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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ)) :ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن
دﺳﺖﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدﯾﻢ(( .درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﯾﮏ ﻗﻔﻞ.

ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻢ از اﺑﺘﺪا ادﻋﺎ ﮐﻨﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن ﻣﺎ ﻣﺴﺎوی ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده
ً
دﻗﯿﻘﺎ
ﺑﻮدنﻣﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ از اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در دﻧﯿﺎ
ً
ً
ﻋﯿﻨﺎ
ﻋﯿﻨﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﻧﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻪ ﮐﺴﯽ

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

اﻧﮕﺸﺖ روی ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﺬارم ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﺻﺮاری

ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻗﺪر ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﻓﺘﺨﺎر
اﻋﺠﺎبآوری ارزش ﺧﻮدﺗﺎن را درک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و

ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .آﻣﺎده ﯾﮏ ﺷﺮوع ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
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ﻓﺼﻞ اول

ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ!
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻀﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ! دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻮاری ﮔﺮﻓﺘﻦ

آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﻧﮕﺎر “ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ دادهاﯾﻢ ﻧﯿﺰ از ﺳﺮت زﯾﺎد اﺳﺖ!”.

روی ﺻﺤﺒﺘﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﯿﺰی ارزش ﺑﺮای وﻗﺖ ،اﻧﺮژی و

اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﮐﻪ از دﺳﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ و ﻗﺼﺪ

دارم ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ روﺷﻦ ﮐﻨﻢ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ وﺟﺪان
ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻨﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز ،اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن

ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ… ﺳﮑﻮﺗﯽ ﺧﺒﯿﺜﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ
ارزﺷﻬﺎیﺗﺎن ﻧﮑﻨﻨﺪ!

ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت زﯾﺎدهروی ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﻫﻮﯾﺖ و دارایﻫﺎی

ﺷﻤﺎ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻣﻮﺿﻮع از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ :ﺷﻤﺎ
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ داراﯾﯽﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی را ﯾﺪک ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮدﺗﺎن و دﯾﮕﺮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮ روی اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ،ﺟﺬاب و اﻧﮕﺸﺖﻧﻤﺎ
اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ .ﺗﮏﺗﮏ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و درک ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ

ﭼﻄﻮر اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﺸﺎن آنﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ
ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز و ﺗﺎ

اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتﻣﺎن ﺷﮕﻔﺖ زده ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﯾﻢ.

ﻣﺎ ﺑﺮ روی اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪدار ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﺎدی و ﺑﻌﺪ ﺑﺮ روی
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺎدی و ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪارس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتﻣﺎن را اداﻣﻪ دادﯾﻢ .ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎ را اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ دﻫﺎن ﮐﺮد! ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای

ﻋﺠﯿﺐ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ راﺣﺘﯽﻫﺎ ﺷﮕﻔﺖ زده ﻧﻤﯽﺷﺪﯾﻢ و
اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺮﭼﯿﺰی را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﯾﻢ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ… آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﻓﺎش

ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ؟

ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎورش ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ﭘﺲ

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدادﯾﻢ )ﻫﻨﻮز ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ

ﻧﮕﻔﺘﻪام ،ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﺪ( .ﺷﺎﯾﺪ
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ رخ داده! ﺑﺎﯾﺪ اول از ﻫﻤﻪ ،از درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ

ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻋﺠﯿﺐﺗﺮی
ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻨﺪﻓﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻓﺘﯿﻢ .ﻣﻨﻈﻮرم اﻓﺮادی ﺑﺎ
ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮی از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ

ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺮوﻃﯽ ﺑﺎﻻ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺳﺸﺎن را رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ از
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻤﻞ آنﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
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ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﮔﯿﺮﺷﺎن ﻧﻤﯽآﻣﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺳﺮ
ﭼﻬﺎرراهﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ

ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺤﺎل ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آزﻣﻮدﯾﻢ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.

ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ
رﻓﺘﯿﻢ .ﮐﺘﺎبﻫﺎی زﯾﺎدی را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ
آن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﮕﻔﺖ آور ﭼﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ را آﻧﻘﺪر ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ

ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد…
ﻣﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ از ﻫﺮ  ۵ﻧﻔﺮ،
 ۴ﻧﻔﺮ از آنﻫﺎ )ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد از اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ و
اﻓﺘﻀﺎح ﺟﺎﻣﻌﻪ( از اﮐﺜﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ و ﺑﺴﯿﺎر

ﻣﻮﻓﻖ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺎ از آنﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ!

ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ،

ﺑﺮﺧﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷﯽ ﻋﺠﯿﺒﯽ داﺷﺘﻨﺪ )ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  ۱۴۰ﺗﺎ  ،(۱۵۰ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﯽ ﺣﯿﺮتآور ذﻫﻨﺸﺎن راهﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪای ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﻮش
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﻓﻈﻪای اﻓﺴﺎﻧﻪای ﺑﺮﺧﻮردار

ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ در
ً
واﻗﻌﺎ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎ راﺑﻄﻪای ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد؟
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ﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را رﻫﺎ ﻧﮑﺮدﯾﻢ و اداﻣﻪ دادﯾﻢ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ
اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺳﺮﺷﻨﺎس را ﺑﻪ ﻗﻠﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﺳﺘﻌﺪاد و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد.

ﻣﻦ در اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ "ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ" را در ﻗﺎﻟﺐ راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای  ۱۰ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از ﻧﺘﺎﯾﺞ
آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ .اﺛﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺎ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺷﺮط
آﻧﮑﻪ از ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻣﻔﯿﺪ و ﺟﺬاب ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﺑﻪ

ﺗﮏ ﺗﮏ آنﻫﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ دﻟﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ در دﺳﺖ
دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦﺣﺎﻻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.
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ﻓﺼﻞ دوم

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
ﻣﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﺮﮐﺪام ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﻗﻔﻠﯽ را
ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎمدﻫﻨﺪ.
ً
دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﺪ درب ﻣﻨﺎزل ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻔﻞ آﻧﻬﺎ را

ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ دارای ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد ﺑﻮدﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻠﯿﺪی ﻫﺮ دری را ﺑﺎز ﮐﺮد .دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم ﻫﺴﺖ ﺷﯿﺎرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﺎرﻫﺎی دروﻧﯽ ﻗﻔﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻗﻔﻞﻫﺎ ﻫﻤﺎن آرزوﻫﺎ ،اﻫﺪاف و راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﺳﺖ و
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻗﻔﻞﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﺧﺘﺮاع ﻻﻣﭗ در ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻫﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ،ذﻫﻨﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎس ادﯾﺴﻮن را

ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ .اﺧﺘﺮاع ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﻮد .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از دﻧﯿﺎ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﭘﻞ

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ

ﻧﯿﺎزﻫﺎی رواﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﻮد .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد دﻗﯿﻖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻋﺎدی از ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐﺷﺪه از

ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻼﯾﻖ ،ﺟﺮأت ،ﺧﺮاﺑﮑﺎریﻫﺎی ﺟﺴﻮراﻧﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
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ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﻌﺪاد و وﯾﮋﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﯽ ،ﻣﯿﺰان ﺗﻼش،

ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺻﺪﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،اﯾﻦ ﻓﻘﻂ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را

ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻣﺎ از اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ
ﻫﻤﺎن ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮﮐﺪامﻣﺎن ﮐﻠﯿﺪی ﻏﯿﺮ ﺗﮑﺮاری و ﻣﻨﺤﺼﺮ

ﺑﻪﻓﺮد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ!

ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻬﺖدﻫﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻧﺒﻮﻏﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻗﻔﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ.
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﻤﺎن روﯾﺎﻫﺎ و اﻫﺪاﻓﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر
اﯾﻦ ﻗﻔﻞﻫﺎ
ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻗﻔﻞ آرزوﻫﺎﯾﻤﺎن از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮔﺎم اول:

ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮔﺎم اول ﻣﯽروﯾﻢ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮد

ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻤﯿﻖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ دوران ﮐﻮدﮐﯽﺗﺎن ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ .ﯾﺎد

ﻣﺪرﺳﻪ ،دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﺎزیﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﺘﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ در
ﭼﻪﭼﯿﺰی از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدهاﯾﺪ.

ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻧﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺷﻤﺎ .ﻧﻘﺎط ﻗﻮت،
ﻫﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺨﺼﻮص ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺧﻮب و ﺑﻠﮑﻪ
ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﻤﺎ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ً
اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ و
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ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﮐﻪ در وبﺳﺎﯾﺘﻢ ﻗﺮار دارد در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺎدرﯾﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ

ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت را

ﺑﺮاﯾﺘﺎن ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ.

ﻧﻘﺎط ﻗﻮت؟

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﺎﻟﻮپ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ .ﮔﺎﻟﻮپ
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دﻧﯿﺎ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ و ﺳﻨﺠﺶ
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﺳﺎل در  ۲۷ﮐﺸﻮر

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻼﺻﻪ دارﯾﻢ درﻣﻮرد ﯾﮏ ﺳﻮﭘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺰرگ ﺻﺤﺒﺖ

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ ۶ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد۶ .ﺑﺮاﺑﺮ! اﯾﻦ

ﺣﺮف ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ از روزی ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ۶ﺗﺎ از ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﺎرﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ
ازای ﻫﺮ ﮔﺎم ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی  ۶ﮔﺎم دﯾﺮوز ﻗﺪم ﺑﺮﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﮔﺎﻟﻮپ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ در آن ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﻤﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ

ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ ،ﺗﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،اﻣﯿﺪ و ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
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دﯾﮕﺮان ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﺣﺎﻻ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت؟

ﭼﻄﻮر ﻧﻘﺎط ﻗﻮت را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ و روزﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ .از اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺣﺴﺎس ﻟﺬت

ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﻤﮑﻦ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و در آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺬر زﻣﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ؟ آﻧﻬﺎ
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪی اﻧﻘﻼب ﻧﻘﺎط ﻗﻮت را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.

ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﻤﺎ آن دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ )و ﻧﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﺷﻤﺎ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ .ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﻤﺎ از ﺟﻨﺲ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزﻣﺮه و ﮐﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد را در آن دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮب ،ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و

ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﻔﮑﺮ ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از آزﻣﻮنﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ً
ﻗﻄﻌﺎ
ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان ﺧﻼق ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و

اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﻨﺠﮑﺎوی
ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد.
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ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ و اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮب ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ

از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی روﺣﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎم
ً
ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رواﺑﻂ را ﭘﺪﯾﺪ آورﯾﺪ.
ﮐﻪ ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽﺗﺎن در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﺎ در ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ

ﻧﺒﻮغ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺷﻤﺎ در ﮐﺪام ﺣﻮزهﻫﺎ ﻗﺎدرﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ
رواﺑﻂ را ﺷﮑﻞ دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﺰرگ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ.
ﮔﺎم اول

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﺒﻮغ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺸﺎن آﻧﻬﺎ را در ﮔﻮﺷﻪای ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و

ﺣﺘﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ از ﭼﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
آرزوﻫﺎﯾﺘﺎن رﻫﺴﭙﺎر ﺷﻮﯾﺪ.

از دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﻣﻬﻢ
ﻧﯿﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﯽ را در ﺷﻤﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺪامﯾﮏ از آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺎم اول ،دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ
ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ! ﯾﺎدﺗﺎن ﮐﻪ ﻧﺮﻓﺘﻪ؟ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زودی ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و

ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺪام ﻗﻔﻞﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺪام
ﻗﻔﻞﻫﺎ ﻧﺸﻮﯾﺪ! اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖﻣﺎن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻔﻞ روﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﺪاﯾﺖ
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ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ زودی ﺑﺎ ﻗﻔﻞ آرزوﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﮐﺎری و ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

ﻧﮕﺮان ﻗﻔﻞ آرزوﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آرزوﻫﺎ و روﯾﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ از اﻋﻤﺎق
ً
ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﻤﺎﯾﻼت و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﻤﺎ
وﺟﻮدﺗﺎن ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آرزوﻫﺎ و
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎ
روﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن دارﯾﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﻗﻔﻞ آرزوﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ
ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻔﻞ آرزوﻫﺎ ،ﻫﻤﺎن روﯾﺎﻫﺎ و اﻫﺪاف واﻗﻌﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ .درﺑﺎره ﻫﻤﺎن

ﻗﻔﻠﻬﺎﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ﻓﮑﺮ و ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻗﻔﻞ ﺛﺮوت ،ﻗﻔﻞ اﺛﺮﮔﺬاری ،ﻗﻔﻞ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ،ﻗﻔﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻗﻔﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن آرزوی آن را دارﯾﺪ .راه
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﻠﯿﺪ ﻗﻔﻞ روﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن ﺷﻮﯾﺪ

و ﺧﻮدﺗﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻌﺠﺰه ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰهی

ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ آرزوﻫﺎﺳﺖ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از
ﮔﺎم اول ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺪم ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﯾﺪ و
ﻣﺴﯿﺮ را ﭘﯿﻤﻮده اﯾﺪ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮔﺎم دوم ﺑﺮوﯾﻢ:
ﮔﺎم دوم

اﻫﺪاف و روﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن را در ﮔﻮﺷﻪ ای دﯾﮕﺮ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮﺻﺖ

ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻠﯿﺪی را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ
ً
ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن آﻣﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮردی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و اﮔﺮ ﻣﻮردی
آن را دوﺑﺎره در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
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ﺣﺎﻻ اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻫﺪاﻓﯽ
ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﻋﻤﺎق وﺟﻮد ﺷﻤﺎ در اﻧﺘﻈﺎر

ﭼﻨﯿﻦ روزی ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻪﺷﺪن ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻮسﻫﺎی ﻋﺎدی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ .در اداﻣﻪ

ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻫﻢ اﯾﻦ ﻗﺪم ﺑﺰرگ را ﺑﺮﻣﯽدارﯾﻢ؛ ﻣﻨﻈﻮرم ﻫﻤﺎن ﺗﻌ•ﻦ
ﻫﺪفﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ زودی ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻫﺪفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺎم دوم

ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ و ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺰرگﺗﺮ را
ﻣﯽﺟﻮﺋﯿﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻔﻠﺘﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ﯾﺎدﺗﺎن

ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﮐﻠﯿﺪ ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﻔﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮏﺗﮏ ﻗﺪمﻫﺎ را ﺑﺮدارﯾﺪ .آﻣﺎدهاﯾﺪ؟

ﭼﻄﻮر ﻫﺪفﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ ﺑﻪ ازای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل  ،ﺑﺮای  ۳دﻗﯿﻘﻪ وارد ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ

ﺷﻮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ از آن ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ؟ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻣﺮﺗﺐ اﺳﺖ و

ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎق ﺑﺪی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﮔﺮ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد.

ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﻢ .ﺷﻤﺎ را دو ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ .دﻓﻌﻪ اول ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﯿﻢ
آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺣﺎل زﺑﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ

اﺳﺖ .اﻣﮑﺎن ﺧﻔﮕﯽ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻃﻮری ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺗﺎ  ۵دﻗﯿﻘﻪ دﯾﮕﺮ  ٪۷۰اﻓﺮاد ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه در آﻧﺠﺎ از ﻫﻮش
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ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯿﺴﺖ .آﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ در ازای ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮای ۳
دﻗﯿﻘﻪ وارد آﻧﺠﺎ ﺷﻮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ۵
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮای ﺧﺮوج ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪداﺷﺖ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ  ۳دﻗﯿﻘﻪ از زﻣﺎﻧﺘﺎن را در

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ درﺣﺎل آﺗﺶﺳﻮزی ﺳﭙﺮیﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ .ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎده در آن ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎﻧﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد!

دﻓﻌﻪ دوم وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺎ
داﺧﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺮوج را ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ در ﻋﺮض ۳

دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ او را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و از درب ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ .دﺧﺘﺮﺗﺎن

ﻓﻘﻂ  ۵دﻗﯿﻘﻪ ﻓﺮﺻﺖ دارد ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ و ﺷﻤﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﺮای ﻧﺠﺎت
او ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﯿﺪﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪ و
ً
دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻞ اﺳﺖ .آﯾﺎ وارد ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟ آﯾﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻄﺮ
اﯾﻦدﻓﻌﻪ از ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪ؟ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﺪون ﻫﯿﭻ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ

ﮐﻤﮏ دﺧﺘﺮﺗﺎن ﻣﯽروﯾﺪ.

ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻮرد وﺟﻮد داﺷﺖ؟ ﭼﺮا ﯾﮑﺒﺎر ﺣﺘﯽ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل
ً
ﻓﻮرا وارد ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪه آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦﮐﺎری ﻧﺸﺪﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ

ﺷﺪﯾﺪ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺎر اوﻟﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ
ﻧﺸﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻓﺮدی ﺑﯽاراده و ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﯿﺪ و
اﯾﻨﻄﻮر ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎر دوم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎ اراده و ﻗﻮی ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﺪ؟!

اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی رواﻧﺸﺎﻧﺴﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف اراده ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ!

ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻦ ،ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از اراده ﻻزم اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم

ﻗﻮا و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺷﻮاریﻫﺎ و ﺧﻄﺮات راه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪﻓﺘﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در دﻓﻌﻪ دوم
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ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺎری ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺎری دﺷﻮار را ﺑﺪون ﻟﺤﻈﻪ ای ّ
ﺗﻌﻠﻞ اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ؟ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،اﯾﻦ "دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر" ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن "ﭼﺮاﯾﯽ"

اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و "ﻧﯿﺮوی ﭼﺮاﯾﯽ" ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮال ﺿﻤﯿﺮ
ﻧﺎﺧﻮداﮔﺎهﺗﺎن ﮐﻪ "ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟".
دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم دادن را در ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ راز ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم ،از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺎ رﯾﺸﻪایﺗﺮﯾﻦ
دﻻﯾﻠﺘﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪن را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ

ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻢ .راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺸﺪه ﺑﺰرگ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ
ً
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ارزشﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺷﻤﺎ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ارزﺷﻤﻨﺪﻧﺪ؟ رﻓﺎه ﻣﺎﻟﯽ؟ آراﻣﺶ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ؟ ﻋﻠﻢ و

داﻧﺶ؟ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان؟ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ در دﻧﯿﺎ؟ زﯾﺒﺎﯾﯽ؟ ﺷﻬﺮت؟ اﺛﺒﺎت
ﺧﻮد؟
ً
ً
ﺣﺘﻤﺎ
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ .دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﺗﺎ ارزشﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﻤﺎ

ارزشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺮاﻓﺖﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺮﺷﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﻐ•ﺮ دﻫﯿﻢ .ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻤﺎ را در ﻣﺴﯿﺮی ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و

رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ارزشﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮای
ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ آنﻫﺎ را در ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و در ﮔﻮﺷﻪای

ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﯿﺎ¤ﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ارزش را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .رﻓﺎه ﻣﺎﻟﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﯽ ﻣﻌﻘﻮل رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ً
ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی از زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .اﮔﺮ
واﻗﻌﺎ اﯾﻦﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ،
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ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺧﻮشرﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮاﯾﺘﺎن دﺷﻮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﺮا

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ درآﻣﺪﺗﺎن اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﺮاﯾﺘﺎن دﺷﻮار
ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد ﺗﺎ ﯾﮏﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ

وﻗﺖ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﺨﻮرﯾﺪ! ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ
ً
ارزشﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
واﻗﻌﺎ ارزشﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ

ﻧﺒﺎﯾﺪ ارزشﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ارزشﻫﺎ درون ﻣﺎ
ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ

ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻐ•ﺮ دﻫﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﺮاﯾﺘﺎن

ﯾﮏ ارزش ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎهﺗﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ً
واﻗﻌﺎ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ از ارزشﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
آﯾﺎ
ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ارزشﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺳﻮادﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮض

ﮐﻨﯿﺪ ﺛﺮوﺗﯽ ﺑﯿﺶاز ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺟﺰو ارزشﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد .ﺣﺎﻻ ﺧﯿﻠﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﯿﺶ از زﻣﺎن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن وﻗﺖ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮل درﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺗﺎن
ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺟﺎﻟﺐ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﯾﺎ
ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﮐﺎﻟﯿﻔﻮرﻧﯿﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  Carmelوﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﭘﺮ اﺳﺖ از آﺛﺎر ﻫﻨﺮی اﻓﺮاد ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﻣﻮﻓﻖ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.

ﻣﻦ ﺧﻮدم از ﻧﺰدﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﯾﺪن ﮐﺮدهام .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ وارد ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎ
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اﻓﺮادی آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﺗﺠﺎرت ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ و

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ رﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮده و

ﻣﺸﻐﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻨﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد در  Carmelﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺛﺮوت ،ﻫﻨﺮ و ﻫﻨﺮ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺟﺰوی از ارزشﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮده و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻘﻄﻪای از آﺳﺎﯾﺶ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻫﻨﺮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﯾﮑﯽ از ارزش ﻫﺎی ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﺿﺮ

ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ از ﻋﻤﺮﺗﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻠﻢ ﻧﻘﺎﺷﯽ در دﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺗﻠﻒ
ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺐ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪ! اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

اوﺿﺎع ارزﺷﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﻮد؟

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﻫﺪافﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی
ارزﺷﻬﺎی دروﻧﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ

درآ¤ﺪ .ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺑﺪون ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ و اراده
ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ در آن ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن اﮐﺜﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻫﺪاف ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻮس ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ! ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﻟﻤﺎن آب ﻣﯽاﻓﺘﺪ.

ﺧﻮدروی ﻣﺪل ﺑﺎﻻی دوﺳﺘﻤﺎن را ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ و ﻫﺪف ﮔﺬاری ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ  ۱ﺳﺎل
دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺧﻮدرو را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﺑﯽ ارزﺷﯽ اﯾﻦ

ﻫﺪف ﭘﯽ ﻣﯿﺒﺮﯾﻢ و ﮐﻢ ﮐﻢ ﺳﺮد ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ .ﻣﺎ ﺳﺮد ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ
آوردن ﺧﻮدروﯾﯽ در آن رﻧﺞ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺰو ارزشﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ .و وﻗﺘﯽ

ﺳﺮد ﺷﻮﯾﻢ دﯾﮕﺮ دﺳﺖ و دﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری در راﺳﺘﺎی آن ﻫﺪف

ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.

| ۱۸

ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ

ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ .اول ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ارزﺷﻬﺎ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺑﻪ

روزرﺳﺎﻧﯽ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ در ﮔﺎم دوم ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﺎم دوم را ﺑﺎ

اﻫﺪاف ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺧﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﻮس ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﭼﻪ
ﺧﻮدﺗﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ً
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ
واﻗﻌﺎ ﺟﺰو اﻫﺪاف ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮔﺎم ﺳﻮم

ارزﺷﻬﺎی اﺻﻠﯽﺗﺎن را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ "ﺑﺮای ﭼﻪ

ﮐﺴﺎﻧﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارزش ﻗﺎﺋﻠﻢ؟ وﯾﮋﮔﯽ آن اﺷﺨﺎص ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺛﺮوت ﯾﺎ

داﻧﺶ؟ ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﻬﺮت؟ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ارزشﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽﺗﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم

اﻫﺪاف و روﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ارزﺷﻬﺎی دروﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺳﺎزﮔﺎری
ً
واﻗﻌﺎ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﺎ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ
دارﻧﺪ؟ آﯾﺎ
و رﺿﺎﯾﺖ دروﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪاﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﺟﻮاﺑﺘﺎن ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﻫﺪاف
ﺧﻮدﺗﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﺪ و اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﮔﺎم ﻧﻤﺎﻧﺪه ،ﻓﻘﻂ  ۵دﻗﯿﻘﻪ از روی ﺳﺎﻋﺘﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ

ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﻫﺪف ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﯿﺮﺳﺪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ و در دﻗﯿﻘﻪ آﺧﺮ
ﻣﻮارد ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺷﻤﺎ و اﯾﻦ اﻫﺪاﻓﺘﺎن...
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ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﻪ

ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و دﯾﺪن اﻫﺪاف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ! آﻧﻬﺎ
اﻫﺪاﻓﺸﺎن را ﻧﻤﯿﭙﺴﻨﺪﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﺨﻮد دﯾﮕﺮ از اﻫﺪاﻓﯽ

ﮐﻪ اﺻﻼً دوﺳﺘﺸﺎن ﻧﺪارم.

ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ اﻫﺪاف ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺘﺎن ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزﯾﺪ،

آنﻫﻢ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﮔﺎم ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ و آﻧﻘﺪر ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ ﺧﺮوﺟﯽ اﻫﺪاﻓﺘﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آن "ﻧﻪ" ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺘﺎب اﺛﺮ ﻣﺮﮐﺐ از دارن ﻫﺎردی را ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب،
ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻫﺪاف
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ً
دﻗﯿﻘﺎ
ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻫﺪاف و روﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ آرزوﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﺑﺤﺎل روﯾﺎﻫﺎ و اﻫﺪاف
زﯾﺎدی در ﺳﺮ ﭘﺮوراﻧﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ از آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦﺑﺎر ﺑﺎ
دﻓﻌﺎت ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دارد .اﯾﻦﺑﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻢ .ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ :اﯾﻦﺑﺎر ﺑﺎ
دﻓﻌﺎت ﻗﺒﻞ ﻓﺮق دارد.

ﭼﺮا اﯾﻨﺪﻓﻌﻪ ﺑﺎ دﻓﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارد؟ اﯾﻨﺒﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﻠﯿﺪ ﻗﻔﻞ
آرزوﻫﺎﯾﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ،اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و اﻫﺪاﻓﺘﺎن را

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﯾﺪ و اﯾﻦ ﺗﻐ•ﺮی اﺳﺎﺳﯽ در ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻓﺮﯾﺐ اراده را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد! از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ﺷﯿﻮه ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ.

ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ را زود ﻧﺨﻮرﯾﺪ

در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ روی ﮐﻮدﮐﺎن ،آﻧﻬﺎ را در اﺗﺎﻗﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﯾﮏ ﻋﺪد

ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ)ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮراﮐﯽ ﺧﻮﺷﻤﺰه( ﺟﻠﻮﯾﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ)ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ
ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ( .ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻮدک ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ آزاد ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ را ﻫﻤﯿﻦ
ً
ﺑﻌﺪا ﺑﺨﻮری .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدﯾﻢ آن را ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﺷﯽ،
اﻻن و ﯾﺎ
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ﯾﮏ ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮﻫﺎﯾﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ دوﺗﺎ

ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ ﺑﺨﻮری!

ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮک ﻣﺤﻘﻖ از اﺗﺎق ،ﮐﻢﮐﻢ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪﻧﺪ و دﺳﺖ

ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ دراز ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﺑﺮ وﺳﻮﺳﻪ ﻏﻠﺒﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ و دو ﻋﺪد ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ ﺧﻮردﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در آﯾﻨﺪه ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن

ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ و آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ
در ﻣﺪرﺳﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه و ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣﻮرد اﯾﻦ

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺘﺎبﻫﺎی زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ دارد؟ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ در ﻃﻮل روز ﺑﺎ

ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ .آﯾﺎ ﺧﻮردن اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ را
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻬﺮه از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ
در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﯾﮏ ﺧﻮدروی  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و

ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﻫﻤﺎن ﭘﻮل را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ روﺷﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺰهﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ﺻﺒﺮ

ﻻزم اﺳﺖ.

ﻋﺎدات ﻣﺆﺛﺮ را درﯾﺎﺑﯿﺪ

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﯿﺪﻫﻢ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﺪ :ﯾﺎ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ¥ﭘﻮل ﻧﻘﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﯾﮏ اﺳﮑﻨﺎس  ۱۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ۳۱
روز ،ﻫﺮروز  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﮐﺪام را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟ ﺑﯿﺎ¤ﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺎﻫﻢ

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
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ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎب اول

اﻧﺘﺨﺎب دوم

روز اول

 ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

¥ ۱۰۰

روز دوم

 ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

¥ ۲۰۰

روز ﺳﻮم

 ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

¥ ۴۰۰

روز ﭼﻬﺎرم

 ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

¥ ۸۰۰

روز دﻫﻢ

 ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

¥ ۵۱.۲۰۰

روز ﯾﺎزدﻫﻢ

 ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

¥ ۱۰۲.۴۰۰

روز ﻫﻔﺪﻫﻢ

 ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

¥ ۶.۵۵۳.۶۰۰

روز ﻫﺠﺪﻫﻢ

 ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

¥ ۱۳.۱۰۷.۲۰۰

روز ﻧﻮزدﻫﻢ

 ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

¥ ۲۶.۲۱۴.۴۰۰

روز ﺑﯿﺴﺘﻢ

 ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

¥ ۵۲.۴۵۸.۰۰۰

روز ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

 ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

 ۱۰۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ¥

روز ﺑﯿﺴﺖ و دوم

 ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

 ۲۰۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ¥

روز ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ

 ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

 ۳.۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

روز ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ

 ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

 ۶.۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

روز ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ

 ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

 ۱۳.۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

روز ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ

 ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

 ۲۶.۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

روز ﺳﯽام

 ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

 ۵۲.۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

روز ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ

 ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

 ۱۰۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥
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ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺻﻼً ﻓﮑﺮش را ﻣﯿﮑﺮدﯾﺪ اﮔﺮ ﯾﮏ  ۱۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را ﻓﻘﻂ در ۳۱
دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۰۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ¥ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ؟! ﺑﯿﺎ¤ﺪ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ:

ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻋﺎدﺗﯽ دارد .ﻫﺮ روز وﺳﻂ روز ﮐﺎری ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﯿﮏ و ﻟﯿﻮاﻧﯽ

ﭼﺎی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۰ﻫﺰار  ¥از ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

او ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﺟﺪول ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای ﺳﺎده ﮐﺮد)اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ

ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺪول اﺑﺘﮑﺎر ﻣﻦ ﻧﺒﻮده!( .اﮔﺮ او اﯾﻦ ﻋﺎدت را ﺑﺮای  ۷ﺳﺎل اداﻣﻪ دﻫﺪ،
 ۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن  ¥ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﯿﮏ و ﭼﺎی و ﺑﺎﻻی  ۱۵ﮐﯿﻠﻮ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد! ﺣﺎﻻ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﺎدات او ﺑﻮد.

ﻋﺎدتﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﺮار ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺗﮑﺮار ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﻮﭼﮏ ،ﻧﺘﯿﺠﻪای
ﺑﺰرگ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻓﻘﻂ روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪای ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻃﯽ  ۵ﺳﺎل از ﺷﻤﺎ ﻓﺮدی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ و ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺴﺎزد .ﺧﻮردن ﻓﻘﻂ  ۱۲۵ﮐﺎﻟﺮی

ﺑﯿﺸﺘﺮ در روز ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻃﯽ  ۵ﺳﺎل ﺷﻤﺎ را  ۷ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭼﺎق ﮐﻨﺪ .و ﺑﺮﻗﺮاری ﻓﻘﻂ
 ۳ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎﺗﺘﺎن در روز ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﺷﻤﺎ ﯾﮏ

ﺳﻮﭘﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺑﺴﺎزد .ﭘﺲ ﻗﺪرت ﻋﺎدات را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ وارد ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﮔﺎم دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ آرزوﻫﺎ و
روﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ﺷﻮﯾﺪ.
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ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ

ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻪ ﻟﺬتﻫﺎﯾﯽ را زود ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در آﯾﻨﺪه ﺳﻮدی ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ در روز در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ ﺿﺮرﺗﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺸﻮد و ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪﻧﺘﺎن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﺪه اﻧﺪ؟ ﺧﻮب ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻌﺎرف

را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺣﺎﻻ ﯾﺎدداﺷﺘﺸﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﺎم ﺷﺸﻢ

ﺣﺎﻻ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ از ﻋﺎداﺗﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎﺑﺤﺎل ﻣﺎﻧﻊ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﭼﻪ ﻋﺎداﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﺮار رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺷﺘﺒﺎه
در ﺷﻤﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ؟ آﯾﺎ روزاﻧﻪ زﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه اﻣﺎ ﻣﺪاوﻣﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎزی ،ورق زدن

ﻣﺠﻼت ،ﮔﺸﺘﻦ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری و… ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ؟ ﺗﮑﺮار

ﮐﺪام رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﯿﺎ•ﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌﯽ ،ﮔﺎمﻫﺎ را ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ:

ﻃﺎﻫﺎ ﻋﻠﯽزاده ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮب ﻣﻦ ،در ﺧﻮد اﺳﺘﻌﺪادی زﯾﺎد از ﺗﻤﺮﮐﺰ و

ﺗﻮﺟﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .او ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﺨﺼﻮص را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ و ﻟﺤﻈﻪ

ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر او از ﮐﻮدﮐﯽ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و
ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺮماﻓﺰار داﺷﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﮏ روﯾﺎ ﺑﻮد و ﭘﺲ از

ﻣﺪﺗﯽ اﯾﻦ آرزو ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ روﯾﺎﯾﯽ دﺳﺖﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﻃﺎﻫﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ و
ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎن از ﺷﻬﺮت زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﺮﯾﻒ او در ﺑﺎزی

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻧﺒﻮد .ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯿﮑﺮد ﭘﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﺑﺎزی;
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ً
ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﻃﺎﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺧﺘﯿﺪ .او ﺑﻪ دﻗﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎلﻫﺎی واﻗﻌﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﺮد و
ﺷﻤﺎ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮﻓﺪاران اﺻﻼً اﻫﻞ ﺳﻮت و ﻓﺮﯾﺎد ﻧﺒﻮد .او ﻓﻘﻂ ﺗﻤﺮﮐﺰ و
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﺮد .در اﺻﻞ او ﻃﺮﻓﺪار ﻫﯿﭻ ﺗﯿﻤﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺟﻬﺶ ﺑﻪ اﯾﻦﻫﺎ
ﺑﻮد :ﺷﯿﻮهﺑﺎزی ،اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ،ﻧﻮع ﺣﻤﻼت ،اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ

دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮردن ﯾﮏ ﮔﻞ ﻣﯿﺸﺪ ،ﻧﻮع درﯾﺒﻞ و ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ذﻫﻦ ﯾﮏ

ﻣﺮﺑﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﻓﻮﺗﺒﺎل را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯿﮑﻨﺪ .او ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻮد و ﺧﻮدش ﻫﻮاداراﻧﯽ
داﺷﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺮ از آنﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻓﮑﺮش را ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺮد.

ﻃﺎﻫﺎ در ﺳﻦ  ۲۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل او را ﺑﻪ آرزوﻫﺎﯾﺶ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه.

ﺗﮑﺮار ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﺗﮑﺮار ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﺗﮑﺮار ﻣﻼﻗﺎت
دوﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزی ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺳﺎﻟﻬﺎ وﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .او ﺑﺎ

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .داﻧﺸﺠﻮی
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ وﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮی را ﺻﺮف ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﺮد! او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻋﺎدت
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻮد" .ﭼﺮا اﯾﻦﻫﻤﻪ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزی

ﮔﺬﺷﺖ؟"

ﻃﺎﻫﺎ ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﻧﺰد ﻣﺸﺎور رﻓﺖ و ﺑﻪ زودی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋﻤﺮش را ﺑﻪ ﺑﺎزی و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮔﺬراﻧﺪه ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را از

دﺳﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺟﻪ ،ﻃﻮر دﯾﮕﺮی

وﻗﺖ ﺑﮕﺬراﻧﺪ .ﻋﺎدات ﺟﺪﯾﺪی را در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و رﻓﺘﺎری ﺻﺤﯿﺢ و
ً
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ از زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﯾﺰهای
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آرزوﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ
ﺑﺰرگ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .او ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﻧﺪاﺷﺖ.
دوران اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﻧﺪوه او ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
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ً
ﻓﻮرا اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد و
او

ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﯾﮏ ﻋﺎدت ﺧﻮب دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرش اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .او اﯾﻦ ﻋﺎدت را
در ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ،ﺑﺠﺎی ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی

ﻣﺸﻬﻮر دﻧﯿﺎ را زﯾﺮ و رو ﮐﻨﺪ ،ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت آﻧﻬﺎ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ
ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزد .او ﺑﻌﺪ از  ۱ﺳﺎل ،ﺑﯿﺶ از  ۵ﮐﺘﺎب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ
را ﭼﻼﻧﺪه ﺑﻮد! ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی داﺧﻠﯽ

ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﺲ از  ۳ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺘﺨﺪام

ﺷﻮد و ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از  ۸ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﻋﺎدت ﻓﻮﺗﺒﺎل ،او ﻣﺸﻐﻮل

ﺑﻪ ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﺪ؟! ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
 ۱۲ﻫﺰار دﻻر ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﭘﺎداشﻫﺎی آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ.

ﻃﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ و آرزوﯾﺶ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .او اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ،ﻫﺪف و
آرزوی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽاش را ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻋﺎدات و رﻓﺘﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

ﮐﺮد و رﻓﺘﺎر و ﻋﺎدﺗﯽ ﻣﺆﺛﺮ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﺮد .در ﺿﻤﻦ او ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮﻫﺎﯾﺶ را
ﻫﻢ زود ﻧﺨﻮرد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه  ،ﺗﻤﺎم دوﺳﺘﺎن
ً
ﻓﻮرا ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .او دﯾﮕﺮ دﻟﺶ
ﺧﻮد را در ﺑﺎزی ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ و

ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ و ﻣﺆﺛﺮ در
زﻧﺪﮔﯽاش دﺳﺖﯾﺎﺑﺪ .او دﻟﺶ ﺟﺎﯾﺰهای ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ .ﺣﺎﻻ
او ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد از ﻃﺮف ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮد ،دوﺳﺘﺎن و

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﭘﺎداشﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ) .ﻫﻤﯿﻦ

ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﺨﺎﻃﺮ رﻓﻊ ﯾﮑﯽ از اﯾﺮادات ﻧﺴﺨﻪ وﯾﻨﺪوز  ،۸ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ

ﻫﺰار دﻻر ﺳﻬﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد(
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ﮔﺎم ﻫﻔﺘﻢ

ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﭼﻬﺎر ﻋﺎدت ﺧﻮب ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺎدات
ﺑﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﻘﻂ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻬﺎر ﻋﺎدت ﺧﻮب را دارﯾﺪ و ﻧﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ!

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻋﺎدتﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،از ﺟﻨﺲ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم

ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ روزی  ۵دﻗﯿﻘﻪ ورزش ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ( و ﻧﻪ از ﺟﻨﺲ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﺨﻮردن در وﻋﺪه ﺷﺎم( .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم
دادﻧﯽ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺎدتﻫﺎی ﺑﺪی ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﯾﮑﺴﺎل ،اﯾﻦ ﻋﺎدات را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﯾﮏﺳﺎل ،دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﻓﻘﻂ  ۴ﻋﺎدت!

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؟!

ﻣﯿﺪاﻧﻢ زﯾﺎد اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ و ﻫﻔﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ!

ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺗﻐ•ﺮ دﻫﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ
را ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺸﻪ ﺷﺪه ،ﮐﺎرﺑﺮدش را ﻫﻢ از دﺳﺖ
داده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ای ﺧﻠﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای از ﭘﯿﺶ ﺗﻌ•ﻦ ﺷﺪه داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﯾﺎدآوری

و ﻣﺮور ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ و
ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی در اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﻣﮑﺘﻮب ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر

ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
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ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ دراﯾﻦﺑﺎره ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻮﭼﮏ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺣﯿﺮتآوری ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد .اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و

ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪی ﮔﻨﺠﯽ در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺳﭙﺲ
ً
دﻗﯿﻘﺎ
ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﺪ .اﻧﺘﻈﺎرﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻠﻪ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺞ ﺑﺮﺳﯿﺪ.
ﺻﺒﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟ ﭼﻪ ﮐﺎری را ﺑﺎ ﭼﻪ اوﻟﻮﯾﺘﯽ اول اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟

آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺮی ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰﻧﻢ؟ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟ آﯾﺎ

ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی را از ﻫﻤﮑﺎرم درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﻢ را ﭼﮏ
ﮐﻨﻢ؟

اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻋﻠﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎری از

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی روزاﻧﻪ و ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ:

✓ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﺷﻮار را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻣﺜﻼً اﮔﺮ
ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ،اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ

اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را در ﺑﺮای ﯾﮏ ﯾﺎ دو روز درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﻫﻦ ،ﺟﺴﻢ و ﺣﺘﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪی ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺪود
اﺳﺖ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎﻫﻪ دارﻧﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﻢ در
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی روزاﻧﻪﺗﺎن ،اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی دﺷﻮار

را ﻋﻘﺐ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
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از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی روزاﻧﻪ ﭼﻨﺪروزی زﯾﺮ دﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ً
واﻗﻌﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ
ﻋﺎدت ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ،
زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده را ﺑﻪ

ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود  ۳ﻫﻔﺘﻪ ،ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻃﺎﻗﺖ

ﻓﺮﺳﺎ!

✓ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ و اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ را در اﻧﺘﻬﺎی
ﺑﺮﻧﺎم روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﻔﺎﻗﺎت

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه روزاﻧﻪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد
ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﭘﺲ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺘﻬﺎی روز ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﻧﮕﺬارﯾﺪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ وارد ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را از آن ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.

✓ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﻣﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﯾﺪ .اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻧﺸﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺣﺘﯽ

دهﻫﺎ اﺗﻔﺎق اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﻃﺒﯿﻌﯽ و
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭼﻪﻃﻮر ﻋﻤﻞ

ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﻓﺮﺻﺖ اﺿﺎﻓﻪای ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮدا را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ

ﺑﺮای ﻓﺮدا ﮐﺎﻣﻼً آﻣﺎدهی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮخی ﮐﺎرﻫﺎی
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ﻓﺮداﯾﺘﺎن را ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﺎرﻫﺎ

و آﻣﺎدهﺑﺎش ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢﺗﺎن آﺳﯿﺐ زﯾﺎدی وارد

ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺐ زدﻧﺪ
ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﺒﺎزﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ

ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن ﮐﻨﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ
و ﻓﻘﻂ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪی ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﻓﻮقﻣﻮﻓﻖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﺪم ﻫﺸﺘﻢ

دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ و ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪای در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺘﺎن را ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ اﻫﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻓﺮدا ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ

اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟ ﮐﺪام ﯾﮏ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ و

ﻓﺮدا ،ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ اﯾﻨﻬﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﺪ،

ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮﭼﮏ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮداﯾﺶ را ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ روال
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی را ﻫﺮﺷﺐ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ و اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﺑﺪون اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ آرزوﻫﺎﯾﺘﺎن را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ!

اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﯿﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺗﺎﺑﺤﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ آن را ﺗﻐ•ﺮ دﻫﯿﻢ .رﺳﯿﺪن

ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ .درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،اﺧﺘﺮاع

ﻻﻣﭗ ،ﮐﺸﻒ واﮐﺴﻦ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ،درآﻣﺪن ﯾﮏ
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ﻣﯿﻮه از درﺧﺖ ،رﺳﯿﺪن زﻣﺴﺘﺎن و آﻣﺪن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدن و دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آرزوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن درﺣﺎل ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ.

راهﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮی ،ﻓﻘﻂ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎ در  ۲ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪام ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺎن
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ ،در ﻃﻮل ﺗﻨﻬﺎ  ۱۰روز ﺑﺮ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،در

ﻋﺮض ﺗﻨﻬﺎ  ۲ﻣﺎه ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﺑﺪﺳﺖ
آوردن ﺗﻤﺎم ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﺷﻤﻨﺪ زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ’‘ :اﮔﺮ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺘﯿﺠﻪی دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن اﯾﻨﻘﺪر ﺳﺎده
ﺑﻮد ،ﻫﯿﭻوﻗﺖ آرزوﯾﺶ را ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﺪ’’ .ﺑﻠﻪ ،ﻣﺎ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارﯾﻢ.

ﺳﻼﻣﺖ ،ﺛﺮوت ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭼﻨﺪ دوﺳﺖ ﺧﻮب و…

ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﺟﺰو آرزوﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدﻣﺎن( ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽداﻧﻢ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻠﮑﻪ
آرزو و روﯾﺎی ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﭘﺮدرآﻣﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ روﺣﯿﺎﺗﺘﺎن را دارﯾﺪ .ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ

ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪی زﯾﺒﺎ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ در آرزوی ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاﻓﺘﺎن
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و رؤﯾﺎی ﺳﻔﺮﻫﺎی آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ را در ﺳﺮ دارﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن اﺳﮑﻨﺎس  ۱۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ۳۱
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻨﺪه اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺘﺎن را در

دورهﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ و ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ روﻧﺪ ﺧﻮد اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی روزاﻧﻪ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪﺗﺎن را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻟﻐﺖﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻐﻞ دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ

ﮐﻨﯿﺪ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﺪ و ﻫﺮﮐﺎری ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ

و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﺪول ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺎ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺟﺪا

ﮐﺮدهام .اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻼﯾﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگ ﺑﺎ راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ

دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ زﯾﺎد ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪ.
روز ﯾﺎزدﻫﻢ

 ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

¥ ۱۰۲.۴۰۰

روز ﻫﻔﺪﻫﻢ

 ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ¥

¥ ۶.۵۵۳.۶۰۰

ﻗﺪم ﻧﻬﻢ

ً
دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ
ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻫﺮروز ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺎ روز ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻠﮑﻪ

رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮏﺑﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﺎه ﭼﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﮐﺎری ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﮕﺎﻫﯽﺗﺎن ﭼﻘﺪر
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده؟ ﭼﻘﺪر وزن ﮐﻢ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ ﭼﻘﺪر از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ از

ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ؟ ﮐﺪام دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪهاﯾﺪ؟ اﮔﺮ
ﻫﺮروز ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن رﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﮐﻪ داﺋﻢ درﺣﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎی

ﺑﺰرگﺷﺪﻧﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﮔﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﻮل دﻫﯿﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ

و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﮑﺮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
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ﮔﺎم دﻫﻢ

ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ! درﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪی ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺣﺎﻻ آﻣﺎدهاﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻫﺪاﻓﺘﺎن ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای

ﮐﻪ اﻣﺮوز از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺎم دﻫﻢ از ﺷﻤﺎ
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻦ را دو وبﺳﺎﯾﺘﻢ ﺑﻪ آدرس ibehtar.ir
دﻋﻮت ﻣﯿﮑﻨﻢ

دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﯾﮏﮔﺎم ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻣﺸﮑﻼﺗﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ دهﮔﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻨﻬﺎ اﺻﻮل و ﭼﮑﯿﺪهﻫﺎﯾﯽ از دهﻫﺎ ﮐﺘﺎب در ﺣﻮزهی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮدی

ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ از ﺷﻤﺎ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻗﻔﻞ آرزوﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺴﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ
ً
ﻗﻄﻌﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ
اﻻن ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ… ﻣﮕﺮ ﮐﺎری ﻣﻬﻢﺗﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﺟﻮد دارد؟

ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ

اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ

ﻣﺎ ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺟﻮاﯾﺰی ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .از ﺟﻤﻠﻪ

ﺑﻠﯿﻂ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﺧﻮب و ﺛﺒﺖﻧﺎم راﯾﮕﺎن در دورهﻫﺎ و
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶ .ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ،ﺳﺮی ﺑﻪ
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وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  ibetar.irﺑﺰﻧﯿﺪ ،وارد ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ ﺷﻮﯾﺪ
و ﻓﺮم را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺗﻐWﺮی در
زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ (:

آرﯾﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
ﺳﺨﻨﺮان ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﺷﺨﺼﯽ

