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 کتاب شکستن مرزهای موفقیتمعرفی 
www.echargeu.ir 

 

 های بزرگاصل مهم برای هدایت کشتی زندگی به موفقیت

 چگونه از اثر مرکب برای رشد نمایی در کار و زندگی استفاده کنیم؟

 های مضر را کنار بگذاریم و عادات مفید را جایگزین کنیم؟ه عادتچگون 

 های بهتر را بیاموزیمروش گرفتن تصمیمات درست و انتخاب 

 از قانون اندازه حرکت برای اوج گرفتن در کارها استفاده کنیم؟ 

 ها حفظ کنیم؟چگونه انگیزه خود را در درازمدت و برای سال 

 چگونه نتایج کارهایمان را چند برابر سازیم؟ 

 وفق در مدیریت زمان چیست؟مپانزده راز افراد فوق 

  و چگونه انرژی خود را حفظ کنیم تا کارهای زیادی انجام دهیم؟ 

اید ههایی معمولی رضایت دادمعمولی با موفقیت اید و به یک زندگیانگیزه شدهاگر شما هم مانند بسیاری از مردم خسته و بی

 ندارد و دست به کار شوید و زندگی جدیدی را آغاز کنید که در آن یاس و ناامیدی جایی شاید وقت آن است که برخیزید،

 !های متوالی در انتظارتان استموفقیت

های د دیدگاهکنپذیر نیست!همچنین کمک میامکان هایی برسید که از دید دیگرانکند به موفقیتاین کتاب به شما کمک می

شبه و کار یک زندگی گذاشته با روشی درست و اصولی به موفقیت پایدار دست یابید. موفقیت پایدار در باه را کنارای و اشتافسانه

 .کنندنمی توجهی آن به دیگران ها و تصمیماتی است که معاشرت ها،عادت ها،انتخاب نتیجه آید، بلکهبه دست نمی

  

http://shop.echargeu.ir/?p=2004
http://shop.echargeu.ir/?p=2004
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 :شوددر این کتاب به مطالب زیر پرداخته می

 های بزرگاستفاده از اثر مرکب برای رسیدن به موفقیت

 ترهای هوشمندانههارت در انتخابکسب م

 های مفیدهای مضر و کسب عادتترک عادت

 کنترل اثر دیگران واطالعات ورودی بر ما

 راز افراد موفق در مدیریت زمان ۵۱

 مدیریت انرژی برای داشتن روزهایی پرانرژی

 اند؟آمده مطالب این کتاب از کجا

صفحه است و  ۵۲۱کتاب که حدود  اند. نیمه اولآوری هستند و توسط ما ابداع نشدهتمام مطالب این کتاب جمع تقریبا

هایی هاردی برداشته شده است که مطالب آن ایرانی شده و مثال دارن« اثر مرکب»شامل شش فصل است از کتاب 

ل است. نیمه دوم کتاب که شام ر شدن با شرایط ایران در آن داده شدهجایگیزین شده و تغییراتی برای سازگا ترمناسب

ای از بهترین مدیریت انرژی است. بخش مدیریت زمان گردآوری های هفتم و هشتم است درباره مدیریت زمان وفصل

یریت درباره مد ای است کهصفحه است نتیجه تحقیقات شش ماهه ۰۱است. فصل هشتم که بیش از  نکات موجود بوده

 .فیزیکی، فکر و روحیه است های احساسی،انرژی و استفاده بهتر از بدن و شارژ انرژی
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فهرست مطالب

 مقدمه

 جانبهموفقیت همه

 هیچ میانبری وجود ندارد

 دلیل کارایی کتاب

 ترین قانون موفقیتاول: مهم فصل

 پشت یا خرگوش؟الک

 اثر مرکب

 تومانی جادویی ۵سکه 

 سه دوست و اثر مرکب

 اثر موج

 الزم نیست قهرمان باشید

 همان اصول قدیمی

 !شودموفقیت اغلب باعث شکست می

 !شکست رستوران به دلیل موفقیت

 روحیه پیامکی

 های عملیگام

 ها، سکان کشتی زندگیفصل دوم: انتخاب

 های قبلی استموفقیت یا شکست ما نتیجه انتخاب

 های ناآگاهانهانتخاب

 گیرندها گاز نمیفیل

 دفترچه جادویی

 درصد ۵۱۱مسئولیت 

 !گیری ممنوعبهانه

 هترهای بشانس یا انتخاب

 شهریه زیاد دانشگاهِ مشکالت

 ابزاری ساده و جادویی

 ثبت جزئیات در دفتر یادداشت

 یادداشتی که شما را غافلگیر خواهد کرد

 قهرمان نامرئی

 مدیر شرکت و یک تغییر کوچک

 درخت پول

 زمان مهم است

 موفقیت یک دوی ماراتن است

 های عملی کوتاهگام

 ها، هدایت خودکار کشتیفصل سوم: عادت

 مخلوقات عادت

 وجه تمایز افراد موفق و معمولی

 ای بپرهیزیداز دام لذت لحظه

 !اراده کافی نیست

 تر از اراده استانگیزه مهم
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 عبور از روی تخته الوار

 پیدا کنید تان رادشمن

 شودکند: راز برمال میگذاری چگونه عمل میهدف

 خرید اتومبیل جدید

 مشکل یافتن کارمندان خوب

 فرایند دستیابی به اهداف

 سازندرفتارها حقیقت را برمال می

 پنج استراتژی برای حذف عادات بد

 های الزم را مشخص کنیداسلحه

 یک عیب را کنترل کنید

 عادات خوب هفت تکنیک برای برقراری

 خود را در معرض موفقیت قرار دهید

 اضافه کردن به جای حذف

 پذیری خود را به نمایش عمومی بگذاریدمسئولیت

 یک رفیق موفقیت پیدا کنید

 رقابت و رفاقت

 !جشن بگیرید

 !تغییر سخت است

 صبور باشید

 های عملی کوتاهگام

 روی کشتیفصل چهارم: حرکت، پیش

 قانون اندازه حرکت

 استفاده از قانون اندازه حرکت

 ایشناگر افسانه

 شرکت اپل

 هاقدرت روال

 به روزهایتان نظم ببخشید

 مراسم صبحگاهی

 هاالتغییر رو

 اوج بگیرید

 های زندگیریتم

 قدرت ثبات

 ترندها موفقالکپشت

 های عملی کوتاهگام

 فصل پنجم: اثرات، بادهای موافق یا مخالف

 وستورودی ذهن، از کوزه همان برون تراود که در ا

 وظیفه اصلی مغز

 آب آلوده ننوشید

 خوراک مفید ذهنی

 از مغزتان به شدت محافظت کنید

 تلویزیون دشمن موفقیت

 ای بگیریدرژیم رسانه
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 ها را ببینیدزیبایی

 فیلتر شخصی درست کنید

 تبدیل اتومبیل به دانشگاه سیار

 گذارد؟روابط: چه کسی بر شما اثر می

 کنندهنفر تعیین ۱

 اثرپذیری ذهن

 شریکی با عملکرد عالی پیدا کنید

 گذاری کنیدبرای داشتن مربی سرمایه

 مشاوران شخصی خود را داشته باشید

 دهداندازتان را تغییر میتغییر مسیر دید، چشم

 کارهای ناتمام

 های عملی کوتاهگام

 فصل ششم: تسریع، افزایش سرعت کشتی موفقیت

 سواریداستان قهرمان دوچرخه

 کنندهلحظه تعیین

 قهرمان بوکس

 مانع یا فرصت

 چند برابر کردن نتایج

 ترین رقیبسرسخت

 بیش از انتظارات عمل کنید

 های نوردستورمخدمات فروشگاه

 های عملی کوتاهگام

 موفق در مدیریت زمانراز افراد  ۵۱فصل هفتم: 

 ۵۴۴۱درک ارزش عدد : ۵راز 

 ا و فهرست انجام کارهامیلیونره

 ارزشمندترین چیزها در زندگی

 هر لحظه درک ارزش

 ۵۴۴۱عدد 

 انجام کارهای مهم: ۲راز 

 انتخاب اهداف مناسب

 های کوچکترتقسیم هدف به بخش

هایی اجرایی تبدیل های کلی خود را به هدفهدف

 کنید

 توازن کار و زندگی بدون عذاب وجدان: ۳راز 

 تعریف مرز و محدودیت

 فهرست وظایف را نادیده بگیرید: ۴راز 

 تقویم به جای فهرست

 درگیر جزئیات نشوید

 اهمیت ابتدای روز

 ثبت در دفتر: ۱راز 

 پیشنهاداتی برای استفاده بهتر از دفترچه

 گنجی ارزشمند از اطالعات
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 یکبار انجامش دهید: ۰راز 

 دیدگاه یکبار انجامش بده

 کندحول میای که زندگی شما را متواژه: ۷راز 

 گذاشتن پیغام برای یک بازیگر معروف

 !ها از دور کوچک هستندفیل

 سازسواالت شفاف: ۸راز 

 العاده در یک باغ ایتالیاییکشف فوق: ۹راز 

 زیباسازی حیاط با اصل پارتو

 !خواندن کتاب با روش پارتو

 های تعللبمب: ۵۱راز 

 راهکارهایی برای کاهش تعلل

 بررسی درد و لذت

 اعتمادتن یک شریک قابلیاف

 پاداش و تنبیه در نظر بگیرید

 . . . طوری عمل کنید انگار

 ریزی کنیدپیشاپیش برنامه

 ارزش نقدی زمان شما: ۵۵راز 

 !دزدان اطراف شما

 محاسبه ارزش هر ساعت از زمان شما

 هاتوجه به ارزش

 مانع روانی واگذاری

 محاسبه مجدد حقوق ساعتی

 هاها و سیستملیستچک: ۵۲راز 

 انجام یکباره خریدها

 هاپرداخت قبض

 لیستبرگزاری میهمانی و چک

 جویی در هفتهساعت صرفه ۸: ۵۳راز 

 سپاری کنیدقبل از اینکه آماده شوید، برون: ۵۴راز 

 موضوع فقط زمان نیست: ۵۱راز 

 کندنداشتن انرژی کافی، مدیریت زمان را مختل می

 رسانی به کشتیفصل هشتم: مدیریت انرژی، سوخت

 الگو گرفتن از روش قهرمانان ورزشی

 های روزانه و انرژی ماچالش

 رازهای افزایش عملکرد

 تصمیم آگاهانه

 قانون پارکینسون

 افی است؟آیا مدیریت زمان ک

 مدیریت انرژی

 !سازدالعاده میمدیریت انرژی عملکرد ما را خارق

 دقیقه طالیی ۹۱

 شارژ انرژی فیزیکی

 تمرین تنفس عمیق
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 زامصرف مایع انرژی

 صبحانه مفید و مناسب

 چیست؟ GI گالیسمیک ایندکس یا

 انرژی بدن را با کافئین تامین نکنید

 !های تازه بخوریدخوراکی

 مراسم صبحگاهی

 فعالیت بدنی کافی

 !وعده غذا بخورید ۰تا  ۱در روز 

 همکاری با سیستم هاضمه

 خطر گرسنگی و سیری شدید

 های مضر پس از صرف غذاعادت

 خوابیدن کافی و اصولی

 !بدون زنگ بیدار شوید

 کاالی خواب مناسب تهیه کنید

 جبران کمبود خواب

 شارژ انرژی احساسی

 رزشکارانتاثیر احساسات بر و

 ترین دشمن پیشرفتبزرگ

 ترین احساس منفیعصبانیت، بزرگ

 آور مواجه شویدبا موارد اضطراب

 مواجهه با واقعیت

 احساس مثبت در محل کار

 درگیر حاشیه نشوید

 درصدد تغییر دیگران نباشید

 ها را از مسائل جدا کنیدواقعیت

 چگونه انرژی احساسی خود را شارژ کنیم؟

 !کودکان نیست بازی فقط برای

 !از تلویزیون و کامپیوتر کمتر استفاده کنید

 شارژ انرژی احساسی در محل کار

 پاداش شخصی

 !از افراد منفی و بدبین دوری کنید

 ظاهر محیط کار

 عامل باشید

 فعالیت فیزیکی انجام دهید

 خودتان را توجیه نکنید

 !شما قربانی نیستید

 دوستان صمیمی

 شارژ انرژی فکری

 اهمیت استراحت مغز

 مراقبت بهتر از مغز و افزایش عملکرد

 مراقب وزن خود باشید

 تفکر منفی را کنار بگذارید
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 از مصرف دخانیات بپرهیزید

 تناوبی کار کنید

 !ارزش تبدیل نکنیدمغز را به انبار اطالعات کم

 مدت بدهیدهای طوالنیگاهی به مغز استراحت

 سازماندهی میز کار

 ریادگیری مستم

 اثر زایگارنیک

 های بازکارهای ناتمام، پرونده

 شارژ روحیه

 روحیه و معنویات

 تفاوت روحیه و احساسات

 تقویت روحیه

 های طبیعتزیبایی

 انداز ارزشمندی داشته باشیدچشم

 .های خود را مشخص کنیدارزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای خرید کتاب، کلیک کنید

 


