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 فصل سیزدهم

 آغاز یک تجارت مناسب

 

عدی ستموسیقیدانان م کند.موفقیت در آن زمینه را تضمین نمیخاص  یداشتن استعداد در زمینه صرف  

ای وجود العادههای مستعد و فوقانسان آهنگران و ،برند. تجارهاسر میه چنان در فقر بکه هم وجود دارند

 اما در معامالت خود، ای دارندند نیستند. تجاران فراوانی هستند که استعداد قابل توجهکه ثروتم دارند

 خورند.شکست می

کاری ضرورت  و داشتن ابزار الزم و مناسب در انجام موثر هر کنداستعدادی مانند یک ابزار عمل می هر

 ای مناسب استفاده شود.به شیوه این ابزار ازاما الزم است  دارد.

تر خواهد بود. به طور مجهز باشید، آسانبه ابزار ذهنی الزم برای آن تجارت  شما موفقیت در آن تجارتی که

با  از لحاظ طبیعی و استفاده کرده باشید تانتجارتی که در آن از قدرتمندترین استعدادهای شما در ،کلی

  خواهید بود. ترموفق باشند، شما سازگارتر



 

 است!   telegram.me/royalmindکلیه حقوق این مقاله مربوط به شبکه انگیزشی و موفقیت 

 

 حتی اگر استعدادهای الزم آن، دداری را شما قابلیت موفقیت در هر تجارتی اما همواره به یاد داشته باشید

 رر مسیکه دحالی توانید درواقع میتوانید آن استعدادها را کسب کنید. در زیرا می ،تجارت را نداشته باشید

صرف  یامکانات مورد نیاز خود را نیز تامین کنید. الزم نیست خود را به استفاده دارید،می پیشرفت گام بر

 تان محدود کنید.مادرزادیاستعدادهای  از

اما  ،تر استآسان ایدآن را کسب کرده رشد در الزم جهت   استعداد   ای که از قبلحرفه البته موفقیت در 

توانید هر کدام از استعدادهای فطری خود را پرورش پذیر است. زیرا شما میامکان ایموفقیت در هر حرفه

  .ترین سط  از رشد و پیشرفت برسیدداده و در آن استعداد به باال

های که از استعدادصورتی دارید. در را اقل استعداد فطری الزمحد که شما در هر زمینه مطمئن باشید

راستای  که دردر صورتی ،ثروتمند شوید. با این حال توانیدبه راحتی می، خود استفاده کنید یشده شکوفا

ثروت  ،شکوفا کنید خود را پرورش داده و یخود استعدادهای شکوفا نشده یقهمورد عال یشغل وحرفه

 تری توام خواهد بود.اندوزی شما با رضایتمندی بیش

باشید برای همیشه شغلی داشته  اگر مجبور و که دوست دارید دکه کاری را انجام دهیزندگی یعنی این

 داشت. گاه رضایت واقعی نخواهیدهیچ، نداریدکه به آن عالقه  دباشی

 
 
ه ایش بخواهید انجام دهید. تمایل نشانگر وجود توانایی است. گر کاری را که می توانیدمی شما مطمئنا

شد ر  طلب آشکار شدن و که در دهدموسیقی را نشان میوانایی نواختن که ت نواختن موسیقی نیرویی است

 که در طلب آشکار شدن و دهدنشان میبه اختراع ابزار مکانیکی یک استعداد مکانیکی را  است. تمایل

 ،ای انجام کاری وجود نداشته باشدیا حتی ضعیفی بر  که هیچ نیروی رشد یافته وییجادر آن .رشد است

 که نیروی عظیمی دهدنشان میز وجود ندارد. وجود میل شدید برای انجام کاری تمایلی به انجام آن کار نی

 .کار گرفته ای صحی  بین نیرو را پرورش داده و به شیوهو فقط باید ا در جهت انجام آن کار وجود دارد

شکوفا  شما که استعدادهای مورد نیاز آن تجارت در تر است آن تجارتی را انتخاب کنیدبه ،در شرایط یکسان 

ود وان هدف خعنه را ب در نهایت باید آن ،کاری خاصی گرایش دارید یحال اگر به زمینه اما با این شده باشد.

یا  که مهارت و انجام دهید و این حق شماست خواهیدمیچه را که هر آن توانیدانتخاب کنید. شما می

 برید. میآن لذت و از  تری داردکه با شما هماهنگی بیش ای را دنبال کنیدحرفه

به  که از آنمگر این، و نباید آن کار را انجام دهید ر نیستید کاری را که دوست ندارید انجام دهیدشما مجبو

خاطر اشتباهات گذشته و ه خود استفاده کنید. اگر ب یجهت انجام کار مورد عالقه صورت ابزاری در

ت زمانی به کاری که عالقه تا مد ید بودخواه مجبور و ط یا تجارتی نامطلوب قرار داریدمحی پیامدهای آن در
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ه ک تان فراهم خواهد کردکه تجارت کنونی شما این امکان را برایتوانید با علم به اینمی ،ادامه دهید ندارید

بخش خواهید کرد. اگر احساس لذت انجام آن کار را ،تر شویدخود نزدیک یبه انجام آن کار مورد عالقه

  عجله نکنید. دیگر یدر پا گذاشتن به حرفه ،نداریدی مناسبی حرفه کنیدمی
 
غییر شغل ت بهترین راه   معموال

 در همان شغل کنونی است. رشد و ترقی ،یا محیط کاری و

 سیر ر که پس از بو هنگامی از تغییر سریع و ناگهانی نهراسیدتان قرار دارد، که فرصتی درمقابلدر صورتی 

 دکه از لحاظ عقالنی تردید داریتا زمانی ،اختیار دارید که فرصتی مناسب در رسیدید دقیق به این نتیجه

گاه کمبود فرصت پیش و هیچ چوب خالق عجله معنایی نداردچار  در ناگهانی اقدام نکنید. عجوالنه و

 .ازی نیستیعجوالنه نکه به اقدام  فهمیدمینخواهد آمد. با کنار گذاشتن ذهن رقابتی 

 یمحیط و فضای کافی به اندازهو  برای همه، جا صدد شکست دادن شما نیست. خالق کسی درذهن  در 

  ایی بهتر در مقابل شما گشوده خواهد شد.ضبه زودی ف ،اگر فضایی اشغال شود است. کافی موجود

 نظر عمیقی شک، صبور باشید. به تصویر ذهنی خود  هنگام دودلی و فراوانی در اختیار شما است. زمان  

گزار وجود سپاس تردید با تمامی های شک وزمان در هدفمندی ایمان خود را تقویت کنید. و بیاندازید

که به خاطر اینه و خالصانه ب صرف تعمق بر تصویر ذهنی خود کنیدروز را  خداوند باشید. یکی دو

 تباط نزدیکی با شعورچنان ار  اید، خداوند را شکر کنید. با این کار ذهن شما دررسیدههای خود خواسته

 ی نخواهید شد.یهیچ خطا که شما هنگام اقدام مرتکب گیردمی کیهانی قرار

تان در و شما با ایمان راسخ و هدفمندی در دست یابی به اهداف شناسدچه را که باید میذهن شما هر آن 

ید. ا این ذهن برسدت کامل ببه وح توانیدگزاری عمیق قلبی میرسیدن به یک حیات کامل با سپاس جهت

هدف خود  ایمان و در و های روزافزونی به شما روی خواهند آوردای خاص فرصتشیوهرفتار به  یبا ادامه

 گیرید.ب وند قرارباط عمیق با خداارت نزدیکی و خالصانه در گزاریچنین با سپاسهم بمانید. و راسخ استوار

. با سرعت تمام به عجله انجام دهید از ترس و نگرانی و غکامل و فار طور دقیق وه روز کارهای آن روز را ب هر

 :خاطر داشته باشیده اما هرگز عجله نکنید. ب ،جلو حرکت کنید

 به رقیبی تبدیل و بودخالق نخواهید  آفریننده و در انجام کاری عجله کنید، شما دیگر کهبه محض این

 باره به چارچوب رقابتی سقوط خواهد کرد.که دو دیشومی

تان هایوجه خود را به تصویر ذهنی خواستهت ،ای درنگ کنیدحال عجله یافتید، لحظه در هرگاه خود را 

تان گزاری همیشه ایمانزار باشید. تالش در جهت شکر گشکر  هادن آندست آور ه خاطر به و ب معطوف سازید

 کند.را دوباره سازی می و هدف شما کندقویت میرا ت
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