    100  شما و    می کند خاب  نت شما روزی یک سکه را ا دوست  فرض کنید    

وز دهم این  ر تومان . در    تا تک   میلیون دارید و دوستتان فقط شانزده   100  همان   در روز پنجم شما   

ان خوشحالید و دوستتان تا این  م میلیون تو   100شما همچنان از داشتن    که   صورت است این    مقدار به  

که برسیم پول دوستتان در مقابل شما    هفتم ان دارد . به روز بیست و  م لحظه فقط شانزده هزار تو 

و اثر مرکب    شود می اما از همین جا تغییرات شروع    تومان شده است .   میلیون   هفت   شصت و   اندازه به 

و    د میلیون را داری   100شما همان    ی که در روز بیست ونهم  طور به کشد    قدرت خودش را به رخ می 

به مبلغ دویست و شصت و هشت میلیون تومان رسیده است . البته بازی هنوز تمام نشده    دوستتان  

می رسد که شگفت    رقم در آخرین روز به میزان یک میلیارد  وهفتاد و سه میلیون تومان   ن ای   چراکه 

 انگیز است .  

آن را دید . دارن هاردی به این    نتیجه توان    اثر مرکب در جنبه های مختلف زندگی کارایی دارد و می 

طور که رفتارهای هوشمندانه کوچک می تواند اثر بزرگی به همراه    که همان   کند می نکته مهم هم اشاره  
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در صورت تداوم آسیب های زیادی را با خود به همراه داشته    توانند می رفتارهای منفی هم  داشته باشد  

باشند و هرکدام از این رفتارهای مثبت یا منفی اثر موجی با خود به همراه دارند  که پیامدهای آن ها  

 .    کند می را بزرگ تر  

چالش     ، خوب است   های عادت باط و  ض دارن هاردی با اشاره به این اصل که راز موفقیت کار شدید ، ان 

که مجبوریم برای مدتی کاری انجام دهیم تا    داند می برانگیز ترین قسمت اثر مرکب  را در این نکته  

صوصاً درمیان خانواده های  خ   گیرد می نتایجش را ببینیم . همان چیزی که الن کمتر مورد توجه قرار  

آورده    ی ثروتمند  به دست  را  آن  که  مانند کسی  را  ثروت  ارزش  اینکه  دلیل  به  نسل  از چند  بعد             که 

و این ثروت را به    دهند می کافی بها ن   اندازه به به عواملی چون پرورش شخصیت و تالش  ،  نمی دانند  

  چون برای رشد شخصیت خود تالش نکرده اند    و   هنیت استحقاقی (  ذ نوعی حق خود می دانند )  

 . آن را حفظ کنند    توانند می ن   نهایتاً  

 اندیشه های ماکروویوی 

دارن هاردی می گوید باید با خودمان عهدببندیم که از خیالت پوچی همچون برنده شدن در قرعه  

 نتایج فوری  بیرون بیاییم  و خودمان را فریب ندهیم. کشی و کسب  
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تمرین را تعطیل می کنند    هزمانی که هم   قهرمانان و برنده ها صبح  ها زود از خواب بیدار می شوند و  

نهایت رنج، خستگی ،تنهایی    و بسیار بیشتر از دیگران تمرین می کنند و در   دهند می باز  هم ادامه    ها آن 

 قهرمان شوند .    شود می و ناراحتی بارها شکست خوردن باعث    ، تالش ، کوشش ،  

 

 انتخاب ها -فصل دوم

در این فصل دارن هاردی به موضوع با اهمیت آگاهی انتخاب ها و تصمیم های ما و اثری که روی  

های ما ریشه نتایجی است که درزندگی به دست می آوریم . هر  . انتخاب کند می زندگی ما دارند اشاره  

. باید توجه داشته باشیم   شود می که در طول زمان به عادت ما تبدیل  شود می انتخاب از  رفتاری آغاز  

که انتخابهای ضعیف باعث شکست ما خواهند شد . ما در طول شبانه روز تصمیمات زیادی می گیریم  

آگاهی لزم را نداریم چون برای ما تبدیل به عادت شده اند .    ها آن از    جهی تو قابل که نسبت به بخش  

اصالح تصمیم های عمدی نامناسب نیست زیرا اصالحشان  بسیار آسان است . بلکه  بزرگترین چالش   

بسیاری  نیستیم .    ها آن ناخودآگاه میگیریم و متوجه    طور به بزرگترین چالش اصالح تصمیماتی است که  
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ی که برای ما پیش می آید ناشی از تصمیم ها و انتخاب هایی است که ناخودآگاه گرفتیم و  از مشکالت 

 به یک باره خود را درمقابل عواقب ناخواسته اش گرفتار دیدیم .  

که نتیجه های بدی به همراه    داند می دارن هاردی اشتباهات کوچک را مانند نیش پشه ها در زندگی  

جرای خود حرف نژاد پرستانه ای بزند و یا یک ورزشکار حرفه ای کار خالف  مثل اینکه کمدینی در ا   . دارد 

مجموع افرادی که بیشتر درمعرض قضاوت عمومی هستند اگر رفتاری خارج از    عرفی انجام دهد " در 

 . عرف انجام دهند با واکنش های منفی تری روبرو می شوند " 

برای بسیاری از افراد انتخابهای کوچک و ناخودآگاه است که اهمیت دارد زیرا همین تصمیمات کوچک  

 .     شود می است که باعث منحرف شدن مسیر موفقیت  

 . قرار دارد موضوع مسئولیت پذیری است   تأکید نکته مهم دیگری که مورد  

بگی    به عهده خود  را  ای  تجربه  و  کار  بازخورد  اگر صد در صد مسئولیت هر  نحوه  و  انتخاب ها  ریم 

  . هستیم  رویدادها  به  نسبت  مان  واکنش  مسئول  و  گرفتیم  عهده  بر  را  وقایع  به  نسبت  خودمان 

مسئولیت پذیری یعنی این که انگشت اتهام به سوی کسی دراز نکنیم و از دیگران انتظار نداشته باشیم  

 نیم .  و خود  را قربانی شرایط بیرونی ندا   مشکل ما را حل کنند  
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 خوش شانسی 

در ادامه هاردی به بیان فرمول خوش شانسی می پردازد و اعتقاد دارد که زمانی شانس به سراغ          

 فرد می آید که فرصت و آمادگی هم زمان باشند .  

 فرمول  خوش شانسی 

 

 آمادگی) رشد شخصیتی ( + نگرش ) باورهاطرز فکر ( +فرصت )اتفاق خوبی که در سر راه شما قرار میگیرد . (  +=عملکرد ) درباره  آن کاری انجام دهید ( شانس
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 سالح مخفی برگ برنده 

به وسیله آن می توان کنترل بیشتری بر روی تصمیم ها    کند می اینجا دارن هاردی روشی را معرفی  در 

از زندگی را که قصد دارید تغییراتی در آن ایجاد کنید را    ای   های خود داشت . ابتدا حیطه   و انتخاب 

  . انتخاب کنید. این حیطه می تواند مدیریت هزینه ها ، کاهش وزن ، بهبود روابط عاطفی و ... باشد 

آگاهی است. اگر می خواهید از جایی که هستید به جایی که می خواهید   ، اولین قدم به سمت تغییر 

 بروید ، باید آگاهی از انتخابها یتان که شما را به مقصد مورد نظر  می رساند، شروع کنید.  

ادامه عملکرد مرتبطی با آن زمینه ای که می خواهید در آن تغییری ایجاد کنید داشته باشید .مثاًل    در 

ته اید که از بدهی خالص شوید ، باید از تک تک سکه هایی که در جیبتان است شروع  اگر تصمیم گرف 

 غذاهایتان را کنترل کنید و ... . کنید، اگر قصد دارید کاهش وزن داشته باشید باید  

همیشه دفترچه یادداشتی به همراه داشته باشید و هر روز همه چیز را بدون بهانه در آن بنویسید.    

تا توجه بیشتری به تصمیم ها و انتخاب ها داشته باشید. انجام این کارهای    شود می این روش باعث  

یادتان باشد که    تا اثر مرکب تاثیرش را بگذارد.   شود می کوچک به صورت مکرر و به مدت کافی باعث  

 اثر مرکب زمانی در زندگی تان موثر است که با انتخاب های دشوار و خسته کننده روبرو باشید .  
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تا در    دهد می و اجازه    کند می اهمیت این روش به این دلیل است که شما را از لحظه لحظه زندگی آگاه  

که رفتارتان را نسنجید نمی توانید آن را    تا زمانی هر قسمتی از زندگی که می خواهید پیشرفت کنید .  

بفهمید دقیقاً  توانید  باشید می  آگاه  از عملکرد خود  که  زمانی  و  کنید  و    مدیریت  چه کسی هستید 

 استعدادها و توانایی ها و دارایی هایتان چیست .  

زمینه موضوعی    ثبت دقیق همه رفتارهایی که در    خواهد تا به مدت سه هفته به   دارن هاردی از ما می   

داریم بپردازیم . در این شیوه  توجه ما به کوچک ترین کارهای درست  که قصد ایجاد  تغییر  در آن را 

اشتباه   اقدامات اصالحی مداوم    شود می و زمانی که تصمیم گرفته    شود می جلب  و  ترین  تا کوچک 

. این نکته را به یاد داشته  انجام شود نتایج فوق العاده ای به همراه دارد. اما این نتایج فوری نیست  

،  اما در نهایت  باشید شاید کسی متوجه این تغییرات جزیی  نشود  و از بابت آن شما را تشویق نکند 

 .   دهد می همین نظم و انظباط کوچک است که درطول زما ن نتیجه  

قدار ناچیزی است مثل تفاوت رکورد نفر اول  قات ورزشی تفاوت نفر اول و دوم م بسیاری از  مساب   در   

و دوم در مسابقه شنا . اما همین برتری حاصل تمرینهای مداومی است که در طول زمان انجام شده و  

ناچیز به نظر می رسیده و نکته مهم این که با وجود فاصله کم بین امتیازات نفر اول با دوم ، مقدار  

دین برابر نفرات بعدی است  و این همان قدرت کارهای کوچک  ایزه ای که به نفر اول می رسد چن ج 
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بهتر نیازمند  . برای کسب نتیجه ای  کند می چیزهای غیر معمولی جدا  است  که چیزهای معمولی را از 

 کارهای بیشمار کوچکی هستید که به چشم نمی آیند . 

زمانی که مدیر  ؛  به این صورت که    کند می در ادامه دارن هاردی به مثال  دیگری از ثبت وقایع اشاره  

یک شرکت به دلیل افت شرکت از من راهنمایی خواست  من به کمبود اشتیاق و تعهد در میان کارکنان  

های    کافی به همه بخش   اندازه به   و   کند می کارمندانش صحبت ن   ا ب   اینکه مدیر عامل مزبور    پی بردم و  

هفته ای سه روز از دفتر کارش بیروت بیاید و حداقل  با    ل شرکت توجه ندارد. من از او خواستم حداق 

ک که فقط  تشکر کند این تغییر کوچ   ها آن را تشویق کند و از   ها آن کارکنانش صحبت کند و   از یه نفر 

هفته ای یک ساعت زمان می برد اما در طولنی مدت نتایج فوق العاده ای به همره داشت  و باعث  

موجی این رفتار جدید در تعامل کارکنان با    ر ایجاد انگیزه و سخت کوشی بیشتر در کارکنان شد و اث 

ماهه به میزان    18ره  شد و در یک دو   ها آن مشتریان  هم تاثیر گذاشت و باعث رشد بیشتر کسب و کار  

 سی درصد سود شرکت را افزایش داد .  

تا به عادت تبدیل شوند. تمرین و    دهد می هایتان به رفتار تان شکل    ب قدم به قدم و روز به روز انتخا 

پس عادتهایی را که    گیرد می شکل    ها عادت شکست و پیروزی بر اساس    کند می را دائمی    ها آن تکرار  
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مثبت را در خود پرورش دهید و در این صورت    های عادت موجب شکست می شوند را حذف کنید و  

 می توانید به بزرگترین خواسته هایتان برسید.  

 

 ها عادت -فصل سوم

که »ما تکرار    کند می و از قول ارسطو نقل    کند می در ابتدای فصل به نیروی باورها اشاره    هاردی   دارن 

درصد دستاوردهای ما    95که    دهد می .« مطالعات نشان    دهیم می همان چیزهایی هستیم که انجام  

احساس   که  چیزی  فکر    کنید می یعنی  انجام    کنید می ،  دست    دهید می ،  به  نتیجه    آورید می و   ،

 است .   هایتان عادت 

و در    شود می قسمت نکته مهمی وجود دارد اینکه انسان در ابتدا بدون عادت خاصی متولد    در این 

العمل های خودکار سوق    عکس به که در بیشتر مواقع ما را    گیرد می شرطی را  یاد    های پاسخ طول زمان  

ودآگاه  انرژی خ   شود می باعث    چراکه دارد    هایی مزیت . در زندگی روزمره این مدل خودکار بودن    دهد می 

فکر کنیم  .    طورجدی به درگیر هستیم    ها آن که با    مسائلی کمتری مصرف کنیم و مجبور نباشیم به همه  
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مثاًل رانندگی،    شود می ناخودآگاه انجام    های عادت که انجام میدهیم بر اساس همین    کارهایی بسیاری از  

 و.... بستن کمربند ایمنی، رفتن از  خانه به محل کار ، درست کردن صبحانه   

  تأکید مثبتی باشند . دارن به این نکته مهم    های عادت که    تا زمانی مفید باشند اما    توانند می   ها عادت 

  ها آن خوبی دارند و برنامه روزانه    های عادت را دارند که    یکسان که همه افراد موفق این ویژگی    کند می 

متمایز   دیگران  از  را  موفقیتشان  که  است  خوب  رفتارهای  از  دیگران  کند می پر  از  الزاماً  موفق  افراد   .

را در مسیر آگاهی ، دانایی ، رقابت ، توانایی و    هایشان عادت نیستند بلکه    تر استعداد   و با   تر باهوش 

 .    دهند می آمادگی بیشتر پرورش  

 آنی  های لذتدام 

او  .  داند می بد را جستجوی لذت طلبی فوری    های عادت وابستگی به    های علت   ترین مهم دارن یکی از  

.    رویم نمی شویم دیگر سراغ سیگار    ای ساله   85اگر ما با یک پک زدن به سیگار شبیه مرد    کند می اشاره  

مشکل    کنیم می   نظر صرف از همبرگر دچار درد قلب بشویم از خوردن ادامه آن    لقمه یک اگر با خوردن  

  های لذت و فقط    بینیم نمی را    ها آن که ما در مورد بسیاری از رفتارهای بد پیامدهای فوری    اینجاست 

تغییرات   تواند می  اهمیت بی اما تکرار همین رفتارهای ساده و ظاهراً    . کنیم می را احساس  ها آن زودگذر  
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و رفتارهای کوچک از    ها عادت دارن هاردی برای توجه به قدرت    در زندگی ما ایجاد کند .    توجهی ابل ق 

استفاده   هواپیما  حرکت  حرکت    کند می مثال  دماغه  اگر  که  این صورت  مسیر     هواپیما به  ابتدای  در 

  241مایل )    150   اندازه به   انحرافی   ، به نیویورک به میزان یک درصد منحرف شود در پایان   آنجلس لس 

به این نیاز داریم تا    ها آن   در مسیر و حرکت    رسیدن به اهداف   ی برا   کیلومتر ( از مقصد خواهد داشت . 

 . بد خود مقابله کنیم   های عادت با  

این نیرو    . و آن نیروی چرایی است اده نیاز داریم  بد به چیزی فراتر از ار   های عادت بردن    از بین برای  

که ما قصد داریم عادت جدیدی در خود ایجاد    افتد می گاهی اتفاق    . کند می را ممکن    هر کاری انجام  

اما بعد از مدتی دچار   دهیم می کنیم، مثاًل کاهش وزن داشته باشیم و برای مدتی هم این کار را انجام  

. فرمولی که دارن هاردی برای حفظ انگیزه در  کنیم می   نظر صرف و از ادامه این کار    شویم می افت انگیزه  

 دارد استفاده از نیروی چرایی است.    ها عادت ط با تغییر  مرتب   های فعالیت مسیر انجام  

 .   شودمیی خود چرایی قوی داشته باشد دیگر چگونه ها بی معنا می شوند و انجام هر کاری ممکن اهاگر انسان برای انجام کار 

متر راه بروید   3تخته چوب با عرض بیست و پنج سانت و طول  ند روی یک فرض کنید از شما بخواه 

و در پایان بیست دلر دریافت کنید . خوب البته که ساده به نظر می رسد . حال اگر قرار باشد تا این  

تخته را بالی یک ساختمان صد طبقه قرار دهند و از آن عبور کنید و همان پول را بگیرید آیا باز هم این  
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  ساختمان یکی از عزیزترین افراد در آن  ؟ قاعدتاً خیر. اما حال شرایطی را در نظر بگیرید که  کنید می کار را  

گرفتار شده و نیازمند کمک شما است. در این حالت دیگر افراد نیاز به دلیل    میان آتش    شما در   زندگی  

ام این کار فرق کرده است  و  رای انج ب   ها آن انگیزه و چرایی  زیرا  دیگری برای عبور از این تخته  ندارند  

   دیگر پای پل وسط نیست و موضوع جان یک انسان است.  

برای اینکه انگیزه بالیی برای انجام اقدامات داشته باشیم    کند می دارن هاردی در این قسمت توصیه  

بهتر است انگیزه های خود را فراتر از امور مادی در نظر بگیریم  و آن ها را با ارزشهای درونی خودمان  

شناختن  پیوند بدهیم. ارزشهایی که مشخص می کنند ما چه کسی هستیم و برای چه به دنیا آمده ایم.  

 تا بهتر تصمیم گیری کنیم .    کند می به ما کمک  ارزش های اصلی  

 اهداف 

باید    د از نیروی اثر مرکب استفاده کنی   د دارن هادری به این موضوع مهم می پردازد که برای اینکه بتوانی 

 ؟ کنید می کجا می خواهید بروید و چه اهداف و آرزوهایی را دنبال    د بدانی 

مشتاقانه آرزو کنید ، خالصانه به آن اعتقاد  دارید و با شور و شوق بر  اساس آن  »هر آنچه به وضوح تصور کنید،  

 عمل کنید باید اتفاق بیفتد .« 
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اولویت بندی   باید صورت گیرد  کار مهمی که  زیرا زمانی که ما به  طور    ها آن در زمینه اهداف  است 

. هر چیزی    کند می   ها آن مشخص و روشن می دانیم که چه می خواهیم ذهن ما شروع به جستجوی  

موجب  گیرد و    درصد فضای ذهن ما را می   99بدون توجه به همه افکار اتفاقی    کنیم می که ما به آن فکر  

 .  شود می تمرکز ذهن  ما  

 به چه فردی تبدیل شویم ؟

نکته مهمی که در راستای رسیدن به اهداف و قبل از آن باید مورد توجه قرار داد  این است که ما برای   

رسیدن به اهدافمان باید  به چه کسی تبدیل شویم ؟به قول جیم ران : برای اینکه ثروت بیشتری به  

باید بیشتر خود را  به فردی ثروتمند تبدیل کنی. یعنی خصوصیات لزم را در خودمان    ، دست بیاوری 

 پرورش دهیم تا آمادگی و شایستگی لزم برای تحقق این هدف را داشته باشیم .  

با    موضوع مهم آگاهی از رفتارهایمان است.    رفتار شما است .   ، که بین شما و اهدافتان است مانعی  

به اهداف خود برسیم    کند می بفهمیم کدام رفتارهای ما به ما کمک    می توانیم    د دقت به رفتارهای خو 

 .  کند می و کدام رفتارها مسیر ما به سمت اهدافمان را مسدود  

 روش برای از بین بردن عادت های بد :  5
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تا عادت های بد را از بین ببریم اشاره   کند می در این قسمت  دارن هاردی به پنج مورد که به ما کمک 

 .    کند می 

با چه کسی؟    ؟ بد ما چگونه تحریک می شوند   های عادت یم  محرک هایتان را شناسایی کنید . یعنی ببین  .1

ما تحت چه شرایطی ایجاد می شوند و    های عادت چرا؟ کجا ؟ چه زمانی ؟ و  ...  باید دقت کنیم که  

 چگونه قدرت می گیرند و نسبت به این موضوع آگاهی پیدا کنیم . 

 خانه تکانی :   .2

از خود دورکنیم    دهد می در این قسمت باید هر نشانه و نمادی که ما را به سمت  عادت های بد سوق  

 حتما جدیت داشته باشیم .   ر و در این کا 

 ین کنید : ز جایگ  .3

 جایگزین کنیم .    ، یعنی در ادامه باید  ببینیم چه چیزهایی را می توانیم به جای حذف 

 آرام شروع کنید :  .4

دیمی و ریشه دار بهتر است کم کم و آهسته قدم برداشت به این دلیل که آن  برای ترک عادت های ق 

 ما ریشه گرفته اند.    ها نهادینه شده و در   عادت ها درطول سال 

 بپرید) به سرعت اقدام به ترک کنید . (   .5
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بد را از خانه ریشه کن    های عادت که وقتی قرار است    کند می دارن هادردی در این مورد  اینطور عمل  

  ، آهسته پیش می رود ولی زمانی که می خواهد در زندگی حرفه ای و شغلی تغییری ایجاد کند   ، کند 

   . دهد می این کار را با سرعت انجام  
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   شش تکنیک برای ایجاد عادت های خوب _ 

 بک زندگی تان مطابقت داشته باشند: عادت های جدید باید با س  .1

شیوه زندگی ما را خیلی تغییر ندهد و زحمت اضافه   که   برنامه ها  وفعالیتهایی را انتخاب کنیم . یعنی  

 ایجاد نکند .  

 به اضافه کردن فکر کنید نه کم کردن  :  .2

نکنیم  برای خود معنی  زندگی  در  کردن چیزی  به معنای حذف  را  عادت  تغییر  عنوان    ، یعنی  به  بلکه 

نیم و در عمل هم همین کار را انجام دهیم تا برای مغز ما این کار  جایگزین کردن یک چیز به آن نگاه ک 

 معنای محرومیت نداشته باشد و انجام تغییرات برای ما خوشایند باشد .  

 مسئولیت پذیری خود را به همه نشان دهید :  .3

اجرای آن می  ، بیشتر خود را ملزم به  کنید می آگاه    ها عادت زمانی که  دیگران را از قصد خود برای تغییر  

 دانید و در انجام کارها نیز جدیت بیشتری خواهید داشت. 

 پیدا کردن یک همراه موفق :  .4

جدید را در خود نهادینه    های عادت تا  ، شما را همراهی کند  کسی را داشته باشید که بتواند در مسیر تغییر 

 کنید  و شما را مسئولیت پذیر نگه دارد . 
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 رقابت همراه بارفاقت :  .5

تا انجام تغییرات  و ایجاد عادت های جدید همراه باشادی    شود می رقابت های کوچک دوستانه باعث  

 و نشاط باشد . 

باید برای خود پاداش هایی روزانه ، هفتگی  و ماهانه تعیین کنید برای اینکه از خودتان  بابت چسبیدن   .6

ن هیچ گونه تفریح و سرگرمی ای   به عادت های جدید قدردانی کنید. زیرا ایجاد تغییرات جدید بدو 

 خوشایند نیست .  
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یک نکته مهم اینکه تغییر سخت است و به همین دلیل خیلی از افراد تمایلی به ایجاد تغییرات ندارند  

 شد .    ن نسبت به دیگران خیلی سخت می د و اگر تغییر راحت بود برتر بو 

میزان آسودگی و راحتی اش نیست بلکه جایش    ، مارتین لوترکینگ میگوید : معیار شناخت یک مرد 

« زمانی که با وجود دشواری ، طاقت فرسایی و مشقت ، انجام دادن کاری را ادامه  در چالش ها است  

 .  کنید می ، آن موقع است که بهبود مورد نظرتان را کسب    دهید می 

ر از مسیر منحرف  خلق عادت های جدید و ایجاد مسیر های عصبی در ذهن زمان خواهد برد . اگ   

خود را خطاکار فرض نکنید و خود را مجدداً به مسیر باز گردانید و همه تالش ، تعهد و اصرار و    ، شدید 

 تالشتان را به کار بگیرید .  
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 تكانش -  چهارمفصل 

در اين فصل دارن هاردي به يكي ديگر از مهم ترين عوامل تاثير گذار بر موفقيت اشاره دارد. نام اين   

 نيروي قدرتمند تكانش است . 

ی تکانش می توان از آن  چرخ و  فلك يكي از ملموس ترين مثال هايي است كه براي اشاره به نيرو

 استفاده کرد.  

و مي دانيد كه به  حركت در آوردن آن در    شتیدفلك را دا  رخ واحتماالً شما هم تجربه استفاده از  چ

ابتدا سخت است اما همين كه كمي دور بگيرد ديگر براي ادامه چرخيدن نيازي به انرژي زياد ما  

به همين صورت عمل مي   دقیقاً   نيروي تكانش هم  ادامه مي دهد.  حرکت خودندارد و با سرعت به  

 كند.

كنترل هر تغييري هم به همين صورت است . با برداشتن قدم  و عملكرد كوچكي هم زمان شروع  

مي كنيد. اگرچه در ابتدا سخت است اما به محض اينكه عادت جديد شكل بگيرد ، تكانش نيز وارد  

 عمل مي شود و موفقيت و نتايج به سرعت مركب شده و افزايش پيدا مي كند. 

 زندگي تان كنيد . چگونه تكانش را وارد 
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در ادامه دارن هاردي به نكاتي اشاره دارد كه به كمك آنها مي توان تكانش را وارد زندگي كرد و از   

 نيروي آن استفاده كرد. 

 انتخاب ها و تصميم هاي جديدي بر اساس اهداف و ارزش هاي اصولي تان  اتخاذ كنيد.  .1

 جديد استفاده كنيد. از انتخاب هاي جديدتان براي ايجاد رفتارهاي مثبت و .2

 كارهاي شايسته را به اندازه كافي تكرار كنيد تا به عادتي جديد تبديل شود. .3

 كارهاي روزانه را به كارهاي هميشگي  و با نظم و انضباط تبديل كنيد. .4

 مدت زمان كافي پايدار و ثابت قدم بمانيد.  .5
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كارها، از شناگر معروف مايكل    قدرت نظم و ثبات در انجام   اهمیت و    دارن هاردي براي اشاره به

فلپس مثالي مي زند. مربي مايكل به قدري منظم بود كه در طول پانزده سال تمرين فقط يك بار  

دقيقه تمرين خود را زودتر    15به مدت    ، آن هم فقط  اجازه داد مايكل جهت شركت در يك مراسم

 تمام كند.  

تا نظم و انضباط زیادی در طول زمان داشته   واقعیت این است که برای رسیدن به موفقیت الزم است

باشیم و بتوانیم عادت های خوبی در خودمان ایجاد کنیم و خودمان را ملزم به رعایت برنامه هایی  

 کنیم که برای رشد و پیشرفت ما اهمیت دارند.

 قدرت انجام روتين كارها 

 انجام روتين كارها مي پردازد.در ادامه فصل چهار كتاب اثر مركب دارن هاردي به موضوع قدرت 

به طور ناخودآگاه  و خودكار انجام مي دهيم مثل    كارهاي روتين شامل مواردي هستند كه معموالً 

دوران سربازي كه در آن سربازان براي    . همچنینمسواك زدن و يا بستن كمربند ايمني هنگام رانندگي

جمله سحرخيزي، ورزش كردن، مرتب كردن    مدت طوالني ياد مي گيرند كه كارهاي روتين خاصي را از 
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هم یکی از نمونه های ایجاد روتین در کارها   وسايل شخصي و ساير تمرينهاي نظامي را انجام دهند

 كمك مي كند.    افراددر طول زمان به ايجاد عادت هاي خوب در  می باشد که این تمرین ها و تکرارها  

 این افراد   موفق هم به همين صورت است. عالوه بر عادت هاي خوب، همه  شخصیت های  در مورد   

 روتين هايي را ايجاد كرده اند تا انضباط فردي خود را تقويت كنند. 

ها و رفتارهايي را كه قصد ايجاد آنها را    براي ايجاد روتين به صورت موثر بايد بايد در ابتدا عادت  

 هيچ بهانه اي ملزم به اجراي روتين هاي مورد نظر كنيم. داريم مشخص كنيم و سپس خود را  بدون  

بخش مهم ديگري كه دارن هاردي مورد توجه قرار مي دهد اين است كه با توجه به اينكه كنترل 

اتفاقاتي كه درطول روز براي ما رخ مي دهد تقريبًا غير ممكن است  اما مي توان براي ابتدا و انتهاي  

 اشيم و آنها را كنترل كنيم.روز خود روتين هايي داشته ب

 مهمترين روتين هايي كه دارن هاردي  به آن پرداخته شامل موارد زير است.  

 صبح    5بيداري ساعت  .1

عشق فرستادن    دومشكرگزاري ،  بعد از بیدار شدن که عبارتند از : اول  انجام سه كار در هشت دقيقه .2

دعا كردن و  آرزوي خوب و اميد برايشان  براي كسي از دوستان يا نزديكان و يا همكاران  از طريق  
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 چه اقداماتي براي نزديكي به آن   کهتصميم گيري در مورد هدف اول آن روز و اين سوم      وداشتن  

 بايد انجام داد.   اهداف

 دم كردن  قهوه و انجام حركات كششي  و ورزش كردن به مدت ده دقيقه  و سپس نوشيدن قهوه .3

 مدت نيم ساعت انجام مطالعه مثبت و سازنده به  .4

 انجام دادن كار متمركز و بدون حواس پرتي  در مورد مهم ترين كار آن روز   .5

بازبيني مجدد اهداف كليدي سه ماهه،ماهانه و هفتگي و  ارزيابي سه كار مهمي كه در آن روز بايد   .6

 انجام شود و بيشترين تاثير را  در رسيدن به اهدافش دارد.

 همكاران از طريق ايميل و رفتن به سراغ سه اولويت با ارزش آن روز  ارسال برنامه ريزي روزانه براي  .7

چك كردن  و جمع بندي امور مالي هنگام عصر  و اضافه كردن عادت ها و ايده هاي جديد به برنامه  .8

 روزانه 

مطالعه كتاب هاي مفيد قبل از خواب و توجه  و تمركز به چيزهاي سازنده و مفيد كه او را به اهدافش  .9

 مي رساند  

به اين ترتيب اگرچه شايد موارد ناخوشايندي در طول روز اتفاق بيفتد ولي كنترل روي ابتدا و انتهاي  

 روز وجود دارد . 
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بگيرد اين است كه در كنار اهداف حرفه اي و شغلي  نكته مهمي كه بايد در اين جا مورد اشاره قرار  

برنامه ريزي براي كيفيت ارتباط در خانواده هم الزم است و دارن هاردي در اين زمينه براي بهبود 

روابط عاطفي و اينكه چه زماني در اختيار خانواده باشد هم مواردي را مد نظر قرار داده و رعايت مي 

 سفر كردن و ايجاد تنوع و ...   كند. از جمله مرور ارتباطي و

 

 ثبت عادتها  

ها و روتين هاي جديد موثر باشد، ثبت    يكي از تكنيك هاي قدرتمندي كه مي تواند در ايجاد عادت

آنها است به اين صورت كه هر رفتاري كه قصد انجام دادن آن را داريد در يك برگه مي نويسيد و  

 يك هفته آن را ثبت مي كنيد.  براي آن چك ليست درست مي كنيد و در طول  

  شكل ثبت مدل رفتاري 

 اين جدول را از  اينجا دانلود كرده و  استفاده كنيد. wordو   pdfمي توانيد نسخه  
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 قدرت ثبات قدم  

 مهم ترين عاملي كه مي تواند نيروي تكانش را از بين ببرد نداشتن ثبات قدم و  پايداري است. 

ايجاد بسياري از تغييرات و عادت هاي خوب و رسيدن به نتايج عالي نيازمند ثبات قدم و استمرار  

داشتن در انجام روتين هاي الزم و دلسرد نشدن از آنها است. در حالي كه بسياري از  افراد پس از  

ميدي مي شوند  دچار ياس و نا اانجام  روتين  و به دليل اينكه به سرعت دنبال نتيجه گرفتن هستند،

 و از ادامه كار خودداري مي كنند.  

زيادي مي   و انرژی  است كه در ابتدا نيرو  چاه به وسیله پمپ آب   اما اين روال مانند آب كشيدن از

مدت زماني طول مي كشد تا آب از لوله خارج شود و همه سختي كار تا زماني است كه آب     و  گيرد

ب جاري شد ديگر نياز به  پمپ كردن لوله با همان سرعت و   از لوله ها خارج نشده چرا كه وقتي آ

 زحمت نيست. 

در ايجاد روتين ها و  برنامه ريزي ها نيز بايد به خاطر داشته باشيم كه رها كردن كارها همه تاثير  

 آن را از بين مي برد.  و براي گرفتن نتايج خوب  بايد پيوستگي داشت. 

 مي كنيد نتيجه مي گيريد ولي در  ادامه  با تالش كمتر نتايج بيشتري مي گيريد. در ابتدا كمتر از ميزاني كه تالش 
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 تاثیرها - 5فصل 

ابتدي اين فصل به ما يادآوري مي كند كه انتخاب تاثير نيروهاي    دارن هاردي در  هاي ما تحت 

   .دسته طبقه بندي مي كند 3قدرتمندي قرار دارد و اين نيروها را در 

 ( چيزي كه مغزتان از آن تغذيه مي كندورودي )  -1

 ارتباطات) افرادي كه وقت تان را با آنها مي گذرانيد(  -2

 محيط )اطرافتان( -3

همان طور كه براي داشتن بهترين عملكرد در بدن نياز هست كه به غذاي خود توجه داشته باشيم 

رچه كنترل ذهن سخت  به همين صورت هم بايد مراقت اطالعاتي باشيم كه وارد مغز ما مي شود. اگ

 .است زيرا بسياري از اطالعاتي به صورت ناخودآگاه وارد مغز ما ميشود
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مغز ما طوري طراحي نشده كه مارا دائم خوشحال نگه دارد بلكه برعكس  مغز ما فقط يك  

دستور كار دارد و آن هم زنده ماندن است. به اين دليل به دنبال نشانه هاي »كمبود و حمله« 

دنبال چيزهاي منفي است مانند منابع رو به كاهش بدن، آب و هواي بد، و يا ه چيزي    است و

  .كه قصد صدمه زدن به شما را دارد

و بحران اقتصادي و ... روبرو    آتش سوزي، جنگ  وقتي دائم از رسانه هاي  با اخبار مربوط به دزدي، 

 .گراني ها و چيزهاي منفي استمي شويد مغزتان بيدار شده و در تمام روز به فكر ترس ها، ن
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ذهن شما مانند ليوان خالي است، هرچه در آن بريزيد را نگه مي دارد اگر اخبار منفي و حوادث و  

مطالب بي ارزش را در ذهن خود بريزيم مانند اين است كه آب كثيف و  تيره را در ليوان ريخته ايد 

 .و خروجي ذهن شما نيز به هيمن صورت خواهد بود

 

ن كثيف را با آب شفاف و زالل بشوريد در نتيجه ليواني با آب شفاف خواهيد داشت. آب ااما اگر ليو 

تميز همان ايده ها و ورودي هاي مثبت و الهام بخش، داستانهاي الهام بخش افرادي كه با وجود  
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لق فراواني  چالش ها بر موانع شان غلبه كردند و به چيزهاي بزرگ دست يافته اند، ايده هايي براي خ

  .بيشتر و همه چيزهاي خوب و مفيد در دنيا و ...  مي تواند باشد

 رژيم رسانه اي بگيريد 

همانطوركه اشاره شد چون ما انساناه به طور ژنتيكي  و غريزي به دنبال حفظ بقاء هستيم معموالً به 

راي خودنمايي و جلب ب  رسانه ها با علم به اين موضوع  اخبار واتفاقات منفي بيشتر توجه مي كنيم.

رقابت براي    توجه  از تيترهاي  شك برانگيز و احساسي استفاده مي كنند.  با وجود انبوه رسانه ها، 

جلب توجه  هيچ گاه به اين اندازه شديد نبوده است و مديران رسانه اي گاهي به هر صورت تالش  

و نفرت انگيز آن ها را بارها و بارها    مي كنند كه  با جستجوي اخبار شوكه كننده و مجرمانه و غم انگيز 

براي شما به نمايش درآورند. غافل از اينكه در همان زمان بسياري از اتفاقات مثبت و زيبا هم در دنيا 

 رخ داده ولي به دليل اينكه براي رسانه هاي جذابيت ندارد از نشر آن خودداري مي كنند.  
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از    بزرگ ترين خطر رسانه اين است كه نگاه منفي و منحرف شده اي  نسبت به دنيا مي دهد و 

آنجايي كه تمركز و تكرار و پيام رساني آنها بر پايه نكات منفي است آنچه ذهن شما شروع به  باورش  

مي كند نكات منفي است و اين ديد منفي تاثير مخربي روي خالقيت دارد و مي تواند جلوي حركت  

  .شما را بگيرد

  اي محافظت از ذهن خود در مقابل اخبار بد انجام مي دهددارن هاردي دو اقدام بر 

 دو اقدام براي  كنترل ورودي هاي ذهن  

 ی: انتخابفيلتر كردن اخبار غير  •

درصد اخبار با زندگي، هدف، رويا و آمال او    9 اول اينكه به هيچ اخباري گوش نمي دهد چرا كه  

براي دريافت اخباري كه به او مرتبط مي شود استفاده نصب كرده كه فقط    rss  ارتباطي ندارد. چند

  .كند

 : رانندگيثبت نام در كالسهاي هنگام  •

اينكه هنگام رانندگي ماشين را به يك كالس آموزشي تبديل كرده و  با توجه به ساعتهاي زيادي كه  

اين زمان    ، راديوصرف رانندگي و حضور در ماشين مي شود به جاي تلف كردن وقت يا گوش دادن به  

   .را صرف گوش دادن به محتواي آموزشي و ارزشمند كرده است
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  ارتباطات : چه كساني روي شما اثر مي گذارند؟ 

 ( كبوتر با كبوتر باز با باز  كند همجنس با همجنس پرواز ) 

 شما با چه كسي بيشترين  زمان راصرف مي كنيد؟ بيشتر از چه افرادي تمجيد مي كنيد؟ آيا اين دو 

 گروه يكي هستند؟ 

به قول جيم ران شما تركيبي از پنج نفري هستيد كه بيشتر با آنها در ارتباط هستند و ميزان ثروت و  

 .درآمد، سالمت و نگرش مان با نگاهي به ا طرافيان ما به دست مي آيد

بگذرانيد   بهترين راه براي اينكه خلق وخوي خوبي در خودتان بپرورانيد اين است كه  با افرادي زمان 

از عادت هاي شما مي شود و  آنها كم كم بخشي  رفتار و نگرش  باشيد.  آنها  كه مي خواهيد مثل 

 .موفقيت هاي شبيه آنها به دست مي آوريد

  :كار دقيقي كه بايست انجام دهيد اين است كه روابط تان را به سه دسته تقسيم كنيد

 .قطع رابطه، محدود كردن رابطه و گسترش رابطه

 

   قطع رابطه : -1

 .به طوردائم آدمها و افرادي را كه از رشد  و زندگي مثبت سرباز مي زنند از زندگي خود دور كنيد
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وقتي تصميم مي گيريد كه بين خودتان و افرادي كه شما را به بيراهه و شكست مي كشند مرزهايي  

نزديك كه  افرادي  خصوص  به  جنگند  مي  شما  با  كه  شويد  مي  متوجه  كنيد  و  ايجاد  هستند  تان 

تصميمتان براي زندگي كردن و هدفمندي برايشان آينه اي است كه تصميم هاي ضعيفشان را نشان  

مي دهد . آنها تالش مي كنند شما را به سطح خودشان بكشانند نه به اين دليل كه  شما را دوست  

زندگي است.فقط  ندارند بلكه اين موضوع به دليل ترس ها، انتخاب هاي ضعيف و  عدم نظم آنها در  

 .بدانيد كه جدا شدن از آنها كار آساني نيست

  :محدود كردن روابط  -2

ساعت و براي بعضي    3بعضي افراد هستند كه مي توانيد با آنها سه روز در هفته را بگذرانيد، برخي  

نامحسوس.  ديگر سه دقيقه هم زياد است.  به ياد داشته باشيد كه تاثير روابط هم قوي است و هم  

كسي كه با او پياده روي مي كنيد سرعت شما را مشخص مي كند حال سريع يا كند.تصميم قاطع 

 .بگيريد كه بر اساس عملكرد و طرز فكر ديگران برايشان وقت بگذاريد 

 :گسترش روابط -3

افرادي را مشخص كنيد كه كيفيت هاي مثبت در آن جنبه هاي زندگي كه شما مي خواهيد درآن 

روابط اجتماعي  و سبك زندگي  كه دوست داريد    نيد را دارند مثل موفقيت مالي و شغلي،پيشرفت ك
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و زمان بيشتري را با آنها بگذرانيد. براي اين كار مي توانيد حتي با مطالعه آثار كساني كه دوست  

  د.داريد شبيه آنها شويد و راه آنها را در زندگي ادامه دهي

 .يدشريكي با اوج كارايي پيدا كن 

يكي ديگر از روش هاي گسترش روابط اين است كه با فردي كه عملكردي عالي دارد تيم درست  

كسي كه به اندازه شما  به مطالعه و رشد شخصيتي مشتاق و متعهد است. اين فرد بايد كامالً  .كنيد

در مورد شما  و عملكردتان چطور فكر مي كند   هقابل اعتماد باشد و همچنين صادقانه به شما بگويدك

  .و در اين زمينه ديدگاه صادقانه اي داشته باشد

 .در مشاوره سرمايه گذاري كنيد 

بهترين و موفق ترين افراد كساني هستند كه   خواهان استخدام و جذب بهترين مربيان دنيا هستند.   

كه مشتاق باشيم  و اجازه دهيم كه  كه    هر شخصي نياز به مشاوره دارد. اين مسئوليت ما است

 .زندگي و ذهنمان  از آدمهايي كه اطرافمان هستند تاثير پذير شود و شكل بگيرد و نيرومند شود

 .محيط : تغيير منظره ديدگاهتان را عوض مي كند
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تان شايد بزرگتر از محيطي باشد كه براي خود انتخاب كرديد گاهي   روياهاي موجود در ذهن و قلب

از محيط  ب تبديل كنيد.  وقتي  را  به واقعيت  بتوانيد روياهايتان  تا  از محيطي خالص شويد   ايد 

 اطرافتان صحبت مي شود منظور فقط جايي كه در آن زندگي مي كنيد نيست.  

منظور همه چيزهايي است كه در  اطراف شما است. ايجاد محيط مثبت براي پشتيباني از موفقيت  

هر قول و تعهد و توافق ناتمامي كه     همه ناهنجاري هاي زندگي  را پاك كنيد. به اين معنا است كه  

مهم توجه داشته باشيد كه هرچيزي     هبه اين نكت  كه مدام به شما گوشزد مي كند كه به عقب برگرديد.

. اين براي همه جوانب زندگي تان درست است.  در زندگي را با لياقت و  تحمل به دست مي آوريد

چيزي را به دست مي آوريد كه قبول مي كنيد  و انتظارش را داريد و همچنين اليقش    در زندگي

 .هستيد

رسيدن و منتظر گذاشتن    پس به شما بي احترامي خوهد شد. اگر دير  اگر بي احترامي را تحمل كنيد،

ل كنيد هميشه دير مي رسند. اگر بيش از حد كار كردن  و نتيجه نگرفتن را تحم  مردم را تحمل كنيد،

  .همين طور برايتان  ادامه خوهد يافت
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برخي افراد فكر مي كنند كه  قرباني رفتار ديگران هستند  اما در حقيقت، به رفتار ديگران با خودمان 

كنترل داريم. از احساسات، تفكر و جسمتان محافظت كنيد. پس مي توانيد با آرامش و خوبي و  

  .آشوب دنيا را بخواهيد تحمل كنيد ز آنكه استرس وپيش ا خوشي به زندگي ادامه دهيد،

 

  شتاب -  6فصل 

دارن هاردي در اين فصل به اين موضوع اشاره مي كند كه گاهي ما در موقعيت هاي پرچالشي قرار  

مي گيريم كه بعد از كلي تالش خسته مي شويم و يا در معرض رقابت با ديگران قرار داريم و در اين  

ايد  موقعيت ها است كه عذر و بهانه و محدوديت هاي ذهني و احساسي ما را احاطه مي كنند و ب

 خواهيم تالش كنيم يا تسليم شويم؟در اين نطقه تصميم بگيريم  كه آيا مي 
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النس آرمسترانگ قهرمان دوچرخه سواري در زندگي نامه اش مي نويسد:» در هر مسابقه اي  نكته  

اي هست، وقتي دوچرخه سواري با بزرگ ترين رقيبش مواجه مي شود متوجه اين موضوع مي شود 

كسي جز خودش نيست. در دردناك ترين  لحظه هاي من روي دوچرخه، در    كه بزرگترين رقيبش

دقيق ترين و حساس ترين حالتم بودم و مي انديشيدم كه در تك تك لحظاتم در مسابقه چه واكنشي  

 نشان دهم. آيا ضعف دروني ام را كشف مي كنم  و مي توانم  اوج توانايي ام را  به نمايش بگذارم؟ 

هيچ مزاحمتي  وجود ندارد و به همين دليل بسياي  و همه چيز عالي است ،   وقتي شرايط خوب است

از افراد در اين شرايط خيلي خوب عمل مي كنند. وقتي شرايط سخت است  و مشكل ها خود را  

  .نشان مي دهند بايد شايستگي هاي خود را نشان داد و تالش كرد

 .بگوييد بهتر و بيشتر تالش مي كنم آسان تر بود، آرزو نكنيد  كه اي كاش   به قول جيم ران: »  

 .نتايج را چند برابر كنيد  

يكي از نكات مهمي كه در  چند برابر كردن نتايج تاثير زيادي دارد اين است كه حركاتي كه بعد از  

رسيدن به نقطه محدوديت هايمان انجام مي دهيم نتايج را چند برابر مي كند . به عنوان مثال فرض  

بار يك حركت را انجام دهيد . اگر   12كه شما مشغول تمرين بدن سازي هستيد و  روزانه بايد    كنيد

اين كار را با مداومت انجام دهيد نتيجه خوبي خواهيد گرفت . اما اگر پا را فراتر بگذاريد و درست  
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تا    3  حركت هستيد  و به نقطه محدوديت خود برسيد و در عين خستگي  12زماني كه در حال انجام  

بار ديگر اين حركت را انجام دهيد، فقط چند حركت را اضافه نكرديد بلكه  حركاتي كه بعد از نقطه   5

  .محدوديت خود انجام داديد نتايج شما را چند برابر مي كند

  .پيروزي را خلق مي كندتالش هاي اضافي بعد از انجام بهترين تالش،

خود در نظر بگيريد كه شكستش يكي از بهترين راه   خودتان را  قوي ترين و سرسخت ترين رقيب

 .هاي چند برابر كردن نتايج است. فراتر از نقاط محدوديت تان برويد
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  د.بيشتر از انتظارات باشي 

محور اصلي اين قسمت تمايز  داشتن و پرهيز از عادي بودن است.  افرادي كه كارهاي عادي و    

معموالً نتيجه عادي هم دريافت مي كنند اما اگر سعي كنيد كه متمايز باشيد روتين انجام مي دهند 

به طور حتم نتايج بهتري مي گيريد. يكي از جنبه هاي متمايز بودن اين است كه سعي كنيد بيشتر  

  د.از انتظاراتي كه از شما مي رود عمل كني و فراتر

ير تالش هايتان را چند برابر كند. در جامعه  عامل جالب بودن يا متحير كردن ديگران مي تواند تاث 

اي كه  با جلب توجه بيش از حد و انواع تبليغات  اشباع شده است  گاهي مواقع  كارهايي كه انتظار  

نمي رود را انجام دهيد تا صدايتان را  به گوش ها برسانيد. اگر دليل يا ايده اي  كه ارزش جلب   

دهيد، حتي چيزي كه غير منتظره  است  تا صدايتان شنيده شود  توجه دارد را داريد، هركاري انجام 

كمي شجاعت  و بي باكي به نمايشتان اضافه كنيد. فراتر از انتظارها بودن هميشه قسمتي از شهرت  

تان باشد. شهرت داشتن به عالي بودن  نتايج چند برابري برايتان در طول زمان  و به خصوص در  

  .كسب و كار ايجاد مي كند

توصيه دارن هاردي به شما اين است كه در  رفتارها، ، عادت ها وسيستم روزانه زندگي خود كمي  

فراتر از انتظارات باشيد و كمي انرژي و وقت بيشتر يا فكر بيشتر صرف كارتان كنيد. تا هم نتايج شما  
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ر همه جوانب  فقط كمي غير عادي بودن بيشتر مي خواهد. د  ،بهبود پيدا كند و هم چند برابر شود  

زندگي تان به دنبال فرصت هاي چند برابري باشيد كه مي توانيد فراتر از آن برويد ، بيشتر فشار  

 .بياوريد، بيشتر دوام بياوريد، بهتر آماده سازي كنيد و كمي بيشتر تحويل دهيد
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