17 Nguyên tắc thành công - NAPOLEON HILL

Napoleon Hill – Ông sinh ngày 26 tháng 10 năm 1883, ở
một căn nhà nhỏ trong vùng rừng núi Virginia, từ nhỏ ông
đã mồ côi mẹ. Khi còn trẻ, vì mưu sinh cho cuộc sống cơ
cực, vất vả, ông đã phải làm phóng viên cho một tờ báo để
có tiền đi học tại trường Đại học tổng hợp Georgetown.
Chính tài làm báo chí tuyệt vời đã định hình cho cuộc đời
sau này của ông.
Trong sự nghiệp của mình, ông cũng từng là cố vấn
cho Tổng thống Franklin D. Roosevelt. Câu nói nổi tiếng
thể hiện tư tưởng của ông là "Điều gì mà tâm trí có thể
nhận thức và tin tưởng thì tâm trí có thể hoàn thành".
Napoleon Hill được xem là người có ảnh hưởng rộng rãi
nhất, mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực thành công cá nhân.
Ông là một trong những người sáng lập nên một thể
loại văn học hiện đại đó là môn "thành công học" (là khoa
học về sự thành công của cá nhân). Tác phẩm được cho là
nổi tiếng nhất của ông có tên "Nghĩ giàu và làm giàu"
(Think and Grow Rich) là một trong những cuốn sách bán
chạy nhất mọi thời đại.
Ông đã dành hơn 20 năm cuộc đời để miệt mài nghiên
cứu, phỏng vấn 500 trường hợp thành công và 25000
trường hợp thất bại của con người. Qua đó ông rút ra 17
nguyên tắc thành công, 30 nguyên nhân thất bại, tập hợp
lại và viết thành sách.
Chúng tôi xin tóm tắt và chia sẻ cùng bạn 17 nguyên tắc
thành công trong quyển sách “Nghĩ giàu và làm giàu” của
tác giả Napoleon Hill – ngay sau đây !
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1.

Sự thành công và tiến bộ hướng đến
đạt được những mục tiêu trong cuộc
sống thường bắt đầu từ việc biết
ro con đương bạn đang đi.



Bất kỳ y đinh, kế hoạch hoặc mục
đích nào trong tiềm thức của
bạn cung vơi nhưng nỗ lực khong
ngưng và được the hien bởi khat
khao thực hien điều đó sẽ tiếp tục
phát triển trong tiềm thức va se biến
thành
hành
động bang các
phương tiện tự nhien va tr nh tư có
sẵn.



Thái độ tinh thần sẽ cho bạn sức
mạnh đối với những gì bạn làm. Nếu
thái độ của bạn tích cực, hành động
và tư duy của bạn sẽ tiến xa đến đích
cuối. Nếu thái độ của bạn tiêu cực,
bạn sẽ liên tục hủy hoại những
nỗ lực mà mình tạo ra.



Điểm khởi đầu để đạt được thành
tựu ở mỗi người ch nh la tien hanh
xac đinh ro Mục Tiêu Chính.



Không có mục tieu cu the, bạn sẽ
cảm thấy vô vọng giống như một con
tàu vô phương hướng.

X c Định Mục Tiêu

Đừng giống như con thuyền lênh đênh trên
biển không bánh lái, không phương hướng.
ay xac định điều bạn muốn, tìm cách để đạt
được và thực hiện ngay để co the đat được
mục tieu đo.
Bạn sẽ đạt được tat ca những gì bạn yêu cầu
va hay phấn đấu vì điều đó.
Hãy quyết định ngay hôm nay những gì bạn
muốn và hãy bắt đầu ngay! Hãy thực hiện
ngay!
Những người thành công luôn tiến n ng
những sáng kiến củ mình vì h iết con
đường để đi trước khi bắt đầu
-Napoleon Hill-

c ịnh rõ Mục tiêu



Phần 1

Xác Định Mục Tiêu là điểm khởi đầu cho mọi
thành công

i n hành

Trang 2

17 Nguyên tắc thành công - NAPOLEON HILL

2. Hình thành liên k t tư tưởng
Phần hai



Liên kết tư tưởng chính bao gồm hai
hoặc nhiều tư tưởng cùng làm việc
tích cực với nhau một cách hài hòa
để đạt mục tiêu chung.



Thông qua liên kết tư tưởng, bạn có
thể tận dụng toàn bộ thế mạnh về
kinh nghiệm, đào tạo và kiến thức
của những người khác như thể đó là
của riêng bạn.



Không cá nhân nào có thể đạt thành
công mà không cần sự giúp đỡ và
hợp tác của người khác.



Giá trị của việc “tập hợp những tư
tưởng giống nhau cùng với nhau” là
rất rõ ràng.



Một nhóm các bộ não phối hợp với
nhau trên tinh thần hòa hợp sẽ tạo
nên nhiều sức mạnh hơn một bộ não
duy nhất, giống như một nhóm ắc
quy điện sẽ cung cấp nhiều năng
lượng hơn một ắc quy riêng lẻ.

Liên k t tư tưởng
Nguyên tắc liên kết tư tưởng bao gồm sự kết
hợp hai hay nhiều tư tưởng lại với nhau một
cách hài hòa nhau để đạt được một mục tiêu
chung.
Không bao giờ hai tư tưởng có thể kết hợp lại
với nhau nếu không có một sức mạnh vô hình
thứ ba, được ví như là “tư tưởng thứ ba”
Khi một nhóm tư tưởng riêng lẻ phối hợp và
hoạt động hài hòa với nhau, sức mạnh gia
tăng được tạo ra thông qua sự liên kết này sẽ
hiện diện ở mỗi cá nhân trong nhóm.
Không ai có thể thành công mãi mãi mà không
có bạn song hành.
-Napoleon Hill -
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Phần ba
p dụng
c tin

3. h c hi n v n dụng

c tin



Đưc tin la nhận thức, niem
tin va sư hài hòa với sức mạnh vũ trụ.

Đưc tin la trạng thái tinh thần được phát triển
bằng ren cho tinh thần của bạn quen viec
tiep nhận Trí Thông Minh Vô Hạn.



Đưc tin la một trạng thái tinh thần t ch
cưc chứ khong phai tieu cưc, rất có ích
cho việc đạt được thành công lâu dài.

p dung đưc tin la sự th ch nghi giưa sức
mạnh nhận được từ Trí Thông Minh Vô
Hạn va mục tieu ch nh đa đươc xac đinh.



ay khep canh cửa sợ hai ph a sau
lưng va bạn sẽ nhanh chóng nhìn thấy
cánh cửa niem tin đang mở ra trước
mắt bạn.



Sự sợ hãi không gì khác hơn chính là
một trạng thái tinh thần, chịu sự điều
khiển và kiểm soát của bạn.



Sự tin tưởng sẽ không mang lại cho
bạn những gì bạn muốn, nhưng nó sẽ
chỉ đường cho bạn đi theo.

Giàu có hay nghèo khổ đeu bắt nguồn từ suy
nghĩ.
Khi có thêm sự tin tưởng vào suy nghĩ, tiềm
thức sẽ liên tục tạo ra các xung động,
chuyển hóa nó thành cái tương đương tinh
thần và truyền đến Trí Thông Minh Vô
Hạn. Đưc tin là nguồn lực duy nhất mà thông
qua đó sức mạnh vạn vật của Trí Thông Minh
Vô Hạn sẽ được tôi rèn và sử dụng.
Bạn s àm đư c nếu bạn tin mình có thể.
- Napoleon Hill -
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Phần bốn
Hãy i thêm một ch n ường
ay cong hien nhiều hơn va tốt hơn so vơi
tien cong ban nhan, vì như vậy sớm hay
muộn bạn cũng sẽ nhận được lợi ích nhân
đôi từ sự đầu tư của mình. Vì thế, chắc
chắn mỗi hạt giống hữu ích bạn
gieo sẽ đươc nhân đôi và bạn sẽ nhận kết
quả gấp bội.
ãy đặt tư tưởng mình vào công việc. Phát
huy hết khả năng và sức mạnh của bạn.

4. Hãy i thêm một ch n ường


Sức mạnh và sự đấu tranh luôn
song hành cùng nhau.



ay cong hien nhiều hơn va tốt
hơn so vơi so tien cong ban nhan,
vì như vậy sớm hay muộn bạn
cũng sẽ nhận được lợi ích nhân
đôi từ sự đầu tư của mình.



Kết thúc cầu vòng là
thuc chan dường thứ hai.



Chất lượng và số lượng dịch vụ
được thực hiện cùng với thái
độ phuc vu sẽbằng với sự đền bù
cho bạn.



Bạn cho càng nhiều, bạn sẽ nhận
càng nhiều.

Ai có thể cần giúp đỡ của bạn? Bạn có thể
giúp đỡ bằng cách nào?
No khong ton tiền….và tất cả những g đoi
hoi chính là tài khéo léo và ước muốn mạnh
mẽ để phuc vụ tốt nhất. Giúp người khác giải
quyết vấn đề của họ sẽ giúp bạn giải quyết
vấn đề của riêng mình.

kết

Những người thành công nhất là những
người phục vụ người khác tốt nhất.
-Napoleon Hill -
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Phần năm
Tính cách vui vẻ
Tính cách vui vẻ là sự tổng hợp các phẩm chất
dễ thương, vui vẻ, hòa đồng của bất kỳ cá
nhân nào đó.
Trước hết hãy tin vào bản thân !
Bạn tin bạn như thế nào, bạn sẽ như thế đấy.
Thái độ bạn cư xư vơi người khác sẽ bộc
lộ nhiều hơn về bản thân bạn hơn là lời nói
hoặc cách nhìn của bạn.

5. Xây d ng Tính cách Lôi cuốn


Thái độ Tinh thần Tích cực là một thái
độ tinh thần đúng đắn trong bất kỳ tình
huống nào.



Cử chỉ nhã nhặn là tài sản có giá trị
nhất của bạn…..và nó hoàn toàn miễn
phí!



Cảm xúc không là gì nhưng sự phản
ánh thái độ tinh thần của bạn thì bạn có
thể tổ chức, hướng dẫn và hoàn toàn
kiểm soát.



Tính cách của bạn là tài sản lớn nhất
hoặc trách nhiệm lớn nhất của bạn bởi
vì nó sẽ bao trùm mọi kiểm soát….tinh
thần, thân thể và tâm hồn bạn.



Để có hạnh phúc, hãy làm cho người
khác hạnh phúc!

Sự nhiệt tình đến từ nội tâm. Đó là một đặc
điểm thái độ tinh thần tích cực (PMA).
Bạn có thể tạo ra sự nhiệt tình bằng suy nghĩ,
cảm giác và càm xúc cùa mình.
Xây dựng Tính Cách Vui Vẻ là điều rất quan
trọng để làm hài lòng bản thân và người khác.
-Napoleon Hill-
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Phần sáu
Sáng ki n Cá nhân

6.

ạo ra s ng ki n c nhân



Tốt hơn là hành động theo kế
hoạch cho dù vẫn còn chưa hoàn thiện
hơn là trì hoãn không hành động gì
hết.

Nó là động lực để khởi động tất cả các hành động.



Nó là sức mạnh để đảm bảo hoàn thành bất kỳ
điều gì một khi bắt đầu.

Chần chừ là kẻ thù của sáng kiến cá
nhân.



Sáng kiến cá nhân:

Sáng kiến cá nhân có mối quan hệ với một cá nhân
giống như cơ cấu tự đề đối với xe ô tô!








Sáng kiến cá nhân là sức mạnh bên trong để khởi
đầu cho mọi hành động.
Nó là động lực để biến tr tưởng tượng của bạn
thành hành động và tạo cảm hứng cho bạn để
hoan thành những gì bạn muốn bắt đầu.
Sáng kiến cá nhân là tự tạo động lực cho bản thân.
Những ông chủ ngày n y thường à người làm công
ngày hôm qua, những người tìm kiếm cơ hội đ ng
chờ đ i anh ta ở cuối ch n đường thứ hai.
-Napoleon Hill-

Dễ lây lan
Thành công ở nơi người khác thất bại
Tạo ra công việc
Tạo ra cơ hội
Tạo ra tương lai
Tạo ra sự tiến bộ



Những người chần chừ là những
chuyên gia trong việc tạo ra cớ để cáo
lỗi.



Sáng kiến cá nhân là sức mạnh nội tại
khởi đầu cho mọi hành động.

Trang 7

17 Nguyên tắc thành công - NAPOLEON HILL

7. Xây d ng
c c

Phần bảy
h i ộ Tinh thần Tích c c
Thái độ tinh thần của bạn là trung gian để
cân bằng cuộc sống và mối quan hệ của bạn
với mọi người và tình huống xung quanh- để
thu hút những gì bạn muốn.
Tất cả chúng ta được sinh ra đeu co kha
năng tiếp cận bằng nhau đối với các Nguyên
tắc lớn: Quyền để kiểm soát suy nghĩ và thái
độ của bạn. Thái độ Tinh thần Tích cực là tốt
nhất là nguồn phong phú của cuộc
sống…..nhơ đó bạn sẽ đạt được nhieu thứ
quan trọng.
ãy để tâm đến những gì bạn muốn và loại bỏ
đi những gì bạn không muốn. Hãy nhớ câu tục
ngữ xư : “ ãy cẩn thận những gì bạn ghi
trong tim, vì bạn s chắc đạt đư c điều đó”
-Napoleon Hill-

h i

ộ

inh thần

ích



Thai đo Tinh than T ch cưc la nguyen
tac quan trong nhat cua nguyen tac
thành công, không có nó, bạn không
thể nhận lợi ích tối đa từ 16 nguyên
tắc khác.



Thành công sẽ dẫn đến nối tiếp thành
công và thất bại sẽ tiếp nối thất bại.



Thái độ tinh than cua ban la thư duy
nhat ma ban va ch co ch nh ban mơi
co the kiểm soát hoàn toàn.



Thái độ Tinh Thần Tích Cực sẽ dễ dẫn
cơ hội để thành công, trong khi đó
Thái độ Tinh Thần Tiêu Cực sẽ đầy lùi
cơ hội và ngay cả không thể tận dụng
cơ hội đó khi có dịp.



Mot tinh than t ch cưc t m ra moi cach
co the đe thực hiện vấn đề….một tinh
thần tiêu cực sẽ nhìn mọi thứ theo
cách không thể thực hiện được.

7
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Phần tám
S nhi t tình
Sự nhiệt tình là một trạng thái tinh thần.

8. Kiểm so t s nhi t tình của bạn


Để nhiệt tình- hãy hành động nhiệt
tình!



Nhiệt tình là động lực hướng đến
thành công giống như xăng cần cho
động cơ của xe. Đó chính là là nhiên
liệu thúc đẩy mọi thứ tiến về trước.



Sự nhiệt tình kích thích ý thức của
bạn. Bằng cách nuôi dưỡng ý
thưc bơi sư nhiet t nh, ban se y
thưc rang nhưng ươc muon chay bong
va ke hoach đe ra la chac chan đat
đươc.



Nhiệt tình là một trạng thái tinh thần.
Nó khơi gợi hành động và là một
trong những cảm xúc dễ lây lan nhất.



Nhiet t nh manh hơn lap luan, ly tr
hoac hung bien đe truyen đat va giup
ngươi khac hieu đươc quan điểm của
bạn.

Nó tạo cảm hứng cho hành động và là loại cảm
xúc dễ lây lan nhất trong tất cả loạicảm xúc.
Sự nhiệt tình là kết hợp sức mạnh thể chất và
tinh thần
Là thứ mà ít được tìm thấy ở một cơ thể ốm yếu.
Sự nhiệt tình chỉ phát triển tốt nhất ở một cơ thể
có sức khỏe dồi dào.
Sức khỏe tốt sẽ khởi đầu với việc phát triển và
duy trì nhận thức về sức khỏe, giống như thành
công về kinh tế bắt đầu bằng sự nhận thức về
của cải.
Hãy nhiệt tình- hãy hành động nhiệt tình!
-Napoleon Hill-
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9. Th c hi n t kỷ lu t
Phần chín


Tự kỷ luật là quy trình buộc chặt tất cả
các nỗ lực kiểm soát tinh thần, sáng
kiến, thái độ tinh thần tích cực và sự
nhiệt tình của bạn lại với nhau.



Sức mạnh của tư tưởng là thứ duy nhất mà con
người có sự kiểm soát hoàn toàn mà không có
gì nghi ngờ được.

Tự kỷ luật sẽ làm cho bạn suy nghĩ
trước khi hành động.



Chúng ta có sức mạnh tự quyết, khả năng để
chọn hướng cho những gì suy nghĩ và hành
động của chúng ta.

Tiềm thức len lõi đến tất cả các ngóc
ngách của tâm hồn, nhưng không chịu
sự kiểm soát của bất kỳ gì.



Nếu bạn không tự kỷ luật, chắc chắn bạn
sẽ chịu sự kỷ luật của người khác.



Không có sự tự kỷ luật, bạn sẽ gặp nguy
hiểm giống như một chiếc xe đang
lao xuống dốc không phanh hoặc
không tay lái.

T kỷ lu t
Tự kỷ luật, hay tự kiểm soát, có nghĩa là nói về
sự sở hữu tinh thần của riêng bạn.

Nếu bạn có thể kiểm soát suy nghĩ và làm chủ
cảm xúc của mình, bạn có thể tự quyết định số
mệnh của mình.
Hãy kiểm soát cuộc sống của bạn. Bạn sẽ trở
thành những gì mà bạn suy nghĩ!
Hãy kiểm soát suy nghĩ làm chủ cảm xúc
và quyết định số mệnh của bạn!
-Napoleon Hill-

Trang 10

17 Nguyên tắc thành công - NAPOLEON HILL

10. ư duy chính
Phần mười
ư duy Chính

c

 Tư

duy có sức mạnh và chịu sự kiểm
soát của bạn và có thể được sử dụng một
cách khôn ngoan hoặc không khôn
ngoan.

c

Tư duy chính xác có liên quan đến hai nguyên
tắc cơ bản. Trước tiên, bạn phải tách
những thông tin chỉ là sự việc.

 Những

người tư duy chính xách không
chấp nhận loại tư duy chính trị, tôn giáo
hoặc loại khác bất kể nguồn gốc, cho đến
khi tư duy đó được phân tích cẩn thận.

Tiếp theo, bạn phải tách các sự việc theo 2 cấp
độ- quan trọng và không quan trọng.

 Những

người tư duy chính xác luôn là
chủ cảm xúc của họ.

Chỉ có như vậy, bạn mơi có thể làm những việc
mà bạn cho là rõ ràng và chính xác.

 Tư

duy chính xác có liên quan đến hai
nguyên tắc cơ bản. Trước tiên, bạn phải
tách những thông tin chỉ là sự việc. Tiếp
theo, bạn phải tách các sự việc theo 2
cấp độ- quan trọng và không quan trọng.

Những người tư duy chính xác không cho
phép ai thực hiện tư duy cho họ. Thu thập
thông tin và lắng nghe ý kiến của người khác,
nhưng đặc quyền đưa ra quyết định vẫn thuộc
về bạn.

 Những

người tư duy chính xác không
cho phép ai thực hiện tư duy cho họ.

Sự thật s vẫn là sự thật, cho dù bạn bảo thủ,
phớt lờ ho c từ chối tin điều đó.
-Napoleon Hill-
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11. Kiểm soát s chú ý của bạn


Hãy chú ý BẬT những gì bạn muốn và
TẮT đi những gì bạn không muốn!



Thật dễ dàng tập trung vào sự chú ý
của bạn vào những gì mà bạn tin là sẽ
xảy ra hơn là vào những gì bạn tin
không có khả năng xảy ra.



Sự chú ý có kiểm soát là hành động
phối hợp tất cả các khả năng tinh thần
của
bạn
và
hướng
sức
mạnh tong hợp vao một mục tiêu cụ
thể.

Bạn sẽ học được bí mật của sức mạnh và
sự phong phu!



Hai cảm xúc tiêu cực và tích cực không
thể ngự trị tâm trí bạn cùng một lúc.

Đó chính là sự tập trung.



Sự độc lập bắt đầu từ sự tự dựa vào sức
mình.

Phần 11
S chú ý có kiểm soát
Sự chú ý có kiểm soát là hành động phối hợp
tất cả các khả năng tinh thần và hướng sức
mạnh tong đe đat một mục đích cuối cung. Đo
là một hành động có thể đạt được khi có sự tự
kỷ luật nghiêm ngặt nhất.
Hãy lắng nghe để tập trung va san sang lắng
nghe một chủ đề cho sẵn bất kể thời gian bao
lâu bạn có thể dành cho việc đó!

Hãy tập trung vào thứ mà bạn muốn và loại bỏ
những gì bạn không muốn!
-

Napoleon Hill -
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Phần mười hai
Làm vi c theo nhóm
Làm việc theo nhóm là sự hợp tác và phối hợp
với nhau trong một nỗ lực nhằm đạt mục tiêu
chung. Làm việc theo nhóm là chia sẻ một
phần tốt mà bạn có cho người khác!
Lam viec theo nhom khac vơi nguyen tac tư
tương ơ cho là nó dựa vào sự phối hợp các nỗ
lực mà không cần thiết phải bao hàm
nguyên tắc xác định rõ mục tiêu và nguyên tắc
hài hòa tuyệt đối mà cả hai nguyên tắc này
đều cần thiết cho liên kết tư tưởng.
Sự h p tác hài hò à một tài sản vô giá mà
ạn có thể có đư c, khi ạn cho đi một phần
củ mình.

12. Khơi d y tinh thần làm vi c theo
nhóm


Cac dư lieu ve sư đong gop to lơn
cho nen van minh đeu la san pham cua
sư phoi hơp lan nhau.



Sự nhiệt tình có tính chất lây lan và làm
việc theo nhóm là một kết quả chắc
chắn.



Một đội bóng tốt sẽ dựa vào sự hợp tác
hài hòa các nỗ lực hơn là kỹ năng cá
nhân.



ầu hết mọi người sẽ phản ứng thoải
mái với một yêu cầu hơn là một mệnh
lệnh.



ãy giúp người khác giải quyết vấn đề
của họ và họ sẽ giúp bạn giải quyết vấn
đề của riêng bạn.

-Napoleon Hill-
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13. Học hỏi từ những iều bất lợi

Phần mười ba
Điều bất lợi và s thất bại
Mọi bất lợi mà bạn gặp phải đều chứa hạt giống
lợi ích tương đương hoặc hơn thế. ãy nhận ra
câu nói đó và tin vào nó. Hãy khép cửa tâm hồn
bạn cho tất cả những thất bại và các tình huống
bạn đã gặp phải trong quá khứ để tâm hồn bạn
có thể hướng đến Thái độ Tinh Thần Tích Cực.
Mỗi vấn đề có một giải pháp- chỉ có bạn mới tìm
ra giải pháp đó!
Nếu bạn suy nghĩ rằng “Toi khong tin vao thai
đo that bai”, ban se nhan ra rang khong co
g đươc xem la thất bai- cho đen khi ban xem
no như vậy! Nếu bạn có thể nhìn vào vấn đề và
xem đó là sự thoái lui tạm thời và là bước bậc
cho thành công của bạn, bạn sẽ tin rằng giới hạn
duy nhất bạn gặp phải chính là giới hạn tinh
thần của bạn.
ãy nhớ r ng: mỗi thất ại mỗi thất v ng và mỗi
sự ất i đều m ng theo nó hạt giống i ích
tương đương ho c tốt hơn.

và thất bại


Mỗi người có thể đối mặt với thất
bại. Nó có thể là một bước bậc hoặc
một khối cản trở, tùy thuộc vào thái
độ tinh thần đối mặt của mỗi người.



That bai va noi đau la mot ngon ngư
mà bản chất của nó truyền thông
điệp tất yếu cho tất cả mọi người.



Bạn không bao giờ thất bại cho đến
khi bạn chấp nhận thất bại như là
tạm thời và cố thoát khỏi.



Edison đã thất bại 10.000 lần trước
khi hoàn thiện phát minh bóng đèn
điện. Đừng lo lắng nếu bạn chỉ thất
bại 1 lần.



Moi đieu bat lơi, moi that bai va
kinh nghiem khong may g de chiu
se mang theo no hat giong lơi ch
tương đương ma va the hien là một
món qua ban tang cua thượng đế.

-Napoleon Hill-
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Phần 14
Tầm nhìn sáng tạo

Tầm nhìn sáng tạo là kết quả tinh thần cho
những ai có thói quen muốn “đi them mot
chang đương”, đay khong phải là những việc
theo thói quen làm việc hàng ngày, cũng không
liên quan gì đến sự đền bù tiền bạc, nhưng mục
đích cao nhất của nó là làm những cái gọi là
không thể.
Tầm nhìn sáng tạo có quan hệ gần gũi với một
trạng thái tinh thần đo la niem tin, va trên thực
tế, những ai được minh chứng là có tầm nhìn
sáng tạo cao đều là những người luon co niem
tin lớn. Điều nay hơp ly và dễ hiểu khi chúng tôi
nhận ra rằng niem tin là phương tiện tiếp cận
Trí Thông Minh Vô Hạn, la coi nguon cua kien
thưc va sư kien, dù ít hay nhiều.
Sự tưởng tư ng là một hội thảo tâm hồn định
hình tất cả các kế hoạch cho sự thành công của
một cá nhân.

14. Nuôi dưỡng tầm nhìn s ng tạo


Sự tưởng tượng sáng tạo có nền tảng
trong tiềm thức và là trung gian mà
thông qua đó bạn nhận biết những ý
tưởng mơi va hoc hoi những sự việc
mới.



Sự tưởng tượng tổng hợp xuất phát
từ kinh nghiệm và lý trí; sự tưởng
tượng sáng tạo thường xuất phát từ
sự cam kết của bạn để đạt mục tiêu
đề ra.



Sự tưởng tượng nhận ra các giới hạn.
Tầm nhìn sáng tạo không nhìn thấy
giới hạn.



Khả năng tưởng tượng của bạn sẽ trở
nên yếu nếu không sử dụng tới, hãy
khơi dậy nó.



Ngươi
đan
ong
ma
nhung
mot khoanh kem vao socola va goi no
la banh" skimo
ie", đa tao van
may cho m nh chỉ trong 5 giây tưởng
tượng để tạo ra ý tưởng!

-Napoleon Hill-
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15. Duy trì s c khỏe hợp lý
Phần 15
Duy trì S c khỏe Hợp lý
Thực hiện công việc, giải trí, tinh thần tốt cùng
với việc ăn uống điều độ và có chút óc khôi hài
là bạn đã đang đi đúng trên con đường dẫn
đến sức khỏe tốt và hạnh phúc.



Đe duy tr Thai đo Tinh than T ch
cưc va phat trien than the, tinh
than khoe manh, ban phai chinh
phuc noi sơ va sư lo lang.



Bất kỳ những gì ảnh hưởng đến
sức khỏe thể chất cũng sẽ ảnh
hưởng đến sức khỏe tinh thần của
bạn.



Thái độ Tinh Thần tích cực là yếu
tố quan
trọng
nhất
để
có sức khỏe thể chất và tinh thần
tốt.



Tập thể dục sẽ tạo ra tinh
thần hăng hái về thể chất và tinh
thần. Nó sẽ xóa đi sự uể oải
và mệt mỏi từ cơ thể đến tinh
thần.



Neu ban khong san lòng chăm
lo thân
thể
của
bạn,
bạn sẽ thiếu đi khả năngduy trì
thái độ tinh thần tích cực trong
các tình huống quan trọng kiểm
soát cuộc sống của bạn.

Không cố gắng để chữa bệnh nhức đầu mà tốt
hơn là chữa những gì gây ra bệnh đó.
Bất cứ gì bạn sở hữu, vật chất, tinh thần, bạn
phải sử dụng nó hoặc sẽ mất nó.
Bạn có tinh thần với một thân thể khỏe mạnh!
Vì bộ não của bạn đã kiểm soát cơ thể bạn, nên
có thái độ tinh thần tích cực sẽ mang lại cho
bạn sức khỏe tốt. Thiết lập thói quen sức khỏe
cân bằng tốt giữa công việc, giải trí và nghiên
cứu, và hãyphát triển, duy trì thói quen tư duy
tích cực. Hãy nhớ rằng, bạn nghĩ đến điều gì,
điều đó sẽ có thể thành sự thật.
Nếu bạn nghĩ r ng bạn bệnh, thì bạn s bệnh.
-Napoleon Hill-
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16.Cân ối tiền bạc và thời gian của bạn
Phần mười s u
Cân ối thời gian và tiền bạc
Cac no lực của chúng ta chỉ mang lại hiệu quả
cao khi chúng ta biết cân đối và tổ chức thời
gian hợp lý. Trung bình một người có 24 giờ
mỗi ngày và nên chia ra như sau: 8 giờ để ngủ,
8 giờ để làm việc, 8 giờ để giải trí và thư giãn.
Người thành công thường biết cách cân đối thời
gian, thu nhập và chi tiêu trong cuộc sống hàng
ngày. Người thất bại thường lãng phí thời gian
và thu nhập, coi nhẹ giá trị của việc đó.
ãy nói cho tôi biết bạn sử dụng thời gian rãnh
rỗi như thế nào và bạn tiêu tiền ra sao, tôi sẽ
nói cho bạn biết nơi đâu bạn sẽ đi và bạn sẽ trở
thành người như thế nào trong mười năm sau.
-Napoleon Hill-



ay noi cho toi biet ban sư dung
thơi gian ranh roi như the nao va
bạn tiêu tiền ra sao, tôi sẽ nói cho
bạn biết nơi đâu bạn sẽ đi và bạn sẽ
trở thành người như thế nào trong
mười năm sau.



Thương xuyen kiem tra ban than
đe biet đươc ban tieu thơi gian
va tien bacnhư the nao va ơ đau.



Bí mật của việc đạt mọi thứ là: ÃY
LÀM NÓ BÂY GIỜ!



Thời gian là quý báu, không nên
lãng phí thời gian cho việc tranh cãi
và bất mãn.



Một số sai lầm có thể khắc phục,
nhưng sai lầm khi lãng phí thời
gian thì không thể. Khi thời gian
trôi qua, nó sẽ trôi qua mãi mãi.

1
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Phần mười bảy

17. Sử dụng S c mạnh hói quen Vạn v t

S c mạnh hói quen Vạn v t



Có thể lấy một thói quen này để thay
thế một thói quen khác.

Trat tư quy luat tư nhien cua the giơi đa minh
chưng rang chung đươc kiem soat theo mot
kế hoạch chung.



Tất cả thành công và thất bại của bạn
là kết quả của thói quen bạn tạo ra.



Trat tư quy luat thien nhien cua the
giơi đa đưa ra bang chưng rang chung
được kiểm soát theo một kế hoạch
chung.



Ở mỗi kết quả đều có nguyên nhân, và
kết quả xảy ra do việc sử dụng sức
mạnh thói quen vạn vật.



Trước tiên bạn chọn thói quen, sau đó
nó sẽ chọn bạn.

Con ngươi la vat the song duy nhat co sưc
manh lưa chon cach thiet lap suy ngh va cau
truc hanh vi của mình.
Bạn có sức mạnh để phá vỡ các thói quen xấu
và tạo ra thói quen tốt đúng nơi đúng chỗ.
Nơi ạn ở và thói quen ạn àm s hình thành
n n con người ạn do ởi những thói quen,
suy nghĩ và hành vi củ ạn.
-Napoleon Hill-
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