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چکیذه کتاب اثر مرکة دارن هاردی ()3
زنذگی شما تغییر نخواهذ کرد تا زمانیکه فعالیت های روزانه تان تغییر نکنذ.

راز ىّفلیث ُای ةزرگحان را ىی جّاٌید از کارُای کّچکی کَ ُر روز اٌسام ىی دُید دریاةید.
دارن ُاردی
ىّفلیث ىؿيّال از ظریق ةرداطحً كدم ُای کّچک و پیّشحَ در ظّل زىان  ،شاخحَ
ىی طّد در صانی کَ ایً كدم ُا در زىان صال چٍدان ادرگذار ةَ ٌؼر ٌيی آیٍد .اىا صاصم
زيؽ فّق انؿاده ؾؼیو اشث.
ةرای طروع ةَ زةان شاده  :ادر ىرکب یؿٍی طيا اگر دو اٌحخاب داطحَ ةاطید ،دریافث 3
ىیهیّن دالر یکسا و یا دریافث یک شٍحی کَ ُر روز ىلدار آن دو ةراةر ىی طّد طيا ةا جّزَ
ةَ ادر ىرکب ةاید یک شٍحی را كتّل کٍید .زیرا در ىدت  33روز ىلدار آن ةَ ةیض از  9ىیهیّن
دالر خّاُد رشید.
ادر ىرکب چٍیً كدرجی دارد .طيا ةا ایساد جغییرات کّچک اىا اصّنی در دراز ىدت
ٌحایر ؾؼیيی ةدشث ىی آورید.
ةرای اشحفاده از ادر ىرکب در زٌدگی طيا ٌیاز ةَ ایساد جغییرات کّچک در ایً  5كصيث را
دارید جا ٌحایر ؾؼیو را در زٌدگیحان ىظاُده کٍید.
 -1اٌحخاب ُا  -2 ،ؾادات  -3 ،جکاٌض  -4 ،جادیرات  -5 ،طحاب ةخظی
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انتخاب هاُ :يَ ىا ةَ یک طکم وارد ایً دٌیا طدیو؛ ؾریان  ،جرشان و زاُم  .اىا
ٌّع و ىاصصم زٌدگی ُر کدام از ىا  ،صاصم زيؽ اٌحخاب ُای ىا خّاُد ةّد.
كدم اول  ،پیدان کردن آگاُی ةیظحر از اٌحخاب ُایيان اشثُ .يیظَ ةَ خاظر داطحَ
ةاطید طيا یا اٌحخاب ىی کٍید یا زٌدگی ةرای طيا اٌحخاب خّاُد کرد جصيیو ةا طياشث.
عادت ها  :ىا ىخهّق ؾاداجيان ُصحیو  .ؾادت ُای ىا جادیر زیادی ةر روی اُدافيان دارٌد.
اگر ٌحایسی را ةدشث ٌيی آورید کَ ىی خّاُیو ةدشث آورید ،دنیم آن ٌداطحً طفافیث در
ىّرد اُدافحان و ُيچٍیً ٌداطحً ؾادات خّب ةرای ةدشث آوردن آٌِاشث.
تکانش  :ازصام شاکً جيایم دارٌد شکّن خّد را صفغ کٍٍد و ازصام ىحضرك جيایم دارٌد
پیّشحَ ةَ صرکث اداىَ دٍُد جا زىاٌیکَ ٌیرویی ةاؾخ خٍذی طدن جکاٌض آٌِا طّد.
طيا ٌيی جّاٌید جکاٌض را ةتیٍید یا نيس کٍید اىا زىاٌی کَ در زٌدگیحان ایساد ىی
طّد ةِث زده ىی طّید .جکاٌض ُيان ٌیرویی اشث کَ طيا را ةر روی ریم ىصیر ىّفلیث
كرار ىی دُد ،جيام اجفاكات خّب یکی پس از دیگری ةرایحان رخ ىی دُد .اىا چعّر در
زٌدگیيان چٍیً جکاٌظی را جسرةَ کٍیو و ةرای ُيیظَ داطحَ ةاطیو؟  4كدم زیر را دٌتال کٍید
 -1ةرپایَ اُداف و ارزش ُایحان  ،اٌحخاب ُای زدیدی داطحَ ةاطید.
 -2رفحارُای زدید و ىذتحی ةا داطحً اٌحخاب ُای صضیش در ىضم کار ایساد کٍید.
 -3ؾادات خّةی ةَ زای ؾادات ةدجان خهق کٍید.
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 -4یک ةرٌاىَ روزاٌَ یا روجیً ایساد کٍید و ُر روز اٌسام دُید ةَ ىدت ظّالٌی
ایً كدم ُا ةَ ػاُر کّچک  ،كدرت زیادی دارٌد .شاده ةَ ٌؼر ىی آیٍد اىا ازرایی
کردن آٌِا کار ُر کصی ٌیصث .پظحکار و اشحلاىث و صتر الزىَ طخصی اشث کَ ىی خّاُد
جکاٌَ ای در زٌدگیض ایساد کٍد دارن ُاردی جّصیَ ىی کٍد :الزم ٌیصث کاىال ةزرگ طروع
کٍید خیهی کّچک طروع کٍید ،ىاٌٍد ةیدار طدن زودٍُگام صتش  ...ةَ ُيیً شادگی در ظّل
ىدت طاُد جغییراجی طگفث در زٌدگیحان خّاُد طد.
تاثیرات  :در صانی کَ جيام اٌصان ُا  %133در ةراةر زٌدگی و اٌحخاب ُایظان ىصئّنٍد آٌِا
ُيچٍان در صال اشحفاده از جادیرات زاٌتی و ٌیروُای خارج از صیعَ دشحرشی طان ٌیز ُصحٍد
کَ ىؿيّال از آن آگاُی ٌدارٌدٌّ 3 .ع جادیر وزّد دارد:
ورودی ُا  :زةانَ وارد ىی طّد  ،زةانَ خارج ىی طّد.
ارجتاظات :چَ کصی روی طيا جادیر ىی گذارد.
ىضیط  :جغییر ىضیط  ،چظو اٌداز جان را جغییر ىی دُد.
ورودی :ىاٌٍد اختار ،جا ةَ صال دكث کردید صال و روزجان ةَ چَ وضؿیحی جغییر ىی کٍد زىاٌی
کَ یک ختر ٌاگّار ىی طٍّید؟ ةرای ىذال از اختار جهّیزیّن زىاٌی کَ ىی طٍّید:
اكحصاد در وضؿیث ةضراٌی كرار دارد .خرید و فروش اىالك در رکّد اشث .کظحار
ةی رصياٌَ در غزه  ،افزایض ٌرخ رطد ةیکاری و اختاری از ایً دشث.
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ارتثاطات  :طيا ىیاٌگیً ٌ 5فری از افرادی خّاُید طد کَ روزاٌَ ةیظحریً وكحظان
را ةا آٌِا شپری ىی کٍید .پس آگاه ةاطید ةا چَ کصی ىؿاطرت ىی کٍید و ةَ چَ ُدفی ةا آٌِا
ىؿاطرت ىی کٍید هر کسی که وارد زنذگی شما شود تاثیر مثثتی نخواهذ داشت.
محیط  :صرفا ىضیط ةَ ىؿٍی طِر یا کظّر ٌیصث ،ةؿضی اوكات دیدگاه و چظو اٌدازجان در
ىّرد کصب و کارجان ةزرگحر از ىضیعحان اشث.
شتاب تخشی :ضيیر ٌاخّدآگاه طيا کَ ةا ؾادات و اٌحخاب ُای كتهی جان ةرٌاىَ ریزی
طده ،ىایم ٌیصث ؾادات و اٌحخاب ُای زدیدی را دریافث کٍد یا جغییر ةرٌاىَ دُد.
زىاٌی کَ طرایط رو ةَ شخحی ىی رود ،ذًُ ىا ةَ صّرت غیرظتیؿی و خارج از ةرٌاىَ ةَ
دٌتال جيام دالیم ةَ ٌؼر خّةی ىی گردد کَ ٌظان دُد چرا ىحّكف کردن و اداىَ ٌدادن ىصیر
ةَ ٌفؽ ىاشث.
درکم ،جغییر ةرای كّی جریً ىردان ؾانو ٌیز شخث اشث ،زیرا طيا ٌَ جٍِا ةاید از دیّارُای
فیزیکی دٌیای ىادی ؾتّر کٍید ةهکَ ةاید در دٌیای دروٌی و ذٍُی جان ٌیز در صال پیکار ةا
ةرٌاىَ ُای كتهی و ؾادات كتهی جان ةاطید.
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