
 انگيزشي تكان دهنده از آنتوني رابينز تجمال

افتاد و به يك چهره  ها نادر آمريكا بسيار بر سر زب »كنيد غول درون خود را بيدار«توني رابينز با چاپ كتاب پرفروش آن
ي ها نده مردم براي دستيابي به موفقيتده بخش و انگيزه امتا الهاست   تالشدر هنوز هم خته شده تبديل شد با اين وجود شنا

 .دبزرگ باش

در ادامه  ،در ايران ترجمه نشده استكه فعال  »استاد بازي: پول«: ك كتاب جديد منتشر كرده به نامآنتوني رابينز به تازگي ي
 .نيدابخوه ترجمه شدكه  را تابي اين كها بعضي از جمله مطلب

 .»ژي خود رو صرف راه حل كنيدمشكالت خودتون رو شناسايي كنيد، اما قدرت و انر«) ١

 .»تگذشته شما برابر با آينده نيس«) ٢

 .»ودشجاده موفقيت با عمل گسترده و عزم راسخ طي مي«) ٣

ز زندگي خودتون به طور كامل، در حال حاضر لذت ببريد، همه چيز رو تجربه كنيد، مراقب خود و دوستانتون باشيد، به ) ا
كارهاي هيجان انگيز و عجيب غريب انجام بديد، در حال رفتن به هر جا كه هستيد از مسير دنبال خلق لحظات خوش باشيد، 

 .»يدراه لذت ببر

 .»ددونيد درسته انجام دهيديد؛ مهم اينه كه كاري روكه ميمهم نيست كه ميدونيدچه كاري انجام مي«) ٥

 .»ندكناي جزئي ميكه خودشون رو مشغول چيزه  خورن، چوناكثر مردم در زندگي شكست مي«) ٦

 .»ودشباعث گرفتن پاداش در مالعام مي  چيزي كه در خلوت تمرين كنيد«) ٧

 .»دكه بايد انجام بديد، مي تونيد انجام بدي  مجبور بشيد  اگه.   گه نميتونيد، بايد انجام بديدا«) ٨

 .»مل اون هستيم به دست بياريخوايم و به دنباما مي تونيم زندگيمون رو تغيير بديم و لون چيزي رو كه دقيقا مي«) ٩

من شما را به   كنم كه زندگي خودتون رو تبديل به يك شاهكار كنيد، من شما رو به اين چالش دعوت مي«) ١٠
كنن و طبق زندگي مي  ياد ميدن   كه بر اساس اون چيزي كه   كنم پيوستن به صفوف از اون دسته از افرادي دعوت مي  چالش
 .»ندكنشون عمل ميها گفته

راه حل رو پيدا كنيد و . كنندرصد از وقت خود رو صرف راه حل مي ٩٥درصد از وقت خود رو صرف مشكل و  ٥رهبران «) ١١
 .»يداز سر راه بردار  مشكل رو

  .»شتعيين اهداف اولين قدم در تبديل روياهاي نامرئي به اهداف قابل مشاهده هست« ١٢
 .»هط شما داركيفيت زندگي شما بستگي به كيفيت رواب«) ١٣

و از روش اون استفاده كنيد    مشابه خواسته شما رو به دست آورده پيدا كنيد  ايد موفق بشيد، كسي كه نتايج وميخ  هاگ«) ١٤
 .»دتا همون نتيجه رو به دست بياري

 .»دكر   بدون وجود مشكالت ما رشد نخواهيم هر مشكل يك هديه است«) ١٥

 .»هه، انرژي جريان پيدا ميكنتمركز وجود دار  جايي كه در اون«) ١٦

و بزرگترين پاداش زندگي براي   تا سطح تعهدات ما رو بسنجه  كنهآزمايش مي من باور دارم زندگي به طور مداوم ما رو«) ١٧
را  ها تونه كوه اهدافشون برسن اين سطح از عزم ميدارن تا زماني كه به پايان خودشون بر نمي كه دست از تعهد بي كسانيه

  .»دو با عزمي راسخ باشي  د، اما بايد ثابت قدم حركت ده
 .»دكه هميشه به دست مياريد، به دست خواهيد آور  اگه اونچه رو كه هميشه انجام ميديد، انجام بديد، اون چيزي«) ١٨

 .»نپرسن، و در نتيجه، پاسخ بهتري پيدا ميكنافراد موفق هميشه سواالت بهتري مي«) ١٩

 .»كنه ثر مردم تنيل نيستن، اونا اهداف مهمي دارن كه متاسفانه اين اهداف انگيزه اي براي حرمت در اونا ايجاد نميكا«) ٢٠

 .»دقت زيادي بگذاريد و مشكل را شناسايي كنيد، اما انرژي تون رو براي حل آن و نه براي نگراني بابت اون، صرف كنيو«) ٢١

 .»هيي دارن و به انسان، قابليت كنترل اين قدرت توسط انتخاب افكارش، داده شدباورها قدرت ساخت و تخريب باال«) ٢٢

 .»دداشته باشيم و خلق كني ايم، انجام بديم،وخ ه كه ميچتونيم هر اون تونيم زندگيمون رو تغيير بديم، ما مي ما مي«  )٢٣


