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خالصه کتاب قانون 10 برابر
نویسنده: گرنت کاردون - ترجمه: بنفشه عطرسائی

قانون 10 برابر مهم ترین اصل یا عنصر الزم برای دستیابی به نتایج خارق العاده است. کتاب 
قانون 10 برابر )10X Rule book The( اثر گرنت کاردون، نشان می دهد که می توانید با 
تفکر بزرگ و اقدامات شاخص روندی توقف ناپذیر ایجاد کرده و به موفقیت فوق العاده 
برسید. کتاب قانون 10 برابر برای افرادی نوشته شده که می خواهند به موفقیت های 
عظیم دست یابند و از انجام کارهای الزم برای رسیدن به آن نمی ترسند، نه برای کسانی 

که دنبال راحتی هستند یا به نتایج متوسط راضی می شوند.
بسیاری از ما در رسیدن به اهدافمان شکست می خوریم زیرا:

 
به  یا  هستند  معمولی  خیلی  که  می کنیم  تعیین  خود  برای  فرعی  اهدافی   .1

اندازه کافی انگیزه ایجاد نمی کنند
• در واقع، درک ما از مفاهیم »خوب«، »اخالقی«، »غنی«، »سخت کوش« تا حد زیادی 
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که معیارهای  نباشیم  و شاید حتی متوجه  اجتماعی هستند  تحت  تاثیرهنجارهای 
واقعی ما این ها نیستند.

• به جای پیشرفت، در همین سطح فعلی بهرقابت می پردازیم و بدتر از آن، معیارهای 
پایینی برای خود در نظر می گیریم تا ناامید نشویم یا به خودمان دروغ می گوییم که 

اهدافی که به آن ها نرسیدیم چندان مهم نبودند.
 

2. تعداد چالش هایی که باید بر آن ها غلبه کنیم و همچنین میزان تالش/
منابع موردنیاز برای رسیدن به اهدافمان را دست کم می گیریم

• موفقیت یک رویداد مجزا نیست، بلکه مجموعه فعالیت ها و دستاوردهایی استکه 
با هم نتیجه مطلوب ما را رقم می زنند. وقتی دنبال موفقیت یا پولدار شدن یک شبه 

هستیم، ویژگی های الزم برای موفقیت را دست کم می گیریم و شکست می خوریم.
• در نتیجه ناامید می شویم، دلسرد می شویم و دنبال بهانه ای برای ترک کار یا عوض 

کردن اهداف و مسئولیت هایمان هستیم.

کلید موفقیت این است که خود را از نظر ذهنی برای مقدار کار واقعی و الزم آماده 
کنید و برای متغیرهای تصادفی که می تواند برنامه تان را به هم بریزد، راهکاری بیابید. 
رسیدن به موفقیت یک فرآیند بی پایان است. افراد موفق هرگز از جستجوی چیزهای 
بهتر و برتر دست برنمی دارند. آن ها می دانند اگر به سکون عادت کنند، کم کم کند 
در  برابر می گوید فقط   10 قانون  از هدف خود جا می مانند.  نهایت  در  و  می شوند 
صورتی می توانید به موفقیت خارق العاده دست یابید که فکر و عملتان 10 برابر بهتر 

از دیگران باشد. این تنها عامل تفاوت بین موفقیت و شکست بزرگ است.
 

تعریف موفقیت
در اصل، موفقیت به معنی رسیدن به نتایج دلخواه است. پس هر یک از ما می توانیم 
تعریف کامال متفاوتی از موفقیت داشته باشیم و در هر مرحله از زندگی هدف ها و 
گرفتن  و  دانش آموز محبوبیت  کنیم. شاید یک  را جستجو  متفاوتی  موفقیت  های 
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نمرات خوب را موفقیت بداند، یک جوان ارتقا گرفتن یا خانه خریدن را موفقیت 
بداند، اما یک بازنشسته سالمتی، به جا گذاشتن میراث و داشتن روابط ارزشمند را 
موفقیت می داند. صرف نظر از اینکه موفقیت را چگونه تعریف می کنید، خیلی مهم 

است که روند رسیدن به آن را با اشتیاق آغاز کنید.

• موفقیت برای بقای هر فرد، گروه یا جامعه  مهم است، زیرا به آن ها اعتمادبه نفس، 
امنیت، احساسی هدفمندی و هویت می بخشد.

• این وظیفه و مسئولیت شماست که از توان خود بهترین بهره را ببرید. منتظر نباشید 
موفقیت خودبه خود سراغتان بیاید و در خانه تان را بزند یا به شانس و اقبال امید 

واهی داشته باشید. برای تعریف، جستجو خلق موفقیت، گام های استوار بردارید.
• موفقیت نامحدود است. موفقیت یک محصول محدود و نهایی نیست که آن را 
به دست آورید. وقتی هم از آن استفاده می کنید، کم نمی شود. موفقیت چیزی است 
از طریق نوآوری ها،  ایجاد موفقیت  برای  راه های بی نهایتی  که شما خلق می کنید و 
ایده ها و راهکارهای جدید وجود دارد. فکر نکنید دیگران باید شکست بخورند تا شما 
موفق شوید.موفقیت های دیگران شانس شما برای موفقیت را کم نمی کند و حتی 

می تواند فرصت هایی برایتان ایجاد کند.
 

اقدام 10 برابری
در کتاب قانون 10 برابر آمده که 4 سطح عملکرد وجود دارد که همه ما در شرایط 
مختلف زندگی از آن ها استفاده می کنیم. بااین حال، اکثر مردم معموال از سه سطح 
اول عملکرد استفاده می کنند. یادتان باشد فعالیت های معمولی به نتایج معمولی 
داشته  فوق العاده  عملکرد  باید  فوق العاده  نتایج  به  رسیدن  برای  می شوند.  منجر 

باشید.
 

https://modiresabz.com


4

سطح 1: هیچ  کاری انجام ندادن
افراد این گروه بی حوصله و بی هدف هستند و همه انرژی وقتشان را صرف یافتن 

بهانه یا انجام کارهای بیهوده مثل بازی و تماشای فیلم می کنند.
 

سطح 2: عقب نشینی
افراد این گروه عملکرد مطمئنی دارند و به خاطر نوع تربیتشان از طرد شدن یا شکست 
خوردن می ترسند. آن ها کارهایی که انجام می دهند یا نمی دهند را توجیه می کنند و 

این روش را راهی برای بقا می دانند.
 

سطح 3: عملکرد معمولی
برای  که  کاری  نه  دارند،  قبول  افراد  اکثر  آنچه  دادن  انجام  یعنی  معمولی  عملکرد 
رسیدن به هدف موردنیاز است. این رایج ترین و خطرناک ترین سطح است، زیرا همه 

را به نتایج متوسط راضی می کند.
 

سطح 4: اقدام خارق العاده
افراد این گروه دیوانه هستند. آن ها به ساعت های کاری خود توجه نمی کنند و برای 
رسیدن به اهدافشان هر کاری که الزم باشد انجام می دهند. وقتی وارد این سطح 

می شوید که:
• اقدامات شاخص و گسترده شما مشکالت جدیدی برایتان ایجاد می کند و برای حل 

آن ها باید کارهای اضافه دیگری هم انجام دهید.
شما  به  و  می کنید  دریافت  دیگران  از  هشدار  و  منفی  برچسب های  انتقادات،   •
می گویند که دیوانه و نامتعادل هستید. به کارتان ادامه دهید، زیرا در نهایت توجه 
به تحسین و تعریف  انتقادات  به دست می آورید و همان  را  نتایج موردنظرتان  و 

تبدیل می شوند.
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تعیین اهداف 10 برابری
برای  و محرک چندانی  اشتیاق  این حالت  در  فرمول شکست است.  بودن  متوسط 
خارج  بد  شرایط  از  به سرعت  دارید  دوست  فقط  و  ندارید  واقعی  موفقیت  کسب 

شوید.

• افرادطبقه متوسط )افرادی که در سال 2008 درآمد ساالنه بین 22 تا 65 هزار دالر 
داشتند( شاید در شرایط خوب رفاه نسبی داشته باشند، اما در شرایط بد با ترس 
از دست دادن شغل و درآمد و با بدهی ها دست وپنجه نرم می کنند. کار آن ها برای 
گذران زندگی کافی است، اما برای بهره مند شدن و لذت بردن از موفقیت، امنیت و 

رفاه واقعی کافی نیست.
• افراد پردرآمد، 319 برابر بیشتر از میانگین مردم درآمد کسب می کنند. کسانی که 
شکایت می کنند و این تفاوت را ناعادالنه می دانند، به این نکته توجه نمی  کنند که 

پردرآمدها برای ارتقای مهارت ها و روابطشان سخت تالش می کنند.
• یک فرد متوسط هر سال کمتر از یک کتاب می خواند، درحالی که مدیرعامل های 
رکود  دوران  در  می خوانند.  کتاب   60 از  بیش  متوسط  به طور  سال  هر  آمریکا  برتر 
اقتصادی سال 2008،  هاوارد شولتز بنیان گذار استارباکس هزینه های خود را کاهش 
با  تا  کرد  کشور سفر  سرتاسر  به  و شخصا  کرد  تعطیل  را  بازده  کم  داد، شعبه های 
مشتریان دیدار کند و از آن ها بازخورد بگیرد. با این که شولتز از قبل میلیاردر بود، باز 
هم اقدامات گسترده ای انجام داد و شاید به این دلیل میلیاردر شده بود که پیش 

از آن هم اقدامات عظیم و گسترده انجام داده بود.
 

تنها راه برنده شدن و پیروزی بزرگ، تعیین اهداف بلندپروازانه و 10 برابری است:
یا واقع بینانه ایکه سالی یک بار به آن ها نگاه می کنید، نمی توانند  • اهداف کوچک 

الهام بخش تفکر بزرگ و الزم برای اقدام گسترده باشند.
• اهدافتان باید بزرگ و هیجان انگیزو با رویای زندگیتان همسو باشند. در نتیجه برای 
فکر کردن و انجام دادن هر  روزه شان اشتیاق و انگیزه دارید. اهداف خود را با اهداف 
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بزرگان آن حوزه بسنجید و مقایسه کنید. اگر اقدام 10 برابری انجام دهید، می توانید 
به همه اهداف بلندپروازانه خود برسید.

• اهداف 10 برابری کاردون عبارتند از: »من مالک بیش از 5000 آپارتمان هستم که 
12 درصد سودم از آن ها است. ازدواجم در بهترین شرایط ممکن و بهترین الگو برای 

دیگران است. من بیش از 12 کتاب پرفروش نوشته ام.«
 

اجزا و اصول قانون 10 برابری
 کنترل زندگیتان را در دست بگیرید

این را بپذیرید که همه اتفاقات خوب و بد نتیجه کارهایی است که انجام می دهید 
یا نمی دهید.

• وقتی افراد یا شرایط دیگر را مقصر اتفاق هایی بدانید که برایتان رخ می دهد، کنترل 
خود بر زندگیتان را از دست می دهید و ذهنیت قربانی بودن پیدا می کنید.

و  انجام دهید  بهبود وضعیت خود  برای  دارد که می توانید  کاری وجود  • همیشه 
درس هایی وجود دارد که می توانید برای اجتناب از تکرار اشتباهات مشابه بیاموزید. 
وقتی همه چیز از کنترل خارج می شود، به جای مقصر دانستن عوامل خارجی از خود 
بپرسید: »چه کنم که این اتفاق هرگز تکرار نشود؟« سعی کنید نقاط قوت، منابع و 
توانایی های پنهان و بهره برداری  نشده خود را پیدا کنید و نتایج مطلوبتان را خلق 

کنید.
• همه ما برای کارهایی که انجام می دهیم یا نمی دهیم بهانه می آوریم. همه بهانه های 
خود را بنویسید: مثال پول ندارم. وقت ندارم. خیلی جوان/پیر هستم. وضع اقتصاد 
بد است و غیره. فقط وقتی می توانید وضعیت خود را بهبود ببخشیدکه بهانه ها را 
کنار بگذارید و با دالیل واقعی پشت این مشکالت کنار بیایید. مثال دیر رسیدن به 
خاطر ترافیک فقط بهانه است. دلیل واقعی دیر رسیدنتان این است که با توجه به 

آگاهی از شرایط ترافیک به اندازه کافی زود از خانه بیرون نیامده اید.
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رقابت نکنید. مسلط و برتر باشید
برای  را  انرژی خود  می کنید،  تمرکز  رقابت  روی  وقتی  می گوید  برابر   10 قانون  کتاب 
تعقیب و پیگیری رقبا هدر می دهید. فقط باید تالش کنید که در حوزه کاری خود به 
فرد برتر و مسلط تبدیل شوید. باید جزء برترین های صنعت خود قرار بگیرید و آن قدر 
باید  بیاورند.  خاطر  به  را  فقط شما  که مصرف کنندگان  این بخش مسلط شوید  بر 
خودتان روند و سرعت بازار را تعیین کنید و کاری کنید که دیگران از شما تقلید کنند.

• خوب است بهترین الگوها و نمونه ها را بررسی کنید و از دیگران یاد بگیرید، امااز 
نمونه های موجود فراتر روید و در سطح عالی تری فعالیت کنید. آن قدر تخصص های 
رقبا را بررسی کنید تا همان موارد به مزیت های منحصربه فردتان تبدیل شوند. برای 
نفوذ به یک بخش باید فعالیت زیادی داشته باشید و برای تسلط بر آن بخش باید 

فعالیتتان را بسیار بیشتر کنید.
• از خود بپرسید:کارهای غیرمنطقی و غیرموجهی که فقط من انجام می دهم، کدم اند؟ 
همان کاری را انجام دهید که دیگران انجام نمی دهند. همان جایی بروید که آن ها 
نمی روند و آن قدر کار کنید که هیچ کس به پای شما نرسد. مثال، فروشنده ای تصمیم 
و  بگیرد  آن ها تماس  با  کنند  ترک  را  پارکینگ  اینکه مشتریان  از  گرفت درست قبل 
پیشنهاد ویژه ای به آن ها بدهد. او با انجام کاری که رقبایش هرگز انجام نداده بودند، 
تعداد زیادی از مشتریان احتمالی را به خریدار تبدیل کرد که در غیر این صورت حتما 

آن ها را از دست می داد.
 

جهانی شوید
شما می توانید با کمک به یک نفر ارزشی به جهان ارائه کنید، اما وقتی میلیون ها 
واقعا  می کنند،  استفاده  از خدماتتان  مدام  و  می شناسند  را  نفر شما  میلیاردها  یا 

فوق العاده و اثرگذار می شوید.
• نام شمامهم ترین دارایی شما است. هدفتان باید این باشد که مردم آن قدر شما را 
ببینند و بشناسند که مدام به شما فکر  کنند و بالفاصله نام، چهره و لوگوی شما را به 

حوزه کاری و دلیل شهرتتان ربط دهند.
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• دنبالردپای جهانی و تبدیل شدن به یک نام آشنا مانند کوکاکوال، گوگل، استارباکس، 
مک دونالد یا ویزا باشید. چنین ذهنیتی طرز فکر و رفتارتان را تغییر خواهد داد. در 
این صورت اقدامات فوق العاده ای انجام می دهید و به همه فرصت ها جواب مثبت 

می دهید.
 

و  افکار  بر  دهید  اجازه  و  باشید  داشته  وسواس  بزرگتان  رویای  درباره 
احساساتتان مسلط شود

• هر روز به اینفکر کنید که برای تسلط بر بخش خود چه کاری باید انجام دهید و تا 
زمان موفقیت مدام تالش کنید. بهتر است نسبت به هدف خود وسواس داشته 

باشید نه نسبت به بهانه هایتان.
• افراد وسواسی دیوانه یا نامتعادل لقب می گیرند، اما وقتی موفق می شوند ناگهان 
همه آن ها را نابغه و تحول ساز می نامند. وسواس و استثنا بودن از هنجارها، عنصر 

ضروریموفقیت است.
 

از همه وجودتان مایه بگذارید
منظور این است که 100 درصد تالش، انرژی، تمرکز، پشتکار و خالقیت خود را در راه 

موفقیت بگذارید.
• خبر خوب این کههیچ محدودیتی برای انرژی و خالقیت و پشتکار شما وجود ندارد. 

بنابراین، می توانید کاری را بارها و بارها تکرار کنید تا موفق شوید.
نگیرید.  به خودتان سخت  بیش ازحد  که  به شما هشدار می دهند  احتماال همه   •
تا هیچ  باشید  متعهد  و می گویدبیش ازحد  دارد  باور  را  آن  برعکس  برابر   10 قانون 
راهی به جز پیش رفتن و رسیدن به اهدافتان نداشته باشید. مثال، اگر در کار فروش 
هستید، هدفتان نباید رسیدن به مقدار فروش خاصی باشد، بلکه باید به هر مرحله 
از فرایند فروش بیش ازحد متعهد باشید؛ از جمله به تعداد قرارهای مالقات ، نوع 

بازاریابی، طرح ها، پیگیری ها و غیره. 
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مواجه  جدیدی  مشکالت  با  بگذارید،  مالقات  قرار  روزهایتان  ظرفیت  از  بیش  اگر 
می شوید، اما اگر این مشکالت را حل کنید، به نتایجی فراتر از تصورتان می رسید.

 
کارتان را گسترش بدهید و هرگز آن را کوچک و محدود نکنید

در شرایط بد، مردم به طور طبیعی هزینه ها و فعالیت هایشان را کاهش می دهند و 
عقب نشینی می کنند، اما به خودتان فشار بیاورید و اقدامات عظیم 10 برابری انجام 
دهید تا وقتی دیگران دارند کارشان را کوچک می کنند، شما کارتان را گسترش داده 

باشید. یادتان باشد:
یادتان  اشتباه می کنند.  آن ها معموال  زیرا  نکنید،  پیروی  دیگران  از  • هرگزکورکورانه 

باشد وقتی همه عقب نشینی می کنند، بازار معموال در حال احیا شدن است.
• گسترش دادن کار به معنای خرج کردن بی پروا نیست، بلکه به معنی تزریق 10 برابر 
انرژی، خالقیت و انعطاف پذیری به کار است که همه را به  وفور دارید و هرگز تمام 

نمی شوند.
 

یک حرکت شاخص و عظیم انجام دهید
وقتی نتایج کم کم پدیدار شدند، سرعتتان را کم نکنید یا متوقف نشوید، بلکه با 

افزودن ایده ها و کارهای جدید توقف ناپذیر شوید.
• این کار مثل ریختن سوخت )تالش ها، ایده ها و منابع خالقانه( روی آتش است تا 
به آتشی بزرگ و فراگیر تبدیل شود. از طرف دیگر، اگر آتش را تغذیه نکنید، به تدریج 

خاموش و خاکستر می شود.
در  خواهید شد.  روبه رو  چالش های جدیدی  با  می روید،  پیش  به  که  همان طور   •
سطح 4 عملکرد بمانید و موج چالش ها را از سر بگذرانید. وقتی با این سرعت حرکت 

می کنید، هیچ یک از رقبا حتی با تالش دو برابر هم نمی تواند به پای شما برسد.
 

کاری را انجام دهید که از آن می ترسید
می شود.  ایجاد  احتمالی  اتفاقات  از  ما  تصور  خاطر  به  که  است  احساسی  ترس 
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تبدیل  واقعیت  به  هرگز  ما  ترس های  اکثر  و  است  غیرواقعی  ترس  به عبارت دیگر، 
نمی شوند.

• به جای اینکه ترس را نشانه ای برای عقب نشینی بدانید، آن را نشانه ای برای اقدام 
کردن بدانید و کاری را انجام دهید که دیگران از انجام آن امتناع می کنند. اگر می ترسید 
مشتری پیشنهادتان را رد کند، به  این معنی است که باید به او نزدیک شوید. اگر از 
سخنرانی مقابل جمع می ترسید، به این معنی است که باید حتما این کار را انجام 

دهید.
• بهترین راه مقابله با ترس این استکه فورا اقدام کنید تا وقتی برای بروز ترس باقی 
نماند. وقتی با ترس به کارهایتان سوخت می رسانید، نترس به نظر می آیید و کارهای 

بزرگ انجام می دهید.
 

زمان را مدیریت نکنید. آن را بهینه کنید
کتاب قانون 10 برابر می گوید وقتی نمی دانید چقدر وقت دارید یا برای انجام هر کار 
باید چقدر وقت بگذارید، تالش برای مدیریت زمان بیهوده است. در عوض، سعی 
کنید از وقتتان بیشترین بهره را ببرید. به روش استفاده از وقتتان دقت کنید. بیشتر 

وقتتان را به اولویت هایتان اختصاص دهید و از هر ثانیه بیشترین بهره را ببرید.
• یک جدول زمانی برای خود طراحی کنیدتا ببینید در حال حاضر چطور از وقتتان 

استفاده می کنید.
• سپس، محاسبه کنید چقدر زمان داریدو در این وقت مشخص باید به چه اهدافی 
برسید. مثال، اگر 40 ساله هستید، تصور کنید فقط تا 80 سالگی زندگی می کنید و 
به این ترتیب، حداکثر  باشید.  زمان 10 میلیون دالر درآمد داشته  آن  تا  می خواهید 
 40 با  می خواهید  اگر  یا  دارید.  فرصت  پول  این  خلق  برای  دیگر  ساعت   350400
ساعت کار هفتگی، ماهانه 10 هزار دالر درآمد داشته باشید، باید ساعتی 62 دالر و 

پنجاه سنت کار کنید.
• به جای مجبور کردن خودتان به کار، روزتان را از قبل برنامه ریزی کنید و کار را به یک 
بازی تبدیل کنید تاببینید چقدر بیشتر می توانید کار کنید. مثال، می توانید خودتان 
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را به چالش بکشید که هر ساعت به جای 10 دالر، 100 دالر درآمد داشته باشید یا 5 
ساعت از وقت هفته را با فرزندانتان بگذرانید. وقتی ارزشی که از هر ثانیه می گیرید 

افزایش یابد، در واقع وقتتان چند برابر می شود.
 

منتظر انتقادها باشید
باعث  هم  و  برمی انگیزد  را  دیگران  تحسین  هم  شما  فوق العاده  نتایج  و  اقدامات 
غبطه و حسادت آن ها می شود. شاید بعضی ها به خاطر کار زیاد و بی وقفه، اتخاذ 

تصمیمات اشتباه یا بیش ازحد خطر کردن از شما انتقاد کنند.
• انتظار دریافت انتقاد را داشته باشید تا خیلی ناراحت نشوید. آن را نشانه موفقیت 
موفق  کافی  به اندازه  اگر  ادامه دهید.  به مسیرتان  برابری   10 اقدامات  با  و  بدانید 

شوید، افرادی که قبال نقدتان می کردند، به تدریج تحسینتان خواهند کرد.
• سعی نکنید پنهان شوید تا رقبا نتوانند شما را شناسایی کرده و به شما حمله کنند. 
برای تبدیل شدن به رهبر بازار و مسلط شدن بر بخشتان باید موردتوجه قرار بگیرید 

و همه شما را بشناسند.
 

دنبال سهم بازار باشید، نه رضایت مشتریان
اغلب شرکت ها نه به دلیل محصول ضعیف، بلکه به دلیل نداشتن مشتریان کافی 
دیگر  آورید،  دست  به  مشتریانی  اول  مرحله  در  نتوانید  وقتی  می خورند.  شکست 
با  بازارتان تمرکز کنید.  افزایش سهم  بر  باشید.  نگران جلب رضایتشان  الزم نیست 
این روش می  توانید مشتریان را جذب کرده و آن ها را وادار کنید که از راهکارهایتان 
پایگاه  چه  هر  بمانند.  شما  با  و  کنند  پرداخت  پول  آن ها  ازای  در  کنند،  استفاده 
مشتریانتان بزرگ تر باشد، شانستان برای یافتن مشتریان مناسب و تمرکز روی آن ها 

بیشتر می شود.
• جذب مشتریان باید اولویت اولتان باشد. توجه آن ها را جلب کنید و آن ها را با 

محصول یا راهکاری عالی تحت تاثیر قرار دهید.
• سپس، از شکایات/مشکالت مشتریان فعلی استفاده کرده و حوزه های نیازمند بهبود 
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را مشخص کنید. وقتی مشکالت مشتریان را حل می کنید، باعث ایجاد وفاداری و 
بازخورد دهان به دهان مثبت از سوی آن ها می شوید. مدام از افرادی که مشتری شما 
نمی شوند بازخورد بگیرید تا شکاف ها و مشکالت موجود در فرایند فروشتان را پیدا 

کنید.
• در کل، به جا گذاشتن ردپایی از خودتان هدف بسیار ارزشمندی است، زیرا مجبور 
می شوید همه زنجیره ارزش شرکت خود از تولید و پردازش تا تبلیغات را بررسی کنید 

و در نهایت رضایت مشتریان را جلب کنید.
 

اصول الزم برای موفقیت
تفاوت بین افراد موفق و ناموفق به سابقه یا شرایطشان ربطی ندارد، بلکه به افکار 
مهم  گروه   8 در  که  هستند  عادت  و  ویژگی   32 این  ها  است.  مربوط  گفتارشان  و 

دسته بندی می شوند:
1. نگرش »می توانم، انجام می دهم« داشته باشید. در هر شرایطی دنبال فرصت ها، 
امکان ها و راهکارها باشید. اگر پاسخ و راه حل آماده ای ندارید، باور و اشتیاق الزم 
برای اقدام کردن در هر شرایطی را داشته باشید و نکات مهم را در طول مسیر کشف 

کنید.
2. چالش ها، ترس ها و ناراحتی ها را با آغوش باز بپذیرید. شجاعت، اقدام کردن 
هنگام ترس است. نمی توانید بدون تغییر پیشرفت کنید. پس باید چیزهای جدید 
را امتحان کنید. حتی اگر اقدامات جسورانه باعث ناراحتی تان می شود، آن ها را انجام 
دهید. از چالش ها به  عنوان محرکی برای تقویت و رشد خودتان استفاده کنید. بدانید 

هرچه مشکالت بزرگ تر باشند، پاداشتان هم بزرگ تر است.
3. جرات غیرعادی بودن داشته باشید. واقعیت های امروز ما فقط محدودیت هایی 
غیرواقعی بودند. برق، مسافرت هوایی و اینترنت همگی مواردی غیرممکن به شمار 
می آمدند تا این که شخصی آن ها را به واقعیت تبدیل کرد. حتی محتاط ترین افراد 
هم ضرر و اشتباه می کنند. پس شما هم خطر کنید و بدانید که در صورت شکست 

همیشه می توانید دوباره تالش کنید.
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4. دنبال خلق ثروت باشیدنه کسب درآمد. ثروت واقعی حاصل تبادل ایده ها و 
راهکارهای جدید است و می توانید با ارائه راهکارهای خالقانه برای مشکالت جهانی، 
ثروتی نامحدود برای خود خلق کنید. وقتی به افراد تیم یا جامعه تان کمک می کنید 

تا موفق شوند، به طور غیرمستقیم خودتان هم موفق می شوید.
5. متعهد باشید و از همه وجودتان مایه بگذارید. شما 100 درصد کنترل اعمالتان 
را در دست دارید. به زندگی و احتماالت آن بله بگویید. همین االن کارهای بزرگ انجام 
دهید و همه چیزتان را در این راه بگذارید تا هیچ راهی برای ترک کار یا عقب نشینی 

نداشته باشید.
به  تا  باشید  داشته  کار  در  کافی  انضباط  و  نظم  6. تا انتهای راه مقاومت کنید. 
و  عاطفی  ذهنی،  قدرت  کنید،  مقاومت  و  پافشاری  بیشتر  چه  برسید.هر  هدفتان 

مالیتان بیشتر می شود و آن کارهای تکراری را به عادات مثبت تبدیل می کنید.
7. روی اهداف و نتایج تمرکز کنید. بر مقدار کار یا زمان صرف شده برای انجام آن 
تمرکز نکنید و در کارهای پیش پا افتاده غرق نشوید. روی اهداف، نتایج و ماموریت 

بزرگتان برای تغییر دنیا و اثرگذاری بر آن تمرکز کنید.
سرمایه گذاری  دانش اندوزی  روی  وقتی  باشید.  خودتان  رشد  فکر  به  مدام   .8
می کنید و خودتان را ارتقا می دهید، می توانید از تالش هایتان بیشترین بهره را ببرید 
و با اقدامات 10 برابری نتایج چندین برابری به دست آورید. خود را با افرادی احاطه 
کنید که تحصیالت و روابطی بهتر از شما دارند و موفق تر از شما هستند. برای رسیدن 
به درجات باالتر کار و موفقیت، خودتان را به جلو هل بدهید تا نهایت بهره را از 

زندگی ببرید و این مسئولیت بزرگ را با موفقیت به انجام برسانید.
 

استفاده از قانون 10 برابری را آغاز کنید
کاردون از تجارب شخصی خود فهمید که ذهنیت درست و سطح عملکرد بسیار مهم 

و قدرتمند هستند
• او در ابتدا خیلی محتاط و بی سروصدا عمل می کرد تا در نهایت افراد حسود به او 
حمله کردند. آن وقت بود که تصمیم گرفت اقدامات بزرگ و شاخص انجام دهد. 
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او در عرض 18 ماه، بیش از 200 ویدیو ضبط کرد، 150 مقاله وبالگی نوشت و 700 
مصاحبه رادیویی انجام داد. سپس، یک برنامه تلویزیونی تولید کرد و هزاران پست 

در رسانه های اجتماعی گذاشت.
• همه این کارها او را در معرض توجه مردم قرارداد و با سرازیر شدن انواع درخواست های 
معامله به سویش، ردپای گسترده تری از خود به جا گذاشت و حتی برنامه تلویزیونی 
خودش را تولید کرد. این موفقیت بزرگ بهترین انتقام از کسانی بود که سعی کرده 

بودند او را تخریب کنند.
 

انجام  را  زیر  برابر، کارهای  از قانون 10  برای استفاده  بزرگتان تمرکز کنید و  بر رویای 
دهید:

یک فهرست اولیه از اهداف 10 برابری خود تهیه کنید. در این مرحله، اندازه   •
اهداف را کاهش ندهید و نگران روش رسیدن به آن ها نباشید.

• اقداماتی که می توانید انجام دهید را مشخص کنید و از خود بپرسید »در حال 
حاضر می توانم چه اقداماتی انجام دهم که مرا در مسیر این اهداف قرار دهد؟«

• بدون در نظر گرفتن احساس فعلی خودتان،فورا اقدام کنید و نتیجه اقداماتتان را 
پیش از موعد ارزیابی نکنید.

• اهداف خود را هر روزپس از بیدار شدن و قبل از خواب مرور و بازنویسی کنید. 
نکات باال را به خاطر بسپارید و به سوی رویاها و اهدافتان گام بردارید.
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