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ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ
ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ھﯿﻞ
ﻣﮭﺪی ﻗﺮاﭼﻪ داﻏﯽ

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺎﻓﺬﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی زﻣﺎﻧﻪ ی ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ
راه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺴﺐ ﻣﺎل و ﺛﺮوت و
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ .
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺷﺪ  .ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮭﺎﭘﯿﺶ رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ھﯿﻞ
ﺷﺮح داد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآﻣﺪ  .ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺑﻮد
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻓﺸﺎی رﻣﺰ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻤﮏ ﮐﺮد  .ﺳﻮای
ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﺣﺪود  500ﻧﻔﺮ از اﻏﻨﯿﺎی ﺟﮭﺎن رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ھﯿﻞ در ﻣﯿﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ  .ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ھﯿﻞ ﻋﻤﺮی را ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺬراﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎم اﺷﺨﺎص ﻣﻮﻓﻖ
را ﺑﻪ ﮔﻮش دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  .ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺸﮭﻮر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻏﻨﺎ و ﺛﺮوت در ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  .رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
ﺷﻮﯾﺪ آﻣﺪه زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﺪ  .اﻋﺘﺒﺎرش ھﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ  .در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﭘﯽ
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ  ,ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻓﺮﻣﻮل ھﺎی اﺳﺒﺎب ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﺛﺮوت ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻨﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ راﻏﺐ
ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ راھﻨﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ھﺪف را ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽ دھﺪ  .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺧﻮدﯾﺎر اﺳﺖ  .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اﻋﺠﺎز ھﺪاﯾﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ  ,ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ  ,ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد  ,ﻧﻘﺶ ھﻤﮑﺎران و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ  ,ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺗﻮﺻﯿﻪ
ھﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺛﺮوت و ﻣﮑﻨﺖ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﻮب ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ .
دوﺳﺘﯽ ھﺎی اداﻣﻪ دار  ,ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻮزون و اﺣﺴﺎس درک ھﻤﺪﻻﻧﻪ ﻣﯿﺎن
ھﻤﮑﺎران ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺒﺎب آراﻣﺶ ذھﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ارزﺷﮭﺎی ﻣﻌﻨﻮی و رواﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزد .
ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ از آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .

آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ  .اﺳﺘﻔﺎه از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﺤﻮل
ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ از ﻓﺸﺎرھﺎی رواﻧﯽ و ﻣﺸﻘﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﺎھﺪ  ,ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ
را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻌﻢ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزد .

ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
در ھﺮﯾﮏ از ﻓﺼﻮل اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ رﻣﺰ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺳﺎﻟﮭﺎ  ,ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدم .
اﯾﻦ راز را اﻧﺪر و ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎز ﮔﻔﺖ  .اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﯽ  ,اﯾﻦ ﻣﺮد
دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی  ,ﻣﻮﺿﻮع را وﻗﺘﯽ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ای ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮدم ﺑﻪ ذھﻨﻢ
ﺳﺮازﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ  .آﻧﮕﺎه روی ﺻﻨﺪﻟﯽ اش ﻧﺸﺴﺖ  ,از روی ﻣﮭﺮ ﭼﺸﻤﮑﯽ زد و ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ آﯾﺎ ﺟﺎن ﮐﻼﻣﺶ را درک ﮐﺮده ام  .آﯾﺎ ﻣﻐﺰی آﻧﻘﺪر رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ دارم ﮐﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻪ اورا ﺑﻪ ﻋﻤﻞ درآورم .
وﻗﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ او را درک ﮐﺮده ام  ,ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ  20ﺳﺎل و ﺣﺘﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ  ,ﮐﻼﻣﺶ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن و ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون آن
ﺷﺎﯾﺪ در زﻣﺮه ی ﻧﺎﮐﺎﻣﮭﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  .ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﮐﺎرﻧﮕﯽ
ﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮل اﯾﺴﺘﺎده ام .
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ھﺰاران ﻧﻔﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ
از آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ  .آﻗﺎی ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮل اﻋﺠﺎزی
ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺛﺮوت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اطﻼع ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ آن را ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد
در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد  .آﻗﺎی ﮐﺎرﻧﮕﯽ اظﮭﺎر اﻣﯿﺪواری
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ درﺳﺘﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ی زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﻮﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮدم آزﻣﻮن ﮐﻨﻢ  .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل را ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪارس و
داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮد  .ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ آﻣﻮزش داد
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد  ,او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪارس را ﺑﻪ ﻧﺼﻒ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز دارد ﮐﺎھﺶ داد .
در ﻓﺼﻞ )اﯾﻤﺎن( ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻓﻮﻻد آﻣﺮ ﯾﮑﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .
ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ او
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ھﺮﮐﺲ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم راداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد.

اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﭼﺎرﻟﺰ ﺷﻮاب اﻣﮑﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻋﻈﯿﻤﯽ
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ  .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل  600ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺛﺮوت ﺑﻪ روی ھﻢ اﻧﺒﺎﺷﺖ .
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﮭﺎ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﮕﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ,
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮطﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ و در ﭘﯽ ﭼﻪ ھﺴﺘﯿﺪ .
رﻣﺰ ﺳﻌﺎدت ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﻪ ھﺰاران زن و ﻣﺮدی ﮐﻪ از آن ﺑﺮای ﺳﻮد ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ  .ﺧﯿﻠﯿﮭﺎ از آن ﺑﮭﺮه ھﺎ
ﺑﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺛﺮوت رﺳﯿﺪه اﻧﺪ  ,ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از آن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ در زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ  .ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ از آن ﭼﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪ
ﮐﻼن رﺳﯿﺪ .
آرﺗﻮر ﻧﺎش  ,ﺧﯿﺎط اھﻞ ﺳﯿﻨﺴﯿﻨﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی
آﻗﺎی ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﺣﺮﻓﻪ اش را ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎزد  .او از ﻣﻮﺳﺴﻪ ای ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮدی ﮐﻼن ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺮد  .اﻣﺮوزه ﺑﺎ آﻧﮑﻪ آﻗﺎی ﻧﺎش
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن او ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺗﺠﺮﺑﻪ او ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در
روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و ﻣﺠﻼت ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و درﺑﺎره اش ﻗﻠﻤﻔﺮﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .
اﺳﺘﻮارت آﺳﺘﯿﻦ واﯾﺮ  ,اھﻞ داﻻس ﺗﮕﺰاس از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﻮل ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی
ﮐﺎرﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد  .او ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﮭﻢ آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺖ  ,آﻧﻘﺪر آﻣﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ از
ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق روی آورد  .آﯾﺎ او ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ؟ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ
او را ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺷﺮح ﻣﯽ دھﯿﻢ .
در داﻧﺸﮕﺎه ﻻﺳﺎل  ,وﻗﺘﯽ در ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺴﺮت دﯾﺪم
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻗﺎی ﭼﺎﭘﻠﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘ ﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ از ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرﻧﮕﯽ  ,داﻧﺸﮕﺎه ﻻﺳﺎل
را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد .
رﻣﺰ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﺑﺎر در ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 .اﺳﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای آن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮده اﯾﻢ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ آن ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ
ﺑ ﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ  .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺘﺮﺻﺪان آن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آﻣﺎدﮔﯽ
ﻻزم ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ  .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﺎرﻧﮕﯽ
ﻣﺮا ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم آن آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺖ  ,اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﺎﻣﯽ را درﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺖ .

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ آﻣﺎدﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آ ن را دارﯾﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ھﺮ ﻓﺼﻞ ﯾﮑﺒﺎر رﻣﺰ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﻣﺎ را
درک ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد  .ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ و طﺮز ﺧﻮد ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻣﺎدﯾﮓ ﻻزم ازﯾﻦ
ﻓﺮﻣﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺎﯾﻮس ﺷﺪه اﯾﺪ  ,اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ روح و رواﻧﺘﺎن را آزار
داده اﯾﺪ  ,اﮔﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﯾﺪ  ,اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻮده اﯾﺪ ,
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﮐﺎرﻧﮕﯽ دﻗﯿﻘﺎ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را درک ﮐﻨﯿﺪ و از آن در
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ وﯾﻠﺴﻮن در ﺟﻨﮓ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ از اﯾﻦ رﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان ﮐﺮد  .او ﺟﺰﯾﯿﺎت
رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ در ﺟﻨﮓ اﻧﺘﻘﺎل داد و آن را ﻗﺒﻞ از اﻋﺰام ﺳﺮﺑﺎزان
ﺑﻪ ﺟﺒﮭﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن آﻣﻮزش داد  .ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ وﯾﻠﺴﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺟﻨﮕﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ .
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﯾﻦ رﻣﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن اﺣﺎطﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ و آن را
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺧﻮد را در ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯽ اراده در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .اﮔﺮ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﮏ دارﯾﺪ اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﺑﺪون زﺣﻤﺖ و در ازای ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻋﺎﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  .ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮭﺎی آن را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ  ,ھﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﺪ ﺑﺲ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ در
ازای ھﯿﭻ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ  .اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎ ﭘﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ .
زﯾﺮا اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد  ,ﺑﺨﺶ اول را ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻨﺶ
را دارﻧﺪ از ﭘﯿﺶ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ .
رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﻪ ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﻧﺪارد  .ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ ,ﺗﻮﻣﺎس ادﯾﺴﻮن
از اﯾﻦ رﻣﺰ ﺑﻪ طﺮزی ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨﺘﺮع ﺟﮭﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻣﺎس ادﯾﺴﻮن ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺮﻓﺖ .
اﯾﻦ رﻣﺰ ﺑﻪ ادوﯾﻦ ﺑﺎرﻧﺲ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ  .او ھﻤﮑﺎر ﺗﺠﺎری آﻗﺎی ادﯾﺴﻮن ﺑﻮد و ﭼﻨﺎن ﻣﻮﺛﺮ
از اﯾﻦ رﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در آن زﻣﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ از  12000دﻻر درآﻣﺪ ﻧﺪاﺷﺖ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺛﺮوت ﮐﻼﻧﯽ ﺑﯿﻨﺪوزد و در ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﺟﺮای زﻧﺪﮔﯽ اورا
در ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب درج ﮐﺮده اﯾﻢ  .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺛﺮوت دور از دﺳﺘﺮس

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ  .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ  .ﺛﺮوت  ,ﺷﮭﺮت ,
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آن ھﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮭﺎ را از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ داﻧﻢ  .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺗﻤﺎم ﻣﯽ
ﮐﻨﺪی ﺑﻪ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯽ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ  .ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ در ھﻤﺎن ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ
در آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎب ﺟﻮاب ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .
در  20ﺳﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﭘﮋوھﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدم  ,زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺪھﺎ ﻣﺮد ﻧﺎﻣﯽ را
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮدم  .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن رﻣﺰ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرﻧﮕﯽ ھﺴﺘﻨﺪ  .ھﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﮭﻢ از اﯾﻦ رﻣﺰ ﺑﻮد و ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ
 .ھﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻣﺰ ﺗﺠﮭﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ .
ﻣﻦ در ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ رﻣﺰ را ﺑﺎ آﻣﻮزﺷﮭﺎی رﺳﻤﯽ و ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
راﺳﺘﯽ آﻣﻮزش ﭼﯿﺴﺖ ؟ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﻪ طﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ رﻣﺰ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﻦ از درون ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ .
اﻣﺎ اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﺎدﮔﯽ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ
ﺑﺮﺳﯿﺪ آن را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ  .ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ اول ﯾﺎ ﻓﺼﻞ آﺧﺮ ﮐﺪام را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ .در
اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻟﺤﻈﻪ ای ﻣﮑﺚ ﮐﻨﯿﺪ  .رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در آﻏﻮش ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ داراﯾﯿﮭﺎی ﺷﻤﺎﺳﺖ .
ھﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺷﺎره
ﮐﺮده اﯾﻢ  ,ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ  .ھﻤﻪ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از آن ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ  .اﯾﻦ اﺷﺨﺎص از اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم  ,ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮوع ھﻤﻪ ی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎ و ھﻤﻪ
ی ﺛﺮوﺗﮭﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  ,ﯾﮏ اﯾﺪه آل ﺑﻮده اﺳﺖ  .اﮔﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ رﻣﺰ  ,آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﯾﮏ دوم را دارﯾﺪ  ,ﻧﯿﻤﯽ از راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﭘﯿﻤﻮده اﯾﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﻤﻪ دﯾﮕﺮ را
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ذھﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ درک ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد .

ﻓﺼﻞ 1
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺛﺮوت اﺳﺖ
*ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻣﺎس ادﯾﺴﻮن ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪ.
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺛﺮوت و داراﯾﯽ اﺳﺖ ; داراﯾﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ھﺪف
ﻣﺸﺨﺺ  ,ﻋﺰم راﺳﺦ و اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزان ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد  ,راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺛﺮوت و ﺳﺎﯾﺮ
داراﯾﯿﮭﺎ را ﺑﻪ روی ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﺸﺎﯾﺪ .
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ادوﯾﻦ ﺑﺎرﻧﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮد.
ﮐﺸﻒ او ﺑﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ  .ﺑﺎرﻧﺲ اﻧﺪک اﻧﺪک ﺑﻪ اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ رﺳﯿﺪ .
ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻓﺮاﺳﺖ اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﺳﻮزان در او ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری ادﯾﺴﻮن
ﮐﺒﯿﺮ ﺷﻮد .
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﺑﺰرگ اﺷﺘﯿﺎق ﺑ ﺎرﻧﺲ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او ھﺪﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﻄﻌﯽ داﺷﺖ.
او ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ادﯾﺴﻮن  ,اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای او  ,ﮐﺎرﮐﻨﺪ  .ﻣﺎﺟﺮای رﺳﯿﺪن او را
ﺑﻪ ھﺪﻓﺶ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ  .ﻣﺴﻠﻤﺎ اﺻﻮل ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﻪ ﻏﻨﺎ و ﺛﺮوت را ﺑﮭﺘﺮ درک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﺷﺘﯿﺎق و ﯾﺎ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ذھﻨﺶ رﺳﯿﺪ ھﺮﮔﺰ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ آن ﮐﺎری ﺻﻮرت دھﺪ  .او دو ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﺳﺮراه ﺧﻮد داﺷﺖ  ,ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ادﯾﺴﻮن
را ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺧﺖ و دوم آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺑﻪ ﺷﮭﺮ ارﻧﺞ ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ
ﺑﺮود.
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﺨﺎص را دﻟﺴﺮد ﮐﻨﺪ و از ﺻﺮاﻓﺖ ﺑﯿﻨﺪازد ,
اﻣﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺎرﻧﺲ ھﺮﮔﺰ ﻋﺎدی ﻧﺒﻮد.
*ﻣﺨﺘﺮع ﺑﺰرگ و ﺑﯽ ﭘﻮل ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دوش
او در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ادﯾﺴﻮن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺮع ﺑﺰرگ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد  .ﮔﻔﺖ آﻣﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ او رواﺑﻂ
ﺗﺠﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .آﻗﺎی ادﯾﺴﻮن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌﺪ  ,از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی
ﺑﺎرﻧﺲ داﺷﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ :
»روﺑﺮوی ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎد  .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽ ﭘﻮ ﻟﮭﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﭼﮭﺮه اش ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
از روی آن ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪی ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای آن ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ  .ﻣﻦ
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻪ ھﺪﻓﺶ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  .ﻣﻦ ﺑﻪ او ﻓﺮﺻﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ

ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ دادم .زﯾﺮا در ﭼﮭﺮه اش ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ و ﺣﻮادث ﺑﻌﺪی ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم «.
اﯾﻦ ظﺎھﺮ ﻣﺮد ﺟﻮان ﻧﺒﻮد ﮐﻪ او را در دﻓﺘﺮ ادﯾﺴﻮن ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ اﻣﮑﺎن داد
زﯾﺮا وﺿﻊ ظﺎھﺮ او ﻗﻄﻌﺎ در ﺟﮭﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ او ﺑﻮد  .آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد را در ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻮﻓﻖ
ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺮ داﺷﺖ .
ﺑﺎرﻧﺲ در ھﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ادﯾﺴﻮن ﺷﺮﯾﮏ ﻧﺸﺪ .ادﯾﺴﻮن ﺑﻪ او ﻓﺮﺻﺘﯽ داد
ﮐﻪ در ازای ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ در دﻓﺘﺮش ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎھﮭﺎ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ وﺿﻊ ﮔﺬﺷﺖ  .ظﺎھﺮا ھﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﻧﺲ را ﺑﻪ ھﺪﻓﺶ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ
ﮐﻨﺪ روی ﻧﺪاد  .اﻣﺎ در ذھﻦ او اﺗﻔﺎق ﻣﮭﻤﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد .آﺗﺶ اﺷﺘﯿﺎق ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﺎ
آﻗﺎی ادﯾﺴﻮن ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ در وﺟﻮد او ﺷﻌﻠﻪ ھﺎی ﺳﺮﮐﺶ ﺗﺮی ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ  .رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﺮای ﭼﯿﺰی آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ آن ﻣﯿﺮﺳﺪ .
ﺑﺎرﻧﺲ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﺎ ادﯾﺴﻮن آﻣﺎده ﺑﻮد و از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اش ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
او ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﻔﺖ »ﺧﻮب ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ای دارد  ,ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮم را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻢ
و ﮐﺎر ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ  «.ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ او ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ »ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ
آﻣﻪ ام ﺗﺎ ﺑﺎ ادﯾﺴﻮن ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮم و اﮔﺮ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮم طﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪﻓﻢ
ﺑﺮﺳﻢ «  .او ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮد  .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﭘﺎی ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد ﺑﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ھﺪف ﺧﻮد ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ و آﻧﻘﺪر ﻣﺪاوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻧﮭﺎ ﺑﻪ وﺳﻮاﺳﯽ داﯾﻤﯽ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﮭﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ .
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎرﻧﺲ ﺟﻮان در آن زﻣﺎن اﯾﻦ را ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ  .اﻣﺎ ﻋﺰم راﺳﺦ او وﭘﺎﻓﺸﺎری و اﺑﺮاﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ داﺷﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ او را در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻤﻪ ی ﺷﺪاﯾﺪ و
ﻣﺸﮑﻼت  ,ﻣﻘﺎوم و اﺳﺘﻮار ﻧﮕﮭﺪارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺻﺪ آن ﺑﻮد ﺑﺮﺳﺪ .
*ﻓﺮﺻﺖ در ﺟﺎﻣﻪ ی ﻣﺒﺪل
و ﺳﺮﻧﺠﺎم ﭼﻮن ﻓﺮﺻﺖ از راه رﺳﯿﺪ در ﺟﺎﻣﻪ ی ﻣﺒﺪل ﺑﻮد و از ﻣﺴﯿﺮی ﺧﻼف آﻧﭽﻪ
ﺑﺎرﻧﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد آﻣﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎی ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ .
ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺸﺖ در ﺣﯿﺎط ﺧﻠﻮت ﺷﻤﺎ ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ  ,ﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪﺑﯿﺎری ظﺎھﺮ ﻣﯿﺸﻮد
ﮔﺎه ﺷﮑﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮد  .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯿﮭﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﻤﯿﺰ دھﻨﺪ.

آﻗﺎی ادﯾﺴﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪی اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده ﺑﻮد  .آن روزھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ »ﻣﺎﺷﯿﻦ
دﯾﮑﺘﻪ ادﯾﺴﻮن« ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ  .ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ادﯾﺴﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ  .اﻣﺎ ﺑﺎرﻧﺲ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻧﺎﺳﺐ ﯾﺎﻓﺖ  .ﺟﺰ ﺑﺎرﻧﺲ و ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺮع ﮐﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ
ﺧﻮش ﻧﺪاﺷﺖ .
ﺑﺎرﻧﺲ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ  .او ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ادﯾﺴﻮن
در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﯽ درﻧﮓ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ او داده ﺷﺪ  .ﺑﺎرﻧﺲ دﺳﺘﮕﺎه را ﻓﺮوﺧﺖ و
در واﻗﻊ او ﺟﻨﺎن ﻓﺮوش ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰی ﮐﺮد ﮐﻪ ادﯾﺴﻮن ﺑﺎ او ﻗﺮاردادی اﻣﻀﺎ ﮐﺮد و
ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﺑﻪ او واﮔﺬار ﮐﺮد  .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎرﻧﺲ ﺑﻪ ﺛﺮوت
رﺳﯿﺪ  ,اﻣﺎ ﺳﻮای ﺛﺮوت ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮاﺗﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ  .او ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪ .
اﯾﻨﮑﻪ اﺷﺘﯿﺎق اوﻟﯽ ﺑﺎرﻧﺲ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪﻓﺶ ﭼﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮای او ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد
ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺘﮏ ه از آن ﺑﯽ اطﻼﻋﻢ  .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎرﻧﺲ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﺟﯿﺐ زد
اﻣﺎ اﯾﻦ داراﯾﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﮐﻪ او ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻧﯿﺴﺖ و داﻧﺶ او اﯾﻦ ﺑﻮد »ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﻧﮕﯿﺰﯾﻪ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﺑﻪ ﺛﺮوت ﻣﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد «.
ﺑﺎرﻧﺲ ﻋﻤﻼ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺷﺮﯾﮏ ادﯾﺴﻮن ﮐﺒﯿﺮ ﺷﺪ  .او ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺑﺰرگ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .او در ﺷﺮوع ﺗﻨﮭﺎ اﯾﻦ را ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ .او ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺦ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻣﮑﺎن داد ﺗﺎ زﻣﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ھﺪف روی ﭘﺎ ی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.
*در ﻓﺎﺻﻠﻪ  90ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی طﻼ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪه ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﻗﺘﯽ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ و دﺳﺖ از ﺗﻼش ﺑﺮﻣﯿﺪارﯾﻢ  .ھﺮﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ را زﻣﺎﻧﯽ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در روزﮔﺎری ﮐﻪ ھﻤﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ طﻼ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﻮھﺎی دارﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر »ﺗﺐ طﻼ«
ﺷﺪ .راھﯽ ﻏﺮب ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻔﺎری زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺑﺮﺳﺪ  .او ھﺮﮔﺰ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن طﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ او از زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد وﺟﻮد دارد .او ﺑﺎ اﺧﺬ
اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻞ و ﮐﻠﻨﮓ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎر ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ھﻔﺘﻪ ھﺎ ﮐﺎر طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﻮﺧﻪ ھﺎی ﺑﺮاق طﻼ رﺳﯿﺪ  .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ای
ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻮﺧﻪ ھﺎ را از دل ﺧﺎک ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ  .ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد

روی ﻣﻌﺪن را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻋﺎزم ﺷﮭﺮ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰﺑﺮگ در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای
ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﺑﺨﺮی از ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ  .آﻧﮭﺎ دور ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﻮل ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه
ﺣﻔﺎری را ﺗﺪارک دﯾﺪﻧﺪ ,آن را ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪن طﻼ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻋﻤﻮ و دارﺑﯽ ﺳﺮﮔﺮم
ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﮐﻠﻮﺧﻪ ھﺎ را ﺑﻪ ﮐﻮره ذوب و اﺳﺘﺨﺮاج طﻼ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻏﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎدن ﮐﻠﻮرادو را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺣﻤﻞ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﮐﻤﻮﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﺪ
ﺗﻠﻮﺧﻪ طﻼ ﮐ ﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ھﻤﻪ ی ﺑﺪھﯽ ھﺎی آﻧﮭﺎ را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ و ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﮐﻼن
ﺑﺮﺳﺪ  .ﻣﺘﻪ ھﺎی ﺣﻔﺎری زﻣﯿﻦ را ﻣﯿﺸﮑﺎﻓﺘﻨﺪ  .اﻣﯿﺪ دارﺑﯽ و ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد  .رﮔﻪ ھﺎی طﻼ ﺑﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ  .آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن
رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻣﻌﺪن طﻼ دﯾﮕﺮ اﺛﺮی ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﮐﻨﺪن زﻣﯿﻦ اداﻣﻪ دادﻧﺪ  ,ﻣﺎﯾﻮﺳﺎﻧﻪ
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ رﮔﻪ طﻼ را از ﻧﻮ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ  ,اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ.
دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ دﻻر ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺑﻪ دﯾﺎرﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ  .ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد از ﯾﮏ ﻣﮭﻨﺪس ﻣﻌﺪن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازد و
ﺑﺮای او ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ  .ﻣﮭﻨﺪس ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻈﺮ داد ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺣﻔﺎری ﻣﻌﺪن
از آن ﺟﮭﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﻌﺪن و اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن آﮔﺎه ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﻣﺴﺎﺣﯽ اﻧﯽ ﻣﮭﻨﺪس ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رﮔﻪ طﻼ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  90ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی از ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده دارﺑﯽ ﮐﺎرﺷﺎن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از ﻧﻮ ﭘﺪﯾﺪار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و دﻗﯿﻘﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد  .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری را ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ دﻻر ﺛﺮوت اﻧﺒﺎﺷﺖ ﮐﺮد  .او ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﮭﻤﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن و دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪن
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﻧﺸﺴﺖ .
*»ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮان دﺳﺖ از ﮐﺎر ﻧﻤﯿﮑﺸﻢ «
دارﺑﯽ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺑﻌﺪ  ,ﺟﺒﺮان زﯾﺎن ﺧﻮد را ﮐﺮد  .او ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮭﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و
اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﻪ ﮐﺸﻔﯽ ﺑﺰرگ ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪ .او ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﯿﺎق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ طﻼ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد  .آﻗﺎی دارﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ.
آﻗﺎی دارﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ در  90ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی طﻼ ﮐﺎرش رھﺎﮐﺮده و ﺳﻮد
ﮐﻼﻧﯽ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ »ﻣﻦ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  90ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی طﻼ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﺪم  .اﻣﺎ ازﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ  ,وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص رﺟﻮع ﻣﯿﮑﻨﻢ و از آﻧﮭﺎ ﺟﻮاب »ﻧﻪ« ﻣﯿﮕﯿﺮم
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﯿﺸﻮم«.

دارﺑﯽ در ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺪود ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﯿﻤﻪ
ﻋﻤﺮ ﻣﯿﻔﺮوﺷﻨﺪ  .او ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن ﺷﮑﺴﺘﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎر اﺳﺘﺨﺮاج از
ﻣﻌﺪن طﻼ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ  .او ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺴﺘﮭﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ  .وﻗﺘﯽ ﺳﺎﯾﻪ ھﺎی ﺷﮑﺴﺖ از راه ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ  ,ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻪ ظﺎھﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﺗﺮﯾ ﻦ اﻗﺪام دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺶ از  500ﻧﻔﺮ  ,از ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻤﻠﮑﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻗﺪم ﻓﺮاﺗﺮ از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ در ﯾﮏ ﻗﺪﻣﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﮭﺮه ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.

*درس  50ﺳﻨﺘﯽ از ﻣﺪاوﻣﺖ
ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ آﻗﺎی دارﺑﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮدان ﺳﺨﺖ ﮐﻮش ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪ
و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد در ﮐﺎر ﻣﻌﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ  ,درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ »ﻧﻪ« ﮔﻔﺘﻦ
ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .
ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ ﯾﮑﯽ از روزھﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﺮد ﺗﺎ در ﯾﮏ آﺳﯿﺎب ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﻨﺪم آرد
ﮐﻨﺪ  .ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ در آ» ﺗﻌﺪادی زارع ﺑﻮﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ  .ﺑﯽ
ﺳﺮوﺻﺪا در ﺑﺎز ﺷﺪ و دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﻣﯽ ﮐﻢ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ درون آﻣﺪ  ,دﺧﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮھﺎ
ﺑﻮد; دﺧﺘﺮک ﻧﺰدﯾﮏ در ﻧﺸﺴﺖ .
ﻋﻤﻮ ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد  ,دﺧﺘﺮک را دﯾﺪ  ,ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺧﺸﻦ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ »ﭼﻪ
ﻣﯿﺨﻮاھﯽ؟«
ﮐﻮدک ﺟﻮاب داد »ﻣﺎدرم ﮔﻔﺖ  50ﺳﻨﺖ از ﺷﻤﺎ ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺒﺮم «.
ﻋﻤﻮ ﺟﻮاب داد» ﻧﺪارم  ,زود ﺑﺮﮔﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ات «.
ﮐﻮدک ﺟﻮاب داد »ﭼﺸﻢ ﻗﺮﺑﺎن« اﻣﺎ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮرد .
ﻋﻤﻮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ داد .آﻧﻘﺪر ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪ ﮐﻮدک ﺳﺮﺟﺎی ﺧﻮد
اﯾﺴﺘﺎده  .وﻗﺘﯽ ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد  ,ﮐﻮدک را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺟﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ  .ﺑﺮ
ﺳﺮش ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ » ﻣﮕﺮ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺑﺮو ﺧﺎﻧﻪ  .زود ﺑﺎش  ,وﮔﺮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺘﺖ ﻣﯿﺮﺳﻢ «.
دﺧﺘﺮک ﮔﻔﺖ »ﭼﺸﻢ ﻗﺮﺑﺎن  «.اﻣﺎ از ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮرد.

ﻋﻤﻮ ﮐﯿﺴﻪ ﮔﻨﺪﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن را ﺑﻪ ﺣﻔﺮه آﺳﯿﺎب ﺑﺮﯾﺰد روی زﻣﯿﻦ
ﮔﺬاﺷﺖ  .ﺗﺮﮐﻪ ای را ﺑﺮداﺷﺖ و آن را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﻨﺎن ﺑﻪ دﺧﺘﺮک ﻧﺸﺎن داد .ﻣﻨﻈﻮر او اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺮود ﺑﻪ دردﺳﺮ ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد.
دارﺑﯽ ﻧﻔﺴﺶ را ﺣﺒﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد  ,ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد  .ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺗﻨﺪ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ .
ﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد رﺳﯿﺪ  ,دﺧﺘﺮک ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﮔﺬاﺷﺖ و در
ﭼﺸﻤﺎن او ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺶ ﻣﯿﻠﺮزﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدی ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ » ﻣﺎدرم 50
ﺳﻨﺖ را ﻣﯿﺨﻮاھﺪ «.ﻋﻤﻮ اﯾﺴﺘﺎد  .دﻗﯿﻘﻪ ای ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد  ,ﺑﻌﺪ ﺗﺮﮐﻪ را روی زﻣﯿﻦ
ﮔﺬاﺷﺖ  ,دﺳﺖ در ﺟﯿﺐ ﮐﺮد و ﯾﮏ ﺳﮑﻪ  50ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ دﺧﺘﺮک داد .
ﮐﻮدک ﭘﻮل را ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻘﺐ ﻋﻘﺐ  ,در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎن در ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮدی ﮐﻪ او را
ﺷﮑﺴﺖ داده ﺑﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ در رﻓﺖ .وﻗﺘﯽ دﺧﺘﺮک ﮐﻢ ﺳﺎل آﺳﯿﺎب را ﺗﺮک
ﮐﺮد  ,ﻋﻤﻮ روی ﺟﻌﺒﻪ ﻧﺸﺴﺖ و از ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺪﺗﯽ ﺑﯿﺶ از  10دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮون
ﺧﯿﺮه ﺷﺪ.
آﻗﺎی دارﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻮﻣﯽ
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اراده ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻟﻐﯽ را ﺷﮑﺴﺖ دھﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ
ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ؟ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﭼﻮن ﺑﺮه ای رام ﺷﺪ؟ ﭼﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت و ﺳﻮاﻻﺗﯽ از اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻪ ذھﻦ دارﺑﯽ ﺧﻄﻮر ﮐﺮد  ,اﻣﺎ او ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﺟﻮاب آن را ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺑﻮد
ﮐﻪ او اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎر ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را در ھﻤﺎن آﺳﯿﺎب ﻗﺪﯾﻤﯽ از او ﺷﻨﯿﺪم.ﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ
ھﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻮ ﺗﺮﮐﻪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
*ﻗﺪرت ﻋﺠﯿﺐ ﯾﮏ ﮐﻮدک
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آن آﺳﯿﺎب ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻏﺒﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﯾﻢ آﻗﺎی دارﺑﯽ ﻣﺎﺟﺮای اﯾﻦ
ﭘﯿﺮوزی ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف را ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ »ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ ؟ اﯾﻦ ﮐﻮدک از ﭼﻪ
ﻗﺪرت ﻋﺠﯿﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﻮی ﻣﺮا ﺑﺎ ھﻤﻪ ھﯿﺒﺘﺶ ﺷﮑﺴﺖ داد؟«
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال را در اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ .ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ آن داده
ام .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ درک ﮐﻨﯿﺪ و از ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ آن
ﮐﻮدک ﺑﻪ طﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد  ,در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﻋﺠﯿﺒﯽ را ﮐﻪ ﮐﻮدک را ﻧﺠﺎت داد اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
در ﻓﺼﻞ آﯾﻨﺪه اﺷﺎره ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﮐﺮده ام  .در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
ﺑﺮﻣﯿﺨﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد ﮐﺎری ﺻﻮرت دھﯿﺪ .اطﻼع از اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎده ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﻮد  ,ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ
ﯾﮏ ھﺪف ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﮭﺎ
و ﻧﺎﮐﺎﻣﯿﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ .از آﻧﮭﺎ درس ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪد
ﺷﮑﺴﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ آﻗﺎی دارﺑﯽ از ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ آن ﮐﻮدک از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺣﺮف زدم او
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ  30ﺳﺎﻟﻪ ی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اوراق ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ
ﻗﺮار داد و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
درﺳﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ او از آن ﮐﻮدک آﻣﻮﺧﺖ .
آﻗﺎی دارﺑﯽ ﮔﻔﺖ »ھﺮﺑﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﻣﯿﮑﺮد  ,ھﺮﺑﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﺑﯿﻤﻪ
از ﻣﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﺪاد  ,آن ﮐﻮدک را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﯿﺪﯾﺪم .ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺮاﻗﺶ را ﻣﯿﺪﯾﺪم
و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ھﺮ طﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮوش را اﻧﺠﺎم دھﻢ .درواﻗﻊ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺮوش ﺧﻮد را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاب ﻧﻪ ﻣﯿﺪادﻧﺪ«.
او ﺑﻪ ﯾﺎد اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  90ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی طﻼ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .او ﻣﯿﮕﻔﺖ
» اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻪ ی ﻣﺒﺪل ﺑﻮد .ا آن ﺣﺎدﺛﻪ آﻣﻮﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺪ و
ﺟﮭﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ دھﻢ .ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻼش ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺳﺨﺖ و طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ
ﺑﻮد .اﯾﻦ درﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ھﺮ ﮐﺎری ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻢ«.
ﻣﺎﺟﺮای آﻗﺎی دارﺑﯽ و ﻋﻤﻮی او  ,ﮐﻮدک و ﻣﻌﺪن طﻼ  ,را ﺑﺪون ﺷﮏ ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را از ﻓﺮوش اوراق ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯿﮕﺬراﻧﻨﺪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦ
اﺷﺨﺎص اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻗﺎی دارﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری در ﺳﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد  ,ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ او در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ آ ﻗﺎی دارﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎدی و ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺎده ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻘﺼﺪ زﻧﺪﮔﯽ
او را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺖ .آﻗﺎی دارﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺛﺮوﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﮐﺮد
 .اﻣﺎ درﺑﺎره ی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ وﻗﺖ دارد و ﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﮑﺴﺘﮭﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺘﻮان
ﮔﻔﺖ ؟ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد؟ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑ ﺎﯾﺪ ھﻨﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﻪ ھﺎی
ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی را ﺑﯿﺎﻣﻮزد؟ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ام.

*ﻧﻈﺮﯾﻪ درﺳﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ی  13اﺻﻞ ﻣﮭﻢ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻢ  .اﻣﺎ ھﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  ,ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی آن ھﺴﺘﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ذھﻦ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ,ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ھﯿﺒﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ  ,ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ھﺪﻓﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ذھﻨﺘﺎن ﺧﻄﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .اﺻﻮل
ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب راه و روﺷﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد .
ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﻣﮭﻤﯽ را
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺛﺮوت ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﺟﺎری ﻣﯿﺸﻮد ,ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺲ ﺳﺮﯾﻊ دارد  ,ﺑﺎ ﺗﻨﻌﻢ ھﻤﺮاه
اﺳﺖ  ,آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﺠﺎ ﭘﻨﮭﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮭﻤﯽ اﺳﺖ  .اﯾﻦ را ھﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮد
ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﻨﺪ و از ﻣﺪاوﻣﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .وﻗﺘﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن را ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ذھﻨﯽ آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد  ,ﺑﺎﯾﺪ ھﺪف
ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ذھﻨﯿﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺳﯿﺪ .ﻣﻦ  25ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .دﻗﯿﻖ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺣﺎطﻪ ﺑﺮ اﺻﻮل اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ  ,ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﺻﻮل را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﯾﺪ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮭﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ھﺮﭼﻪ را ﻟﻤﺲ ﺑﮑﻨﯿﺪ
داراﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺸﻮد .ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ؟ ﻧﻪ ھﺮﮔﺰ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾ ﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﺷﺨﺎص اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ .ھﻤﻪ آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ
را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯿﺮﺳﻨﺪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ,ھﻤﻪ از ﻧﺸﺪﻧﯽ ھﺎ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺷﺨﺎص ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از آن ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذھﻨﯿﺖ ﻣﻮﻓﻖ دارﻧﺪ.
ﺷﮑﺴﺖ از آن ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت اﺟﺎزه ﻣﯿﺪھﻨﺪ ذھﻨﯿﺖ ﺷﮑﺴﺖ در آﻧﮭﺎ
ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ.
ھﺪف اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ از ذھﻨﯿﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ذھﻨﯿﺖ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ.

از ﺟﻤﻠﻪ ی ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﺨﺎص اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ھﻤﻪ ﮐﺲ را ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد ﻣﯿﺴﻨﺠﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﻋﺎدات ﻓﮑﺮی آﻧﮭﺎ  ,در ﻓﻘﺮ  ,در ﻧﺪاری و در
ﻓﻼﮐﺖ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﮕﻮن ﺑﺨﺘﮭﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد ﯾﮏ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺸﮭﻮر ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﺪ .او در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺳﺮﮔﺮم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از روزھﺎ
ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ھﺎرﭘﺮ اﯾﻦ ﺟﻮان را در ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد  ,اﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ او دﻗﺎﯾﻘﯽ
ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .از او ﭘﺮﺳﯿﺪ »ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﭼﯿﺴﺖ ؟« داﻧﺸﺠﻮ آھﯽ
ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ  »,ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﭼﺸﻤﮭﺎی آﻧﮭﺎ .ﭼﺸﻤﮭﺎی ﺷﻤﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ«.
ﻣﺎ درﻣﻮرد ﭼﯿﻨﯽ ھﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ؟ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺨﻮاھﯿﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﻤﯿﻔﮭﻤﯿﻢ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ
از روی ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺧﯿﺎل ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎی ﻣﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ
ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن دﯾﮕﺮان ﺑﻪ آن دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﺷﺒﺎھﺖ ﻧﺪارد ﻋﯿﺐ و اﯾﺮاد
دارد.
*ﻣﺎﺟﺮای ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺸﮭﻮر »وی-ھﺸﺖ«ﻓﻮرد
وﻗﺘﯽ ھﻨﺮی ﻓﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺸﮭﻮر وی-ھﺸﺖ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ,ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ
ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ھﺮ ھﺸﺖ ﺳﯿﻠﻨﺪر آن در ﯾﮏ ردﯾﻒ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻮرد ﺑﻪ
ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦ ﺧﻮد دﺳﺘﻮر داد ﺑﺮای او ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت طﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .طﺮح روی
ﮐﺎﻏﺬ آﻣﺪ اﻣﺎ ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ھﺸﺖ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﻓﻮرد ﮔﻔﺖ »:ﺑﻪ ھﺮ ﺷﮑﻞ آن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ«.
و آﻧﮭﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ »اﻣﺎ اﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ«.
ﻓﻮرد دﺳﺘﻮر داد » ھﺮﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺑﮑﻨﯿﺪ  .ھﺮﻗﺪر وﻗﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ «.
ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن اداﻣﻪ دادﻧﺪ .ﮐﺎر دﯾﮕﺮی از آﻧﮭﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺒﻮد اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ در
ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﻮرد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻗﺪام ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺖ  ,ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ .ﺷﺶ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﮔﺬﺷﺖ .ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦ از ھﺮ طﺮﺣﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ذھﻨﺸﺎن ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ,اﻣﺎ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﻓﻮرد ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد.
در ﭼﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻓ ﻮرد ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦ ﺧﻮد را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﺑﻪ او ﺟﻮاب
دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای دﺳﺘﻮر او وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻓﻮرد ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺖ » ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎن اداﻣﻪ دھﯿﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر را ﻣﯿﺨﻮاھﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮ
ﻣﯿﺮﺳﻢ«.
ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن اداﻣﻪ دادﻧﺪ و آﻧﮕﺎه  ,اﻧﮕﺎر اﻋﺠﺎزی روی داد .رﻣﺰی ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﺰم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﻮرد ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ھﻤﻪ ی ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﺶ ﺑﮕﻮﯾﯽ  .اﻣﺎ ﺟﻮھﺮ و ﺟﺎن ﮐﻼم
ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ  .ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻓﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ دورﺗﺮھﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺪوزﯾﺪ.
ﻓﻮرد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ زﯾﺮا اﺻﻮل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را درک ﮐﺮد و آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ رﻣﻮز
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او اﯾﻦ ﺑﻮد  :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ .ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺎﺟﺮای ﻓﻮرد ﺑﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی ﻓﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﺪ.
*ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﺪ ؟
وﻗﺘﯽ ھﻨﻠﯽ ﻧﻮﺷﺖ » ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ھﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن روح ﺧﻮد
ھﺴﺘﻢ« ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﻢ  ,ﻣﺎ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن روح
ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﻢ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻗﺪرت را دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ.
او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎری ﮐﻪ در ذھﻦ ﺧﻮد دارﯾﻢ ﻋﺠﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ و وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﮑﺎر ﻣﺎ
ﺳﺎزﮔﺎری دارﻧﺪ ھﻤﺎھﻨﮓ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﺛﺮوت ﮐﻼن ﺑﺎﯾﺪ اذھﺎن ﺧﻮد را از اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺛﺮوت
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ طﺎﻟﺐ ﭘﻮل ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ذھﻨﯿﺖ ﭘﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ
ﺛﺮوت ﻣﺎ را ﺑﻪ طﺮﺣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ھﻨﻠﯽ ﻓﯿﻠﺴﻮف
ﻧﺒﻮد ,او ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮد  ,او ﺑﻪ ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ  ,واﻗﻌﯿﺘﮭﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺮ ﻣﯿﮕﻔﺖ
و ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﺧﻮد را ﺗﻨﮭﺎ ﻣ ﯿﮕﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺷﻌﺎرش را آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻮل
ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را از اﺣﺎطﻪ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮش اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎرا ﻣﻘﺪر ﻣﯿﺴﺎزد.

*اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ.
اﮐﻨﻮن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺻﻞ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ذھﻦ ﺧﻮد را ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﺪ
و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎ اﺧﺘﺮاع ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ
اﺻﻮل ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﮭﺎ ﺑﻪ
ﺳﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ اﻧ ﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﮭﻞ و ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﮐﺎﻟﺞ ﺳﺎﻟﻢ در وﺳﺖ وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم  .در آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺑﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺣﺮف زدم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
ﮔﺮوع ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن آﻧﮭﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻮ د ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺮد ﺟﻮان ﺑﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻨﮕﺮه درآﻣﺪ و در ﺷﻤﺎر ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮭﻢ ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ روزوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .او در
ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮش را درﺑﺎره ی اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ آورده ام ﺑﯿﺎن
داﺷﺖ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮای ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ام.
ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﻋﺰﯾﺰ:
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﺎن ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻨﺸﯽ درﺑﺎره ی زﻧﮭﺎ و ﻣﺮدھﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ام  .ﻣﻦ
ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ای اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﻢ و آن را ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ھﺰاران اﻧﺴﺎن
ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺳﺎل  1922ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ی ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را در ﮐﺎﻟﺞ ﺳﺎﻟﻢ اﯾﺮاد
ﮐﺮدﯾﺪ  .در آن زﻣﺎن ﻣﻦ داﻧﺸﺠﻮی آن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮدم .درآن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ در ذھﻦ ﻣﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ای را ﮐﺎﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﻪ ﮐﺎر اﻣﺮوزی ام ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ
ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ .اﯾﻦ را ھﻢ ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ھﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد دارم .اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ دﯾﺮوز ﺑﻮد .ﺷﻤﺎ از روش ﻋﺎﻟﯽ
ھﻨﺮی ﻓﻮرد ﺣﺮف زدﯾﺪ  ,از ﮐﺴﯽ ﺣﺮف زدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون آﻣﻮزﺷﮭﺎی رﺳﻤﯽ  ,ﺑﺪون داﺷﺘﻦ
دﻻر و دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ رﻓﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ رﺳﯿﺪ .در آن زﻣﺎن ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ
از آﻧﮑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺎن را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ  ,ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺟﺰم ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺳﺮی ﻣﯿﺎن ﺳﺮھﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺎ ھﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راھﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻢ .ھﺰاران داﻧﺸﺠﻮی
ﺟﻮان اﻣﺴﺎل و در ﺳﺎﻟﮭﺎی آﯾﻨﺪه ﻓﺎرغ اﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ھﻤﻪ ی آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺷﺒﯿﻪ
آﻧﭽﻪ ﻣﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ  ,ﺑﻪ

ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ ,از ﮐﺠﺎ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ را ﺑﻪ آﻧﮭﺎ
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﯾﻞ آﻧﮭﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﯾﺪ.
اﻣﺮوزه در آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﺰاران ﻧﻔﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﺮﻣﻮل ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ھﺴﺘﻨﺪ .اﻏﻠﺐ آﻧﮭﺎ ﭘﻮل
و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻧﺪارﻧﺪ ,اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ  ,ﻣﺎﯾﻠﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ آن را ﻣﯿﺨﺮم.
ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ھﺎ
دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ
ﺟﻨﯿﻨﮕﺰ راﻧﺪوﻟﻒ
 35ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ  ,ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ در ﺳﺎل  1957ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎﻟﻢ
رﻓﺘﻢ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮی اﯾﺮاد ﮐﺮدم .آن زﻣﺎن ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ دﮐﺘﺮای اﻓﺘﺨﺎری ادﺑﯿﺎت
داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪم.
از ﺳﺎل  1922ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺷﺎھﺪ ﺑﻮده ام ﮐﻪ ﺟﻨﯿﻨﮕﺰ راﻧﺪوﻟﻒ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ھﻮاﻧﻮردی  ,ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮان اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ و ﺳﻨﺎﺗﻮر ﻣﺠﻠﺲ آﻣﻮرﯾﮑﺎ از
اﯾﺎﻻت وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ 2
اﺷﺘﯿﺎق ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ھﻤﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎ
آﻧﭽﻪ را ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺗﺼﻮر و ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻣﯿﺮﺳﺪ
*ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺛﺮوت
وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  50ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ادوﯾﻦ ﺑﺎرﻧﺲ از ﻗﻄﺎر ﺑﺎری در ارﻧﺞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ  ,ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
دوﺷﮭﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﺎھﺖ داﺷﺖ  ,اﻣﺎ اﻓﮑﺎرش ﺳﻼطﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد .
وﻗﺘﯽ از راه آھﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی دﻓﺘﺮ ﺗﻮﻣﺎس ادﯾﺴﻮن رﻓﺖ  ,ذھﻨﺶ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮد .ﺧﻮد را ﻣﯿﺪﯾﺪ
ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ادﯾﺴﻮن اﯾﺴﺘﺎده ,ﺻﺪای ﺧﻮد را ﻣﯿﺸﻨﯿﺪ ﮐﻪ از آﻗﺎی ادﯾﺴﻮن ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ
او ﻓﺮﺻﺘﯽ دھﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ وﺟﻮدش را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮﺳﺪ .او
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ھﻤﮑﺎر ﻣﺨﺘﺮع ﮐﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺎرﻧﺲ اﻣﯿﺪ و آرزو ﻧﺒﻮد .ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ,ﻣﯿﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪ
اﻣﯿﺎل دﯾﮕﺮ ﺗﻔﻮق داﺷﺖ ,اﺷﺘﯿﺎﻗﺶ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ  ,ﺑﺎرﻧﺲ در ھﻤﺎن دﻓﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ادﯾﺴﻮن را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده
ﺑﻮد ,در ﺣﻀﻮر او اﯾﺴﺘﺎد .روﯾﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه ﺑﻮد .او ﺑﺎ ادﯾﺴﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﯿﮑﺮد .روﯾﺎی ﺑﺰرگ زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺎرﻧﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﺮای ﺧﻮد ھﺪف ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان و
ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ھﺪف ﺻﺮف ﮐﺮد.
*ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭘﻠﮭﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮش را وﯾﺮان ﮐﺮد
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .د ر ﻧﻈﺮ ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮدش ,او ﺟﺰ ﭘﯿﭻ
و ﻣﮭﺮه ای در ﮐﺎر ادﯾﺴﻮن ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎرﻧﺲ ﺧﻮد را ﺷﺮﯾﮏ ادﯾﺴﻮن ﻣﯿﺪﯾﺪ .و اﯾﻦ ﺑﺎور از
ھﻤﺎن روز ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار ادﯾﺴﻮن رﻓﺖ ﻟﺤﻈﻪ ای اورا ﺗﺮک ﻧﮑﺮد .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی
اﺷﺘﯿﺎق ﻣﺸﺨﺺ ﭼﻪ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اﺳﺖ .ﺑﺎرﻧﺲ ﺑﻪ ھﺪﻓﺶ رﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ
ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠ ﺎری آﻗﺎی ادﯾﺴﻮن ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﻪ آن ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﺑﮭﺎ ﻣﯿﺪاد .او ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪﻓﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺗﺪارک دﯾﺪ ,اﻣﺎ ھﻤﻪ ی ﭘﻠﮭﺎی
ﭘﺸﺖ ﺳﺮش را ﺧﺮاب ﮐﺮد  .او ﺑﻪ ﭘﺎی اﺷﺘﯿﺎق ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ وﺳﻮاﺳﯽ ﺑﺰرگ
در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘ ﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ رﺳﯿﺪ.
اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزان او ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ.

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ارﻧﺞ رﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﻔﺖ » ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ادﯾﺴﻮن را راﺿﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪھﺪ« .ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮔﻔﺖ »ﻣﻦ ﺑﻪ ادﯾﺴﻮن ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ از راه دور آﻣﺪه
ام ﺗﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری ﺷﻤﺎ ﺷﻮم«.
او ﻧﮕﻔﺖ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺖ در
ﺳﺎزﻣﺎن ادﯾﺴﻮن ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازم  .ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮔﻔﺖ »ﺗﻨﮭﺎ ھﺪف ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ
ﺗﺠﺎری ادﯾﺴﻮن ﺷﻮم .ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﭘﻠﮭﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮم را ﺧﺮاب ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ھﺪﻓﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮ دارم ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯿﺸﻮم«.
او ﺑﺮای ﺧﻮد راه ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ .ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺸﺪ و ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎرﻧﺲ ﺑﻮد.
*راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺛﺮوت
ﻣﺪﺗﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ
ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او را در ﺟﺒﮭﻪ ی ﻧﺒﺮد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .او ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
دﺷﻤﻨﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮔﺴﯿﻞ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺳﺮﺑﺎزان او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.
او ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ را ﺳﻮار ﺑﺮ ﻗﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺼﻢ ﺑﺮد .ﺳﺮﺑﺎزان از ﻗﺎﯾﻘﮭﺎ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ .و
آﻧﮕﺎه دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯿﮭﺎ را آﺗﺶ زدﻧﺪ .اﯾﻦ رھﺒﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﮔﻔﺖ
» ﮐﺸﺘﯿﮭﺎ را ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آﺗﺶ ﻣﯿﺴﻮزﻧﺪ .ﻣﺎراھﯽ ﺟﺰ ﭘﯿﺮوزی ﻧﺪارﯾﻢ  ,اﻧﺘﺨﺎب دﯾﮕﺮی
ﻧﺪارﯾﻢ .ﯾﺎ ﭘﯿﺮوز از ﻣﯿﺪان ﺑﻪ در ﻣﯽ آﯾﯿﻢ ﯾﺎ ھﻼک ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ«.
آﻧﮭﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ.
ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ طﺎﻟﺐ ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﯿﮭﺎ و ﭘﻠﮭﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮش را در آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ
و راھﮭﺎی ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ذھﻦ را در ﺷﺮاﯾﻂ
اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزان ﺑﺮای ﭘﯿﺮوز ی ﻗﺮار داد و اﯾﻦ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ .ﺻﺒﺢ روز
ﺑﻌﺪ از آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺰرگ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﮔﺮوھﯽ از ﮐﺴﺒﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﯿﺖ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ
دود ﻓﺮوﺷﮕﺎھﮭﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺴﺒﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ی
ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓﺮوﺷﮕﺎھﮭﺎی ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ
ﻓﺮوﺷﮕﺎھﮭﺎﯾﺸﺎن را از ﻧﻮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺮﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﮐﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻓﺮوﺷﮕﺎھﺶ را از ﻧﻮ ﺑﺴﺎزد ,در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪ
ھﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎھﺶ اﺷﺎره ﻣﯿﮑﺮد ﮔﻔﺖ »آﻗ ﺎﯾﺎن ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه دﻧﯿﺎ را
ﺑﻨﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ .اﮔﺮ ﺻﺪﺑﺎر ھﻢ آﺗﺶ ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﻣﯿﮑﻨﻢ«.

از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن ﻣﯿﮕﺬرد .ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﻨﺎ ﺷﺪ .اﻣﺮوز ھﻢ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه در ﺟﺎی
ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻣﺮوزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮج ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﺷﺘﯿﺎق
ﺳﻮزان آن ﻣﺮد اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﻣﺎرﺷﺎل ﻓﯿﻠﺪ ھﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺳﺎدﮔﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد و اوﺿﺎع ﻣﺒﮭﻢ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ دﯾﮕﺮان
ﺑﺴﺎط ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای ﺳﺎده ﺗﺮ رﻓﺘﻨﺪ  .ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻣﺎرﺷﺎل ﻓﯿﻠﺪ و
دﯾﮕﺮان ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را از ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺴﺎزد.
ھﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ,وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﯽ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻘﺶ ﭘﻮل آﮔﺎه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻪ ﺛﺮوت ﻧﻤﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .اﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎق ﺛﺮوت ﺑﻮدن  ,ﺑﺎ ذھﻨﯿﺘﯽ
وﺳﻮاس ﮔﻮﻧﻪ و آﻧﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ و ﺗﺪارک راھﮭﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف و در ﮐﻨﺎر
ھﻤﻪ اﯾﻨﮭﺎ ﻣﺪاوﻣﺖ در ﭘ ﺎﯾﺪاری در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪاﯾﺪ و ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺒﺎب ﻏﻨﺎ ﻣﯿﮕﺮدد.
*ﺷﺶ راه ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ طﻼ
راه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺑﺎز ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻣﺸﺨﺺ و ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
. 1ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ »ﻣﻦ ﭘﻮل ﻣﯿﺨﻮاھﻢ« ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ر ﻗﻢ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻗﻄﻌﯽ دﻻﯾﻞ رواﻧﯽ
ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده ام.
. 2دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻮل ﭼﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯿﮕﺬارﯾﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی را از دﺳﺖ ﺑﺪھﯿﺪ.
.3ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ھﺪف ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
. 4ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺑﯽ درﻧﮓ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﯽ درﻧﮓ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
. 5رﻗﻢ ﭘﻮل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و زﻣﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﯾﺪ  .درﺑﺎره از
ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ,آﻧﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
.6ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ,روزی دوﺑﺎر  ,ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﺪار ﺷﺪن
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﭘﻮل و اﯾﻦ داراﯾﯽ ﺷﺪه اﯾﺪ.
ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای را دﻗﯿﻘﺎ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻪ ﺑﮭﺘﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را در  6ﭘﺎراﮔﺮاف ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ

ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﭘﻮﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺧﻮد را ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻮل و ﺛﺮوت ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺸﺘﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺧﻮاھﺎن اﯾﻦ ﭘﻮل
ھﺴﺘﯿﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﺳﻮزان در ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮل را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﺪ .ھﺪف ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﭘﻮل اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﺼﻤﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را ﻣﺠﺎب ﺳﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاھﯿﺪ رﺳﯿﺪ.
*آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ؟
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻢ اﯾﻦ
ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮدم آن را
از اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﮕﯽ در ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻮﻻدﺳﺎزی ﮐﺎر
ﻣﯿﮑﺮد اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ھﻤﯿﻦ اﺻﻮل ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺗﻮﺻﯿﻪ ی ﻣﻦ ﺑﻪ دﻗﺖ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮﻣﺎس ادﯾ ﺴﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .او ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ اﯾﻦ ﺷﺶ اﺻﻞ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد  ,ﻧﻪ
ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت ﻻزم ھﺴﺘﻨﺪ ,ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ھﺮ ھﺪﻓﯽ ﻣﯿﺘﻮان از اﯾﻦ  6ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﺎر طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ,ﻣﺴﺘﻠﺰم از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮا ی اﺟﺮای آن ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﺧﻮد را در ﺷﻤﺎر ﻣﺴﺨﺮه ھﺎ ﻗﺮار دھﺪ.
ﺷﺮط ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت رﺳﻤﯽ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺷﺮط ﻻزم ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ
ﺷﺶ اﺻﻞ داﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ذھﻨﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ اﻣﮑﺎن درک
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت را ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﺨﺖ ﺧﻮش و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ واﮔﺬار ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﮐﻼن اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﻗﺒﻞ از آن روﯾﺎ
 ,اﻣﯿﺪ ,آرزو و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ در ﺳﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻋﻈﯿﻢ ﺛﺮوت دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﺳﺮ اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﺳﻮزان
ﺑﺮای آن داﺷﺘﻪ ﺑ ﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﯿﺪ.
*ﻗﺪرت روﯾﺎھﺎی ﺑﺰرگ
ﻣﺎ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎی ﺟﺪﯾﺪ  ,روﺷﮭﺎی ﺑﺪﯾﻊ ,رھﺒﺮان و ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ و روﺷﮭﺎی
آﻣﻮزش ﺟﺪﯾﺪ  ,ﺑﻪ روﺷﮭﺎی ﺑﺪﯾﻊ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ,ﺑﻪ ﮐﺘﺐ و ادﺑﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ ,ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی
ﻣﺘﺤﻮل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﻓﯿﻠﻤﮭﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ھﻤﻪ اﯾﻨﮭﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮ داﺷﺘﻦ ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را
ﺧﻮاﺳﺖ و آن را ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯽ وﺳﻮاس ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد  .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ
ﺛﺮوت اﻧﺒﺎﺷﺖ ﮐ ﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ رھﺒﺮان ﺣﻘﯿﻘﯽ دﻧﯿﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از
ﻧﯿﺮوی ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ
ﯾﺎ ﺗﮑﺎﻧﺶ ﻓﮑﺮی را در ﺷﮭﺮھﺎ  ,آﺳﻤﺎﻧﺨﺮاش ھﺎ  ,ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ,ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎ ,اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ھﺎ
و ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺳﺎده ﺗﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺟﺎزه ﻧﺪھﯿﺪ ﮐﻪ روﯾﺎی ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﮭﺎی روزﮔﺎر و دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ
آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ روﯾﺎی آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ; ﺑﻪ
ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن داده اﺳﺴﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮوز دھﯿﻢ.
اﮔﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آن ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ درﻧﮓ ﻧﮑﻨﯿﺪ ,
ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و روﯾﺎی ﺧﻮد را ﺟﺎﻣﻪ ی ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ  .ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی
دﯾﮕﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ زﯾﺮا ﺷﺎﯾﺪ
دﯾﮕﺮان ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺬرھﺎﯾﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد.
ﺗﻮﻣﺎس ادﯾﺴﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻻﻣﭗ را در روﯾﺎی ﺧﻮد داﺷﺖ .ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻻﻣﭙﯽ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺑﺮق روﺷﻦ ﺷﻮد .او ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روﯾﺎﯾﺶ ﺟﺎﻣﻪ ی ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ
ﺑﯿﺶ از ھﺰار ﺑﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد  ,آﻧﻘﺪر اﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﯾﺪ.
وﻻن در روﯾﺎی اﯾﺠﺎد ﺳﯿﮕﺎر ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﺑﻮد .او ﻧﯿﺰ روﯾﺎﯾﺶ را ﺟﺎﻣﻪ ی
ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ اﻣﺮوزه »ﻓﺮوﺷﮕﺎھﮭﺎی ﺳﯿﮕﺎر ﻣﺘﺤﺪ« ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻨﺎطﻖ ﻓﺮوﺷﮕﺎھﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﺑﺮادران راﯾﺖ در روﯾﺎی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ھﻮا ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ھﺮﮐﺲ در ھﺮ
ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﮭﺎ روﯾﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ دادﻧﺪ.
ﻣﺎرﮐﻮﻧﯽ در روﯾﺎی اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺳﯿﻢ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻣﻮاج ﭘﯿﺎﻣﮭﺎی رادﯾﻮﯾﯽ
ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﻣﺼﺪاق ﯾﺎﻓﺘﻦ روﯾﺎی او را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎھﮭﺎی ﻓﺮوش رادﯾﻮ و
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎرﮐﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻓﮑﺮی او ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ,او را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رواﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .زﯾﺮا او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد
ﺑﻪ اﺻﻠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﭘﯿﺎﻣﮭﺎ را ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻢ  ,ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ اﻣﻮاج ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﻨﺪ.

ﺻﺎﺣﺒﺎن روﯾﺎ در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻨﮭﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .دﻧﯿﺎ ﭘﺮ از ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ روﯾﺎﮔﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﺮﮔﺰ از آن اطﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
*ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ روﯾﺎی ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻪ ی ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻢ ؟
اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزان ﺑﺮای ﺑﻮدن و اﻧﺠﺎم دادن ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎﺣﺐ روﯾﺎ از
آن ﺑﯿﺎﻏﺎزد .روﯾﺎ از ﺑﯿﺘﻔﺎوﺗﯽ ,ﺗﻨﺒﻠﯽ ,ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻟﮭﺎم و آرزو ﻧﺎﺷﯽ ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ,ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﺮوع
ﺑﺎ دﺷﻮاری روﺑﺮو ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﻧﻮﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ
ﺑﺰﻧﻨﺪ ,ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺪاﯾﺪ و ﻣﺸﮑﻼت را ھﻤﻮار ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﺪف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺤﺮان ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮد.
ﺟﺎن ﺑﺎﻧﯿﺎن ,ﻗﻄﻌﻪ ادﺑﯽ ﻣﺬھﺒﯽ »ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زاﺋﺮ« را وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺟﺮم
ﺑﺎورھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ اش ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺠﺎزات ﮐﺮدﻧﺪ.
او ھﻨﺮی وﻗﺘﯽ از ﻧﺒﻮغ ذھﻨﯽ ﺧﻮد آﮔﺎه ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮل زﻧﺪان ﺷﮭﺮ ﮐﻠﻤﺒﻮس اوھﺎﯾﻮ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯿﺒﺪ .او ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻗﻮه ی ﺗﺨ ﯿﻞ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻧﺪان ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺧﻮد را ﻣﺠﺮﻣﯽ ﻧﮕﻮن ﺑﺨﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ ,ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ای ﺑﺰرگ ﯾﺎﻓﺖ.
ﭼﺎرﻟﺰ دﯾﮑﻨﺲ ,ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺮاژدی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺸﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﻟﻢ ﻧﺎﺷﯽ از
آن ﺗﺎ اﻋﻤﺎق وﺟﻮدش ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ذھﻨﯿﺖ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن روی زﻣﯿﻦ ﺷﺪ .ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺮاژدی »دﯾﻮﯾﺪ ﮐﺎﭘﺮﻓﯿﻠﺪ« را ﻧﻮﺷﺖ و آﻧﮕﺎه
ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش آﺛﺎر دﯾﮕﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آﺛﺎرش ﺧﻮد را در دﻧﯿﺎی ﺑﮭﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
ھﻠﻦ ﮐﻠﺮ ,ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺎﺷﻨﻮا ,ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﻻل ﺷﺪ .ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺑﺪﺑﯿﺎری او در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎم ود را در ﺟﻤﻊ اﺷﺨﺎص ﺷﮭﯿﺮ ﺟﺎی داد .ھﻠﻦ ﮐﻠﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮد را
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﻧﭙﻨﺪارد ,در ﺷﻤﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﮔﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد.
راﺑﺮت ﺑﺮﻧﺰ ﺑﯿﺴﻮاد ﺑﻮد و در ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد .اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺧﻮد را در ﻣﯿﮑﺪه ھﺎ در
ﻣﺴﺘﯽ ﻣﯿﮕﺬراﻧﺪ ,اﻣﺎ او ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﮭﺘﺮی رﺳﯿﺪ زﯾﺮا در ﺷﻌﺮ و ﺷﺎﻋﺮی اﻓﮑﺎری زﯾﺒﺎ
داﺷﺖ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎری را ﮐﻨﺪ و ﺟﺎی آن را ﮔﻞ ﺳﺮﺧﯽ ﮐﺎﺷﺖ.
ﺑﺘﮭﻮون ﻧﺎﺷﻨﻮا ﺑﻮد ,ﻣﯿﻠﺘﻮن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻮد ,اﻣﺎ ﻧﺎم اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ
ﺑﺮ زﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ زﯾﺮا آﻧﮭﺎ در ذھﻦ ﺧﻮد روﯾﺎﯾﯽ دﯾﺪﻧﺪ و آن را ﺟﺎﻣﻪ ی ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻦ و آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ آن ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ھﯿﭽﮑﺴﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺖ  ,ﻣﮕﺮ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ذھﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎور ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﯿﺪ و آرزوی ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
داﺷﺘﻦ ذھﻨﯿﺖ ﺑﺎز ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺎور اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ذھﻦ ﺧﻮد را ﻣﯿﺒﻨﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ,
ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺑﺎور ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺗﻨﻌﻢ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﯿﺶ از ﻗﺒﻮل ﻓﻘﺮ و
ﻓﻼﮐﺖ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﻢ .ھﺮﻗﺪر در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ و ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﻢ  .ﺗﻮﻗﻊ زﯾﺎد ﯾﺎ ﮐﻢ داﺷﺘﻦ ﺗﻔﺎوت ﻓﮑﺮی ﭼﻨﺪاﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.
*ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق طﺒﯿﻌﺖ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯿﺪھﺪ
در ﺣﺴﺎﺳﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﺠﯿﺒﺘﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل دﯾﺪه ام آﺷﻨﺎ ﮐﻨﻢ .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر او را ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪش دﯾﺪم.
او از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ از ﻻﻟﻪ و ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﻮش ﻣﺤﺮوم ﺑﻮد.
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ او اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋ ﻤﺮی را ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﻻل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﻧﻈﺮ او را
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻢ  .اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺑﻮد ,زﯾﺮا ﻣﻦ ﭘﺪر اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺑﻮدم .ﻣﻦ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻢ اﻣﺎ آن
را ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮕﻔﺘﻢ ; آن را ﺑﻪ ﺳﮑﻮت در ﻗﻠﺒﻢ اﯾﺮاد ﮐﺮدم.
ﻣﻦ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭘﺴﺮم ﻣﯿﺸﻨﻮد و ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﺪ .ﻻﺑﺪ ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ راھﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ اﯾﻦ
راه را ﺑﯿﺎﺑﻢ .ﺑﻪ ﯾﺎد ﺣﺮﻓﮭﺎی اﻣﺮﺳﻮن ﮐﺒﯿﺮ اﻓﺘﺎدم  »:ﺑﻪ ھﺮﭼﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ درﺳﯽ از اﯾﻤﺎن
ھﺴﺖ  .ﺑﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰﯾﮑﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ اطﺎﻋﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮای ھﺮﮐﺪام از ﻣﺎ راھﯽ وﺟﻮد دارد,
اﮔﺮ ﺧﻮب ﮔﻮش دھﯿﻢ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را ﻣﯿﺸﻨﻮﯾﻢ«.
ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ؟ ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق از ھﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﮭﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﻦ آرزو ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭘﺴﺮم
ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﻻل ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﻟﺤﻈﻪ ای ازﯾﻦ اﺷﺘﯿﺎق ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪم .ﭼﻪ ﮐﺎری از ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد؟
ﺑﺎﯾﺪ راھﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺗﺎ ذھﻦ ﮐﻮدک را ﺑﻪ روی اﺷﺘﯿﺎق ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺸﻮدم .ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪاﯾﻢ
را ﺑﺪون ﮔﻮﺷﮭﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ او ﺑﻪ ذھﻨﺶ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪم.
ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪم ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻢ ذھﻨﺶ را از
اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﺳﻮزان ﭘﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ,آﻧﭽﻨﺎن ﺳﻮزان ﮐﻪ طﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎ روﺷﮭﺎی ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ
اﺷﺘﯿﺎق را ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺒﺪل ﺳﺎزد.

*ﺣﺎدﺛﻪ ای ﮐﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮد
ﻣﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎ ه ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪم ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
را ﺷﻨﯿﺪ ﺑﻪ وﺟﺪ آﻣﺪ .در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻧﻮاری را ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﮔﻮش داد .در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺒﻂ ﺻﻮت
اﯾﺴﺘﺎد ,دﻧﺪاﻧﮭﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ی ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﻧﮕﺎه داﺷﺖ .از اﯾﻦ ﮐﺎر او ﺳﺮ در ﻧﯿﺎوردم
ﺳﺎﻟﮭﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﻓﮭﻤﯿﺪم اﺳﺘﺨﻮاﻧﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺪا را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺳﺎزﻧﺪ.
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ او ﺿﺒﻂ ﺻﻮت را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ درﯾﺎﻓﺘﻢ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﻧﻢ اﺳﺘﺨﻮان
ﭘﺸﺖ ﮔﻮش او را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ او ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺮﻓﮭﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ او ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺪای ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺸﻨﻮد ,ﺑﯽ درﻧﮓ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن
و ﺣﺮف زدن را ﺑﻪ او اﻧﺘﻘﺎل دادم .ﺑﻪ زودی درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪم از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺒﮭﺎ ﻗﺒﻞ از
ﺧﻮاب ﺑﺮاﯾﺶ داﺳﺘﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای او داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﯽ
ﻣﯿﮑﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ  ,ﺑﻪ ﺗﺼﻮر و ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺷﻨﯿﺪن و طﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ داﺳﺘﺎﻧﮭﺎ را ھﺮﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮدم .ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ
در ذھﻨﺶ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﺑﮑﺎرم ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ او ﯾﮏ داراﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ ارزش
ﻓﺮاوان داﺷﺖ ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺴﻔﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﻧﺸﺎد ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ھﺮ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ھﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﻪ
ھﻤﺮاه دارد ﯾﺎﯾﺪ اﻗﺮار ﮐﻨﻢ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اطﻼﻋﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ او ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ داراﯾﯽ ﺷﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
*ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ﺑﺎ  6ﺳﻨﺖ
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﭘﺴﺮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﯿﺮت
اﻧﮕﯿﺰی داﺷﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺬﯾﺮ ﻓﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮد
را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﺪ داد .ﻣﺜﻼ آﻣﻮزﮔﺎران ﻣﺪرﺳﻪ وﻗﺘﯽ او را ﺑﺪون ﮔﻮش
ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺒﺬول ﻣﯿﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻓﯽ زرگ ﺷﻮد و روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻔﺮوﺷﺪ)ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺶ ﻗﺒﻼ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﻔﺮوﺧﺖ( در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ او از اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﺎھﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ رﻏﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﮔﻮش ﺑﺎھﻮش و ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ او ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

وﻗﺘﯽ ﺣﺪودا ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص او ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﻮاﯾﺪی در ﭘﯽ
ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﻣﺎھﮭﺎ او ﺑﻪ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﻢ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻔﺮوﺷﺪ اﻣﺎ
ﻣﺎدرش ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮد.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روزی ﺑﻪ ﻣﺮاد ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ ﯾﮑﯽ از روزھﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرﻣﺎن در ﻣﻨﺰل
ﺑﻮد از ﭘﻨﺠﺮه آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﭘﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﮐﻪ در ﺳﺮ داﺷﺖ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .ھﻤﺴﺎﯾﻪ
ﮐﻔﺎﺷﯽ داﺷﺘﯿﻢ  ,از او  6ﺳﻨﺖ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻮل روزﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﺮﯾﺪ ,روزﻧﺎﻣﻪ را
ﻓﺮوﺧﺖ و ﺑﺎ ﭘﻮل آن ﻣﺠﺪدا روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﺮﯾﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﺎ ﻏﺮوب آن روز
اداﻣﻪ داد .وﻗﺘﯽ ﮐﺎرش ﺗﻤﺎم ﺷﺪ  6ﺳﺖ ﻗﺮض ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ  ,اﻣﺎ  42ﺳﻨﺖ در ﺟﯿﺐ
داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ آن ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ  ,در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  42ﺳﻨﺖ ﭘﻮل را در ﻣﺸﺖ
ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد در رﺧﺘﺨﻮاﺑﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎدرش دﺳﺖ او را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﺳﮑﻪ ھﺎ
را ﺑﺮداﺷﺖ و ﮔﺮﯾﺴﺖ .ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﺮوزی ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد .واﮐﻨﺶ
ﻣﻦ ﻋﮑﺲ او ﺑﻮد .ﻣﻦ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺧﻨﺪﯾﺪم; داﻧﺴﺘﻢ ﺗﻼش ﻣﻦ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ در ذھﻦ
ﻓﺮزﻧﺪم اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﯿﺮوزی را ﺑﮑﺎرم ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎدرش ﻣﺸﮑﻞ را در اﯾﻦ ﻣﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻢ ﺳﺎل و ﻧﺎﺷﻨﻮا ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ رﻓﺘﻪ و
ﺳﻼﻣﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ او ﮐﺎﺳﺒﯽ ﺷﺠﺎع
و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﯽ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﮐﺮده و ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه ﺑﻮد .از
ﮐﺎرش راﺿﯽ ﺑﻮدم .ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ او ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻋﻤﺮ از آن
ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

*ﮐﻮدک ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪن را آﻣﻮﺧﺖ
ﭘﺴﺮ ﻧﺎﺷﻨﻮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺰر ﺷﺪ ,دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺪای
آﻣﻮزﮔﺎراﻧﺶ را ﺑﺸﻨﻮد ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﻨﮭﺎ وﻗﺘﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ
او ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﺪﻧﺪ ﺻﺪاﯾﺸﺎن را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺪاد.
او ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ﻧﺮﻓﺖ  .ﻣﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ او ﻧﺪادﯾﻢ .ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮدﯾﻢ
ﮐﻪ او زﻧﺪﮔﯽ طﺒﯿﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ,ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ھﺎی ﺳﺎﻟﻢ و طﺒﯿﻌﯽ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ
ﭘﺎی اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﺤﺜﮭﺎی ﺗﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

در ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد از ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻤﻌﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ,اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻤﻌﮏ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻧﮑﺮد.
در آﺧﺮﯾﻦ ھﻔﺘﻪ اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﺎﻟﺞ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ در زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .او
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺼﺎدف ﺑﻪ ﺳﻤﻌﮏ ﺟﺪﯾﺪی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای او
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .او ﺑﺎ اﮐﺮاه آن را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮد .ﻗﺒﻼ ھﻢ ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﺳﻤﻌﮏ را اﻣﺘﺤﺎن
ﮐﺮده ﺑﻮد  ,اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم وﺳﯿﻠﻪ ارﺳﺎﻟﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ
ﺧﻮﻧﺴﺮدی و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ آن را روی ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ  .ﺑﺎطﺮﯾﮭﺎﯾﺶ را وﺻﻞ ﮐﺮد و ﻧﺎﮔﮭﺎن
ﻋﻤﺮی اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﯿﺪ .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺸﻨﻮد.
ﺑﺎ ﺷﻮر و وﺟﺪ ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻠﻔﻦ رﻓﺖ .ﺑﻪ ﻣﺎدرش زﻧﮓ زد و ﺻﺪای او را ﺑﻪ طﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻨﯿﺪ .روز ﺑﻌﺪ او در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺻﺪای اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮑﺪه را ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﯽ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮد و اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯿﮑﺮد .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و دﯾﮕﺮان ھﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﺎ او
ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ او ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ای ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق او ﺛﻤﺮ داده ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﯿﺮوزﯾﺶ ھﻨﻮز ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮد .او ھﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ راھﯽ ﻗﻄﻌﯽ
و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ھﻢ ارز آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
*اﻋﺠﺎز اﻧﺪﯾﺸﻪ
او ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺒﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ دﻧﯿﺎی ﺻﺪاﯾﯿﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﻣﯿﻨﺸﺴﺖ ,ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ آن ﺳﻤﻌﮏ ﻧﻮﺷﺖ و
ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺗﻤﺎم ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺧﻮد را ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ای در ﻧﺎﻣﻪ ی او ﺳﺒﺐ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک دﻋﻮت ﺷﻮد .در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ او را اﺳﮑﻮرت ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﺎل
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦ ,ﻧﻈﺮﯾﻪ ,ﻓﮑﺮ ,اﻟﮭﺎم ﯾﺎ ھﺮ ﮐﻠﻤﻪ ای را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ذھﻨﺶ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ذھﻨﯿﺖ ,ﻣﻌﻤﻠﻮﻟﯿﺖ او را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﻮل و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد.
ﺑﻪ ذھﻨﺶ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﺷﻨﻮا ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺟﺮا و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺷﺮح ﻣﯿﺪاد.
ﻣﺪت ﯾﮑﻤﺎه ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮده درﺑﺎره ﻧﻈﺎم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﻤﻌﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮد و راھﮭﺎ و وﺳﺎﯾﻠﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان درﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد .آﻧﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ای دو ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺪارک دﯾﺪ .وﻗﺘﯽ طﺮح ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ داد ﺑﯽ درﻧﮓ ﺑﻪ او ﺷﻐﻠﯽ
دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﺎی ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻪ ی ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺳﺮﮐﺎر رﻓﺖ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ

اﻣﯿﺪ و آﺳﺎﯾﺶ ﻓﮑﺮی را ﺑﻪ ھﺰاران ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ او ﺑﺮای ھﻤﻪ ی
ﻋﻤﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﻢ اﮔﺮ ﻣﻦ و ﻣﺎدرش ذھﻦ ﺑﻮ را آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ ﭘﺮورش ﻧﺪاده ﺑﻮدﯾﻢ
ﺑﻞ اﯾﺮ ,ﺑﺮای ھﻤﻪ ی ﻋﻤﺮ ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﻻل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزان ﭼﻪ آﺛﺎر اﻋﺠﺎب ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯿﮕﺬارد .ﺑﻞ اﯾﺮ ﺑﻪ
ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای طﺒﯿﻌﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ او ھﻢ در زﻣﺮه ی
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺪاد و ﮐﺎﻏﺬ در ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد در ذھﻨﺶ اﯾﻦ ﺑﺎور را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ او ﺑﺮاﯾﺶ داراﯾﯽ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روی آن ﺳﺮﻣﺎه ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎور
ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزان را ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ھﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از آن ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.
*اﻋﺠﺎز ذھﻦ
اﺟﺎزه دھﯿﺪ ﻣﺎﺟﺮای ﺷﻮﻣﺎن ھﯿﻨﮏ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﺎﻣﯽ را در ﭼﻨﺪ ﻋﺒﺎرت ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻘﻞ
ﮐﻨﻢ .ﺷﻮﻣﺎن ھﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﭘﺮای وﯾﻦ رﺟﻮع ﮐﺮد ﺗﺎ ﺻﺪاﯾﺶ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮ
اﭘﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮد .او ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺪرس دﺧﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ,ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻒ آھﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ»ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺳﺮووﺿﻊ ,ﺑﺎ اﯾﻦ رﯾﺨﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ در اﭘﺮا
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮی .دﺧﺘﺮ ﺧﻮب ﻣﻦ ﺧﻮاﻧﺪن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻦ ,ﯾﮏ ﭼﺮخ ﺧﯿﺎطﯽ ﺑﺨﺮ و ﺧﯿﺎطﯽ
ﮐﻦ .ﺗﻮ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺷﻮی«.
ھﺮﮔﺰ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪی اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮ اﭘﺮای وﻟﯿﻦ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﻮاﻧﺪن اطﻼع ﻓﺮاوان داﺷﺖ
اﻣﺎ از ﻗﺪرت اﺷﺘﯿﺎق ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ وﺳﻮاس ﻣﯿﺮﺳﺪ اطﻼع ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ; اﮔﺮ
ﻣﯿﺪاﺷﺖ ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮغ اﯾﻦ دﺧ ﺘﺮ را ﺑﯽ آﻧﮑﻪ او را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯿﮕﺮﻓﺖ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﯾﮑﯽ از ھﻤﮑﺎران ﻣﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ .ھﺮﭼﻪ ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ  ,ﺣﺎﻟﺶ وﺧﯿﻢ ﺗﺮ
ﻣﯿﺸﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم او را ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮدﻧﺪ .ﭘﺰﺷﮏ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت او ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ ﺑﻮد ,ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .درﺳﺖ
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ او را ﺑﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺠﻮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ »ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ رﺋﯿﺲ ,ظﺮف
ﭼﻨﺪ روز از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﻢ« .ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد اﻣﺎ
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .وﻗﺘﯽ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻤﺎم

ﺷﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن او را ﻧﺠﺎت داد .اﮔﺮ او ﺑﻪ ﻣﺮگ دھﻦ
ﮐﺞ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ آن را ﺑﻪ ذھﻦ راه ﻧﺪاده ﺑﻮد ,ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ«.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺪرت اﺷﺘﯿﺎق ﺗﻮام ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ,اﻋﺘﻘﺎد دارم زﯾﺮا دﯾﺪه ام ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو اﺷﺨﺎص
را از ذﻟﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ .دﯾﺪه ام ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن در
ﭘﯽ ﺷﮑﺴﺘﮭﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .دﯾﺪه ام ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽ طﺒﯿﻌﯽ  ,ﺷﺎد و ﻣﻮﻓﻖ ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ طﺒﯿﻌﺖ او را ﺑﺪون ﮔﻮش ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان از ﻧﯿﺮوی اﺷﺘﯿﺎق اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ و در ﻓﺼﻞ ھﺎی ﺑﻌﺪ ,ﺑﻪ
ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﮐﺮده ام .ﺟﺎن ﮐﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ طﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزان ذھﻦ اﻧﺴﺎن را ﺟﻨﺎن دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﻔﮭﻮم »ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ« را ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ و ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﺴﺖ ﻧﭙﺬﯾﺮد.

ﻓﺼﻞ 3
اﯾﻤﺎن
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ذھﻦ ﻣﺎ ھﻤﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﻌﻢ  ,ھﺮدو ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ذھﻦ ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
*ﮔﺎم دوم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺛﺮوت
اﯾﻤﺎن ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ذھﻦ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﯾﻤﺎن ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ھﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰد ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ
ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﯽ درﻧﮓ ارﺗﻌﺎش آن را درک ﻣﯿﮑﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﺖ ﻻﯾﺘﻨﺎھﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻤﺎن ,ﻋﺸﻖ و ﻣ ﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ,وﻗﺘﯽ اﯾﻦ
ﺳﻪ در ھﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰﻧﺪ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ درﻧﮓ ذھﻦ
ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر اﻧﺴﺎن را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ ,در آﻧﺠﺎ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
*ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻤﺎن را در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ,اﺷﺘﯿﺎق را ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﭘﻠﯽ آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ از ذھﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان آن را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ آﻣﻮزﺷﮭﺎی ﺗﮑﺮاری ﺑﺮای
ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺻﻞ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد.

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﭼﺮا ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ؟ طﺒﯿﻌﺘﺎ ھﺪف ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻧﺶ ﻓﮑﺮی ,
ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس اﺷﺘﯿﺎق را ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼﻠﮭﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد و ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ ,ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺧﻮد را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ و ﻣﺘﺮﺻﺪ آن ھﺴﺘﯿﺪ
ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ .ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور اﻗﺪام ﻣﯿﮑﻨﺪ.ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ
ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎن و ﺑﺎوری ﻣﯿﺪھﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻗﻄﻌﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.
اﯾﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ از ذھﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ اراده ی ﺧﻮد و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ  13اﺻﻞ ﻣﻮرد
اﺷﺎره ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ از ذھﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﻮد و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺻﻮل اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد .ﺗﮑﺮار ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﻔﺎرش ﮐﻪ ﺑﻪ ذھﻦ
ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺧﻮد ﻣﯿﺪھﯿﺪ ﺗﻨﮭﺎ روش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎور اﯾﻤﺎن را
در ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ ز ﯾﺮ ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﻣﯿﺸﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ»وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺟﺮﻣﯽ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯿﺸﻮد اﺣﺴﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻤﺎس ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﺮم
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﻣﯿﮑﻨﺪ و آن را در ﺧﻮد ﺗﺪاوم ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ ,اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ آن
ﺑﻤﺎﻧﺪ آن را در آﻏﻮش ﻣﯿﮑﺸﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد«.
ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ھﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﺑﻪ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺮﺳﺪ ﺟﺬب آن ﻣﯿﺸﻮد
و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﯾﻦ ذھﻨﯿﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻓﮑﺎری ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ
اﺣﺴﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ھﻤﺮا ه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﯽ درﻧﮓ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻣﺒﺪل ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.
*ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺪ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﯾﺎ
ﻣﺨﺮب را درﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن
ﭘﺪﯾﺪه ی ﻏﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻧﻔﺮ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری آن را ﺑﺪﺑﯿﺎری
ﯾﺎ ﺑﺪ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ.
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ .اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺎری ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ.

اﯾﻨﮭﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺪﺑﯿﺎری ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎور ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ
ھﻮﺷﯿﺎر آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ھﻢ ارز و ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺪدا اﯾﻦ را ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ  .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎی ﺧﻮد
ﺑﻪ ذھﻦ ﻧﺎھﻮﺷﯿﺎرﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎ ﻣﯿﺘﻮان
ﺑﻪ ﺛﺮوت و ﺗﻨﻌﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺎور و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ھﻤﺎن ﻋﻨﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ
ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺴﺎزد .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ذھﻦ ﻧﺎھﻮﺷﯿﺎرﺗﺎن
را ﻓﺮﯾﺐ دھﯿﺪ .و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﭘﺴﺮم ﮐﺮد.
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ و ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ آن ﺟﺎﻣﻪ ی ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ,ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ی ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﯾﺪ.
ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻈﺎم ﺧﻮد اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن و ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن اﯾﻤﺎن را ﺑﺎ دﺳﺘﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎرﺗﺎن
ﻣﯿﺪھﯿﺪ در ھﻢ آﻣﯿﺰﯾﺪ .ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺟﺴﺘ ﺠﻮی آن ھﺴﺘﯿﺪ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ.ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ و ﺧﻮاﻧﺪن راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎی ﮐﺘﺎب
ﺑﻪ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ ذھﻦ ﺧﻮد را ﺗﺸﻮﯾﻖ و
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ذھﻦ ﺗﺤﺐ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺣﯿﺎﯾﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻤﺎن
اﻋﺠﺎز ﮐﻨﺪ .ذھﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﮭﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر دﺳﺘﻮراﺗﯽ
ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ آن را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور ﺣﺎﻟﺘﯽ از ذھﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان آن را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد.
در ﺗﻤﺎم اﻋﺼﺎر ﻣﺬھﺒﯿﻮن ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﯾﻤﺎن آوردن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
ھﺮﮐﺪام ﻣﺮدم را ﺑﻪ آﯾﯿﻨﯽ دﻋﻮت ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از راه اﯾﻤﺎن آوردن ﮐﻤﺘﺮ ﺣﺮف زده
اﻧﺪ  .ﻣﺜﻼ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ از ذھﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان آن را ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻤﺎن و ﮐﺎﺷﺘﻦ آن در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺗﻼش ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ,ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﯿﺎت ,ﻗﺪرت و ﻋﻤﻞ
ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را دوﺑﺎره و ﭼﻨﺪ ﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ارزش آن را دارد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
اﯾﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت اﺳﺖ.

اﯾﻤﺎن ﻣﺒﻨﺎی ھﻤﻪ اﻋﺠﺎزھﺎﺳﺖ ,ﻣﺒﻨﺎی ھﻤﻪ ی اﺳﺮاری اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﺎﻧﻮن
ﻋﻠﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮد.
اﯾﻤﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺎدزھﺮ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻤﺎن ﻋﻨﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺎﯾﺶ ھﻤﺮاه ﺷﻮد اﻧﺴﺎن را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮاﺳﺖ
اﻟﮭﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ.
اﯾﻤﺎن ﻋﻨﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯿﺴﺎزد .اﯾﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ذھﻦ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮی آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﯾﻤﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯿﺘﻮان ﻧﯿﺮوی ﻓﺮاﺳﺖ اﻟﮭﯽ را در ﺧﺪﻣﺖ
اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻓﺖ.

*اﻋﺠﺎز ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺛﺒﺎت آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺳﺎده اﺳﺖ ,ﻣﯿﺘﻮان آن را اراﺋﻪ داد .ﺟﺎن ﮐﻼم را ﻣﯿﺘﻮان در اﺻﻞ
ﺗ ﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ھﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎری از آن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای اﺳﺘﮏ ه اﻧﺴﺎن ھﺮﭼﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﻨﺪ ,ﺧﻮاه ﻣﻄﻠﺒﯽ
دروﻏﯿﻦ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺑﺎور ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﮏ دروغ را ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﻨﺪ ,ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎور ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد ,از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎور ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ آن
ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد .ھﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﮑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ذھﻦ او ﻣﯿﮕﺬرد  ,اﻓﮑﺎری ﮐﻪ
آن را ﺑﻪ ﻋﻤﺪ در ذھﻦ ﺧﻮد ﻣﯿﮑﺎرد و آن را ﺑﺎ ھﻤﺪﻟﯽ و ھﻤﺪردی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و آن را
ﺑ ﺎ ھﯿﺠﺎن و اﺣﺴﺎس ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﯿﺮوی اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺨﺸﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ
ی اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر او را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺴﺎزد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ:
اﻓﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس و ھﯿﺠﺎن ھﻤﺮا ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده ﺑﺎ اﺣﺴﺎس را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﺬری ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﺧﺎک
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﺖ ﺷﻮد ,از ﺧﺎک ﻣﯿﺮوﯾﺪ ,رﺷﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺧﻮدرا ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺑﺬر ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﺑﺬر از ﻧﻮع ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد.

ذھﻦ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ارﺗﻌﺎﺷﺎﺗﯽ را ﺟﺬب ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ذھﻦ ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ,ﻧﻈﺮ ,ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ھﺪﻓﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ذھﻦ ﺧﻮد دارد,
ﻧﻈﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد را ﺟﺬب ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ و آﻧﻘﺪ رﺷﺪ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ذھﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺬر اوﻟﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ  ,ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ھﺪف را ﻣﯿﺘﻮان در ذھﻦ ﮐﺎﺷﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .ھﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ  ,ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ھﺪف ﺑﺎ ﺗﮑﺮار اﻧﺪﯾﺸﻪ در ذھﻦ ﮐﺎﺷﺘﻪ
ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺟﻤﻼﺗﯽ درﺑﺎره ی ھﺪف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ھﺪف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﯾﺪ و آن را ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ .ﺟﺰﯾﯿﺎت آن
را ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ و روز ﺑﻪ روز آﻧﻘﺪر ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ ارﺗﻌﺎش ﺻﺪا ﺑﻪ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ
ھﻮﺷﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺼﻤﻢ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ را از ذھﻦ ﺧﻮد دور ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﺑﺮای
ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎن را ﺳﻔﺎرش دھﯿﺪ .از ذھﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﺻﻮرت ﺑﺮداری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﭼﯿﺮه ﺷﻮﯾﺪ  .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺒﻦ و ﻓﻘﺪان ﺟﺴﺎرت را ﺑﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ .راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻞ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺜﺒﺖ را روی ﺑﺮﮔﻪ ﮐﺎﻏﺬی ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آن را آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ
از ذھﻨﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد.

*ﻓﺮﻣﻮل اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
. 1ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ھﺪﻓﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ دارم ﺑﺮﺳﻢ  .ﻣﻦ از ﺧﻮد
اﻧﺘﻈﺎر دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪاوﻣﺖ در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ.
. 2ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی ﻏﺎﻟﺐ ذھﻦ ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای
ﻋﻤﻞ و اﻗﺪام ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﻧﺪ .از اﯾﻦ رو  ,ھﺮروز
 30دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ذﻟﺨﻮاھﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذھﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ
دﻟﺨﻮاه در ﻣﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
. 3ﻣﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺻﻞ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﻢ ھﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای آن را در ذھﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ,ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﺮا در راﺳﺘﺎی ھﺪﻓﻢ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
روزی  10دﻗﯿﻘﻪ از وﻗﺘﻢ را ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﺧﻮدم اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯿﺪھﻢ.

. 4ﻣﻦ ھﺪﻓﮭﺎی ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﺸﺨﺼﻢ را روی ﺑﺮﮔﻪ ﮐﺎﻏﺬی ﻧﻮﺷﺘﻪ ام .ھﺮﮔﺰ دﺳﺖ از ﺗﻼش
ﺑﺮﻧﻤﯿﺪارم ﺗﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮم.
.5ﻣﻦ ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺛﺮوت ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس واﻗﻌﯿﺖ ھﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ راﻋﯽ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ دوام ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪ اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ
ﺳﻮدی ﻋﺎﯾﺪ ﻧﮑﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﻢ .ﻣﻦ از ﻧﯿﺮوی دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻢ .دﯾﮕﺮان را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮد ﻣﻦ ھﻢ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﻣﯿﺸﻮم .ﻣﻦ
از ﺗﻨﻔﺮ ,ﺣﺴﺎدت ,رﺷﮏ ,ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ,ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺮی ھﺴﺘﻢ .ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻋﺸﻖ و
ﻣﺤﺒﺖ در ﻗﺒﺎل دﯾﮕﺮان را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ام زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ذھﻨﯿﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺒﺎب ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻮد .ﮐﺎری ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺮا ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ آﻧﮭﺎ
و ﺑﻪ ﺧﻮدم اﯾﻤﺎن دارم.
ﻣﻦ زﯾﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل را اﻣﻀﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ و آن را ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺴﭙﺎرم .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد را روزی
ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻢ .ﻣﻦ اﯾﻤﺎن راﺳﺦ دارم ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﻋﻤﺎل
ﻣﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدم.
در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ طﺒﯿﻌﯽ وﺟﻮد دار د ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻪ اﺳﻤﯽ ﻣﯿﺪھﯿﻢ .ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در
ﺟﮭﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ ,ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ی ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﮑﻨﯿﻢ .اﻣﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺑﺠﺎ از آن ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﻣﺨﺮب اﺳﺖ .دی اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮭﻤﯽ
ﺑﺮﻣﯿﺨﻮرﯾﻢ  .اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽ
اﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮭﻨﮑﺘﻪ ھﺎی ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد.

*ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻨﻔﯽ
ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی ﻣ ﺨﺮب و ﺳﺎزﻧﺪه ﻗﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ھﺮﭼﻪ
ﺑﻪ او ﺑﺪھﯿﻢ ﺑﺎ آن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ای
درﺳﺮ دارﯾﻢ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺒﻦ ﯾﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﯾﺎ اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور را در ذھﻦ ﺧﻮد ﺑﮑﺎرﯾﺪ.
درﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﭼﺮﺧﮭﺎی ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﻣﯽ آورد و در ﺻﻮرت
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از آن ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از آن
زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺒﺎه ﻣﯿﮑﻨﺪ ,ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﮔﺮ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و

آراﻣﺶ و اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﻼﮐﺖ و ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
درک و ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻤﺎ دارد .ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ از آن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ذھﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺮس ,ﺷﮑﺴﺖ و ﺗﺮدﯾﺪ و ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد در اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﺮاﺳﺖ ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎی اﻟﮭﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ ,ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺎوری ﺷﻤﺎ را ﺟﺬب
ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯿﮕﺬارد.
ﻣ ﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎدی ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮق و ﮐﺸﺘﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﯿﺮاﻧﺪ ,اﺻﻞ ﺗﻠﻘﯿﻦ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﯾﺎ ذﻟﺖ ﺳﻮق دھﺪ .ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
دارد ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﺪھﯿﺪ.
اﺻﻞ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ھﺮﮐﺲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اوج ﻣﻮﻓﻘ ﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ در ﻗﺎﻟﺐ
ﺟﻤﻼت زﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
»اﮔﺮ ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﭙﻨﺪارﯾﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﺨﻮرﯾﺪ«.
»اﮔﺮ ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﻧﭙﻨﺪارﯾﺪ ,ﭘﯿﺮوزﯾﺪ«.
»اﮔﺮ طﺎﻟﺐ ﭘﯿﺮوزی ھﺴﺘﯿﺪ اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را ﻧﺪارﯾﺪ ,ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ«.
»اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎزﯾﺪ ,ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎزﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ«.
» ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎ اراده اﻧﺴﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد .ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ذھﻦ ﺷﻤﺎ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد«.
»اﮔﺮ ﺧﻮد را اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﺎﺟﺰ و ﻣﻔﻠﻮک ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ,ﻣﻔﻠﻮک و ﻋﺎﺟﺰ ھﺴﺘﯿﺪ«.
»ﺑﺮای رﺷﺪ ﮐﺮدن ﺑﺎﯾﺪ اوج ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ«.
»ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی و درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
»ﻟﺰوﻣﺎ ھﻤﯿﺸﻪ ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ھﺎ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ھﺎ ﭘﯿﺮوز ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ; ﭘﯿﺮوز ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد«.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻣﻔﮭﻮم و ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ.

*در ذھﻦ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﺬرد؟
ﺟﺎﯾﯽ در ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ ﺑﺬرھﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻔﺘﻪ اﻧﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺬرھﺎ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ اوج ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ,ﺷﻤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺴﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮش را ھﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ.
درﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﻤﮭﺎی وﯾﻮﻟﻮن زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ آھﻨﮕﮭﺎ
را ﺑﺴﺮاﯾﺪ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺒﻮﻏﯽ را ﮐﻪ در ذھﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﺪار ﮐﻨﯿﺪ و از آن
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺮ ھﺪﻓﯽ ﮐﻪ داری اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
آﺑﺮاھﺎم ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ ,در اﻓﻠﺐ اﻗﺪاﻣﺎﺗﺶ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﺶ از ﭼﮭﻞ ﮔﺬﺷﺖ .ﺗﺎ
اﯾﻦ زﻣﺎن او ھﯿﭻ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ دﺳﺖ زد .ﻧﺒﻮغ ﺧﻔﺘﻪ ذھﻨﺶ
را ﺑﯿﺪار ﮐﺮد و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ
آﻣﯿﺨﺘﻪ ای ﺑﺎ اﺣﺴﺎس اﻧﺪوه و ﻋﺸﻖ ﺑﻮد و آن را از آن روت ﻟﺞ ﺗﻨﮭﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ
رواﺳﺘﯽ دوﺳﺖ داﺷﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﺑﺮد.
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻋﺸﻖ در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻤﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻦ در ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ در ﭘﯿﺮوزی ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻮﻓﻖ دﻧﯿﺎ ﻧﻔﻮذی ﻋﺸﻘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﺪرﮐﯽ درﺑﺎره ی ﻗﺪرت اﯾﻤﺎن ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﻣﮭﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﻮھﺮ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎی ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ  ,ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻤﺎن ﻧﺒﻮد .اﮔﺮ
ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﻪ ﻧﺎم اﻋﺠﺎز وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از طﺮﯾﻖ اﺣﺴﺎﺳﯽ از ذھﻦ ﮐﻪ
آن را اﯾﻤﺎن ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد.
اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ از ﻗﺪرت اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮاﺑﻎ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮭﺎﺗﻤﺎ ﮔﺎﻧﺪی از آن
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ .اﯾﻤﺎن در ﮔﺎﻧﺪی ﮐﺎری در ﺣﺪ اﻋﺠﺎز ﺻﻮرت داد .او در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ھﻤﻪ ھﻤﻌﺼﺮان ﺧﻮد از ﻗﺪرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
او از ﻣﺒﺎﻧﯽ ظﺎھﺮی ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻨﺪ ,ﭘﻮل  ,اﺑﺰار ﺟﻨﮕﯽ ,ﺳﺮﺑﺎز و ﺟﻨﮓ اﻓﺰار ﺑﮭﺮه ای ﻧﺪاﺷﺖ.
او ﻧﻪ ﭘﻮل داﺷﺖ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻪ ﻟﺒﺎس ,اﻣﺎ ﻗﺪرت داﺷﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ؟ او
اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﺑﺎ اﺻﻞ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .او ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻤﺎن را در ذھﻦ  200ﻣﯿﻠﯿﻮن
اﻧﺴﺎن ﺑﮑﺎرد .او ﺗﻮاﻧﺴﺖ  200ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎن را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺪام ﻧﯿﺮوی دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺻﻮرت دھﺪ؟

*ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻓﯿﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻤﺎن و ھﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ
آن را در ﻣﯿﺎن ﺻﻨ ﻌﺘﮕﺮان و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎی ﺑﺰرگ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 1900
اﺳﺖ ,زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ھﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ واﻗﻌﯿﺎت ﻣﮭﻢ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ھﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ھﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﺠﺎد
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ﺟﻮاب ﻣﯿﺪھﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع »ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ« ﺗﺮدﯾﺪ دارﯾﺪ ,اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺟﺎی ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑﮭﺎﻣﯽ را
از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮد زﯾﺮا ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﻮل
ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﺟﺎن ﻟﻮول در »ﻧﯿﻮﯾﻮرک ورﻟﺪ ﺗﻠﮕﺮاف« ﺷﺮح داده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزه او در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﻪ ای از آن اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﻢ.
*ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﺎم ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
وﻗﺘﯽ در ﺷﺐ 12دﺳﺎﻣﺒﺮ  1900ﺣﺪود  80ﻧﻔﺮ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﺎﻻر ﯾﮑﯽ از
داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﻮﯾﻮرک دور ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮدی ﮐﻪ از
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮب آﻣﺪه ﺑﻮد ﮔﻮش ﻓﺮا دھﻨﺪ ,ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯿﮑﺮد
ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻋﺠﺎز ﺻﻨﻌﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ادوارد ﺳﯿﻤﻮﻧﺰ و ﭼﺎﻟﺰ اﺳﺘﻮارت اﺳﻤﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮭﻤﺎن ﻧﻮازی ﭼﺎرﻟﺰ
ﺷﻮاب در ﺧﻼل ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﯿﺘﺴﺒﻮرگ ﺑﻮدﻧﺪ ,ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺷﺎﻣﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ  38ﺳﺎﻟﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد را ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﻧﮑﺪاران ﺷﺮق ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.اﻣﺎ آﻧﮭﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ھﻢ ﺑﺮﯾﺰد .در واﻗﻊ آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﭼﺎرﻟﺰ
ﺷﻮاب ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻧﯿﻮﯾﻮرﮐﯽ آﻧﻘﺪرھﺎ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻓﻮﻻد ﻣﺮدان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺛﺮوت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق را
ﺳﺮ ﻧﺒﺮد ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ  15ﺗﺎ  20دﻗﯿﻘﻪ ای اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﺪ ,ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﺘﯿﻦ
ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و ﺣﺮﻓﺶ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺟﺎن ﭘﯿﺮﭘﻮﻧﺖ ﻣﻮرﮔﺎن ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺷﻮاب ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻗﺼﺪ داﺷﺖ
دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدی ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎﺷﺪ ,ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ای ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻣﺠﻠﺲ را ﺗﺮک

ﮐﻨﺪ .ﺟﺮاﯾﺪ در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﮔﺮوھﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﻮﺿﻮع را دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ
ای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻨﻮﺷﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دو ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﻣﯿﮭﻤﺎﻧﺎن ﻋﺎﻟﯿﻤﻘﺎم آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺷﺎم ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺤﺚ
و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﺟﻨﺪاﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺒﻮد و اﮔﺮ ﺑﻮد ﺧﻼﺻﻪ و اﺟﻤﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻌﺪودی
از ﺑﺎﻧﮑﺪاران و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺛﺮوت ﻗﺒﻼ ﺷﻮاب را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎی
ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻮاب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻮﻧﻨﻮ ﮔﺎھﻼ ﺑﻮد و ﮐﺴﯽ از ﺟﻤﻊ ﺣﻀﺎر اورا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺧﺖ .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮭﺎ ارﺑﺎب ﭘﻮل و ﺛﺮوت
آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻗﺎی ﻣﻮرﮔﺎن ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﻄﻔﻪ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺟﺎی ﺗﺎﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم ﭼﺎرﻟﯽ ﺷﻮاب را ﮐﺴﯽ ﺿﺒﻂ ﻧﮑﺮد
اﻣﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ھﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او ﻟﺤﻦ دوﺳﺘﺎﻧﻪ داﺷﺖ ,از دﺳﺘﻮر زﺑﺎن
ﺑﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﻮد  .اﺻﻮﻻ ﭼﺎرﻟﯽ ﺷﻮاب ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﺤﺒﺖ ﻗﻮاﻋﺪ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ
ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻮد .ﺳﺨﻨﺎن او اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻟﻄﯿﻔﻪ و ﻣﺰاح ھﻤﺮاه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺪس زد روی
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ روی ھﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺛﺮوت ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ,
اﺛﺮی ﺑﻪ ﺳﺰا داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺣﻀﺎر ھﻨﻮز ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ آﻧﮑﺎ
آﻗﺎی ﺷﻮاب  90دﻗﯿﻘﻪ ﺣﺮف زده ﺑﻮد آﻗﺎی ﻣﻮرﮔﺎن ﺳﺨﻨﺮان ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ای
ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﮐﻤﯽ دورﺗﺮ از ﺻﻨﺪﻟﯿﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ طﻮﻻﻧﯽ روی آن ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ,ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ او ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ.
ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻗﺎی ﺷﻮاب اﻋﺠﺎز ﮔﻮﻧﻪ ھﻤﻪ را ﻣﯿﺨﮑﻮب ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮭﻤﺘﺮ در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﺮای اﻋﺘﻼی ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻮﻻد
اراﺋﻪ داده ﺑﻮد .ﻗﺒﻞ از آﻗﺎی ﺷﻮاب ﺧﯿﻠﯿﮭﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﻣﻮرﮔﺎن را ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﺮاﺳﺖ ﻓﻮﻻد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از آن ﺗﺮاﺳﺖ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﺮاﺳﺖ ھﺎی ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ,ﮐﺎﺑﻞ ,ﺷﮑﺮ,
ﻻﺳﺘﯿﮏ ,وﯾﺴﮑﯽ ,ﻧﻔﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد  .ﺟﺎن ﮔﯿﺘﺰ ﻗﻤﺎر ﺑﺎز ﺑﺎرھﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺻﺮار ورزﯾﺪه
ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﻮرﮔﺎن ﺑﻪ او اطﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﯿﻞ و ﺟﯿﻢ ﻣﻮر ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﺎم در ﺑﺎزار اوراق ﺑﮭﺎدار
ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻮرﮔﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺻﺮار ﮐﺮده و ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺮت ﮔﺮی وﮐﯿﻞ ﻣﻘﺪس
ﻧﻤﺎی ﮐﺸﻮر ﭘﺎدر ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﺮده و او ھﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی ﺷﻮاب
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻮرﮔﺎن را ﺗﮑﺎن داد .ﻣﻮرﮔﺎن در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﺟﺴﺎرت آﻣﯿﺰ در اﻣﺮ ﻓﻮﻻد ﻓﺮو رﻓﺖ.

ﻗﺒﻼ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺎن ﮔﯿﺘﺰ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺎ
ھﻤﺮاھﯽ ﻣﻮرﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻣﺎ در ﺟﻮار ﺗﺮاﺳﺖ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﯽ ,ﺗﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن را  53ﺗﻦ از
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ,ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ راه
ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿ ﻼت ھﺮ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﻣﯿﺸﺪ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼت اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﯽ
ﻧﻤﯿﺮﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرﮔﺎن ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ از آن اطﻼع داﺷﺖ.
اﺳﮑﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ھﻢ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ .او ﻣﺪﺗﮭﺎ ,اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺴﺮت و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ
دﻟﺨﻮری ﺷﺎھﺪ و ﻧﺎظﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﻮرﮔﺎن ﺑﺎزار او را ﻣﻮرد ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز
ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﺴﺎرت آﻣﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪ ,ﻣﺸﺮب ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ
ﻣﺒﺪل ﺷﺪ و در ﺻﺪد اﻗﺪام ﺗﻼﻓﯽ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮآﻣﺪ .از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻓﻮﻻدﺳﺎزی و ذوب ﻓﻠﺰ
رﻗﺒﺎﯾﺶ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداری ﮐﺮد .ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن او ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﺑﻞ  ,ﻟﻮﻟﻪ ,ﯾﺎ ورﻗﻪ ھﺎی آھﻦ
ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻓﺮاورده ھﺎ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم
ﻣﯿﻔﺮوﺧﺖ ﺗﺎ آﻧﮭﺎ از اﯾﻦ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ھﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻻ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات ﺷﻮاب او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد را در ﺳﯿﻨﻪ دﯾﻮار ﻗﺮار دھﺪ.
آﻗﺎی ﻣﻮرﮔﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭼﺎرﻟﺰ ﺷﻮاب ,ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺮات ﻣﺠﮭﻮل ﺧﻮد ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد .اﯾﺠﺎد ﺗﺮاﺳﺖ ﺑﺪون ﮐﺎرﻧﮕﯽ ,اﯾﻦ ﻏﻮل ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ,اﺻﻮﻻ ﺗﺮاﺳﺖ ﻧﺒﻮد.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭼﺎرﻟﺰ ﺷﻮاب در ﺷﺐ  12دﺳﺎﻣﺒﺮ  1900ﻧﻮﯾﺪ آن را ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان
ﮐﺎرﻧﮕﯽ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﻣﻮرﮔﺎن ﮐﺸﺎﻧﺪ .او درﺑﺎره ی آﯾﻨﺪه ﻓﻮﻻد ﺣﺮف زد از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺪی
دوﺑﺎره ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .از ﺗﺨﺼﺺ ﺣﺮف زد .ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ھﺎی ﻓﻮﻻد ﺳﺎزی ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎراﯾﯽ را رھﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﺠﺎد واﺣﺪ ھﺎی ﮐﺎراﻣﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .از
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﺣﺮف زد ,ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮری در
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﺮی اﺷﺎره ﮐﺮد ,از ﺗﺼﺮف ﺑﺎزارھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
از ھﻤﻪ اﯾﻨﮭﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮ او ﺑﻪ ﺳﺎرﻗﯿﻦ و راھﺰﻧﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎری
ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ و از اﯾﻦ رھﮕﺬر ﺳﻮدی ﮐﻼن ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ .آﻗﺎی
ﺷﻮاب اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﮐﺎر ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن
ﺑﺎزاری اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .او ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻋﻈﯿﻢ در ﺑﺎزار اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد .ﻓﻮﻻد ﺑﺎزرا ﻣﺼﺮف ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮی
دارد  ,ﻓﻮﻻد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از ﺑﺎزرا و ﺗﺠﺎرت ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ.
آﻗﺎی ﺷﻮاب ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺒﻮد ﺑﻮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺷﺎم در ﺗﺎﻻر ﺑﺎﺷﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﻣﻮرﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ
رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات ﺟﺎﻟﺐ آﻗﺎی ﺷﻮاب ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ .ﺷﻮاب ھﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺘﺴﺒﻮرگ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺗﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﮕﯽ را اداره ﮐﻨﺪ .ﮔﺮی و دﯾﮕﺮان ھﻢ ﺑﻪ دﯾﺎر ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ و
ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻌﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ .آﻗﺎی ﻣﻮرﮔﺎن ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺷﻮاب را
ھﻀﻢ ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺿﺮری ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺷﻮاب
ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺎﻻ او ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎز آﻗﺎی ﺷﻮاب را ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ .آﻗﺎی ﺷﻮاب ﺑﻪ ﻣﻮرﮔﺎن اطﻼع
داد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﻧﮕﯽ ھﺮﮔﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن وال اﺳﺘﺮﯾﺖ وارد ﻣﺬاﮐﺮه
ﺷﻮد .آﻗﺎی ﮔﯿﺘﺰ ﭘﺎ درﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻗﺎی ﺷﻮاب ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ھﺘﻞ
»ﺑﻠﻮو« در ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ ﺑﺮود و آﻗﺎی ﻣﻮرﮔﺎن ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ آﻗﺎی ﺷﻮاب وارد ھﺘﻞ ﺷﺪ ,آﻗﺎی ﻣﻮرﮔﺎن در ﻣﻨﺰﻟﺶ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک در ﺑﺴﺘﺮ
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮد .آﻗﺎی ﺷﻮاب ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک رﻓﺖ و رواﻧﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﻮرﮔﺎن ﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ھﻤﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ھﺎ اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ .آن ﻣﯿﮭﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎم ,آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮﺷﻮر ,آن ھﻤﺎﯾﺶ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﻣﯿﺎن
آﻗﺎی ﺷﻮاب و ﺳﻠﻄﺎن ﭘﻮل و ﺛﺮوت  ,ھﻤﻪ را آﻗﺎی اﺳﮑﺎت ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﻮد اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ
دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ اﺳﺖ.
ﭼﮭﺎر ﻣﺮد ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺷﺐ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه اﻟﺒﺘﻪ آﻗﺎی ﻣﻮرﮔﺎن
ﺑﻮد .در ﮐﻨﺎر او ﻣﯿﺘﻮان از راﺑﺮت ﺑﯿﮑﻮن ﻧﺎم ﺑﺮد .ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﺟﺎن ﮔﯿﺘﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرﮔﺎن او را
ﻗﻤﺎر ﺑﺎز ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ و از او ﭼﻮن اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮد .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻔﺮ ﭼﮭﺎر آﻗﺎی ﺷﻮاب
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻘﯿﻪ درﺑﺎره ی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﻓﻮﻻد ﻋﻠﻢ و اطﻼع داﺷﺖ.
ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ طﻮل ﮐﺸﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﺳﭙﯿﺪه دﻣﯿﺪ ,ﻣﻮرﮔﺎن از ﺟﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮐﻤﺮی
راﺳﺖ ﮐﺮد .ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺳﻮال ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
او ﭘﺮﺳﯿﺪ» ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯽ اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﻋﻮت ﮐﻨﯽ؟«
و آﻗﺎب ﺷﻮاب ﺟﻮاب داد » ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ«.
ﻣﻮرﮔﺎن ﮔﻔﺖ» اﮔﺮ او را راﺿﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﻨﯽ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪارم«.
ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺷﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ آﯾﺎ ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺑﻮد؟ ﭼﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ؟)ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮاب  320/000/000دﻻر ﺑﻮد( ﭘﻮﻟﺶ را ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ,ﻧﻘﺪ؟ اوراق ﺑﮭﺎدار؟ ﯾﺎ ﺳﮭﺎم؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺛﻠﺚ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﻧﻘﺪ ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﺪ.

در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ,در ﺟﻨﮕﻠﮭﺎی ﺳﻦ اﻧﺪروز ,وﺳﺖ ﭼﺴﺘﺮ ,ﺑﺎزی ﮔﻠﻔﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد اﻧﺪرو
ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﺮﻣﺎ ﻟﺒﺎس ﮔﺮم ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد و ﭼﺎرﻟﯽ ﺷﻮاب ھﻢ طﺒﻖ
ﻣﻌﻤﻮل ﺣﺮف ﻣﯿﺰد ﺗﺎ روﺣﯿﻪ ﮐﺎرﻧﮕﯽ را ﺷﺎداب ﻧﮕﮭﺪارد .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ دو در ﮐﻠﺒﻪ
ی ﮔﺮم و راﺣﺖ ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ﺑﺎزی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ,ﮐﻠﻤﻪ ای
درﺑﺎره ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ رد و ﺑﺪل ﻧﺸﺪ .ﺑﻌﺪ ﺷﻮاب ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻟﺤﻨﯽ ﮐﻪ  80ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ را
در ﻣﺠﻠﺲ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺷﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ  ,ﮐﺎرﻧﮕﯽ روی ﮐﺎﻏﺬ رﻗﻢ  400/000/000دﻻر را ﻧﻮﺷﺖ320/000/000 .
دﻻری ﮐﻪ ﺷﻮاب از ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد و  80ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ھﻢ ﺑﺮای ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ داراﯾﯿﮭﺎی
ﮐﺎرﻧﮕﯽ در ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮐﻤﯽ دﯾﺮﺗﺮ در ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاز اﻗﯿﺎﻧﻮس اطﻠﺲ ,ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ اﻧﺪوھﻨﺎک ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ ﻣﻮرﮔﺎن ﮔﻔﺖ »:ای ﮐﺎش  100/000/000دﻻر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدم.
ﺣﺎﻻ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﮭﺎن را ﺑﻪ اﮐﻨﺎف ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺨﺎﺑﺮه
ﮐﺮد و ﺑﻪ ھﻢ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ﻏﻮﻟﮭﺎی ﻓﻮﻻد ﺟﮭﺎن را ﺑﻪ ھﻤﻪ اطﻼع داد .رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه
ﯾﻞ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای اﻋﻼم داﺷﺖ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﺳﺖ ھﺎ وﺿﻊ ﻧﺸﻮد در ﻣﺪت
 25ﺳﺎل در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺷﺎھﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﻣﭙﺮاطﻮری ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﻮاب  38ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺎداش ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ .او ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪاﻟﺘﺎﺳﯿﺲ
ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳﻤﺖ را ﺗﺎ ﺳﺎل  1930ﺣﻔﻆ ﮐﺮد.

*ﺛﺮوت ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻮد
ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ روﺷﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﻣﯿﻞ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد.
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد آﻣﺮﯾﮑﺎ در ذھﻦ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺟﻮه ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺰ در ذھﻦ ھﻤﯿﻦ
ﻣﺮد ﺻﻮرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻤﺎن ,ﻣﯿﻞ ,اﺷﺘﯿﺎق ,ﺗﺼﻮر و ﻣﺪاوﻣﺖ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﻮﻻد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﮐﻮره ھﺎی ﻓﻮﻻد و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺿﻤﯿﻤﻪ آن ﺷﺪ ,ﺷﮑﻠﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دﻗﯿﻖ
ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ ارزش داراﯾﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺷﺪﻧﺪ ,ﺑﻪ اﻧﺪازه  600ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ,ﻧﻈﺮ ﭼﺎرﻟﺰ ﺷﻮاب ,ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ او در اذھﺎن ﻣﻮرﮔﺎن و دﯾﮕﺮان
ﮐﺎﺷﺖ ﺳﻮدی ﺣﺪود  600ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺻﺮف
رﻗﻢ ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻈﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
ھﺰاران ﻧﻔﺮ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮد ,ﺑﺎزارھﺎی ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﺳﻮدی ﻣﻌﺎدل  600ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ﺑﻪ دﺳﺖ داد.
ﺛﺮوت ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺛﺮوت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ذھﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﯿﮕﺬرد ﻣﺤﺪود ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻤﺎن
ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎ را ﺑﺮطﺮف ﻣﯿﺴﺎزد .اﯾﻦ را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ 4
ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر
*ﮔﺎم ﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺛﺮوت
ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎطﯽ ﻣﯿﺎن ذھﻦ ھﻮﺷﯿﺎر و ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯿﺴ ﺎزد .در واﻗﻊ ارﺗﺒﺎطﯽ ﻣﯿﺎن ذھﻦ ھﻮﺷﯿﺎر و ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر اﺳﺖ .ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد,
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﻣﯿﺮﺳﺪ و آن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﮑﺎر ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ.
اﻧﺴﺎن طﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺘﯽ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ
ھﻮﺷﯿﺎر را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ھﺮﮔﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ آن را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ,ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی
از ﻣﺮدم در ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ دارﯾﺪ ﮐﻪ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ
در آن ﺑﺬرھﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﮑﺎرﯾﻢ و از آن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ ,ﻋﻠﻔﮭﺎی ھﺮز در آن ﺑﻪ وﻓﻮر رﺷﺪ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
داوطﻠﺒﺎﻧﻪ ذھﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻓﮑﺎری ﺧﻼق ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﺪ ,ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻓﮑﺎری ﺑﺎ
طﺒﯿﻌﺖ ﻣﺨﺮب را در زﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺧﻮد ﮐﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

*ﭘﻮل را در دﺳﺘﮭﺎی ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و آن را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ
در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺘﯿﺎق ﺷﺮح دادﯾﻢ
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪ روزه دوﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ,ﻗﺼﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﻮل ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺧﻮد
را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻮل رﺳﯿﺪه اﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد را
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ذھﻦ ﻧﺎھﻮﺷﯿﺎرﺗﺎن ﺑﺎ اﯾﻤﺎﻧﯽ راﺳﺦ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در ﺧﻮد ﻋﺎداﺗﯽ
ﻓﮑﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق را ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﭘﻮﻟﯽ آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
 6ﻣﺮﺣﻠﻪ ای را ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ  2ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .آن را دوﺑﺎره و ﭼﻨﺪ ﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .دﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دھﯿﺪ و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺣﺎطﻪ ﮐﺎﻓﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﭼﮭﺎر دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﻧﯿﺮوز ھﻤﮑﺎران ﺧﻮد
را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ,در ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺧﺘﺼﺎص
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺤﺺ ﮐﺮده اﯾﻢ .ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ دو دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ,درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ھﺮ دو ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻞ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد را از روی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ
و ﺑﺮآﻧﯿﺪ ﮐﻪ ذھﻨﯿﺘﯽ در ﻣﻮرد ﭘﻮل در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن
ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻨﮭﺎ ﺑﯿﻔﺎﯾﺪه اﺳﺖ ,ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﯾﺎ ھﯿﺠﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﺘﺎن درھﻢ
ﺑﯿﺎﻣﯿﺰﯾﺪ .ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﮑﺎری واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺣﺴﺎس و ھﯿﺠﺎن در ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﮭﻢ را در ھﻤﻪ ی ﻓﺼﻠﮭﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﯾﻢ .درک ﻧﮑﺮدن آن ﺗﻨﮭﺎ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪھﺪ ﭼﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از روش ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ھﺪﻓﮭﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﯿﺮﺳﻨﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺎری از اﺣﺴﺎس ﺑﺮ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻤﯿﮕﺬارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺧﻮد ﻧﻔﻮذ ﻧﮑﻨﯿﺪ ,اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻓﮑﺎر و
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺎور ﺧﻮد را ﺑﻪ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎرﺗﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﮔﺮ در ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ ,ﻧﻮﻣﯿﺪ ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ھﯿﭻ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻤﺎ ھﻤﺎن ھﯿﭻ اﺳﺖ ,اﻣﮑﺎن ﺗﻘﻠﺐ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ھﻢ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﻪ آن ﻧﻤﯿﺮﺳﯿﺪ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺮ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺧﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﺪ اﺻﻮل ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺑﮭﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ .ﺷﻤﺎ و ﺗﻨﮭﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﭘﺎداش آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ )ذھﻨﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﭘﻮل( ﺑﻪ زﺣﻤﺘﺶ ﻣﯽ ارزد
ﯾﺎ ﻧﻪ.

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻞ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن
روز ﯾﮏ ﻣﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ دارد; آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ وﺳﻮاس ﺳﻮزان در ﺷﻤﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد.
*ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ھﻨﮕﺎم رﻋﺎﯾﺖ  6ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﺪرج در ﻓﺼﻞ  2ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺻﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎداﺗﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻢ.
وﻗﺘﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم را ﺑﺮﻣﯿﺪارﯾﺪ و ﺑﺮ آن ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ رﻗﻢ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﻣﺸﺨﺺ
ﺳﺎزﯾﺪ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ .ﭼﺸﻤﮭﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ظﺎھﺮ
ذھﻨﯿﺖ ﭘﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ذھﻦ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .دﺳﺖ ﮐﻢ روزی ﯾﮑﺒﺎر اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺗﮑﺮار
ﮐﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﯿﺪ ,دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﮭﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮز
ﺑﻪ اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﯾﺪ .ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﯾﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ روﺑﺮو ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ .ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ھﺮ دﺳﺘﻮری را ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ
اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ او داده ﻣﯿﺸﻮد ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد .اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ﺑﺎرھﺎ
و ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮار اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺟﺎی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﮐﻨﻮن زﻣﺎن
آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﺸﯿﺎر ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ دھﯿﺪ .ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ذھﻨﺘﺎن ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن
ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﻮل ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ را ﻣﯿﮑﺸﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ از آن ﺷﻤﺎﺳﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن اﻧﺪﯾﺸﻪ ای را ﮐﻪ در ﭘﺎراﮔﺮاف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎزﯾﺪ و
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﻪ ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاھﻢ آوردن
ﭘﻮل  ,از طﺮﯾﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ آن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﻄﻌﯽ و ﺻﺪدرﺻﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺘﺮﺻﺪ آن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ درﻧﮓ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﻮل ﺑﺮﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺧﻮد را ﺻﺎﺣﺐ آن ﭘﻮل ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ذھﻦ ﻧﯿ ﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ را طﺮاﺣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺘﺮﺻﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭼﻮن آﻧﮭﺎ را ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﺑﯽ درﻧﮓ آﻧﮭﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اﺟﺮا
ﺑﮕﺬارﯾﺪ  .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ذھﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﻄﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻟﺘﯽ
اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺶ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﮭﺎم رﻓﺘﺎری ﺑﺮﺧﻮردی اﺣﺮام آﻣﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
درﯾﺎﻓﺖ روی آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ
اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد طﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﯽ درﻧﮓ آن را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﯾﺪ  .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ھﻤﺎن روش ﮐﻪ در ﭘﺎراﮔﺮاف ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾ ﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .زﻣﺎن ﺗﮭﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﭘﻮل ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ذھﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﺒﻞ ﺑﺎﺷﺪ
و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﺎﯾﻮس ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﭘﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ذھﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و آن را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ در ذھﻦ ﺧﻮد
ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ,ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ در ازای ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﻮل ﭼﻪ ﺑﮭﺎﯾﯽ
ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ اﺳﺖ.
* 6اﻗﺪام ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر
راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  6اﻗﺪام در ﻓﺼﻞ  2اراﺋﻪ ﺷﺪه را اﮐﻨﻮن ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .اول,
ﺑﻪ ﻣﮑﺎن آراﻣﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ,ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺷﺐ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﻮد  .ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را
ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ درﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن آورﯾﺪ و ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﻮل را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﯾﺪ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﯾﻦ داراﯾﯽ از ﭼﻪ
ﻣﯿﺨﻮاھ ﯿﺪ ﻣﺎﯾﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﭘﻮل را ﺑﺪﺳﺖ آورده اﯾﺪ.
ﻣﺜﻼ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺗﺎ روز اول ژاﻧﻮﯾﻪ  5ﺳﺎل دﯾﮕﺮ  ,ﺻﺎﺣﺐ  50/000دﻻر ﺷﻮﯾﺪ
و ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را در ازای ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﺎ ﮐﺎر ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ :
» ﺗﺎ اول ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  1990ﻣﻦ  50/000دﻻر در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاھﻢ داﺷﺖ  .اﯾﻦ ﭘﻮل در
زﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻮل ھﺮﭼﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯿﮕﺬارم .ﺳﻌﯽ ﻣﮑﻨﻢ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﮑﻨﻪ را در ﮐﺎر ﻓﺮوش) ﻣﺜﻼ ﻓﺮوش اوراق ﺑﯿﻤﻪ( اراﺋﻪ دھﻢ.
ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﮐﺎﻣﻞ دارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻮل را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورم .اﯾﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای
ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﭘﻮل را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ آن را ﺑﺎ دﺳﺘﮭﺎﯾﻢ
ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﮭﯿﺎﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﻮل ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪھﻢ .ﻣﻦ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ راه اﻧﺒﺎﺷﺖ اﯾﻦ ﭘﻮل را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردم ﺑﺮاﺳﺎس آن رﻓﺘﺎر ﻣﯿﮑﻨﻢ«.

دوم; اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را آﻧﻘﺪ در ذھﻦ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ذھﻦ ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ آن را دارﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺳﻮم ,ھﺪف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را در ﺷﺐ و ﺻﺒﺢ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
آن را ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب و ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺪار ﺷﺪن از ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ; آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺧﺎطﺮه ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮده
ﺷﻮد.
ھﻨﮕﺎم اﺟﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از اﺻﻞ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺳﺘ ﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺧﻮد دﺳﺘﻮر ﻣﯿﺪھﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ھﻤﺮاه
ھﺴﺘﻨﺪ واﮐﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﻨﺪ; ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ذھﻦ
ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ھﺴﺘﻨﺪ .از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺮد و اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻧﮕﺮان آن ﻧﺸﻮﯾﺪ .از راھﻨﻤﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ
اﻧﺪازه ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ; ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ,
دﻧﯿﺎی ﺛﺮوت و ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺑﻪ روی ﺷﻤﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﺪ.
*ﺳﺮ ﻗﺪرت ذھﻨﯽ
اﺷﺨﺎص از روی ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ھﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ,ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﻤﺎن ﻣﻄﻠﻖ
ﻣﺘﺒﻠﻮر ﻣﯿﮕﺮدد.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻼﺳﻔﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﻧﯿﻮری ﺧﻮد را ﻣﻘﺪر ﻣﯿﺴﺎزد اﻣﺎ ,اﯾﻦ
ﻓﺎﻟﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻧﺴﺎن از اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ
اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎز ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را
ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ارﺑﺎب
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ﮔﺮدد; زﯾﺮا ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺧﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺑﮕﺬارد .ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﭘﻮل ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن
ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺮ ا ﺻﻮل در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﺑﺰاری ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن
ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ذھﻦ ﺧﻮد ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ  .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ از ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻢ
اﺻﻞ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ.

ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ھﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و در ذھﻦ و در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را ھﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ,ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺻﻞ
ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎرﺗﺎن را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد .ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از ﮐﺘﺎب ,
زﯾﺮ ﮐﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت ﻣﮭﻢ را ﺧﻂ ﺑﮑﺸﯿﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ درک ﺑﮭﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﮐﻤﮏ
ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺷﻤﺎ در ﺷﺮ اﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ از اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎراﺗﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ 5
داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ھﺮ ﺑﺪﺑﯿﺎری ,ھﺮ ﺷﮑﺴﺖ و ھﺮ دل ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﺜﺒﺖ دارد

*ﮔﺎم ﭼﮭﺎرم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺛﺮوت
ﻣﺎ ﺑﺎ دو ﻧﻮع داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ .داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ,ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه و ﺗﻨﻮع آن ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺛﺮوت ﺑﺎزی ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .داﻧﺸﮑﺪه ھﺎ در
داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎی ﺑﺰرگ در ﻣﺠﻤﻮع ھﻤﻪ ی داﻧﺸﮭﺎی ﺑﺸﺮی را در ﺧﻮد ﻧﮕﺎھﺪاری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻏﻠﺐ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ از ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
داﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد اﺳﺒﺎب ﺗﻨ ﻌﻢ ﻧﻤﯿﺸﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻦ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ھﺪف ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮد.
ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﺖ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻧﻔﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ» داﻧﺶ ﻗﺪرت اﺳﺖ« .ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ .داﻧﺶ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه
اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻗﻄﻌﯽ
در راﺳﺘﺎی ھﺪﻓﯽ ﻣﻌﯿﻦ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

در واﻗﻊ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ آن را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ
و ﻣﯿﺒﯿﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در آﻣﻮزﺷﮭﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از داﻧﺶ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﻤﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ھﻨﺮی ﻓﻮرد آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪﯾﺪه
ﺑﻮد ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪاﺷﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه را ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻌﻨﺎی
آﻣﻮزش ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻠﻤﻪ آﻣﻮزش در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻻﺗﯿﻦ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﻔﮭﻮم اﻋﺘﻼ از درون را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﻧﺴﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﻟﺰوﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺎد دارد.
اﻧﺴﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذھﻨﺶ را وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯿﺘﻮان
ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ; ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان را زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارد ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
*ﺟﺎھﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ
در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺿﻤﻦ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ آﻗﺎی ھﻨﺮی ﻓﻮرد را
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺎھﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .آﻗﺎی ﻓﻮرد اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ را ﺑﻪ
ﺧﺎطﺮ اﯾﻦ اﻓﺘﺮا ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار داد .در دادﮔﺎه ,وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ
آﻗﺎی ﻓﻮرد ر ا ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﮭﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﻮاد ﺑﻮدن او را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ از
آﻗﺎی ﻓﻮرد ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﺮد .ھﺪف او در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
آﻧﮑﻪ آﻗﺎی ﻓﻮرد در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اطﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺮاوان دارد ,ﻣﺮدی ﺑﯽ
ﺳﻮاد و ﺟﺎھﻞ اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ از آﻗﺎی ﻓﻮرد ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﻨﺪﯾﮑﺖ آرﻧﻮﻟﺪ ﮐﯽ ﺑﻮد؟ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب
ﺷﻮرش ﺳﺎل  ,1876ﭼﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ؟ ھﻨﺮی ﻓﻮرد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻮال ﺟﻮاب داد» از ﺗﻌﺪاد دﻗﯿﻖ آﻧﮭﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارم ,اﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪم ﺷﻤﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﯿﺶ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ«.
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻗﺎی ﻓﻮرد ﮐﻪ از اﯾﻦ طﺮز ﺳﻮال ﮐﺮدن آﻧﮭﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺳﻮال ﺗﻮھﯿﻦ آﻣﯿﺰ ,در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ وﮐﯿﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﮐﺮده
ﺑﻮد اﺷﺎره رﻓﺖ ﮔﻔﺖ» اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ
ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﺪ ﺟﻮاب دھﻢ ,ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ روی ﻣﯿﺰ ﮐﺎرم دﮐﻤﻪ ھﺎی ﺑﺮﻗﯽ
ﻣﺘﻌﺪدی دارم و ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن آﻧﮭﺎ ,ھﺮ ﺳﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻐﻠﻢ ﺑﻪ آن
ﻧﯿﺎز دارم ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را در اﺳﺘﺨﺪام دارم ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﻪ ی ﺳﻮاﻻت

ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺮﺻﺪ اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﻮم و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را دارم ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮا در ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت درﺑﺎره
ﮐﺎرم ﯾﺎری دھﻨﺪ؟«
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻮرد ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮد  .اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ وﮐﯿﻞ را ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﺮد .ھﻤﻪ ی ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ
در دادﮔﺎه ﻓﮭﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاب ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺟﺎھﻞ ﻧﯿﺴﺖ ,ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺴﯽ
ا ﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و اطﻼع ﻓﺮاوان دارد و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺳﻮاد ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﺟﻮاﺑﮭﺎﯾﺶ را از ﮐﺠﺎ ﺑﮕﯿﺪ  .ﺑﺎﺳﻮاد ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻋﻠﻢ و اطﻼع ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﻨﺮی ﻓﻮرد ﺑﻪ ھﻤﻪ
ی اطﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدان آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺒﺪل ﺷﺪ .ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد آﻗﺎی ﻓﻮرد ھﻤﻪ
اطﻼﻋﺎت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
*ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ھﻤﻪ ی اطﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﻓﺮاھﻢ آورﯾﺪ
ﻗﺒﻞ از ﺣﺼﻮل اطﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق را ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﭘﻮﻟﯽ آن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﯿﺪ ,ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺗﺎن اطﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ,در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺒﻮد اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﺪ.
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻗﺪرت اﺳﺖ و ﻗﺪرت از داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯿﺸﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ داﻧﺶ ﻟﺰوﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺪوده ی ذھﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ھﺪف ﺑﺮﺳﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و ﺛﺮوت ھﺴﺘﻨﺪ,اﻣﺎ ﺧﻮد از داﻧﺶ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻻزم ﺑﯽ ﺑﮭﺮه اﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﯾﻮس ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺎه اﺷﺨﺎص از ﻋﻘﺪه ی
ﺣﻘﺎرت رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﻮد را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و آﻣﻮزش دﯾﺪه ﻧﻤﯿﭙﻨﺪارﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﮔﺮوه ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را دور ھﻢ ﮔﺮد آورد و آﻧﮭﺎ را ﺳﺎزﻣﺎن دھﺪ ,ﺧﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ
آﻣﻮزش دﯾﺪه و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻣﺎس ادﯾﺴﻮن ﺗﻨﮭﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺖ  .او ﺑﯿﺴﻮاد ﻧﺒﻮد اﻣﺎ
در ﻓﻘﺮ ﻧﻤﺮد.
ھﻨﺮی ﻓﻮرد ﺑﯿﺶ از  6ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
اطﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاواﻧﺘﺮﯾﻦ و ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آن

دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﮏ دارﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.
*راه ﺧﺮﯾﺪ داﻧﺶ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ
ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ داﻧﺸﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ و ﭼﺮا آن را ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ .ﺗﺎ ﺣﺪود
زﯾﺎد ھﺪف ﺷﻤﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻧﻮع داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ
را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺴﺎزد ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ اطﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ درﺑﺎره ی
ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻨﮭﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
.1ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﻣﻮزش ﺷﺨﺼﯽ
.2ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﻣﻮزش ﻣﻮﺟﻮد در دﯾﮕﺮان
.3ﮐﺎﻟﺞ ھﺎ و داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ
.4ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ھﺎ
در ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺟﮭﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب ھﺎ ﻣﻨﺪرج
ھﺴﺘﻨﺪ.
.5دوره ھﺎی آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ را ﺳﺎزﻣﺎن دھﯿﺪ و آن را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ,ﺑﺎﯾﺪ از داﻧﺶ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ.
داﻧﺶ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ھﺪﻓﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ھﺪاﯾﺖ ﻧﺸﻮد ﺑﯽ ارزش اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ در ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ
را ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ .ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺘﺮﺻﺪ اﯾﻦ داﻧﺶ ھﺴﺘﯿﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ
را از ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﻣﻮﻓﻖ ھﺮﮔﺰ در ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﺪف ﺧﺎﺻﺸﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ .اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﻤﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ داﻧ ﺶ
و اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ دوره ھﺎی رﺳﻤﯽ آﻣﻮزش در ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯿﺮﺳﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯿﺪھﺪ.

ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن روزﮔﺎر ﻣﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺨﺼﺺ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ آن را روﺑﺮت
ﻣﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﺪ.
*ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ
اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎﯾﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮑﺪه ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ,داﺷﺘﻦ اطﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ در
ﺣﺴﺎﺑﺪاری و آﻣﺎر ,اﻧﻮاع ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦ ,روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ,آرﺷﯿﺘﮑﺖ ھﺎ ,ﺷﯿﻤﯽ دان ھﺎ و ﻧﯿﺰ
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و اﺷﺨﺎص ﭘﻮﯾﺎی طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ.
ﮐﺴﯽ در ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻌﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﮐﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را اﻧﺠﺎم دھﺪ ,در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮی درس
ﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ در درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ ھﻮاﺧﻮاھﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﺑﺴﯿﺎری
از اﻓﺮاری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ ﻣﺪارج و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ طﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻮر ﻧﻮﺷﺖ درﺑﺎره ی اﻓﺮاد ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎزش ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
» ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮭﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺶ ,ﺷﺨﺼﯿﺖ ,ذﮐﺎوف و ﻓﺮاﺳﺖ ﺑﯿﺶ از
زﻣﯿﻨﻪ ی آﻣﻮزش ﺑﮭﺎ ﻣﯿﺪھﯿﻢ«.
*ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺎرورزی
آﻗﺎی ﻣﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ادارات ,ﻓﺮوﺷﮕﺎھﮭﺎ و
ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﻣﺪت ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﺎرورزی ﮐﻨﻨﺪ .آﻗﺎی ﻣﻮر ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ھﺮﯾﮏ از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎﻟﺞ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از  2ﯾﺎ  3ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﺮﻓﻪ ﻗﻄﻌﯽ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯽ ھﺪف و ﺳﺮﮔﺮدان رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ را طﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ در
ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ و از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻟﺞ ھﺎ و داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﺮﻓﻪ ھﺎ و ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ی
راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺮﻋﮭﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزﺷﮭﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺪارس و ﮐﺎﻟﺞ ھﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ وﺟﻮد دارد.
در آﻣﺮﯾﮑﺎ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ آﻣﻮزﺷﮭﺎی ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﻧﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن آﻣﻮزش ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ای ﻓﺮاھﻢ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده

ﺗﺮی ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﺸﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی طﯽ دوره ھﺎی آﻣﻮزش در ﻣﻨﺰل اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﺳﺖ .وﺟﻮد اﻧﻌﻄﺎف در زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ اﻣﮑﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ در
ﺳﺎﻋﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.
*ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﮑﻮ داد
اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻘﯿﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ:
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ای ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺧﻮاروﺑﺎر ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮد ﺷﻐﻠﺶ را از دﺳﺖ داد .او ﮐﻪ در
زﻣﯿﻨﻪ ی دﻓﺘﺮداری و ﺣﺴﺎﺑﺪاری اطﻼﻋﺎت اﻧﺪﮐﯽ داﺷﺖ در ﯾﮏ دوره ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﺪت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻠﻢ و اطﻼع ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد .ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .او ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﺧﻮاروﺑﺎر ﻓﺮوﺷﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺮای او ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮد .ﺑﻌﺪ از اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﺑﺎ او ,ﺑﺎ ﺑﯿﺶ
از ﯾﮑﺼﺪ ﮐﺴﺒﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﻗﺮاردادی اﻣﻀﺎ ﮐﺮد .ﻧﻈﺮ او ﺑﻪ اﻧﺪازه
ای ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد واﺣﺪھﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺳﯿﺎر ﮐﺮد .واﻧﺖ ﺑﺎری ﺗﮭﯿﻪ دﯾﺪ
و آن را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺠﮭﺰ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎوﮔﺎﻧﯽ از وان
ھﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ روی آن ﻋﻤﻠﯿﺎت دﻓﺘﺮ داری ﺑﺴﯿﺎری از واﺣﺪھﺎی ﺗﺠﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﺪ.
او ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ و در ازای ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﭘﻮل ﻧﺎﭼﯿﺰی درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ.
داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﮐﻨﺎر ﻗﻮه ی ﺗﺨﯿﻞ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﻣﻮﻓﻖ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ,ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮدرآﻣﺪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮوﺷﮕﺎھﯽ ﮐﻪ او زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮد ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد.
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪی ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .اﺷﺎره
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ دﻓﺘﺮ داری ﻣﺸﻐﻮل
ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد را ﺑﻪ او ﮐﺮدم آھﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﺑﻪ ﭘﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻢ؟« ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ او ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ داﻧﺶ دﻓﺘﺮ
داری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺣﻞ
ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ .دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ در آن درﺑﺎره اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ دﻓﺘﺮداری ﺑﻪ
ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺤﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد  .ﺻﻔﺤﺎت دﻓﺘﺮﭼﻪ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدﻧﺪ  .اراﺋﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ
اطﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺮی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ دار ﻣﺎ ﺑﯿﺶ
از ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮی ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد.

*ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ اﯾﺪه آل
در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر ھﺰاران ﻧﻔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﻮر ﺗﺠﺎرت
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﮐﺎر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ.
ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮح ﻣﯿﺪھﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد ﺷﺪ اﻣﺎ ﮐﺎر ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪ .زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ھﻤﺖ ﮐﺮد ﻗﻮه ی ﺗﺨﻠﯽ ﻗﻮی داﺷﺖ .او در
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ذھﻦ ﺧﻮد ﺣﺮﻓﻪ ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻨﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ در ﭘﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﻮری در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزراﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ
ﺗﮭﯿﻪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﺎزه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﺶ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮد
ﭘﺮداﺧﺖ .ﭘﺴﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻪ رﻏﻢ ھﻤﻪ ی ﺗﻼﺷﮭﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎدر ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ﺗﺪارک دﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺒﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل دﯾﺪه ام .اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ از  50ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم
ﺗﺎ ﯾﭗ ﺷﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ در آن اطﻼﻋﺎت طﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ای درﺑﺎره ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﮭﺎ,
ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺗﺠﺎرب ﭘﺴﺮش درج ﺷﺪه ﺑﻮد .اطﻼﻋﺎت ﮔﺴﺘﺮده دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط
ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد .او در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺷﻐﻠﯽ را ﮐﻪ ﭘﺴﺮش طﺎﻟﺐ آن ﺑﻮد
اراﺋﻪ داد .در ﮐﻨﺎر آن ﺗﺼﻮﯾﺮی زﯾﺒﺎ از ﺑﺮﻧ ﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ او ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در
ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺗﮭﯿﻪ اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ھﻔﺘﻪ ھﺎ وﻗﺖ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﻪ روزه ﻣﺎدر ﭘﺴﺮش
را ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ ﺗﮭﯿﻪ ﮐﻨﺪ .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﺴﺮش را ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻤﺎم رﻗﺒﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ او ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از آﻧﮭﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺣﯿﺎﺗﯽ درﺑﺎره ی روﺷﮭﺎی ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﮭﯿﻪ ی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮد ﺗﮭﯿﻪ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺗﮭﯿﻪ ﺷﺪ ﺣﺎوی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
و ﺳﻮد ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ درﺑﺮداﺷﺖ.
ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ از ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ و ﺣﻔﻆ آن اﯾﻦ ھﻤﻪ
زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪ.
ﺟﻮاب ﺳﺎده ای دارد »درﺳﺖ اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرھﺎ ھﺮﮔﺰ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ« ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎدر ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪش ﺗﮭﯿﻪ ﮐﺮد ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ او ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش

ﺑﺮﺳﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ در ھﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر دﻋﻮت
ﺷﺪ.
از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اھﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﺠﺒﻮد ﻧﺸﺪ ﮐﻪ از
ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ رده ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ از ﺳﻄﺢ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺣﻘﻮق در ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮوع ﮐﺮد.
آﯾﺎ ھﻨﻮزﻣﯿﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ھﻤﻪ زﺣﻤﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ھﻤﻮار ﻧﻤﻮد؟
ﺷﺮوع ﮐﺮدن از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ رده ﺳﺎزﻣﺎن و ﺻﻌﻮد در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎده
ﻣﯿﺮﺳﺪ .اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ رده ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ھﺮﮔﺰ آﻧﻘﺪ رﺷﺪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ھﻨﺮ و دراﯾﺖ آﻧﮭﺎ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در رده ی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ .از طﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
ﺷﻐﻠﯽ در رده ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آﻧﻘﺪرھﺎ دﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪه و روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﺷﺘﯿﺎق را
در ﺷﺨﺺ ﻣﯿﮑﺸﺪ .وﻗﺘﯽ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ رده ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﭼﻨﺎن اﺳﯿﺮ
ﮐﺎرھﺎی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ذھﻦ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ آن را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺮوع از ﻗﻌﺮ ﺳﺎزﻣﺎن از ﯾﮑﯽ ,دو
ﭘﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ در ره ھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﯾﮕﺮان را ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ,
ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را درک ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و از آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ.

*از ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
دان ھﺎل ﭘﯿﻦ ,ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ او اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ھﺎل ﭘﯿﻦ در
ﮐﺎﻟﺞ درس ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ ,ﻣﺪﯾﺮ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮭﻮر ﻧﻮﺗﺮدام ﺑﻮد .او ﮐﺎﻟﺞ را در زﻣﺎﻧﯽ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .ﺣﺪود دھﻪ ی  1930ﺑﻮد .در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﺎدی ﻋﻈﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﺷﻐﻞ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد .او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﺮوش ﺳﻤﻌﮏ
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .ھﺮﮐﺲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ و اﯾﻦ را ھﺎل ﭘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ.
اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ درھﺎی ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ روی او ﮔﺸﻮد.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دوﺳﺎل ﺗﻤﺎم او ﺑﻪ ﮐﺎری اداﻣﻪ داد ﮐﻪ ﺑﻪ آن راﻏﺐ ﻧﺒﻮد و اﮔﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ
ﺧﻮد ﮐﺎری ﺻﻮرت ﻧﺪاده ﺑﻮد ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را از ﺷﺮ آن ﺧﻼص ﮐﻨﺪ .او اﺑﺘﺪا
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺘﺶ ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮد .درﮔﺮﻓﺘﻦ
اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ .ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻗﺪم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ او را ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺗﺮﻓﯿﻊ داد

ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮔﺮدد .او در ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ او را ﺑﯿﺎﺑﺪ.
دان ھﺎل ﭘﯿﻦ در ﮐﺎر ﻓﺮوش ﺳﻤﻌﮏ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻗﺎی اﻧﺪروز ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮑﺘﻮﮔﺮاف ﮐﻪ در واﻗﻊ رﻗﯿﺐ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺎل ﭘﯿﻦ در آن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮد
در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ی او ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮑﺘﻮﮔﺮاف را از ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ
ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
اﻧﺪروز ,دان ھﺎل ﭘﯿﻦ را ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری دﻋﻮت ﮐﺮد و در ھﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ,ھﺎل
ﭘﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ او ﺷﺪه ﺑﻮد .آﻗﺎی اﻧﺪروز ﺑﺮای آزﻣﻮدن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﮭﺎی ھﺎل ﭘﯿﻦ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻓﻠﻮرﯾﺪا رﻓﺖ و ﺑﻪ ھﺎل ﭘﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ داد ﺗﺎ در ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻏﺮق ﺷﻮد.
اﻣﺎ او ﻏﺮق ﻧﺸﺪ .او در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از 10ﺳﺎل
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ھﺎل ﭘﯿﻦ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از  6ﻣﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ
ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪه ﺑﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮭﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ﺑﻪ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺑﺎﻻ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﺎی درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ ,ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ
در ﻗﻌﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.

*ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻢ ھﻤﮑﺎران
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی اﺷﺎره ﮐﻨﻢ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻋﺎدت ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارم ﮐﻪ ھﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ھﺎل ﭘﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺮﺑﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ در او اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﮐﺎﺷﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻠﻨﺪ آوازه ﮐﺮد.
اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻪ ھﻤﮑﺎران در ﺷﮑﺴﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻓﺮاد ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارﻧﺪ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﻮرد ﭘﺴﺮم ﺑﻠﺮ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺎ دان ھﺎل ﭘﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺬاﮐﺮه
ﮐﻨﺪ روﺷﻦ ﻣﯿﺸﻮد .آﻗﺎی ھﺎل ﭘﯿﻦ در ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﺴﺮم ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ
او دو ﺑﺮاﺑﺮ آن را ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی رﻗﯿﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد .ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺴﺮم
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ را ﺑﭙﺬﯾﺮد زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ھﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ

ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯿﮭﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﮐﻨﺎر ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯿﺘﻮان آن
را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻮل ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
*ﺑﺎ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎﯾﺘﺎن را ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮐﻨﯿﺪ
ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ﺗﮭﯿﻪ ﮐﺮد ,اﮐﻨﻮن از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﮭﯿﻪ ی ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ دھﻨﺪ ,ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ی او ﺻﺮﻓﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﮭﯿﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش زﯾﮑﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﺷﺨﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ
در ازای ﮐﺎری ﮐﻪ از آﻧﮭﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .درواﻗﻊ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻪ
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار اﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺎی ﻓﺮاوان ﻣﯿﺪھﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧﻮد را طﻮری ﺗﺪارک
ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ارزش ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻮل اﺿﺎﻓﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﭙﺮدازد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ در ﺳﺮ دارﯾﺪ و ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درآﻣﺪی ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﺳﺎزﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ از درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮھﺎ ,وﮐﻼ و
ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮭﺎ در ﮐﻼس درس ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎی ﺳﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در ﭘﺲ ھﻤﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﮭﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻌﻢ و ﺛﺮوت ﺑﺮﺳﻨﺪ ,داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ دارای ﻗﻮه ﺗﺨﯿﻞ و ﺗﺼﻮر ھﺴﺘﯿﺪ ,اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮی داده ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺴﺐ ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ .داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﻣﯿﺘﻮان در ھﺮ ﮔﻮﺷﻪ ای ﯾﺎﻓﺖ.

ﻓﺼﻞ 6
ﺗﺨﯿﻞ :ﮐﺎرﮔﺎه ذھﻦ
*ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺛﺮوت
ﺧﯿﺎل ﮐﺎرﮔﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺴﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﻋﻤﻞ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﻮه ی ﺗﺨﯿﻞ ذھﻦ ﺟﺎری ﻣﯿﺸﻮد.
ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ھﺮﭼﻪ را ﮐﻪ در ذھﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ و در ﺧﯿﺎل ﺑﺒﯿﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﯿﺎل در  50ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﺗﻤﺎم طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮی ﻗﺒﻞ
از آن ﻧ ﯿﺮوھﺎی طﺒﯿﻌﺖ را ﮐﺸﻒ و از آن ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺎن
ﻓﻀﺎ را در ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮد درآورده ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ و ﺣﻘﺎرت ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ,ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد اﻓﺰوده آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  1000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺪوده ی ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺘﺪﻻل و اﺳﺘﻔﺎده و ﭘﺮورش ﻗﻮه ی ﺗﺨﯿﻞ
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ھﻨﻮز در اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮه ی ﺧﯿﺎل ﺧﻮد راھﯽ دراز در ﭘﯿﺶ دارد.
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﯾﻦ را درﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮری دارد و اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﺮوع
ﮐﺮده اﺳﺖ.
*دو ﺷﮑﻞ ﺗﺼﻮر
ذھﻦ ﺧﯿﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﺗﺼﻮر ﺧﻼق و ﺗﺼﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺗﺼﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ذھﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻔﺎھﯿﻢ ,ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎ و ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪھﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ذھﻨﯿﺖ ﭼﯿﺰی را ﺧﻠﻖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﻠﮕﻪ
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ  ,آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎھﺪات درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ذھﻨﯿﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺗﺼﻮر ﺧﻼق .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ذھﻦ ﺧﻼق اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاﺳﺖ ﻻﯾﺘﻨﺎھﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺸﻮد .اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ذھﻨﯿﺖ اﻟﮭﺎﻣﺎت را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ذھﻨﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ
ﻧﻈﺮھﺎ ی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ذھﻨﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد.

ﺗﺼﻮر ﺧﻼق ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی دارد .ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را در ﻓﺼﻠﮭﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ طﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﯾﻢ .اﯾﻦ ذھﻨﯿﺖ ﺗﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ذھﻦ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ.
ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮕﯽ ذھﻦ ﺧﻼق در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .رھﺒﺮان ﺑﺰرگ
ﺻﻨﻌﺖ ,اﻗﺘﺼﺎد و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ,ھﻨﺮﻣﻨﺪان ,ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ داﻧﮭﺎ ,ﺷﻌﺮا و ﻏﯿﺮه از ان ﺟﮭﺖ ﮐﺒﯿﺮ
ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﺼﻮر ﺧﻼق ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ.
درﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از ﻋﻀﻠﻪ ای ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻗﻮی ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد,
اﺳﺘﻔﺎده از ذھﻨﯿﺖ ﺧﻼق و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ آن را ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﯿﻞ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ اﻧﮕﯿﺰه اﺳﺖ ,ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺠﺮد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ارزش ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ
آﻧﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﮕﯿﺰه و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﻮل اﻟﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮر ﺧﻼق ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
*ﺗﺼﻮر ﺧﻮد را ﻣﺮﯾﻦ دھﯿﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﺷﻤﺎ اﮔﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از آن ,آن را ﻗﻮی ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ذھﻨﯿﺖ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯿﺮود ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن ﻣﺮﺗﺐ از آن ﺿﻌﯿﻒ ﺷﻮد.
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﺼﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ذھﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از آن در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻠﻤﻮس ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻮل ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﻮر و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﻮه ذھﻨﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎب را ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﯽ درﻧﮓ
ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی
دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﺗﮭﯿﻪ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ھﻤﻪ ﻓﺼﻮل ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ را ﺑﺮآورده ﻣﯿﺴﺎزد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ,
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را روی ﺑﺮگ ﮐﺎﻏﺬی ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﮑﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﯿﺪ ﺑﻪ
ﻣﯿﻞ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﺧﻮد ﺷﮑﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯿﺪھﯿﺪ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ و
ﺷﻤﺮده ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد را ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و
طﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﺪ  ,ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد را روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽ آورﯾﺪ و

طﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﺪ ,ﻗﺪﻣﮭﺎی ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﯾﺪ .ھﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﺑﺮای
ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آن ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ.
*ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ روی آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ,ﺧﻮد ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ھﺴﺘﯿﺪ
ﮐﻪ از ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺪﯾﻊ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻣﯿﻦ ,ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ
ﺳﻠﻮل ﺑﺪن ﺷﻤﺎ و ھﺮﯾﮏ از اﺗﻤﮭﺎی ﻣﺎده اﺑﺘﺪا ﺷﮑﻠﯽ از اﻧﺮژی ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻣﯿﻞ ﯾﮏ اﻧﮕﯿﺰه ﻓﮑﺮی اﺳﺖ .اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی ﻓﮑﺮی اﺷﮑﺎﻟﯽ از اﻧﺮژی ھﺴﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎ
اﻧﮕﯿﺰه ﻓﮑﺮی ﻣﯿﻞ ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﭘﻮل ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ از ھﻤﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ طﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺟﮭﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺳﻮد ﻣ ﯿﺠﻮﯾﯿﺪ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ و طﺮز اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮭﺎ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ.
اﻣﯿﺪوارم ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺷﻤﺎ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار دھﻢ ﺗﺎ زا ﺳﺮ ھﻤﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ »ﺳﺮ« ﺑﻪ
ﻣﻔﮭﻮم »ﺳﺮ« وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد .طﺒﯿﻌﺖ آن را در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ روی آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ,
در ﺳﺘﺎره ھﺎی و ﺳﯿﺎره ھﺎ و در ھﺮ ﺗﯿﻐﻪ ﻋﻠﻒ و در ھﺮ ﺷﮑﻠﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ آن را
ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ درک ﺗﺼﻮر و ﺗﺨﯿﻞ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﻄﻠﺐ
را دوﺑﺎره و ﭼﻨﺪ ﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﺗﺼﻮر ﺷﻤﺎ وﺳﯿﻌﺘﺮ
ﻣﯿﺸﻮد .از ھﻤﻪ اﯾﻨﮭﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﯾﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

*اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻠﯽ از ﺗﺼﻮر
ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ھﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ,وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﻮر
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻘﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﻄﻌﯽ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﺗﺼﻮر در اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت ﺑﻪ دﺳﺖ
آورﯾﺪ.

*ﮐﺘﺮی طﻼﯾﯽ
 50ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﭘﺰﺷﮏ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ای ﮐﻪ در روﺳﺘﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد ﺑﻪ ﺷﮭﺮ آﻣﺪ .از ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ
ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و آرام و ﺑﯽ ﺳﺮوﺻﺪا ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ای رﻓﺖ و ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺟﻮان آن ﺳﺮﮔﺮم
ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ .ﭘﺰﺷﮏ و داروﻓﺮوش ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮف زدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه دﮐﺘﺮ از
داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ,ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ رﻓﺖ و از آن ﯾﮏ ﮐﺘﺮی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺰرگ و ﯾﮏ
ھﻤﺰن ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و آن را ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮد.
داروﻓﺮوش ﮐﺘﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﻪ دﻗﺖ وارﺳﯽ ﮐﺮد ﺑﻌﺪ دﺳﺖ در ﺟﯿﺐ ﺑﺮد و از آن
دﺳﺘﻪ اﺳﮑﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ داد .دﺳﺘﻪ اﺳﮑﻨﺎس دﻗﯿﻘﺎ  500دﻻر
ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭘﺲ اﻧﺪاز طﻮل ﻋﻤﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪاد.
ﭘﺰﺷﮏ ﭘﻮل را ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺎﻏﺪی را ﺑﻪ داروﻓﺮوش داد ﮐ ﻪ روی آن ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﺳﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ارزﺷﯽ ﻓﺮاوان داﺷﺖ ,اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮏ .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺎدوﯾﯽ
ﺑﺎ ﮐﺘﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﺰﺷﮏ و ﻧﻪ داروﻓﺮوش ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺘﺮی ﭼﻪ
ﻋﺎﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
داروﻓﺮوش ﺗﻤﺎم ﭘﺲ اﻧﺪاز طﻮل زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺘﺮی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ در
ﺧﻮاب ھﻢ ﻧﻤﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری او روزی ﭼﻪ ﺳﻮد ﮐﻼﻧﯽ ﻋﺎﯾﺪ او ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
آﻧﭽﻪ داروﻓﺮوش ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد.
ﮐﺘﺮی ﻗﺪﯾﻤﯽ,ھﻤﺰن ﭼﻮﺑﯽ و ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه روی ﮐﺎﻏﺬ روی ھﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ
ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮﮐﺎﮐﻮﻻ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﺪ .ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب را ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮐﺘﺮی ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﯾﮏ ﺷﺮه ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺰرگ در اﻣﺮ ﺗﺠﺎرت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﻪ
ی ﻣﺮدم ﻧﺎﺣﯿﻪ را رﻗﻢ ﻣﯿﺰﻧﺪ.
*اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر داﺷﺘﻢ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﺮدم
داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ واﻗﻌﯿﺘﯽ را درﺑﺎره ی ﯾﮏ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯿﮑﻨﺪ »:اﮔﺮ
اراده ای ﺑﺎﺷﺪ راھﯽ وﺟﻮد دارد «.اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻌﻠﻢ و روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻧﮏ ﮔﻮﻧﺰاﻟﺲ
اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ دﮐﺘﺮ ﮔﻮﻧﺰاﻟﺲ ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﯿﺮﻓﺖ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ را
اﺣﺴﺎس ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﯿﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ آﻧﮭﺎ را ﺑﺮطﺮف ﺳﺎزد .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺞ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد .او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺎﻟﺞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻨﺎ

ﻧﮭﺪ ﺗﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ روﺷﮭﺎی ارﺗﺪوﮐﺲ ﻓﻠﺞ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اﺟﺮا
ﺑﮕﺬارد.
او ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﭘﻮل دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ؟ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻓﮑﺮ و ذھﻦ اﯾﻦ واﻋﻆ ﺟﻮان را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ ظﺎھﺮا
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯿﺸﺪ .او ھﻤﻪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب و ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﺪار ﺷﺪن از ﺧﻮاب ﺑﻪ
آن ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ; اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺮد .آن را ھﻤﯿﺸﻪ در
ذھﻦ ﺧﻮد داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ وﺳﻮاﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﮔﻮﻧﺰاﻟﺲ ,ﻓﯿﻠﺴﻮف و واﻋﻆ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﻪ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪ از آن
ﺑﯿﺎزﻣﺎ ﯾﺪ .او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﻋﺰم و اراده راﺳﺦ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺳﻮزان
ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣﺎﻟﯽ آن ﻻزم اﺳﺖ.
او از ھﻤﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﮭﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻟﺐ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ آن ﮐﺎری ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دھﻢ زﯾﺮا ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را
ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﻢ .اﮔﺮ ﺧﯿﻠﯿﮭﺎ ﺟﺎی او ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ ﮔﻮﻧﺰاﻟﺲ
ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .آﻧﭽﻪ او ﮔﻔﺖ و ﮐﺮد ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﮭﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﮔﻮش ﻓﺮادھﯿﺪ.
او ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ »:ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻌﺪاز ظﮭﺮی در اﺗﺎﻗﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ام اﯾﻦ ﭘﻮل را ﺗﮭﯿﻪ ﮐﻨﻢ .ﻣﺪت ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدم
اﻣﺎ ﺟﺰ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﺻﻮرت ﻧﺪاده ﺑﻮدم.
زﻣﺎن ﻋﻤﻞ ﻓﺮارﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻢ; ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
را در ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﺗﮭﯿﻪ ﮐﻨﻢ .ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﮭﻢ ﻧﺒﻮد .ﻣﮭﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮل
را در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﮭﯿ ﻪ ﮐﻨﻢ .اﺣﺴﺎﺳﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ .اﯾﻦ
اﺣﺴﺎس را ﻗﺒﻼ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم.
اﻧﮕﺎر ﻧﺪاﯾﯽ از درون ﻣﻦ ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﺪ» ﭼﺮا ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮدی؟
اﯾﻦ ﭘﻮل در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮ ﺑﻮد«.
» ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎ زﻧﮓ زدم و ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ در
ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒﺎدت ﻓﺮدا درﺑﺎره ی » اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر داﺷﺘﻢ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﺮدم« ﺣﺮف ﺧﻮاھﻢ
زد.

ﺑﯽ درﻧﮓ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم اﻣﺎ رک و راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺒﻮد .در ﺗﻤﺎم
ﻣﺪت ﺳﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدم.
ھﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﻣﻄﻠﺐ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم  .ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﺑﻪ
رﺧﺘﺨﻮاب رﻓﺘﻢ  .ﺧﻮد را ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ آن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ام.
ﺻﺒﺢ زود روز ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪم .دوش ﮔﺮﻓﺘﻢ ,ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ را ﺧﻮاﻧﺪم و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺎﯾﺶ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﻮرد اﺟﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﮐﺴﯽ ﭘﻮل ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﻣﺮا ﺑﭙﺮدازد.
ھﻨﮕﺎم دﻋﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮل را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورم .اﻣﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ را در
ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ را داﻧﺴﺘﻢ.
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل و آوردن ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﭼﻪ ﺧﻮب ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ .ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ در اﺧﺘﯿﺎرم ﮔﺬاﺷﺖ .در ﺷﺮوع
اﯾﺮاد ﺧﻄﺎﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را ﺑﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺣﺮف زدم .ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﻣﺠﻠﺲ
ﺣﺮف زدم ,ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺮف زدم .ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ ﺑﺎ آن ﭼﻪ
ﻣﯿﮑﺮدم .ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺰرگ آﻣﻮزﺷﯽ داﯾﺮ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در
آن درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﻋﻠﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و ذھﻦ ﺧﻮد را ﭘﺮورش دھﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ,ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺳﻪ ردﯾﻒ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ آﺧﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد از ﺟﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ,ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﯿﺰ ﺧﻄﺎﺑﻪ آﻣﺪ .ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ھﺪﻓﯽ دارد .ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و
دﺳﺘﺶ را دراز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ»آﻗﺎی ﮐﺸﯿﺶ ,ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﯿﺪم ,ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﻢ
ﻧﺸﺴﺖ .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارم ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ھﺮﮐﺎری را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدم را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ,ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪھﻢ .اﺳﻢ ﻣﻦ ﻓﯿﻠﯿﭗ آرﻣﻮر اﺳﺖ«.
ﮔﻮﻧﺰاﻟﺲ ﺟﻮان ﺑﻪ دﻓﺘﺮ آﻗﺎی آرﻣﻮر رﻓﺖ .ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻧﺘﻈﺎرش را ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ .او ﺑﺎ اﯾﻦ
ﭘﻮل ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آرﻣﻮر را ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه » ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﯾﻠﯽ
ﻧﻮﯾﺰ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .در ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﻠﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﻧﺰاﻟﺲ ﺟﻮان آن را ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل در ذھﻦ ﺧﻮد ﭘﺮورش داده ﺑﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﮭﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .او اﯾﻦ ﭘﻮل را در ﻣﺪت  36ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻗﻄﻌﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای آن ﺗﺪارک دﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ آﻗﺎی ﮔﻮﻧﺰاﻟﺲ ﻧﺒﻮد .ﻗﺒﻼ ھﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ
اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ آ ﻧﭽﻪ او را از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎﺧﺖ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ی ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮل
را در ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ آورد .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﮔﻮﻧﺰاﻟﺲ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ آن اﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ و ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﻣﺮوز ھﻢ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ.

*ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎ را ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آﺳﺎ ﮐﺎﻧﺪﻟﺮ و دﮐﺘﺮ ﻓﺮاﻧﮏ ﮔﻮﻧﺰاﻟﺲ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻨﺪ.
ھﺮ دو آﻧﮭﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﮭﻢ واﻗﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﻋﺰم راﺳﺦ ,
ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﺪ ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺷﺪﯾﺪ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﺛﺮوت و ﺗﻨﻌﻢ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ,ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ در اﺷﺘﺒﺎھﯿﺪ .اﯾﻦ ھﺮﮔﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد.
ﺛﺮوت و ﺗﻨﻌﻢ ,آن ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ھﺮﮔﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻼش ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ
ﺛﺮوﺗﯽ درﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ,اﯾﻦ ﺛﺮوت ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ھﺮﮔﺰ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺎﻧﺲ و اﺗﻔﺎق ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ,ﯾﮏ اﻧﮕﯿﺰه ﯾﺎ ﺗﮑﺎﻧﺶ
ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺼﻮر اﺳﺖ .ھﻤﻪ ی ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ
ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ اﮔﺮ ﻧﺘﻮان ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﻓﺮوﺧﺖ ﻣﯿﺘﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ را ﻓﺮوﺧﺖ .ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
اﯾﻦ را ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮭﺎ »ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ« ھﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﺷﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﺎﺷﺮھﺎ ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﻮاﯾﺪ زﯾﺎدی در
ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺤﺘﻮای
ﮐﺘﺎب ﻋﻨﺎوﯾﻦ آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﺷﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوش
ﺧﻮب ﻧﺪاﺷﺖ ,ﻓﺮوش آن را از ﺣﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮد .ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻀﻤﻮن ﮐﺘﺎب را
ھﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاد .ﺑﻪ ﺟﺎی ھﻤﻪ اﯾﻨﮭﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و اﺳﻢ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای آن
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد .ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آن ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮدﻧﺪ.
ھﻤﯿﻦ ﺗﺤﻮل ﻧﯿﺰ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ و ﯾﮏ ﺗﺼﻮر ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد  .ﺧﺎﻟﻖ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ و
اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎھﻮش ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد.

داﺳﺘﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ روزی ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ و
ﺧﺮﯾﺪار آن ﺑﻪ دور ھﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و در ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﺑﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ او ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﮭﺎ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد اﻧﺠﺎم
دھﻨﺪ ,ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎﻟﻖ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ,ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ھﺎ را ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد و ھﻤﮑﺎران ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺛﺮوت و ﺗﻨﻌﻢ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل ﺧﻮش ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺮوﻧﺪ ,ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺖ
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺒﺎب ﺗﻨﻌﻢ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺳﺎﻟﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ارﺗﺒﺎطﯽ
ﺑﻪ ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺪا رﻧﺪ  .ﺑﺨﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آن 25
ﺳﺎل ﺗﻼش طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﮐﺮدم.
ﺑﺨﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ درﺑﺎره ی ﻋﺰم و اراده و ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ
و ﻣﯿﻠﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف و  25ﺳﺎل اﺑﺮام و ﭘﺎﻓﺸﺎری و ﺗﻼش ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﺪ؟ اﯾﻦ ﻣﯿﻞ و
اﺷﺘﯿﺎق ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا روی ﭘﺎ ﻧﮕﮭﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺷﺪاﯾﺪ و ﻣﺸﮑﻼت و ﺷﮑﺴﺘﮭﺎی
ﻣﻮﻗﺘﯽ و اﻧﺘﻘﺎدھﺎ و اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺰد ﺑﯽ وﻗﻔﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﻪ »وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺗﻠﻒ ﻣﯿﮑﻨﯽ« ﭘﯿﺮوز
ﺷﻮم .در ﻣﻦ اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﺳﻮزان ﻣﻮج ﻣﯿﺰد ,در ﻣﻦ وﺳﻮاﺳﯽ ﺑﺰر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ را ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﻦ ﮐﺎﺷﺖ ﺗﻼش ﮐﺮدم ﺗﺎ
آن را در ﺧﻮد زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارم .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻏﻮﻟﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ
ﻧﯿﺮوی ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﻣﯽ آورد .اﯾﺪه ھﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﺣﯿﺎت و ﺗﺤﺮک و ھﺪاﯾﺖ ﻣﯿﺪھﯿﺪ و ﺑﻌﺪ آﻧﮭﺎ ﺷﻤﺎ را ھﺪاﯾﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻗﺪرت ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ھﻤﻪ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت و ﻧﺎراﺣﺘﯿﮭﺎ را ﮐﻨﺎر ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ.
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ھﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﻣﻐﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪه
ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان دارﻧﺪ .آﻧﮭﺎ از ﻗﺪرت اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻐﺰی
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ھﺎ ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﻨﻔﻌﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ,ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯿﺪھﺪ.

ﻓﺼﻞ 7
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
*ﮔﺎم ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺛﺮوت
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮوع ھﺮﭼﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻠﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ او ﺷﺮوع ﺷﻮد ,ﻣﯿﻞ
و اﺷﺘﯿﺎق آﻏﺎزﮔﺮ راه ھﺴﺘﻨﺪ ,از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺣﺎﻟﺖ واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺨ ﯿﻞ ﻣﯿﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل آن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﻮد.
در ﻓﺼﻞ  ,2ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﻞ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻮل ﺑﺎﯾﺪ  6ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮭﺎ
داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﮐﻤﮏ
ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ درﺑﺎره ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﺤﺚ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
اﻟﻒ( ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﮭﺎ ﺑﺮای طﺮح اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ی اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی دﯾﮕﺮان
در ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﺧﺘﺼﺎص داده اﯾﻢ دﻋﻮت ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺻﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ  .ھﺮﮔﺰ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ب( ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ھﻤﮑﺎران ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ در ازای ھﻤﮑﺎری آﻧﮭﺎ ﭼﻪ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻓﺮد آﻧﮭﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ
اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ذﮐﺎوت ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان
ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯿﺪھﻨﺪ ,ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺟﺮ و
ﭘﺎداش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ج(ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺧﻮد ھﻔﺘﻪ ای دوﺑﺎر و اﮔﺮ ﻻزم ﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ دھﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ ﭘﻮل را ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
د(ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺪون ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺻﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی دﯾﮕﺮان ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ.
اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﻪ ذھﻦ ﺧﻮد ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ:

ﻧﺨﺴﺖ  ,ﺳﻤﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎری زده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن از اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺑﯽ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
دوم ,ﺑﺎﯾﺪ از اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺠﺮﺑﻪ ,آﻣﻮزش ,ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺗﺼﻮر ﺳﺎﯾﺮ ذھﻦ ھﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯿﺪ .ھﻤﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﮐﻼن اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﻧﺪ از اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ.
ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ,آﻣﻮزش ,ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺛﺮوت
ﮐﻼن ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺪون ھﻤﮑﺎری دﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﮭﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ھﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ در
ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی
ﮔﺮوه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﮕﯿﺮد ,ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﮭﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
*در ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺖ ھﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ,ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪی را ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﯾﺪ
اﮔﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ,ھﻤﺮاه ﻧﺒﻮد ,ﺟﺎی آن را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی
ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ و آﻧﻘﺪر اداﻣﻪ دھﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .دﻗﯿﻘﺎ در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ
ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان ﭘﺎﻓﺸﺎری و اﺑﺮام ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﺎھﻮش ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﻌﯿﻦ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﮭﻢ را ﺑﻪ ذھﻦ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮﻗﺘﯽ  ,ﺑﻪ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ داﯾﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻌﻨﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺷﻤﺎ درﺳﺖ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی
دﯾﮕﺮی ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و از ﻧﻮ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﯾﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺷﻤﺎ
ﻧﻘﺺ دارد .ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ اﻧﺴﺎن در ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺳﺎﻟﻢ و
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﮭﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎل و ﻣﮑﻨﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ھﺮﮔﺰ از اﻧﺪازه درﺳﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯿﺮود.
اﻧﺴﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﻧﭙﻨﺪارد ,ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟﯿﻤﺰ ھﯿﻞ در ﺗﻼش ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻓﺮاھﻢ آوردن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺧﻂ آھﻦ
ﺳﺮاﺳﺮی از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎی ﺷﮑﺴﺖ
را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﻮض ﮐﺮد.

ھﻨﺮی ﻓﻮرد ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ در ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ,ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﺪا وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ
اوج رﺳﯿﺪ ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ طﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ طﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ
راه را ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﯿﺮوزی و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻨﻌﻢ ھﻤﻮار ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺛﺮوت و ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل ﻓﺮاوان اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﭘﯿﺮوزی
آﻧﮭﺎ را ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺷﮑﺴﺘﮭﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻗﻄﻌﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺪون ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺷﮑﺴﺘﮭﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘﯽ در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﺨﻮرﯾﺪ ,اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آن
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺼﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ و
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد اداﻣﻪ دھﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﯾﺪ ,از ﻋﺰم و اراده ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و
ﮐﺴﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ھﺮﮔﺰ در زﻣﺮه ی ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد .ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪه ھﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻧﻤﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آن را ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب و
ھﺮروز ﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺪار ﺷﺪن آن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ھ ﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ھﻤﮑﺎران ﺧﻮد ,ﮐﺴﺎﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ را
ﺟﺪی ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯿﮭﺎ از روی ﻧﺎداﻧﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﭘﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮل ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ھﺮﮔﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻧﺪارد در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب  ,ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﭘﻮﻟﯽ ﺧﻮد ﭘﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯿﺸﻮد .از ﭘﻮل ﺑﻪ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﻮل ﺗﻮان ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﯾﺎ ﺣﺮف
زدن ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺪای ھﺮﮐﺴﯽ را ﮐﻪ اورا ﻣﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﺸﻨﻮد.
*ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ﻻزم اﺳﺖ .دراﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺮوت
ﺑﺮﺳﻨﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻮه ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺟﺰ اﯾﺪه و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺛﺮوت و ﺗﻨﻌﻢ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ؟

*اﻏﻠﺐ رھﺒﺮان ﻗﺒﻼ ﭘﯿﺮو و ھﻮادار ﺑﻮده اﻧﺪ
ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎ دو دﺳﺘﻪ اﺷﺨﺎص روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ .ﮔﺮوه اول را ﭘﯿﺮوان و ﮔﺮوه دوم
را رھﺒﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﻨﺪ .از ھﻤﺎن آﻏﺎز درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺪام ﮔﺮوه ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼ ﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت ﺟﺒﺮان ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﯾﻦ دو ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﭘﯿﺮو ﻣﻨﻄﻘﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه رھﺒﺮان ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺮوان ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﯽ دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو ﺑﻮدن ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدن و اﺳﺒﺎب ﺷﺮﻣﺴﺎری ﻧﯿﺴﺖ
 .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮو ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ھﻢ اﻋﺘﺒﺎری در ﺑﺮ ﻧﺪارد .اﻏﻠﺐ رھﺒﺮان ﺑﺰرگ زﻣﺎﻧﯽ
ﭘﯿﺮو ﺑﻮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ھﻮش و ﻓﺮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ رھﺒﺮی رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎ,
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ھﻮش و ذﮐﺎوت از ﯾﮏ رھﺒﺮ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﯾﮏ
رھﺒﺮ ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ  .ﯾﮏ ﭘﯿﺮو ﺑﺎ ھﻮش و ﺑﺎ ﻓﺮاﺳﺖ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺘﻌﺪد دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن
ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ از رھﺒﺮ ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﺮد.
*وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻣﮭﻢ رھﺒﺮی
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮭﻢ در رھﺒﺮی را ﻣﯿﺘﻮان ھﺐ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد:
. 1ﺷﺠﺎﻋﺖ اداﻣﻪ دار ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و از اﻓﺮاد ﻣﻘﺎﺑﻞ .ﭘﯿﺮوﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ از ﯾﮏ رھﺒﺮ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪ .ھﯿﭻ ﭘﯿﺮو ﺑﺎ ھﻮش و ﺑﺎ ﻓﺮاﺳﺘﯽ
ﻣﺪﺗﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ رھﺒﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد.
. 2ﺗﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮان را
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﻣﯿﺸﻮد.
. 3داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ .ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ ھﯿﭻ
رھﺒﺮی ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺣﺘﺮام ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
. 4ﻗﺎطﻌﯿﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺎطﻌﯿﺖ اﺳﺖ ,ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اطﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارد و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮان را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ
.5داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ .رھﺒﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرش را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ
اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد .رھﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ,رھﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ و
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ,ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﯽ ﺳﮑﺎﻧﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ھﺎ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
.6رھﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﻓﻌﺎل ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

. 7ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ .ھﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺪ ﯾﮏ رھﺒﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد  .رھﺒﺮی
ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺣﺘﺮام اﺳﺖ .اﺷﺨﺎص از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دارای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺮوی
ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ او اﺣﺘﺮام ﻧﻤﯿﮕﺬارﻧﺪ.
 . 8اﺣﺴﺎس ھﻤﺪﻟﯽ و ھﻤﺪردی .رھﺒﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ھﻤﺪردی ﻣﯿﮑﻨﺪ .رھﺒﺮ
ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد و ﻣﺴﺎﯾﻞ آﻧﮭﺎ را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ.
. 9اﺣﺎطﻪ ﺑﺮ اﻣﻮر .رھﺒﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﮐﺎر ﺧﻮد اﺣﺎطﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 . 10ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ .رھﺒﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺷﺘﺒﺎھﺎت و ﻧﻮاﻗﺺ
ھﻤﮑﺎراﻧﺶ را ﺑﭙﺬﯾﺮد .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﮔﺮدن دﯾﮕﺮان ﺑﯿﻨﺪازد ,رھﺒﺮ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺮوان رھﺒﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد و در ھﯿﺒﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯽ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ظﺎھﺮ ﺷﻮد رھﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ او ﺑﺪاﻧﺪ.
. 11ھﻤﮑﺎری .رھﺒﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﻣﯿﺪاﻧﺪ و آن را ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯿﮕﯿﺮد .رھﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ھﻤﮑﺎراﻧﺶ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ .رھﺒﺮی ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﻗﺪرت و ﻗﺪرت ﻣﺴﺘﻠﺰم ھﻤﮑﺎری اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﺎ دو ﻧﻮع رھﺒﺮی روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ .ﻧﻮع ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد
رھﺒﺮی ﺗﻮام ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ھﮑﺎران اﺳﺖ .ﻧﻮع دوم رھﺒﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺒﺮ و زور اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎطﺮ ﭘﯿﻮان و ھﻤﺪردی آﻧﮭﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از
ﺣﻮادﺛﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ رھﺒﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس زور ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ دوام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻘﻮط دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﺳﻼطﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻣﻌﻨﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ رھﺒﺮی ﺗﻮام ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن  ,ﻣﻮﺳﯿﻠﯿﻨﯽ و ھﯿﺘﻠﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ رھﺒﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس زور ﺑﻮدﻧﺪ .دوران رھﺒﺮی آﻧﮭﺎ ﺑﻪ
ﺳﺮ رﺳﯿﺪ .رھﺒﺮی ﺑﺮاﺳﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﭘﯿﺮوان  ,ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻮع رھﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دوام
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺷﺨﺎص رھﺒﺮی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮراﻧﻪ را ﺑﻪ زور ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺪارﻧﺪ .طﺮز ﺟﺪﯾﺪ
رھﺒﺮی  11ﻋﺎﻣ ﻠﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ را در
ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد و آن را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮای رھﺒﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.

* 10ﻋﻠﺖ ﻣﮭﻢ ﺷﮑﺴﺖ رھﺒﺮی
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮات ﻣﮭﻢ رھﺒﺮان ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ از
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرھﺎ ﺧﻮدداری
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
. 1ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ .رھﺒﺮی ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺑﻪ اﻣﻮر و اﺣﺎطﻪ
داﺷﺘﻦ ﺑﺮ آﻧﮭﺎﺳﺖ .ھﯿﭻ رھﺒﺮی آﻧﻘﺪرھﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وظﺎﯾﻒ رھﺒﺮی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ
ﻧﮑﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم رھﺒﺮی اذﻋﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ھﺎی ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ,ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را اذﻋﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .رھﺒﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وظﯿﻔﻪ اش اﺣﺎطﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺣﺮف اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ او ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻻﯾﻖ و ﮐﺎردان ﺑﺴﭙﺎرد.
. 2ﻓﻘﺪان ﻓﺮوﺗﻨﯽ .رھﺒﺮان ﺑﺰرگ ﻣﺎﯾﻞ و راﻏﺒﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ھﺮﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﻮان اﻧﺠﺎﻣﺶ را دارﻧﺪ ﺑﺪھﻨﺪ .ﻋﺒﺎرت»ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ« واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم رھﺒﺮان ﻣﻮﻓﻖ آن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده
و ﺑﻪ آن اﺣﺘﺮام ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ.
. 3ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻢ و اطﻼﻋﺸﺎن ,ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ
ﮐﺎرﺷﺎن و ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺗﺮﻏﯿﺐ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺎداش ﻣﯿﺪھﺪ.
. 4ﺗﺮس از رﻗﺎﺑﺖ ﭘﯿﺮوا .رھﺒﺮی ﮐﻪ از ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﻣﯿﺘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی او را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘ ﺎر ﻣﯿﺸﻮد .رھﺒﺮ ﺗﻮاﻧﺎ اﺷﺨﺎص را ﭘﺮورش ﻣﻤﯿﺪھﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اراده
ﺧﻮد ھﺮ ﺑﺨﺶ از ﮐﺎرش را ﺑﻪ آﻧﮭﺎ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ رھﺒﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﯾﮏ رھﺒﺮ ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ داﻧﺶ ﺷﻐﻠﯽ و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﮐﺎراﯾﯽ دﯾﮕﺮان
را اﻓﺰاﯾﺶ داده  ,آﻧﮭﺎ را ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺘﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ.
. 5ﻓﻘﺪان ﺗﺼﻮر و ﺧﯿﺎل .رھﺒﺮ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻗﺪرت ﺗﺼﻮر و ﺗﺨﯿﻞ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
اﺿﻄﺮاری روﺑﺮو ﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮﯾﺰد ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻮﺛﺮ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

.6ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ .رھﺒﺮی ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎی ﭘﯿﺮوان را ﺑﻪ ﭘﺎی ﺧﻮد ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ
دﯾﮕﺮان را دﻟﺨﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ .رھﺒﺮ واﻗﻌﯽ ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .رھﺒﺮ ﺑﺰرگ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ھﻤﻪ ی ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎ را ﺑﻪ ھﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺪھﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
اﺷﺨﺎص ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ.
.7اﻓﺮاط .ﭘﯿﺮوان ,ﺑﻪ رھﺒﺮی ﮐﻪ داﻣﻦ اﻋﺘﺪال را ﻧﮕﻪ ﻧﻤﯿﺪارد اﺣﺘﺮام ﻧﻤﯿﮕﺬارﻧﺪ .از آن
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯽ اﻋﺘﺪاﻟﯽ ,در اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺧﻮد ﻣﺪاوﻣﺖ اﺷﺨﺎص را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯿﮑﻨﺪ.
 . 8ﻓﻘﺪان ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ را در ﺷﺮوع ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﯽ
آوردﯾﻢ .رھﺒﺮی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ,ھﻤﮑﺎران زﯾﺮدﺳﺖ و ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺧﻮد ﺻﻤﯿﻤﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪﺗﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رھﺒﺮی اداﻣﻪ دھﺪ .ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻓﺎداری و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ
اﻧﺴﺎن را ﺗﺎ ﺣﺪ ذرات ﺧﺎک ﺗﻨﺰل ﻣﻘﺎم ﻣﯿﺪھﺪ و او را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺒﻨﺪه او اﺳﺖ
ﺗﻨﺰل ﻣﯿﺪھﺪ .ﻓﻘﺪان وﻓﺎداری ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻣﮭﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از
اﺷﺨﺎص اﺳﺖ.
 . 9ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺧﺘﯿﺎر و اﻗﺘﺪار .رھﺒﺮ ﮐﺎرآﻣﺪ ھﻤﮑﺎراﻧﺶ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .رھﺒﺮ ﻣﻮﻓﻖ ھﺮﮔﺰ
در دل ھﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﺗﺮس و ھﺮاس ﻧﻤﯿﮑﺎرد .رھﺒﺮی ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارد ھﻤﮑﺎراﻧﺶ را ﺑﺎ
ﻣﻘﺎم و اﻗﺘﺪارش ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﻗﺮار دھﺪ ,در ﺷﻤﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺗﻮام ﺑﺎ زور
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ .رھﺒﺮ واﻗﻌﯽ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ رھﺒﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .رھﺒﺮ ﺧﻮب ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎران ﺧﻮد ھﻤﺪردی ﻣﯿﮑﻨﺪ ,آﻧﮭﺎ
را درک و ﺷﺮط اﻧﺼﺎف را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
 . 10ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﻤﺖ و ﻋﻨﻮان .رھﺒﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﻋﻨﻮان ﺧﻮد ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺣﺘﺮام
در ھﻤ ﮑﺎراﻧﺶ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﻧﺪارد .درھﺎی اﺗﺎق رھﺒﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ روی ھﻤﻪ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت او ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎز اﺳﺖ .ﻣﺤﻞ ﮐﺎر رھﺒﺮ واﻗﻌﯽ ﻣﺒﺮی از ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت رﺳﻤﯽ
و دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ.
*زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺑﺮای رھﺒﺮی
ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رھﺒﺮی ﺟﻠﺐ
ﻣﯿﮑﻨﻢ.
. 1در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رھﺒﺮان ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺎز در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺿﻄﺮارﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
.2ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری در ﺷﺮف ﺗﺤﻮل اﺳﺖ.

.3ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ رھﺒﺮان ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿ ﺎز دارد .رھﺒﺮ آﯾﻨﺪه در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد
را ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در طﺮز اداره ﺷﺮﮐﺘﺶ ﺳﺨﺘﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
 . 4رھﺒﺮ ﻣﺬھﺒﯽ آﯾﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ آﻧﮭﺎ را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﺪ.
 .5در زﻣﯿﻨﻪ ی وﮐﺎﻟﺖ ,ﺣﻘﻮق ,طﺐ و آﻣﻮزش ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی از رھﺒﺮی و ﺗﺎ ﺣﺪودی
رھﺒﺮان ﺟﺪﯾﺪ ﻻزم اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺣﺴﺎس ﻣﯿﺸﻮد .رھﺒﺮ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ راھﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش دادن ﺑﻪ اﺷﺨﺎص در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از
آﻣﻮزﺷﮭﺎی رﺳﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺑ ﯿﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﮐﺎرھﺎی ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد..
.6در زﻣﯿﻨﻪ ی روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رھﺒﺮان ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻌﺪود زﻣﯿﻨﻪ ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن اﺷﮑﺎل ﺟﺪﯾﺪ رھﺒﺮی
اﺣﺴﺎس ﻣﯿﺸﻮد .دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﺷﺪﯾﺪی روﺑﺮوﺳ ﺖ و ﻣﻌﻨﺎی آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻣﺎده ﻧﻤﻮد .ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻤﺪن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ.
*ﮐﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺳﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮﯾﻢ
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺧﻼل آن ھﺰاران زن و ﻣﺮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای رو در روی ھﻢ ﻗﺮار
دادن ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ.
. 1اراه ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ .ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺤﺘﺮم و ﺧﻮﺷﻨﺎم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮد و درﺧﺸﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
.2درج آﮔﮭﯽ در ﺟﺮاﯾﺪ ﺗﺠﺎری .آﮔﮭﯽ ھﺎی طﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻏﻠﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ
ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ دﻓﺘﺮی ,اداری و ﮐﺎرﻣﻨﺪی دارﻧﺪ آﮔﮭﯽ ھﺎی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ
از ﺳﻮی اﺷﺨﺎص ﻣﺠﺮب در ا ﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮭﯿﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﮭﯿﻪ اﯾﻦ
آﮔﮭﯽ ھﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﮭﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ اطﻼع
دھﻨﺪ.

. 3ﻧﻮﺷﺘﻦ درﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﺣﺮاز ﻣﺸﺎﻏﻞ .اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﺎت ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ظﺮاﻓﺖ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﻮﻧﺪ و
ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻣﻀﺎ ﺷﻮﻧﺪ .دراﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﻪ ای از
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﮭﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺷﺎره ﺷﻮد .ھﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ھﻢ ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮب ﺗﮭﯿﻪ ﺷﻮد.
. 4درﺧﻮاﺳﺖ دادن از طﺮﯾﻖ آﺷﻨﺎﯾﯿﮭﺎی ﺷﺨﺼﯽ .در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﻐﻞ ﺑﺎﯾﺪ
آﺷﻨﺎ و واﺳﻄﻪ ای ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺨﺼﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
. 5ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر .در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮭﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﻐﻞ ﺷﺨﺼﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اراﺋﻪ دھﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺎت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﮭﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﮭﯿﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﻮد  .زﯾﺮا اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﻮﺿﻮع ھﻤﮑﺎری اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ راﺑﺎ ھﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد.

*اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﻪ اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﻧﻮ ﺷﺘﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﯿﻔﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﮭﯿﻪ ﺷﻮد .اﻧﮕﺎر وﮐﯿﻠﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻮﮐﻠﺶ در دادﮔﺎه آﻣﺎده ﻣﯿﺴﺎزد .اﮔﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﺨﺼﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ در
ﺗﮭﯿﻪ ی اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﺪ .ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻨﺮ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای اراﺋﻪ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﺎﻻی ﺧﻮد آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش دارد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ .اطﻼﻋﺎت زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ طﻮر ﺧﻼﺻﻪ در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد.
.1ﺗﺤﺼﯿﻼت .ﺑﻪ طﻮر ﺧﻼﺻﻪ ا ﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ذﮐﺮ
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
.2ﺗﺠﺮﺑﻪ .اﮔﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ,ﻗﺒﻼ ﺗﺠﺎرﺑﯽ دارﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ درج
ﮐﻨﯿﺪ .اﺳﺎﻣﯽ و آدرس ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ھﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺎص در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮﯾﺪ.
. 3ﺑﻪ طﻮر طﺒﯿﻌﯽ اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻤﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻧﺴﺨﻪ ھﺎﯾﯽ از ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی

اﻟﻒ( ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺳﺎﺑﻖ
ب( اﺳﺎﺗﯿﺪی ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ آﻧﮭﺎ در ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺪ
ج( اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ آﻧﮭﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ,ﺗﮭﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
.4ﻋﮑﺲ .ﻋﮑﺲ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد اﻟﺼﺎق ﮐﻨﯿﺪ.
. 5ﺑﺮای ﭘﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪھﯿﺪ .از دادن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎری ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ
»ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ« ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺘﺮاز ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻓﺎﻗﺪ ﮐﯿﻔﯿﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ھﺴﺘﯿﺪ.
. 6ﮐﯿﻔﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ آن ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ .دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﻮد را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ ,زﯾﺮا ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ را ﺟﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
. 7ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد اﻓﺮاط ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ
واﻗﻊ ﻣﯿﺸﻮد .اﮔﺮ از ﮐﯿﻔﯿﺎت ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﯿﺪ ,ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿ ﺎج دارﯾﺪ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ طﺮز ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
ﺗﺼﺪی ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ آن ھﺴﺘﯿﺪ اطﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎطﺮ دارﯾﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠﺎب ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺧﻮد دﻻﯾﻠﯽ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﻒ .ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای اﺣﺮاز آن ﺷﻐﻞ اﻋﺘﻤﺎد دارﯾﺪ.
ب .ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻌﺪ از طﯽ دوره آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ج .ﻋﺰم راﺧﺲ دارﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ را اﺣﺮاز ﮐﻨﯿﺪ.
. 8اطﻼع از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ .ﻗﺒﻞ از ﺗﮭﯿﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻐﻠﯽ درﺑﺎره ی
ﻧﻮع ﮐﺎری ﮐﻪ طﺎﻟﺐ آن ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .و در درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و اطﻼع ﺧﻮد درﺑﺎره آن ﺷﻐﻞ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﯾﻦ طﺮز ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ
واﻗﻊ ﻣﯿﺸﻮد زﯾﺮا ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دارای ﻗﻮه ﯾﺘﺼﻮر و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد
ﺗﻘﺎﺿﺎ ھﺴﺘﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ وﮐﯿﻠﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ی ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق اطﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد ﭘﯿﺮوز
ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﭘﯿﺮوز وﮐﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در دادﮔﺎه ﺑﻪ طﻮر ﻣﻮﺛﺮ آﻣﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﺑﺎ اراﺋﻪ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ طﺮز ﺻﺤﯿﺢ از ھﻤﺎن ﺷﺮوع ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از ﭘﯿﺮوزی را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورده اﯾﺪ.
ﻧﮕﺮان ﮐﻤﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﯾﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺮاز ﺷﻐﻞ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
درواﻗﻊ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ در اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد واﺟﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ .آﻧﮭﺎ ﺑﺮ ھﻤﻪ ی اطﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ظﺮاﻓﺖ و دﻗﺖ در ﺗﮭﯿﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ دﻗﺖ
ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﮔﺎه ﺑﻌﻀﯿﮭﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری در ﺗﮭﯿﻪ ی اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ دﻗﺖ و ظﺮاﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج
ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺑﺪون ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ داوطﻠﺐ را اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﭘﺲ
از ﺗﮭﯿﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ آن را ﻣﺮﺗﺐ و دﻗﯿﻖ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ.
دﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دادن در ﺗﮭﯿﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎم
ﺗﺎﯾﭗ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ از ﺑﮭ ﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﮑﺲ ارﺳﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از ﺻﻔﺤﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻟﺼﺎق ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻓﻖ از ﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﯿﺮ وﺿﻊ ظﺎھﺮ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻌﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﮐﻪ در
ﻣﻼﻗﺎت ﻧﺨﺴﺖ روی ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ ﭘﺎﯾﺎ و اداﻣﻪ دار اﺳﺖ .درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻐﻠﯽ در
ﺣﮑﻢ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺷﻤﺎﺳﺖ ,ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻟﺒﺎﺳﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .آن را طﻮری ﺗﮭﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮد  .اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺎری ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ,ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ھﻤﻪ ی ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﮐﺘﺎب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﮔﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ,اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ روی
آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ,ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ھﻤﺎن ﺷﺮوع ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ از آﻧﮭﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ از ﺑﺮﮔﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺗﮭﯿﻪ
ﮐﺮده اﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺷﻤﺎ و ھﻢ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﻨﮕﺎه ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ.
*ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ
ھﺮﮐﺲ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ او ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮد .ﻧﻘﺎش ﮐﺎر ﺑﺎ رﻧﮓ را دوﺳﺖ
دارد ,ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ از دﺳﺘﮭﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ھﻢ ﻣﺸﺘﺎق ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ,ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﺻﯽ در ﺗﺠﺎرت
و ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻼﻗ ﻤﻨﺪﻧﺪ .در ھﺮ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎﻣﯽ از ﺣﺮﻓﻪ ھﺎ ,ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد.

. 1ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ ھﺴﺘﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ وﺟﻮد
ﻧﺪارد,ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
. 2ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﺮای او ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
.3درﺑﺎره ی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .از ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ ,از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و از اﻣﮑﺎن
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد در آﻧﺠﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ.
. 4ﺑﺎ ﺗﺠﻠﯿﻞ اﺳﺘﻌﺪادھﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﮭﺎی ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ اراﺋﻪ دھﯿﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و راھﮭﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﻋﮭﺪه
ی آﻧﮭﺎ ﺑﺮآﯾﯿﺪ.
. 5ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﻦ طﺎﻟﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻐﻠﯽ ھﺴﺘﻢ ,ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ دارﯾﺪ ,ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﺑﺪھﯿﺪ ,ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ.
.6ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺑﺎ اﻧﺸﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﺎورد.
. 7درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺘﺨﺪام دارد اراﺋﻪ دھﯿﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎرھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد .ھﻤﻪ ی ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی در
ﺟﺴﺘﺠﻮی اﺷﺨﺎص ارزﺷﻤﻨﺪی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎ ,ﺧﺪﻣﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت
آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻓﺎﯾﺪه رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ آن ﺷﺮﮐﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﻘﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ.
روش ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ روز ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ وﻗﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ
در درآﻣﺪ ,رﺷﺪ ﺷﻐﻠﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮف
وﻗﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ .ﮔﺎه ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘ ﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪﻓﺘﺎن ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﻈﻢ ﭘﯿﻤﻮدن ﻧﯿﻤﯽ از راه اﺳﺖ.
راه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺮدان وزﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را در ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت در زﻣﯿﻨﻪ ی رواﺑﻂ
ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮﻧﺪه ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان آﻧﮭﺎ ,ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﻪ ﮔﺮوه اﺳﺖ.
.1ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

.2ﮐﺎرﻣﻨﺪ
.3ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و
ﮐﺎرﻣﻨﺪ روزﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
آﻧﮭﺎ در ﺣﺎل ﭼ ﮏ و ﭼﺎﻧﻪ زدن داﺋﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻌﯽ آﻧﮭﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ھﻢ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻣﺘﯿﺎز ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮭﺎ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮔﺮوه ﺳﻮم
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ادب و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﺎرب اﻣﺮوز ھﺴﺘﻨﺪ .اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﺶ از
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اھﻤﯿﺖ دارد زﯾﺮا در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﻣﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان در اﺳﺘﺨﺪام
او ھﺮدو در اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آن طﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ھﺪﻓﮭﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﯿﺮﺳﻨﺪ.
در ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻮض آب و ﺑﺮق و ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﻪ در ﻣﻨﺎزل ﻣﯽ آوردﻧﺪ ,ﺑﺎ ﺣﺮارت زﻧﮓ
در را ﻓﺸﺎر ﻣﯿﺪادﻧﺪ .ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و از اﺧﻢ ﺑﺮ ﭼﮭﺮه اﯾﺸﺎن ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ» ﭼﺮا در را دﯾﺮ ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﺪ؟« اﻣﺎ اﻣﺮوزه ھﻤﻪ اﯾﻨﮭﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺪور ﻗﺒﺾ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل رﺟﻮع ﻣﯿﮑﻨﺪ ﯾﮏ ﺟﻨﺘﻠﻤﻦ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت» از دﯾﺪارﺗﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ آﻗﺎ« ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﺪ.
در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮐﺴﺎدی  ,ﻣﺎھﮭﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﺮدم ﺗﺎ
درﺑﺎره ی ﺳﻘﻮط و اﻓﻮل ﺻﻨﻌﺖ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻢ .درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان زﻏﺎل
ﺳﻨﮓ ,راﻧﻨﺪه ھﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت داﯾﻢ در ﺟﻨﮓ و ﺟﺪل ھﺴﺘﻨﺪ و ھﺰﯾﻨﻪ اﻓﺰوده اﯾﻦ
ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ زﻏﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزاری ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻮﺧﺘﯽ و ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ.
*ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ
دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻨﮭﺎ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ,اﮔﺮ آﻧﮭﺎ را درک ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮﯾﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻮﺛﺮ و اداﻣﻪ دار اراﺋﻪ دھﯿﺪ .ھﺮﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺺ ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه و طﺮز اراﺋﻪ آن ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ﻗﯿﻤﺖ و اداﻣﻪ اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ.

اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر
ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ھﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎدت ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻘﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ آﻧﮭﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدﯾﻢ.
.1ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌ ﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎراﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اراﺋﻪ
دھﯿﺪ.
. 2ﮐﻤﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را در ھﻤﻪ ﯾﻢ ﻣﻮاﻗﻊ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
. 3روﺣﯿﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی داﺷﺘﻦ رﻓﺘﺎری ھﻤﺎھﻨﮓ و ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ; روﺣﯿﻪ ای
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﮭﺒﻮد روﺣﯿﻪ ی ھﻤﮑﺎری ھﻤﮑﺎران ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ,ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه داﯾﻤﯽ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
طﺮز رﻓﺘﺎر و روﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺎ طﻮل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﯿﺪ ﺳﺮوﮐﺎر دارد.
اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﯽ ,ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ.
او ﻣﺮﺗﺐ درﺑﺎره ی ﺿﺮورت رﻓﺘﺎر ھﻤﺎھﻨﮓ ﺣﺮف ﻣﯿﺰد .او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ
اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ روﺣﯿﻪ ی ھﻤﺎھﻨﮓ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ را اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .آﻗﺎی ﮐﺎرﻧﮕﯽ اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
او ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺪھﻨﺪ .او ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان
ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
اھﻤﯿﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻓﺮاوان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص اﻣﮑﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ دھﻨﺪ .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ,اﻏﻠﺐ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﯽ ھﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ھﺎی
ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ رﻓﺘﺎر
ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻢ.

*ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ,از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ
ﻣﯿﻔﺮوﺷﺪ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﺪارد .او ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺮاوان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا اﻏﻠﺐ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد را ﻣﻌﺎف از
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ
ﻣﻌﺎف ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دوران اﯾﻦ ذھﻨﯿﺖ ھﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻐ ﺰھﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار
اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮی ھﺴﺘﻨﺪ .زﯾﺮا ﻣﻐﺰ ﭼﻨﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﮐﺴﺎدی ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ روﺑﺮو ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان آن را دزدﯾﺪ
و ﻧﻪ آن را اﺧﺮاج ﮐﺮد .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻮل ﻻزم ﺑﺮای اداره ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻐﺰ
ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺸﻮد ,ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد.
* 31دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ
ﺑﺰﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاژدی زﻧﺪﮔﯽ وﺟﻮد زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ .ﺷﻤﺎر اﯾﻦ ﻋﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ  31دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺻﻮرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ از  13اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺮح داده ام اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ درﺑﺎره  31ﻋﻠﺖ ﺷﮑﺴﺖ و
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ  .ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ آن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
.1اﺷﮑﺎﻻت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﺺ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻐﺰی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان
ﺻﻮرت داد .اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد را ﺑﮭﺘﺮ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از  31ﻋﻠﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻨﮭﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮان
آن را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﺻﻼح ﮐﺮد.
.2ﻧﺪاﺷﺘﻦ ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ در زﻧﺪﮔﯽ

ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﺪف ﻣﺸﺨﺼﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .از ھﺮ  100ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺖ و
ﮔﻮ ﮐﺮدم  98ﻧﻔﺮ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺪﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﻮد.
.3ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﺑﯽ ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺪ و آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﮭﺎی ﺗﺮﻗﯽ
و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ,ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
.4ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﺎﻣﮑﻔﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻠﺞ ﮐﻨﻨﺪه ای اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد را ﺑﻪ ﺳﮭﻮﻟﺖ ﻧﺴﺒﯽ
ﺑﺮطﺮف ﻧﻤﻮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ھﺎ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﻮدآﻣﻮﺧﺘﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺷﻤﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ھﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺪرک
داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .آﻣﻮزش دﯾﺪه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎﯾﺶ را ﺑﺪون
ﺧﺪﺷﻪ دار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ﺑﺮآورده ﺳﺎزد .ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ داﻧﺶ را در ﺑﺮ
ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﻤﻮل داﻧﺸﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﯿﺪھﻨﺪ .اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺧﻮد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
.5ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ ,ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﮐﯿﻔﯿﺎت
ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺧﻮد را
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ .اﮔﺮ
ﺑﺮﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ,اﯾﻦ »ﺧﻮد« ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯿﺸﻮد .اﮔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ آﯾﻨﻪ ای ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در آن ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﺪارﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
.6ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدن از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻮﻓ ﻘﯿﺖ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﺑﻮن اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎراﺣﺘﯿﮭﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را ﻣﯿﺘﻮان
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﺪ ﻧﺎراﺣﺘﯿﮭﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ .ﭘﺮﺧﻮری ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاھﺎی ﻣﻀﺮ
ب .ﻋﺎدات ﻓﮑﺮی اﺷﺘﺒﺎه_ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻨﻔﯽ

ج .اﻓﺮاط در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺟﻨﺴﯽ
د .ورزش ﻧﮑﺮدن
ه .ﺗﻨﻔﺲ ﻧﺎدرﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪن از ھﻮای ﺳﺎﻟﻢ و ﮐﺎﻓﯽ
.7ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﯿﻄﯽ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺑﺰھﮑﺎری ھﺴﺘﻨﺪ ,آن را از ﻣﺤﯿﻂ و از دوﺳﺘﺎن
ﻧﺎاھﻞ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
.8ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ
ﻣ ﺴﺎﻣﺤﻪ و اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻣﮭﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای در ھﻤﻪ وﺟﻮد دارد; در ﮐﻤﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎده ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را از اﺷﺨﺎص ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ.
اﻏﻠﺐ ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ از آن رو ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﺨﻮرﯾﻢ زﯾﺮا در اﻧﺘﻈﺎر رﺳﯿﺪن »زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ«
ھﺴﺘﯿﻢ .ﺑﮭﺎﻧﻪ ﺳﺎز ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪن زﻣﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺻﺒﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﺮﮔﺰ از راه ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ.
از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﺴﺘﯿﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و از اﺑﺰاری ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﯾﺪ اﺑﺰار ﺑﮭﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
.9ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺪاوﻣﺖ و ﭘﺸﺘﮑﺎر
اﻏﻠﺐ ﻣﺎ آﻏﺎزﮔﺮھﺎی ﺧﻮﺑﯽ ھﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ دﺳﺖ از
ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺪاوﻣﺖ و ﭘﺸﺘﮑﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺪاوﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ را از ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯿﺪارد .ﻣﺸﮑﻞ را ﺧﺴﺘﻪ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ راه ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮود .ﭘﺸﺘﮑﺎر و ﻣﺪاوﻣﺖ ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ را ﻣﺤﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
.10ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻨﻔﯽ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص و اﻣﻮر ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺪارد.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد و اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺸﻮد و ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻼﺷﮭﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اﺳﺖ.
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻨﻔﯽ ھﻤﮑﺎری را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.
.11ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮑﺮدن اﻣﯿﺎل ﺟﻨﺴﯽ

ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ھﯿﺠﺎﻧﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد و
در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد.
.12ﻣ ﯿﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ازای ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﻤﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﻮﻣﯿﺪی ﺳﻮق داده اﺳﺖ .ﺷﺎھﺪ ﻣﺜﺎل
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎزار اوراق ﺑﮭﺎدار وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن آن
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻤﺎر زدﻧﺪ و ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
.13ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻋﺰم راﺳﺦ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
اﺷﺨﺎص ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و در ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮھﺎﯾﺸﺎن ﺗﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج
ﻣﯿﺪھﻨﺪ  .اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺐ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ اﻏﻠﺐ در ﺷﻤﺎر ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺮدﯾﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و
ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﮐﺎری ﺑﺮادران دوﻗﻠﻮ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﺮﺟﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ,ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
زﯾﺎد دﯾﮕﺮی ھﻢ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ زوج را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪھﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ
و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺳﻮق دھﻨﺪ.
.14ھﺮاﺳﮭﺎی  6ﮔﺎﻧﻪ
درﺑﺎره ھﺮاﺳﮭﺎی  6ﮔﺎﻧﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻓﺼﻠﮭﺎی ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﯾﻢ .ﺑﺮای اراﺋﻪ
ﻣﻮﺛﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ھﺮاﺳﮭﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
.15اﻧﺘﺨﺎب ھﻤﺴﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
اﻧﺘﺨﺎب ھﻤﺴﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺳﺖ .ازدواج ﻣﯿﺎن اﺷﺨﺎص
ارﺗﺒﺎط ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ھﻤﺎھﻨﮓ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن ﺷﮑﺴﺖ زﯾﺎد اﺳﺖ.
از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی و ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی ھﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﺷﮑﺴﺘﮭﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ازدواﺟﮭﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ھﻤﻪ ی ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی اﻟﮭﺎم و اﺷﺘﯿﺎق را در
اﻧﺴﺎن ﻣﯿﮑﺸﺪ.
.16اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯿﺸﻮد ,ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ھﺎ
و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ھﺎی دﯾﮕﺮان را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﯿﺒﺮد .اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﯽ
اﺣﺘﯿﺎطﯽ ﺑﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ دو اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ اﯾﺴﺘﺎد .زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ از ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

.17اﻧﺘﺨﺎب ھﻤﮑﺎران اﺷﺘﺒﺎه
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﺷﮑﺴﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺶ ﮐﻪ از
ﻓﺮاﺳﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ھﻤﮑﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ارزش ھﻤﮑﺎری
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
.18ﺧﺮاﻓﺎت و ﺗﻌﺼﺐ
ﺧﺮاﻓﺎت ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮس و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﮭﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ اﺳﺖ .اﺷﺨﺎص ﻣﻮﻓﻖ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز
ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪارﻧﺪ و ھﺮاﺳﯽ ﺑﻪ دل راه ﻧﻤﯿﺪھﻨﺪ.
.19اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻮ ﻓﻖ ﺷﺪن در ﮐﺎری ﮐﻪ آن را دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪم در اراﺋﻪ
و ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ ,اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
.20ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ھﻤﻪ ﮐﺎره و ھﯿﭻ ﮐﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ آن را زﯾﺎد ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ .ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ,ھﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را روی ﯾﮏ ھﺪف ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎزﯾﺪ.
.21ﺧﺮج ﮐﺮدن ﺑﯽ ﺣﺴﺎب
وﻟﺨﺮﺟﯽ و ﺧﺮج ﮐﺮدن ﺑﯽ ﺣﺴﺎب ﺷﯿﻮه ی ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺎدت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ
از درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .داﺷﺘﻦ ﭘﻮل در ﺑﺎﻧﮏ ھﻨﮕﺎم ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش
ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﻣﯿﺪھﺪ .ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﭘﻮل و ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺷﺨﺺ
ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آن ﺷﻐﻞ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
.22ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﻟﮕﺮﻣﯽ
ﺑﺪون دﻟﮕﺮﻣﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان دﯾﮕﺮان را ﻣﺠﺎب ﮐﺮد .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺷﺘﯿﺎق و دﻟﮕﺮﻣﯽ ﺳﺮاﯾﺖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل دﯾﮕﺮان روﺑﺮو ﻣﯿﺸﻮد.
.23ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ

اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ذھﻦ ﺑﺴﺘﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .آﺳﯿﺐ زﻧﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع
ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوت در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ,ﻧﮋادی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ راﺑﻄﻪ دارد.
.24رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺣﺪ اﻋﺘﺪال
ﻣﺨﺮب ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺣﺪ اﻋﺘﺪال در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮردن ,ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
زﯾﺎد و اﻓﺮاط در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .زﯾﺎده روی در ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻣﯿﺸﻮد.
.25ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
ﺧﯿﻠﯿﮭﺎ ,از آن ﺟﮭﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪھﻨﺪ .ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﯿﭻ
ﺣﺮﻓﻪ ای ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
.26ﺛﺮوت ﺑﺎدآورده
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻓﻮت ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﭘﻮﻟﺪار ,ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺛﺮوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای
ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﺛﺮوت ﺑﺎدآورده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮭﺎ آن را ﺑﺎ ﺗﻼش و زﺣﻤﺖ ﻓﺮاھﻢ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﺛﺮوت
ﺑﺎدآورده اﻏﻠﺐ دﺷﻤﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳ ﺖ .ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ اﻏﻠﺐ از ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺬﺳﺘﯽ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ اﺳﺖ.
.27ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺻﺪاﻗﺖ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﺮد وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺻﺪاﻗﺘﺶ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺻﺪاﻗﺘﺶ را ﮐﻨﺎر ﻣﯿﮕﺬارد,
ﺷﺎﻧﺴﯽ ﻧﺪارد دﯾﺮ ﯾﺎ زود اﻋﺘﺒﺎر و اﺷﺘﮭﺎرش را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪھﺪ و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آزادی او ﺑﺮ ﺑﺎد اﺳﺖ.
.28ﻧﻔﺲ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ
ﻧﻔﺲ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ ﭼﺮاﻏﮭﺎی ﺧﻄﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯿﺪارﻧﺪ .ﮐﺒﺮ و ﻧﺨﻮت ﻗﺎﺗﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ.
.29ﮐﺎرھﺎی ﺣﺪﺳﯽ
ﺧﯿﻠﯿﮭﺎ از روی ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﯾﺎ ﺗﻨﺒﻠﯽ در ﮔﺮدآوری ﺣﻘﺎﯾﻖ اھﻤﺎل ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد
را ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﻨﺪ.

.30ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺷﮑﺴﺘﮭﺎی ﺗﺠﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ.
.31ﺳﺎﯾﺮ دﻻﯾﻞ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺮ ﺷﮑﺴﺘﯽ را ﮐﻪ ﺳﻮای دﻻﯾﻞ ﻓﻮق ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﯾﺪ ﺷﺮح دھﯿﺪ.
در اﯾﻦ  31دﻟﯿﻞ ﺷ ﮑﺴﺖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﺗﺮاژدی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮭﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ
در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮑﺴﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ اﺳﺖ  .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ اﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ و از او ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ  31دﻟﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ را در ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ اﻣﺎ اﻏﻠﺐ اﺷﺨﺎص ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را آﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﮕﺮان
آﻧﮭﺎ را ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ,ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
*آﯾﺎ ارزش ﺧﻮد را ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ؟
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ را در ﺑﺎزار ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ .ھﻤﯿﻦ
ﻣﻄﻠﺐ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ در ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ از ھﻤﻪ ی ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﮭﺎی
ﺧﻮد آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ آﻧﮭﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﯾﺪ ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﯽ اﺻﻼﺣﯽ ﺻﻮرت دھﯿﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.
ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی درﺑﺮ دارد .ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺮای اﺣﺮاز ﺷﻐﻞ
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﮭﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد .در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ روی ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺑﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .او ﺟﻮاب داد
ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﺪاﺷﺘﻦ ھﺪف ﻣﻌﯿﻦ( ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ » ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﮐﺎر ﺗﻮ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻈﺎرت ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻪ ارزش
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺣﻘﻮق ﻣﯿﺪھﯿﻢ«.
ﺟﻮان ﺟﻮاب داد» ﻧﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ را ﻧﻤﯿﭙﺬﯾﺮم .زﯾﺮا ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭘﻮل
ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ«.
ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻐﻞ ,ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﭼﮏ و ﭼﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺑﺎ اطﻤﯿﻨﺎن
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ ارزش دارﯾﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﭘﻮل ,ﮐﻪ ھﻤﻪ آن را ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ,ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ و ارزش داﺷﺘﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ دﯾﮕﺮ.

ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺷﻤﺎ ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ ارزش ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد .ارزش ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
دار د ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

*از ﺧﻮد ﺻﻮرت ﺑﺮداری ﮐﻨﯿﺪ
ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ از ارزش ﻓﺮاوان
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ; ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ھﻤﻪ واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﮐﺴﺒﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ھﺮ ﺳﺎل از
ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮد ﺻﻮرت ﺑﺮداری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دھﺪ
ﮐﻪ از ﻣﯿﺰان اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺷﻤﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻗﺪر ارزﺷﮭﺎی ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﺷﺨﺎص در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﺲ رﻓﺖ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت درﺟﺎ
ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻟﺒﺘﻪ ھﺪف ھﺮﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺪازه آن ﭼﻘﺪر
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ .ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻮﺛﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮدارد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ و آرام ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ھﺮ ﺳﺎل ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺑﺎره
ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای اطﻼع از
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﯾﺶ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و ﺟﻮاﺑﮭﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪھﺪ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ دھﯿﺪ ,ﻣﻄﺮح ﺳﺎزﯾﺪ.
*ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
. 1آﯾﺎ ﺑﻪ ھﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺴﺎل ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ام رﺳﯿﺪه ام؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ھﺪﻓﯽ ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﺸﺨﺺ را از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
. 2آﯾﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﺗﻮان داﺷﺘﻪ ام اراﺋﻪ ﮐﺮده ام؟ ﺗﺂﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
ﺑﮭﺘﺮ از اﯾﻦ اراﺋﻪ ﮐﻨﻢ؟
.3آﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ اراﺋﻪ داده ام؟
.4آﯾﺎ روﺣﯿﻪ و اﺧﻼق ﻣﻦ از ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ؟

. 5آﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ و ﺑﻪ ﻓﺮدا ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮدن ﮐﺎرھﺎ از ﺷﺪت ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﻦ ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﺷﺪه و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده ,ﺷﺪت اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻮده اﺳﺖ؟
. 6آﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه ام؟ و اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
. 7آﯾﺎ ﺑﺮای اﺟﺮا و اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧﻮد ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺑﺮام ورزﯾﺪه ام؟
.8آﯾﺎ در ھﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ و دودﻟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﺮده ام؟
 .9آﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺶ ھﺮاس ﮐﻼﺳﯿﮏ اﺟﺎزه داده ام ﮐﻪ از ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﮑﺎھﺪ؟
.10آﯾﺎ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻣﺤﺘﺎط ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻮده ام؟
. 11آﯾﺎ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎراﻧﻢ رواﺑﻂ ﻣﻌﻘﻮل داﺷﺘﻪ ام؟ آﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻦ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮده آﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ آن ﺟﺰاّ ﯾﺎ ﮐﻼ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﻦ ﺑﻮد ه
اﺳﺖ؟
.12آﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﯿﺮوی ﻣﺮا ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮده اﺳﺖ؟
. 13آﯾﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ھﻤﻪ ی ﺷﺮاﯾﻂ و ھﻤﻪ ی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذھﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ام؟
.14در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺘﺮ ﺧﻮد اﻓﺰوده ام؟
.15آﯾﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﺮﯾﮏ از ﻋﺎدات ﺧﻮد ﺣﺪ اﻋﺘﺪال را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ام؟
.16آﯾﺎ آﺷﮑﺎرا ﯾﺎ در ﺧﻔﺎ ﻧﻔﺲ ﭘﺮﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ ام؟
. 17آﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻦ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎراﻧﻢ آﻧﮭﺎ را ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
. 18آﯾﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
 .19آﯾﺎ اوﻗﺎت ﺧﻮد را زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﮐﺮده ام؟ آﯾﺎ در اﻣﺮ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ و درآﻣﺪھﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪی را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده ام؟
. 20ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ از اوﻗﺎت ﻣﻦ ﺻﺮف ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻏﯿﺮ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ
از اوﻗﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ؟
. 21ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﮐﺎر و در زﻣﺎﻧﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻢ؟
. 22آﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ وﺟﺪاﻧﻢ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻣﯿﮑﻨﻢ؟

.23در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺘﯽ ام ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدم؟
. 24آﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ام؟ و اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ؟
.25اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺮﯾﺪار ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدم در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ,آﯾﺎ از ﮐﺎری ﮐﻪ در طﻮل
ﺳﺎل اﻧﺠﺎم دادم راﺿﯽ ھﺴﺘﻢ؟
. 26آﯾﺎ ﮐﺎر دﻟﺨﻮاھﻢ را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﻢ؟ اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﺎری را ﮐﻪ دوﺳﺖ
ﻧﺪارم ﻣﯿﮑﻨﻢ؟
.27آﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ ,از آﻧﭽﻪ ﺧﺮﯾﺪه راﺿﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ ﻧﺒﻮده ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
.28اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻮده اﺳﺖ؟ )ﺷﺮط اﻧﺼﺎف و ﺻﺮاﺣﺖ را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ,ﮐﺴﯽ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺷﺠﺎﻋﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ(.
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﮭﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﺪر ﺑﺎزار ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎره ی ھﺮ ﯾﮏ از اﺻﻮل
ﻻزم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ
وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻣﮭﻢ و ﻋﻤﻮﻣﯽ رھﺒﺮی ,ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ
زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻮاﻻت ﻣﮭﻤﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد اﺷﺎره ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اراﺋﻪ اطﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎ ﺑﺮای ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ طﺎﻟﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺛﺮوت و ﻏﻨﺎ از
طﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ در ﺑﺎزار ﮐﺎر اﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زﯾﺎد ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ درآﻣﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﺘﺎﻋﯽ ﺟﺰ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ در ﺑﺎزار ﮐﺎر اﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زﯾﺎد ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ درآﻣﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﺘﺎﻋﯽ ﺟﺰ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ در ازای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﻧﺪارﻧﺪ و
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷ ﺨﺎص ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
درک ﮐﺎﻣﻞ اطﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﻻزم اﺳﺖ .درک اﯾﻦ
اطﻼﻋﺎت ﺷﺨﺺ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮان

را ﻣﻮرد داوری ﻗﺮار دھﺪ .اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان  ,ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ
اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺌﻮل در ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﻣﻨﺪان از اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺮدﯾﺪ دارﯾﺪ درﺳﺘﯽ آن را ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ  28ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﺷﺪه آزﻣﻮن ﮐﻨﯿﺪ.
*ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت
اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ی اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت ,ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ طﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ
» از ﮐﺠﺎ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد؟« ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﺘﺮﺻﺪ ﺛﺮوت ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ وﺟﻮد
دارد.
ﻣﺎ در ﮐﺸﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ھﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﻣﻄﯿﻊ ﻗﺎﻧﻮن از آزادی ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ارزش اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺰرگ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم
اﯾﻦ آزادی را ﺑﺎ آزادﯾﮭﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎطﻖ دﻧﯿﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ  ,آزادی اﻧﺘﺨﺎب ,آزادی اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ,
آزادی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺬھﺐ  ,آزادی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ,آزادی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه
آزادی ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ دارﯾﻢ .آزادﯾﻢ در ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای از ﮐﺸﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ آزادی ازدواج
دارﯾﻢ  ,آزاد ھﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ ,آزادﯾﻢ ھﺮ ﻏﺬاﯾﯽ را ﮐﻪ
ﻣﯿﻞ دارﯾﻢ ﺑﺨﻮرﯾﻢ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺪارج ﺗﺮﻗﯽ را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﯿﻢ.
آزادﯾﮭﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارﯾﻢ  ,اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر اﯾﻨﮭﺎ را ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
ﺑﻌﺪ از آزادی ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ,ﻏﺬا ,ﻟﺒﺎس و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﻪ ﻧﯿﺎز اﺻﻠﯽ ھﻤﻪ ﻣﺮدم را در
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﺪ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ھﺮﮐﺲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺗﮭﯿﻪ
ﮐﻨﺪ ,اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ راﺣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ,از ﺑﺮق و وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮﻣﺎزا و ﮔﺮﻣﺎ
ﺑﺮای ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ از ﺟﺎروی ﺑﺮﻗﯽ ,از آب ﮔﺮم و ﺳﺮد در
ﺣﻤﺎم و در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻏﺬاﯾﺸﺎن را در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ,ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺑﺮق ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻤﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﺸﻮارھﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﻮھﺎﯾﺸﺎن را آراﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻟﺒﺎﺳﮭﺎﯾﺸﺎ ن را در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻣﯿﺸﻮﯾﻨﺪ و آن را اﺗﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ھﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ
رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎن ﮔﻮش ﻣﯿﺪھﻨﺪ .اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻤﮭﺎ
و آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ درآﻣﺪ ﺧﻮد ﻟﺒﺎس ﺗﮭﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻪ
ﺳﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﮭﻢ و اوﻟﯿﻪ ﻏﺬا ,ﻟﺒﺎس و ﻣﺴﮑﻦ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
روزی  8ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ.

*ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻏﻠﺐ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ره آزادی ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺷﮭﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﮐﻪ اﯾﻦ آزادی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ داﺷﺘﻪ ام ﮐﻪ
درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﻓﺮاھﻢ آورده اﻧﺪ
ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارم .ﻧﺎم اﺻﻠﯽ ھﻤﻪ اﯾﻨﮭﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﯿﺴﺖ .در ﮐﻨﺎر ﭘﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﻓﺮاد ﺑﺎھﻮش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی دﻗﯿﻖ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ از ﭘﻮل را
ﻓﺮاھﻢ ﻣﯿﺴﺎزد.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ,اﺳﺎﺗﯿﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ,ﺷﯿﻤﯽ داﻧﮭﺎ ,ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ و ﻣﮑﺘﺸﻔﯿﻦ,
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﺷﻐﻠﯽ ,اﺷﺨﺎص ﺳﺮﺷﻨﺎس ,ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ در اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ,ﺣﺴﺎﺑﺪاران ,وﮐﻼ ,ﭘﺰﺷﮑﺎن و زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﺻﻨﻌﺖ و
ﺗﺠﺎرت از داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ اﺷﺨﺎص در ﺗﻼش داﯾﻢ
ھﺴﺘﻨﺪ ,ﻣﺮﺗﺐ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .آﻧﮭﺎ از ﮐﺎﻟﺞ ھﺎ ,ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ,ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ راھﮭﺎ ,اﻧﺘﺸﺎر روزﻧ ﺎﻣﻪ ھﺎ و ﻣﺠﻼت اﻗﺪام ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ای ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ
اﺷﺨﺎص ﻣﻐﺰھﺎی ﺗﻤﺪن ھﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻧﺴﺠﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
و ﺗﺮﻗﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﭘﻮل ﺑﺪون ﻣﻐﺰ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ,اﻣﺎ اﮔﺮ از آن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺪن اﺳﺖ.
*ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ
ﺟﻤﻊ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺣﺪاث راه آھﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽ ھﺎی ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺷﻤﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ ﻗﺪری ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر آن را ھﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدد و ﺗﺎزه ﮐﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای راه
اﻧﺪازی ﮐﺸﺘﯽ ھﺎ و ﻗﻄﺎرھﺎ ﭼﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ .اﻣﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺘﻤﺪن ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﺮد ﯾﺎ
ﺑﺎﯾﺪ آن را از زﻣﯿﻦ روﯾﺎﻧﺪ ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ دﻻر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ,ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی  ,ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ
دﻻر ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﮐﺸﺘﯽ ھﺎی ﺑﺨﺎری در راه آھﻦ ﺧﻮدﺑﺨﻮد از زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯿﺮوﯾﻨﺪ; ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎر و ﺳﺎزﻣﺎن
دادن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﮭﺎی اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق و اﯾﻤﺎن وﻋﺰم راﺳﺦ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺧﻮد ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺛﺮوت دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺗﻦ ﺑﻪ اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﺗﻤﺪن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻣﺮوز ﺧﻮد وﺟﻮد ﻧﻤﯿﺪاﺷﺖ .اﯾﻨﮭﺎ
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺳﺨﺖ ﮐﻮش ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و رھﺒﺮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﺻﯿﺎد و ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮ ﻧﺎم داده اﻧﺪ.
ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﺮ آن ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﻪ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﮭﺎ ﯾﺎ درﺑﺎره ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻢ
ھﺪف اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ,ﯾﻌﻨﯽ ھﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف آن ﮐﺮدم,
ﺗﺎﻣﯿﻦ داﻧﺶ ﺑﺮای اﺷﺨﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﺛﺮوت ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ درﺑﺎره ی اﻣﺘﯿﺎزات ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ دو ﺟﮭﺖ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده ام.
. 1اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم وﻓﻖ دھﻨﺪ.
. 2ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران از ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﻔﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﭘﻮل ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﻨﻢ.
اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺛﺮوت و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪون ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ راه ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ وﺟﻮد دارد و آن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﻣﺎﯾﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و از ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ,
اﻣﮑﺎن اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت وﺟﻮد ﻧﺪارد.
*ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ھﺮﮐﺲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺑﺮﺳﺪ .اﮔﺮ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﺛﺮوت ھﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺷﺮوع اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت ھﺴﺘﯿﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ,ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻧﻔﺮ را ﺷﺎﻏﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﺷﺨﺎص در ازای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ھﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ دﻻر ﭘﻮل ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
آن ھﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻌﻢ ﺑﺮﺳﯿﺪ .ھﯿﭻ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪﻓﺘﺎن ﺑﺎز دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از آﻣﻮزش ,اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ھﻨﮕﻔﺘﯽ از ﺛﺮوت را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺎت
ﺿﻌﯿﻔﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﯾﻦ ﮔﻮی و اﯾﻦ ﻣﯿﺪان .ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﮭﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ روی ﺷﻤﺎ
ﮔﺸﻮده اﻧﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ,ھﺪﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ,ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و آن
را ﺑﻪ اﺟ ﺮا ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﺎ اﺑﺮام و ﭘﺎﻓﺸﺎری در راﺳﺘﺎ ﺗﺤﻘﻖ آن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از ﺷﻤﺎ درﯾﻎ ﻧﻤﯿﺸﻮد اﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺛﺮوت را در ازای ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺪھﯿﺪ ,ﭼﯿﺰی درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ 8
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی :ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﺮدﯾﺪ و دودﻟﯽ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ
*ﮔﺎم ھﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺛﺮوت
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  25000زن و ﻣﺮد ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﺟﻤﻊ  31ﻋﺎﻣﻞ ﺷﮑﺴﺖ و
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ  ,ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ و ﮐﺎر اﻣﺮوز را ﺑﻪ ﻓﺮدا ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮدن ﺿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺷﻤﻦ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ و ﻗﻄﻌﯽ را در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب آزﻣﻮن ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﻨﺪوزﻧﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ھﻤﻪ ی آﻧﮭﺎ از وﯾﮋﮔﯿﺘﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده
اﻧﺪ .ھﻤﻪ آﻧﮭﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻧﮭﺎ
ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪه اﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﻨﺪوزﻧﺪ ,ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ,ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯿﺪھﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ھﻨﺮی ﻓﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ و ﻗﺎطﻌﺎﻧﻪ ﺑﻮد .او ﺑﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎد ,آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻟﻘﺐ »ﺳﻤﺞ« داده ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ
ﺑﻪ آﻗﺎی ﻓﻮر د اﻣﮑﺎن داد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺸﮭﻮر ﻣﺪل ﺗﯽ را ﺑﺴﺎزد .و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ھﻤﮑﺎران و ﻣﺸﺎورﯾﻦ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺧﻮد ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮد.

ﺷﺎﯾﺪ آﻗﺎی ﻓﻮرد در ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮐﺮد اﻣﺎ روﯾﻪ ی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺰم راﺳﺦ آﻗﺎی ﻓﻮرد ﺑﺮای او ﻓﺎﯾﺪه زﯾﺎد در ﺑﺮ داﺷﺖ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻋﺎدت آﻗﺎی ﻓﻮرد ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻗﺎطﻊ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﯾﮑﺪﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
اﯾﻦ ﺳﻤﺎﺟﺖ ﺑﮭﺘﺮ از ﮐﻨﺪی در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ.
*ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
اﻏﻠﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﻨﻌﻢ دور ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﺟﺎزه ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و اطﺮاﻓﯿﺎن و ﺷﺎﯾﻌﻪ ﭘﺮدازھﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮭﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ .
اظﮭﺎر ﻋﻘﯿﺪه ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻی روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ھﺮﮐﺲ ﻋﻘﯿﺪه ای دارد و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮان
را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دھﺪ .اﮔﺮ ھﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ ,در
ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﺸﻮﯾﺪ و ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن را ﺟﺎﻣﻪ ی ﻋﻤﻞ
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .اﮔﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان ھﺴﺘﯿﺪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد ﻧﺨﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ.
*ﺑﺮای ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ارزش ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آن را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اﺟﺮا
ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ھﻤﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ اﺟﺎزه ﻧﺪھﯿﺪ دﯾﮕﺮان در
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ھﺎی ﺷﻤﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ھﻤﮑﺎران دﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دھﯿﺪ  .ﮐﺴﺎﻧﯽ
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ھﻤﺎھﻨﮓ و ھﻤﺪرد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دوﺳﺘﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﻧﻈﺮات و ﮔﺎه ﺑﺎ ﭘﻮزﺧﻨﺪھﺎ و ﺗﻤﺴﺨﺮھﺎﯾﺸﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دردﺳﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از
اﺷﺨﺎص ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﻔﺘﺎر ﺟﺎھﻼﻧﻪ دﯾﮕﺮان و ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻤﺴﺨﺮھﺎی آﻧﮭﺎ اﻣﮑﺎن
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻐﺰ و ذھﻨﯽ دارﯾﺪ .از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ,
اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ و اطﻼﻋﺎت را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ
آورﯾﺪ.
ﺧﯿﻠﯿﮭﺎ ,ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻋﻠﻢ و اطﻼع ﮐﺎﻓﯽ طﻮری ظﺎھﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﮔﻤﺎن
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ آﻧﮭﺎ از ﻋﻠﻢ و اطﻼع ﻓﺮاوان ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﭘﺮﮔﻮﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ وﮐﻤﺘﺮ ﮔﻮش
ﻣﯿﺪھﻨﺪ .ﭼﺸﻤﮭﺎ و ﮔﻮﺷﮭﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎز و دھﺎن ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﺷﺨﺎص ﭘﺮﺣﺮف ﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ
از اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﮔﻮش ﻣﯿﺪھﯿﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮد را از ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی ﮐﺴﺐ داﻧﺶ

ﻣﺤﺮوم ﻣﯿﺴﺎزﯾﺪ ,ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و ھﺪﻓﮭﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺖ دادن ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ ,زﯾﺮا ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻏﺒﻄﻪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ھﺮآﯾﻨﻪ دھﺎن ﺧﻮد را در ﺣﻀﻮر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از داﻧﺶ
زﯾﺎد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﺎز ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ,داﻧﺶ و ﯾﺎ ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﮭﺎ اطﻼع ﻣﯿﺪھﯿﺪ .ﻋﻘﻞ
ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ داﻣﻦ اﻋﺘﺪال ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﺑﺎ او ھﻤﮑﺎری ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺎن درآﻣﺪ
و ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺎز و روﺷﻦ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ درﻣﯿﺎن
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ,ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﮭﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺪﺳﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻨﮭﺎ دﻟﯿﻞ آن ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮط ﻋﻘﻞ ھﻤﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺑﺎ
آﻧﮭﺎ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دھﺎﻧﺘﺎن را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﭼﺸﻤﮭﺎ
و ﮔﻮﺷﮭﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
ارزش ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ آن ﻻزم دارﯾﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺰرک
ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮده ﺗﻤﺪن را ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل رﯾﺴﮑﮭﺎی ﺑﺰرگ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪ .در
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ ﭘﺎی ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ در اﻧﺘﺸﺎر اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﺮاﺑﺮی
ﻧﮋادی در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ھﺰاران ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن
و طﺮﻓﺪاران ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ او ﻣﯿﺸﻮرﻧﺪ  .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﻘﺮاط ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺟﺎم زھﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺳﺎزش ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎوری ﮐﻪ داﺷﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ھﺰاران ﺳﺎل دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
اﻧﺪاﺧﺖ .ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آزادی ﮐﻼم و ﻧﻄﻖ اﻋﻄﺎ ﮐﺮد.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ژﻧﺮال راﺑﺮت ﻟﯽ در ﻣﺎﺟﺮای ﺟﻨﮓ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﻮد زﯾﺮا
او ﺧﻮب اﯾﻦ را ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ زﯾﺎن او ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﺟﺎن ﺑﺴﯿﺎری
دﯾﮕﺮ را ﺑﺮﺑﺎد دھﺪ .اﻋﻼﻣﯿﻪ اﺳﺘﻘﻼل آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ از ھﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﻣﺮداﻧﯽ
ﺑﺪون ﭘﻮل ,ﺑﺪون ﻧﯿﺮو ,و ﺳﺮﺑﺎز ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻘﻼل آﻣﺮﯾﮑﺎ را از اﻧﮕﻠﯿﺲ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ھﻤﺎن ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ آزادی داد ,ھﻤﺎن ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ھﻤﻪ اﻓﺮاد
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﻓﺼﻠﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺷﺮح داده
اﯾﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ آن دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ .در اﻋﻼﻣﯿﻪ اﺳﺘﻘﻼل آﻣﺮﯾﮑﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ  6اﺻﻞ از
اﺻﻮل ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :ﻣﯿﻞ ,ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ,اﯾﻤﺎن,
ﻣﺪاوﻣﺖ ,ﮐﺎر ﮔﺮوھﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ.

*ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ
در ﺟﺎی ﺟﺎی ﺷﺮح اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﻤﺮا ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ھﻢ ارز ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .در داﺳﺘﺎن اﺳﺘﻘﻼل آﻣﺮﯾﮑﺎ و در ﻣﺎﺟﺮای ﺷﮑﻞ
ﮔﯿﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ,راه ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻪ ی ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻣﻌﺠﺰه ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ,ﻣﻌﺠﺰه ای در ﮐﺎر
ﻧﯿ ﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ازﻟﯽ طﺒﯿﻌﺖ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ  .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻪ روی ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺎز ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻣﯿﺘﻮان از آن ﺑﺮای اﻋﻄﺎی آزادی ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﯾﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎطﻌﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد آﮔﺎھﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺧﻮد ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ .رھﺒﺮان در ھﺮ ﺑﺨﺶ از زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺻﺮﯾﺢ و ﻗﺎطﻊ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ رھﺒﺮ ﺑﻮدن آﻧﮭﺎﺳﺖ .دﻧﯿﺎ از روی ﻋﺎدت ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدارﺷﺎن
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮوﻧﺪ روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ.
ﺗﺮدﯾﺪ و دودﻟﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻋﺎدﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﺟﻮاﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد ,در
ھﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﮐﺎﻟﺞ ﻣﯽ روﯾﻢ و ھﺪﻓﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺗﺮدﯾﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ,ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺷﺨﺺ راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ را ﺗﻤﺎم ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ از ھﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮭﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ  98 .درﺻﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ازای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﻤﺰدﺑﮕﯿﺮان از آن ﺟﮭﺖ در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﻻزﻣﻪ ی ﻋﺰم راﺳﺦ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺳﺖ .ﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﺠﺎﻋﺘﯽ ﺑﺲ زﯾﺎد اﺣﺘﯿﺎج
دارﯾﻢ 56 .ﻣﺮد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﮐﻪ اﻋﻼﻣﻪ اﺳﺘﻘﻼل آﻣﺮﯾﮑﺎ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﭼﺎی
اﻣﻀﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ آوردﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮد ,ﺟﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻤﯽ اﻧﺪازد .ﺑﻪ ﺟﺎی ھﻤﻪ اﯾﻨﮭﺎ درﺑﺎره ی
آزادی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد .آزادی ﻣﺎﻟﯽ ,اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎر و ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻘﺎم
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ارزاﻧﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ھﺪف ﺧﻮد آﮔﺎھﻨﺪ و ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ 9
اﺑﺮام
*ﮔﺎم ھﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺛﺮوت
اﺑﺮام و ﻣﺪاوﻣﺖ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ھﻢ ارز ﭘﻮﻟﯽ آن اﺳﺖ .ﻣﺒﻨﺎی
ﻣﺪاوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻗﺪرت اراده اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻧﯿﺮوی ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق و اراده ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻮﻓﻘﮭﺎی ﺑﺰرگ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺴﺮدی و ﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﯽ ﺗﺮﺣﻤﯽ ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
اﯾﻨﮭﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه داوری ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .آﻧﭽﻪ آﻧﮭﺎ دارﻧﺪ ﻗﺪرت و اراده ای اﺳﺖ ﮐﻪ آن را
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪاری و ﻣﺪاوﻣﺖ درھﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﯾﺎ ﺑﺪﺑﯿﺎری از ھﺪف
ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻌﺪودی ﺑﻪ رﻏﻢ ھﻤﻪ ی ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺎﯾﺪاری
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﺪف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ.
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﻔﺎده از  13اﺻﻞ ﻣﮭﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را درک ﮐﻨﯿﺪ و از آﻧﮭﺎ ﺑﺎ
ﻣﺪاوﻣﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪﻓﮭﺎﯾﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
*آزﻣﻮن ﻣﺪاوﻣﺖ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ از داﻧﺶ ﻧﮭﻔﺘﻪ در آن آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ ,ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آزﻣﻮن
ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﭘﺎﯾﺪاری و ﻣﺪاوﻣﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ  6اﺻﻞ ﻣﻨﺪرج در ﻓﺼﻞ
دوم را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﮔﺮوه آن دو درﺻﺪ اﺷﺨﺎص ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ھﺪﻓﯽ
ﻗﻄﻌﯽ را ﭘﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ; ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺪاوﻣﺖ در ﮐﺎر ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺳﺖ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ھﺰاران
اﻧﺴﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺪاوﻣﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﺑﺎ آن
روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش و زﺣﻤﺖ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪ .ﺳﮭﻮﻟﺖ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق ﺷﻤﺎ دارد.
ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ھﻤﻪ ی ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎ ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق اﺳﺖ .اﯾﻦ را ھﻤﯿﺸﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق ﮐﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﺗﺶ اﻧﺪک ﮔﺮﻣﺎی

اﻧﺪک ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ,اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎﯾﺪاری و ﻣﺪاوﻣﺖ ھﺴﺘﯿﺪ ,ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﻞ و
اﺷﺘﯿﺎق ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دھﯿﺪ.
ﮐﺘﺎب را ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻓﺼﻞ  2ﺑﺮوﯾﺪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه
را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﺷﺘﯿﺎق ﺷﻤﺎ در رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﭘﻮل و ﺛﺮوت را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ .اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دارﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ھﻨﻮز ذھﻨﯿﺖ
ﭘﻮﻟﺪار ﺷﺪن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده اﯾﺪ .و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
آن ﺗﺠﮭﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘﯿﺮوزی از آن ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺰی آﻣﺎده ﺑﺮای ﺟﺬب دارﻧﺪ .اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ
از ﭘﺎﯾﺪاری و ﻣﺪاوﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ »ﮔﺮوه
ھﻤﮑﺎران« ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ از دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻼﺷﮭﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺪاوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﺪ .در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪاوﻣﺖ در ﻓﺼﻠﮭﺎی »ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ
ﺧﻮد« و »ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر« ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اراﺋﻪ داده اﯾﻢ .از راھﻨﻤﺎﯾﯿﮭﺎی اﯾﻦ ﻓﺼﻮل
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ,دﯾﮕﺮ از ﮐﻤﯽ ﻣﺪاوﻣﺖ رﻧﺞ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﺮد.
ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺷﻤﺎ  ,در ﺧﻮاب و در ﺑﯿﺪاری ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
*ذھﻨﯿﺖ ﺛﺮوت ﯾﺎ ذھﻨﯿﺖ ﻓﻘﺮ؟
ﺗﻼﺷﮭﺎی ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻔﺎﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
دﻟﺨﻮاه ﺑﻪ طﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻣﺮﺗﺐ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از آﻧﮭﺎ ﻋﺎدت ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد .ﺑﻪ ھﯿﭻ طﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ذھﻨﯿﺖ ﭘﻮل را در
ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﻘﺮ ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ذھﻨﺶ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺛﺮوت ھﻢ
ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب آن آﻣﺎدﮔﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ھﺮ دو ﻣﻮرد
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﺣﺎﮐﻢ ھﺴﺘﻨﺪ .ذھﻨﯿﺖ ﻓﻘﺮ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده آﮔﺎھﺎﻧﻪ از ﻋﺎدات ﻣﻨﺎﺳﺐ
آن رﺷﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ذھﻨﯿﺖ ﭘﻮل ﺑﺎﯾﺪ در اﺷﺨﺎص اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ آن ذھﻨﯿﺖ
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻣﻔﮭﻮم دﻗﯿﻖ ﻋﺒﺎرات ﭘﺎراﮔﺮاف ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﮭﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺪاوﻣﺖ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﺛﺮوت و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﺪون ﻣﺪاوﻣﺖ ,از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﻣﻐﻠﻮب ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺪاوﻣﺖ در ﺷﻤﺎر ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺎﺑﻮس ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ارزش ﻣﺪاوﻣﺖ را درک ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .در ﺑﺴﺘﺮ دراز
ﮐﺸﯿﺪه اﯾﺪ ,ﻧﯿﻤﻪ ﺑﯿﺪار ھﺴﺘﯿﺪ ,اﺣﺴﺎس ﺧﻔﮕﯽ دارﯾﺪ .ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻐﻠﺘﯿﺪ و ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ

ﻋﻀﻼت ﺧﻮد را ﺗﮑﺎن دھﯿﺪ .اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻀﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوی اراده ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﺪاوﻣﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻧﮕﺸﺘﺎن ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮭﺎی ﺧﻮد
را ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺪھﯿﺪ  .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯿﺪھﯿﺪ ,ﮐﻢ ﮐﻢ ﻋﻀﻼت ﯾﮏ دﺳﺖ ﺧﻮد
را ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺪھﯿﺪ .ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ,آن ﯾﮏ دﺳﺖ را از زﻣﯿﻦ
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ طﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ .آﻧﮕﺎه ﻧﻮﺑﺖ
ﺑﻪ ﻋﻀﻼت ﺳﺎق ﭘﺎ ﻣﯿﺮﺳﺪ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻀﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﻗﮭﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورﯾﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺎق ﭘﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮوﯾﺪ و ﮐﻤﯽ دﯾﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﺪ و از ﮐﺎﺑﻮس ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
*ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ذھﻨﯽ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺑﯽ ھﻮﺷﯽ ذھﻨﯽ ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ درآﻣﺪ .اﺑﺘﺪا
ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ آھﺴﺘﻪ ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ,آﻧﮕﺎه ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اراده ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ
ﺷﻮﯾﺪ .ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻤﺎ در ﺷﺮوع ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﯿﺪ و
ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دھﯿﺪ .ﺑﺎ ﻣﺪاوﻣﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺸﻮد.
اﮔﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮوه ھﻤﮑﺎران ﺧﻮد دﻗﺖ ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در ﮐﺎر ﻣﺪاوﻣﺖ ﯾﺎری دھﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﺛﺮوت ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎی ﺑﺰرگ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ,از روی ﺿﺮورت اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﻧﺪ .آﻧﮭﺎ
ﻋﺎدت ﻣﺪاوﻣﺖ را در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﺎره ای ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﻣﺪاوﻣﺖ را در ﺧﻮد ﻣﯿﮑﺎرﻧﺪ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯿﮭﺎی اوﻟﯿﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻓﺮاز ﭘﻠﻪ ھﺎی ﺗﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ.
ﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ اﻧﮕﺎر دﺳﺖ راھﻨﻤﺎﯾﯽ در ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺪﻓﺶ آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ در
ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد
اداﻣﻪ ﻣﯿﺪھﻨﺪ ,از در وارد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و دﻧﯿﺎ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﻣﺮﺣﺒﺎ و آﻓﺮﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ .ﻧﺪاﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ
ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ »ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯿﺸﻮی« .ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ اس ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آزﻣﻮن
ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮﺳﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﻤﯿﺮﺳﻨﺪ ﺷﺎﻧﺴﯽ
ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﻧﺪارﻧﺪ ,اﻣﺘﯿﺎزی ﻧﺼﯿﺐ ﻧﻤﯿﺒﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺪاوﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻪ
ھﺪ ف ﺧﻮد ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﮭﻤﺘﺮ از ﺟﺒﺮان

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ  .ﺑﺎور ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺬرھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه
ﻣﻔﯿﺪ ﯾﺪک ﻣﯿﮑﺸﺪ.
*ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺷﮑﺴﺖ ھﺎ
در اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺘﺜﻨﺎھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﻌﻀﯿﮭﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﻣﺪاوﻣﺖ را
ﻣﯿﺸﻨﺎ ﺳﻨﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺪت اﺷﺘﯿﺎق در آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﻮج ﻣﯿﺰﻧﺪ ﮐﻪ
ھﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯿﺸﻮد .در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﯿﺸﻤﺎری
ﺑﺮﻣﯿﺨﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺸﮑﺴﺖ ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ ,ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻣﯿﻐﻠﺘﻨﺪ و ھﺮﮔﺰ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯿﮑﺸﻨﺪ.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯿﺨﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ را ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﯿﺮوزی و اﺻﺮاری ﺑﺮای
ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ .آﻧﭽﻪ را ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﻗﺪرت ﺳﺎﮐﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎس و ﻧﻮﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺟﺪال ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﻣﯿﺸﺘﺎﺑﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﺘﺎﯾﺶ از ﯾﮏ ﻧﯿﺮو ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ ,آن ﻧﯿﺮوی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺪاوﻣﺖ اﺳﺖ .
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺪاوﻣﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺮﺳﺪ.
ھﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ »ﺑﺮادوی«  ,ﮔﻮرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺪھﺎی ﻣﺮده و ھﺸﺘﯽ ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺪوزم .ﻣﺮدم ﺟﻮﯾﺎی ﺷﮭﺮت ,ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ,ﻋﺸﻖ ﯾﺎ ھﺮﭼﻪ اﻧﺴﺎن
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﺮ آن ﺑﮕﺬارد ,از ھﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺑﺮادوی آﻣﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮادوی
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺘﺢ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﺑﺮادوی ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ,ﺑﻪ ﻧﺒﻮغ ,ﺑﻪ ذھﻦ ھﻮﺷﯿﺎر
و ﺑﻪ ﺗﻼش اﺷﺨﺎص ﭘﺎداش ﻣﯿﺪھﺪ.
ﺗﻨﮭﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان رﻣﺰ ﻓﺘﺢ ﺑﺮادوی را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد .رﻣﺰو راز ﺑﺮادوی در
ﻗﺎﻟﺐ واژه ای ﺧﻼﺻﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ واژه ﭼﯿﺰی ﺟﺰ »ﻣﺪاوﻣﺖ« ﻧﯿﺴﺖ.
رﻣﺰ و ﺳﺮ ﺑﺮادوی در ﻣﺎﺟﺮای ﻓﺎﻧﯽ ھﺎرﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﺪاوﻣﺖ در ﭘﯿﺮوزی او ﻣﺴﺘﻘﺮ
اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک آﻣﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯿﺴﺮ
ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم از راه رﺳﯿﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ھﺎرﺳﺖ ﻣﺪت ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﺑﺎ اﮐﻨﺎف ﻧﯿﻮﯾﻮرک آﺷﻨﺎ
ﺷﺪ و آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .او ﺗﻤﺎم ﻣﺪت روز را ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮد و ﺷﺒﮭﺎ را در روﯾﺎ ﻓﺮو ﻣﯿﺮﻓﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ ھﺎرﺳﺖ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﮕﻔﺖ »ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﺮادوی ﺗﻮ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪی ,ﻣﻦ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ھﺴﺘﻢ« .ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮔﻔﺖ » ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﺮادوی ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺧﯿﻠﯿﮭﺎ را از ﻣﯿﺪان
ﺑﻪ در ﮐﻨﯽ اﻣﺎ ﻣﻦ در ﺷﻤﺎر اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯿﮭﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ«.
ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﺷﺮھﺎ 36 ,ﺑﺎر ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ داد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
داﺳﺘﺎﻧﮭﺎی او را ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی او دﯾﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺸﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎرﺳﺖ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﺗﻼش ﮐﺮد  .او
ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻮد.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ طﻠﺴﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺎﻧﯽ ھﺎرﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد را ﭘﺲ داده و ﻣﻮﻓﻖ از ﻣﯿﺪان
ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮد .از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺎﺷﺮان ﺟﻤﻠﮕﯽ در ھﻤﻮار ﮐﺮدن راه او ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.
ﭘﻮل ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی او روان ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺷﻤﺎرش آن را ﻧﺪاﺷﺖ .ﮐﻤﯽ دﯾﺮﺗﺮ ﺳﯿﻞ ﭘﻮل
ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ او در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد.
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ھﻨﺮ ﻣﺪاوﻣﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﯾﺪ .ﻓﺎﻧﯽ ھﺎرﺳﺖ ھﺮﮔﺰ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ھﺮ ﺟﺎ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮردﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت اﺳﺖ ,ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﺪاوﻣﺖ در
ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺑﺮادوی ھﻤﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ ﭼﺎی و ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺪارک
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻨﮭﺎ را ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪاوﻣﺘﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﮔﯿﺖ اﺳﻤﯿﺖ ھﻢ ﺷﮑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽ آورد .او ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺪون ﭘﻮل و اﺟﺮ و ﻣﺰد در
ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺖ آواز ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﺮادوی ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ »ﺑﯿﺎ و ھﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ
ﺑﮕﯿﺮ «.و ﮐﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮادوی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﮐﯿﺖ ﮔﻔﺖ »ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮب ﭼﻘﺪر ﻣﯿﺨﻮاھﯽ ,ھﺮﻗﺪر ﻣﯿﺨﻮاھﯽ ﺑﺴﺘﺎن «.و ﮐﯿﺖ ﺟﻮاب داد »ﺑﮭﺎی ﻣﻦ ﮔﺰاف
اﺳﺖ«.
*ﺧﻮد را ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ آﻣﻮزش دھﯿﺪ
ﻣﺪاوﻣﺖ ذھﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان آن را ﮐﺎﺷﺖ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﺮد .ﻣﺪاوﻣﺖ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﻪ
ی ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی ذھﻨﯽ ﻋﻠﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد
زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
اﻟﻒ – ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ .داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺎم
ﺑﻪ ﺳﻮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪاوﻣﺖ اﺳﺖ .داﺷﺘﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﻗﻮی ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﻓﺎﺋﻖ آﯾﺪ.
ب – ﻣﯿﻞ .ﻣﯿﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺪاوﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺪھﺪ.
ج – اﺗﮑﺎی ﺑﻪ ﻧﻔﺲ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﮭﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎور داﺷﺘﻦ ,ﺷﺨﺺ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ در
ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﮑﻮﺷﺪ .اﺗﮑﺎی ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻠﻘﯿﻦ
ﺑﻪ ﺧﻮد و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در آن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
د – ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺿﻌﯿﻒ و ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺪاوﻣﺖ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ه – داﻧﺶ دﻗﯿﻖ  .اطﻼع از درﺳﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاوﻣﺖ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺣﺪس
ﺑﻪ ﺟﺎی داﻧﺴﺘﻦ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺪاوﻣﺖ اﺳﺖ.
و – ھﻤﮑﺎری .ھﻤﺪردی ,درک ﮐﺮدن و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺪاوﻣﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺪھﺪ.
ز – ﻗﺪرت اراده .ﻋﺎدت ﺗﻤﺮﮐﺰ دادن ﻓﮑﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺪاوﻣﺖ و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻣﯿﺸﻮد.
ح – ﻋﺎدت .ﻣﺪاوﻣﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﺎدت اﺳﺖ .ﻣﻐﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺠﺎرب روزاﻧﻪ را ﺟﺬب
ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺗﺮس از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان آن را ﺑﺎ ﺗﮑﺮار اﻗﺪاﻣﺎت
ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ھﺮﮐﺲ در ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ,اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯿﺪاﻧﺪ.
*ﺑﻪ ﻣﺪاوﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﺪ
ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺤﺚ ﻣﺪاوﻣﺖ ,ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﯾﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزم
ﺑﯽ ﺑﮭﺮه اﯾﺪ .ﺧﻮد را ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ .و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از  8ﻣﻮرد ﻓﻮق در ﺷﻤﺎ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ
در ﺧﻮد اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ.
ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ آﺷﻨﺎ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺻﻨﻌﺖ در ﻣﺪاوﻣﺖ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ  ,ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻞ ﻋﻤﯿﻘﺎ
ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ در ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ی اﯾﻦ ﺿﻌﻒ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .اﯾﻦ
ﻓﮭﺮﺳﺖ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﺴﺘﯿﺪ و اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎری از ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻨﮭﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت ﺑﺎﯾﺪ از آن
اطﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
.1ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎی ﺧﻮد
.2ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﮐﺎری و ﺑﻪ ﻓﺮدا ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮدن ﮐﺎرھﺎی اﻣﺮوز ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻪ
.3ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ داﻧﺸﮭﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
 .4ﺗﺮدﯾﺪ و دودﻟﯽ .ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﮭﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ
. 5ﻋﺎدت اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﮭﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ
. 6از ﺧﻮد راﺿﯽ ﺑﻮدن .درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن رﻧﺞ
ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ اﻣﯿﺪی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ.

. 7ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﺨﺺ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ در ھﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮآﻧﮭﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﺸﻮد.
. 8دﯾﮕﺮان را ﻣﺴﺌﻮل اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻦ و ﻗﺒﻮل ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮ
ﻧﺎﭼﺎر.
.9ﮐﻤﯽ ﻣﯿﻞ و اﻧﮕﯿﺰه
.10ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺷﮑﺴﺖ)ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ
ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ھﺮاﺳﮭﺎی ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ(
.11ﻓﻘﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
.12ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎ
.13آرزو ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدن
.14ﮐﻨﺎر آ«دن ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن.
.15ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راھﮭﺎی ﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺛﺮوت و ﺗﻨﻌﻢ .ﻗﻤﺎر ﮐﺮدن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪ.
. 16ﺗﺮس از اﻧﺘﻘﺎد .ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس از ﺣﺮﻓﮭﺎی دﯾﮕﺮان.

*اﮔﺮ از اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪ
اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﺮس از اﻧﺘﻘﺎد را ﺑﺒﺮﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان  ,دو ﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ھﻤﻪ اﯾﻨﮭﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮس از اﻧﺘﻘﺎد اﺳﺖ .ﮔﺮوه ﮐﺜﯿﺮی از ﻣﺮدم در ازدواج و در ﻣﺒﺎدﻻت
ﺗﺠﺎری ﺧﻮد اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ,ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ,ﻧﺎﺧﻮﺷﻨﻮد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ زﯾﺮا از
اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯿﺘﺮﺳﻨﺪ.
ﻣﯿﺘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﺮس ﺷﺪه
اﺳﺖ از ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺧﺴﺎرات آن آﮔﺎه اﺳﺖ و ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﻧﺎﺷﯽ از آن اﺷﺘﯿﺎق و
ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺨﺺ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎر از اﺷﺨﺎص ﭘﺲ از ﺗﺮک ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ی ﮐﺴﺐ داﻧﺶ اﻗﺪام ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ .دﻟﯿﻞ
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺮس از اﻧﺘﻘﺎد اﺳﺖ.

ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﺨﺎص ,زن و ﻣﺮد و ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺟﺎزه ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﺗﺎ در زﻧﮕﯿﺸﺎن
دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ﻧﯿﺰ از اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯿﺘﺮﺳﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﺨﺎص از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺷﺎﻧﺴﯽ و ﺧﻄﯿﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺟﺘﻨﺎب
ﻣﯿﻮرزﻧﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺮس از اﻧﺘﻘﺎد
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﻮی ﺗﺮ از ﻣﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ  20ﺳﺎل ﺗﻤﺎم درﺑﺎره ی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎی
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻢ ﻧﮕﺮان ﺣﺮﻓﮭﺎی اﺷﺨﺎص ﺑﻮدم .ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ھﺪﻓﯽ
ﺷﺨﺼﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﺑﯽ درﻧﮓ در ﻣﻘﺎم ﻋﺬر ﺑﺮآﻣﺪم .ھﻤﻪ ی اﯾﻨﮭﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس از
اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻮد .از دروﻧﻢ ﻧﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ »از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ
آﯾﯽ .ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺰرگ و ﺧﻄﯿﺮ اﺳﺖ ,اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺻﺮف وﻗﺖ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه دارد.
ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺖ ﭼﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ ,ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد؟ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ای درﺑﺎره ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ,ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدت اﺟﺎزه ﻣﯿﺪھﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯽ؟
راﺳﺘﯽ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ھﺪﻓﮭﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮی؟ ﺗﻮ از
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ؟ ﻣﺮدم ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ ﻣﺸﺎﻋﺮش را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ
و اﻟﺒﺘﻪ ھﻤﯿﻦ ﺣﺮﻓﮭﺎ را ھﻢ زدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
اﻗﺪام ﻧﮑﺮده اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮاﻻت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ذھﻨﻢ ﺧﻄﻮر ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ رﺟﻮع
ﻣﯿﮑﺮدم .اﻧﮕﺎر ھﻤﻪ ی دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺒﻌﯿﺖ
از ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﺎه طﻠﺒﯽ را ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮم.
ﺑﻌﺪا ,ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮدم و زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دادم ﺑﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ رﺳﯿﺪم  .ﻓﮭﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎ را ﺑﺎﯾﺪ آﻓﺮﯾﺪ  .ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮد .زﻣﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎری از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ آن اﺳﺖ .ھﺮ
ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎ و دواﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﺗﺮس از اﻧﺘﻘﺎد در
ﻋﻤﻖ اﻏﻠﺐ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻗﺪام ﻧﻤﯿﺮﺳﻨﺪ.
در ﺧﻼل ﮐﺴﺎدی ﺑﺰرگ دﺑﻠﯿﻮ,ﺳﯽ ,ﻓﯿﻠﺪز ﮐﻤﺪﯾﻦ ﻣﺸﮭﻮر ھﻤﻪ ی داراﺋﯿﺶ را از دﺳﺖ
داد .ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺷﻐﻠﯽ داﺷﺖ و ﻧﻪ درآﻣﺪی .راھﯽ ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش
ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺧﺖ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻨﺶ از  60ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺳﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯿﮭﺎ ﺧﻮد
را ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻣﯿﭙﻨﺪارﻧﺪ .آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ
ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل روی ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮود .و اﯾﻦ ﺑﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ

ا ز ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ در ﻏﻠﺘﯿﺪ و ﮔﺮدﻧﺶ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺟﺰ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﻓﯿﻠﺪز ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج داد .او ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
اداﻣﻪ دھﺪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯿﺸﻮد .و ھﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق ھﻢ اﻓﺘﺎد  .اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ.
ﻣﺮی درﺳﻠﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ,ﺛﺮوﺗﺶ را از دﺳﺖ داد .او ھﻢ  60ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻮد .او ھﻢ ﻣﺘﺮﺻﺪ راه ﻧﺠﺎت ﺷﺪ و آن را ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺪاوﻣﺖ او در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌﺪی زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزﯾﮭﺎی ﺑﺰرﮔﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭘﯿﺮوزﯾﮭﺎی او در ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ,ھﯿﭻ آرزو و اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ در ﺳﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
ادی ﮐﺎﻧﺘﻮر در ﺳﺎل  ,1926در ﭘﯽ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎزار اوراق ﺑﮭﺎدار دار و ﻧﺪارش را از دﺳﺖ
داد اﻣﺎ ھﻨﻮز از ﻣﺪاوﻣﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد  .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻨﮭﺎ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺼﯿﺮ و ﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ درآﻣﺪی ﻣﻌﺎدل ھﻔﺘﻪ ای  10000دﻻر دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ
ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دھﺪ در ھﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯿﺮﺳﺪ.
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ راه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ھﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺷﺪاﯾﺪ ﻣﺪاوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ھﺪف و
ﻗﺼﺪی راﺳﺦ داﺷﺖ.
روی ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮ از آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .از آﻧﮭﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ .ﻗﻮل ﻣﯿﺪھﻢ  98درﺻﺪ آﻧﮭﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻮاب ﺑﺪھﻨﺪ .اﮔﺮ آﻧﮭﺎ را ﺑﺮای
دادن ﺟﻮاب زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ,ﮔﺮوھﯽ ﺑﻪ ﭘﻮل و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﺟﻤﻌﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﮭﻮﻟﺖ زﻧﺪﮔﯽ ,ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺧﻮاﻧﺪن و رﻗﺼﯿﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ,
اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ھﯿﭻ ﮐﺪام ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ واژه ھﺎ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﺛﺮوت و ﺗﻨﻌﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ و آرزو واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯿﺪھﺪ ,واﮐﻨﺶ آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ,ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪاوﻣﺖ ﭘﺮدوام اﺳﺖ.

*ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪاوﻣﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دھﯿﻢ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﮭﺎر اﻗﺪام ﺳﺎده ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺪاوﻣﺖ ﻋﺎدت ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ھﻮش و ﻓﺮاﺳﺖ
و آﻣﻮزش ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ .اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﮭﻢ ﻻزم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
.1ھﺮف ﻣﺸﺨﺺ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزان ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن
.2ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ اﻗﺪام ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
. 3ذھﻨﯽ ﺑﺴﺘﻪ و ﮔﺎرد ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذھﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺎﯾﻮس ﮐﻨﻨﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮭﺎ
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات و ﺗﻠﻘﯿﻦ ھﺎی ﻣﻨﻔﯽ دوﺳﺘﺎن ,آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎن.
.4اﺳﺘﻔﺎده از ھﻤﮑﺎران واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ.
اﯾﻨﮭﺎ ﭼﮭﺎر اﻗﺪام ﺿﺮوری ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن در زﻧﺪﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﺪف  13اﺻﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﮭﺎر ﻣﻮرد را در ﺷﻤﺎ ﻋﺎدت ﺳﺎزد.
ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺴﺎزﯾﺪ .اﯾﻨﮭﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻌﻢ و ﺛﺮوت ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻨﮭﺎ راه را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻗﺪرت و ﺷﮭﺮت و ﺷﻨﺎﺧﺖ ھﻤﻮار ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ.
اﯾﻨﮭﺎ ﭼﮭﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ.
اﯾﻨﮭﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روﯾﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺪھﻨﺪ.
اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﺮس و ﯾﺎس و ﻧﻮﻣﯿﺪی و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ھﺮﮐﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﭼﮭﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدد از اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﺑﺰرگ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯿﮕﺮدد.
*ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪ
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻧﯿﺮوی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯿﺪھﺪ.
آﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪاوﻣﺘﯽ ﮐﻪ در ذھﻦ ﺷﺨﺺ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ او اﻣﮑﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﻮق طﺒﯿﻌﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﯿﺮوی ﻻﯾﺰال طﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را در
ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه اداﻣﻪ ﻣﯿﺪھﺪ؟ آن ھﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺮد را
ﺑﺎﺧﺘﻪ؟ آن ھﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ در ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ او ھﺴﺘﻨﺪ؟
اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮاﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ آن وﻗﺘﯽ درﺑﺎره ی زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺨﺎص ﻧﻈﯿﺮ
ھﻨﺮی ﻓﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﻪ ذھﻨﻢ ﺧﻄﻮر ﮐﺮد; ﻣﺮدی ﮐﻪ از ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﯾﮏ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ .او ﮐﺎری ﺟﺰ ﻣﺪاوﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد; و ﯾﺎ ﺗﻮﻣﺎس ادﯾﺴﻮن

ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﻣﺎه درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨﺘﺮع ﺟﮭﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و درس ﻣﺪاوﻣﺖ و
ﭘﺎﯾﺪاری را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﻮﺧﺖ.
ﻣﻦ از اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ طﻮﻻﻧﯽ ھﻨﺮی ﻓﻮرد و ﺗﻮﻣﺎس ادﯾﺴﻮن را از
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻢ .از اﯾﻦ رو ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد داﻧﺶ ﺧﻮد ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﻢ و ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ھﯿﭻ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺪاوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﺎرﺳﺎزی ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﻣﺪاوﻣﺖ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ رﮐﻦ ﭘﯿﺮوزی اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺑﻮده اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ درﺑﺎره ی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ,ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ,اﻋﺠﺎزﮔﺮان و رھﺒﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺪاوﻣﺖ ,ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ و ھﺪف
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﮭﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﻋﺠﺎب ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .زﻧﺪﮔﯽ او را ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﮐﻨﯿﺪ  .او را ﺑﺎ ارﺑﺎﺑﺎن ﻋﺼﺮ ﺻﻨﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﺟﻪ ﺗﺸﺎﺑﮭﯽ
ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﻣﺪاوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ از ﻗﺪرت ﺷﮕﺮف ﻣﺪاوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم را
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ درﺑﺎره او ﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .او در ﻣﺪارس رﺳﻤﯽ زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد درس
ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮد و ﻗﺒﻞ از  40ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻧﮑﺮد .او در  40ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪ .ﺑﻪ او ﭼﻪ ﺗﮭﻤﺘﮭﺎی ﻧﺎروا ﮐﻪ ﻧﺰدﻧﺪ ,ﭼﻪ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻧﮑﺮدﻧﺪ .او را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﮑﻪ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل ﺧﻮد
را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و در ﭘﯽ او راھﯽ ﺻﺤﺮا ﺷﺪﻧﺪ .او  10ﺳﺎل در راه دﯾﻦ ﺧﺪا ﮐﻮﺷﯿﺪ,
اﻣﺎ ﺟﺰ ﻓﻘﺮ و ﺗﻤﺴﺨﺮ دﯾﮕﺮان ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﺒﺮد 10 .ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ طﺮﯾﻖ ﮔﺬﺷﺖ.
اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ  10ﺳﺎل دوم او ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮب ﺑﻮد ,ﺣﮑﻤﺮان ﻣﮑﻪ ﺑﻮد .او
ﻣﺬھﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻋﺎﻟﻢ را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
او را ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد :ﻗﺪرت ﮐﻼم ,ﺗﺎﺛﯿﺮ دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ و اﺗﮑﺎل ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم در ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻣﺎ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﻣﮑﻪ در آن
زﻣﺎن ﭼﮭﺎرراه دﻧﯿﺎ ﺑﻮد ,ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻮد ,ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎرت ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن و
اطﻔﺎل ﻣﮑﻪ در ﺑﺎدﯾﻪ ھﺎ ﺑﺰرگ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ھﻢ در ﻧﺰد ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻦ ھﺎ ﭘﺮورش
ﯾﺎﻓﺖ .او ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدران ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺷﺪ .او در ﮐﻮدﮐﯽ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮد و ﮐﻤﯽ
دﯾﺮﺗﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻋﺮب درآﻣﺪ ﺗﺎ از ﮐﺎروان او ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻨﺪ .او
در اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺑﻪ اﮐﻨﺎف دﻧﯿﺎی ﺷﺮق ﺳﻔﺮ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﺣﺮف زد ﮐﻪ ﺑﺎورھﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن داﺷﺘﻨﺪ .او اﻓﻮل ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﺸﺎر و اﻗﻮام را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮑﺮد.

در  28ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﯾﺠﻪ ی ھﻤﺎن زن ﺑﯿﻮه ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﺎرواﻧﺶ
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده ﺑﻮد ﭘﯿﻤﺎن ازدواج ﺑﺴﺖ 12 .ﺳﺎل ﭘﺲ از اﯾﻦ ازدواج ,ﻣﺤﻤﺪ)ص( در
ھﯿﺒﺖ ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ راھﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم روزی ﺑﺎ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﯾﻪ ی ﻗﺮآن ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺮ او ظﺎھﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺮآن ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻋﺠﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺷﺎﻋﺮ ﻧﺒﻮد .او ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ,اﻣﺎ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﻣﯿﺸﺪ از ﺷﻌﺮ ھﺮ ﺷﺎﻋﺮی
زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﻮد و ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺮ دﻟﮭﺎ ﻣﯿﻨﺸﺴﺖ .ھﯿﭻ ﺳﺨﻨﻮری  ,ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﮐﻼم را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺟﺎری
ﻧﻤﯿﮑﺮد.
اﯾﻦ ﺑﺮای اﻋﺮاب در ﺣﮑﻢ اﻋﺠﺎز ﺑﻮد .آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﺮای اﻋﺮاب ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ھﺪﯾﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﻗﺮآن ھﻤﻪ را ﺑﺸﺎرت ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﺮاﺑﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎور و درھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺑﺖ ھﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻌﺒﻪ او را ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺘﮭﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب را ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ھﻢ ﺗﺠﺎرت ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺠﺎر
و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﮑﻪ ﺑﺮ او ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد ت ادﻋﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻨﺪ.
ظﮭﺮو اﺳﻼم ﺷﺮوع ﺷﺪ .از ﺻﺤﺮای ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺷﻌﻠﻪ ای زﺑﺎﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش
ﺷﺪﻧﯽ ﻧﺒﻮد ارﺗﺸﯽ ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻠ ﮕﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن ﺧﻮد
ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪ )ص( از ﮐﻠﯿﻤﯽ ھﺎ و ﻣﺴﯿﺤﯽ ھﺎ دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .او از
ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ دﻋﻮت ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﮐﻠﯿﻤﯽ ھﺎ و
ﻣﺴﯿﺤﯽ ھﺎ دﻋﻮت او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ,دﻧﯿﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﻼم ﻣﯿﺸﺪ .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻧﮑﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ارﺗﺶ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس وارد ﺷﺪ ,ﺧﻮن از ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﺟﺎری
ﻧﺸﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ  ,وﻗﺘﯽ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ وارد ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺷﺪﻧﺪ از ﺟﺎن ھﯿﭻ
ﻣﺮد و زن و ﮐﻮدک ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﮕﺬﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و آن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ 10
ﻗﺪرت ھﻤﮑﺎران
*ﮔﺎم ﻧﮭﻢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺛﺮوت
ﻗﺪرت ھﻤﮑﺎران در اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﺪ .
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در ﻧﯿﺎﯾﺪ ,از آن ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ
درﺑﺎره ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﯿﻞ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﭘﻮﻟﯽ آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻼش ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺗﻼش دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻗﺪرت ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ ﭘﻮل و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن ﺿﺮورت دارد.
اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽ آﯾﺪ .اﮔﺮ ﻗﺪرت »داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ« اﺳﺖ .ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ داﻧﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ – ﻧﯿﺮوی ﻻﯾﺰال اﻟﮭﯽ .اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ داﻧﺶ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روﺷﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از
ﻓﺼﻮل ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﻮر ﺧﻼق درک ﻧﻤﻮد.
ب – ﺗﺠﺮ ﺑﻪ ی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪه .ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺴﺎن را ﻣﯿﺘﻮان در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ھﺎی
ﺧﻮب ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﺪارس و ﮐﺎﻟﺞ ھﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺸﻮد.
ج – آزﻣﺎﯾﺶ و ﭘﮋوھﺶ .اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدن ﺑﻪ دور ھﻢ ﺣﻘﺎﯾﻖ و واﻗﻌﯿﺘﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪی
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺼﻮر ﺧﻼق ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﯿﺘﻮان از ھﻤﻪ ی اﯾﻨﮭﺎ ﮐﻪ ﺷﺮﺣﺶ رﻓﺖ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﮐﺮد .ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ای ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد و آن را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﮭﻢ داﻧﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ اﺗﮑﺎی ﺗﻼﺷﮭﺎی ﺷﺨﺼﯽ اش ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺑﻌﺎدی ﮔﺴﺘﺮده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﮑﺮان ﺑﺮای
ھﻤﮑﺎری دﻋﻮت ﺷﻮد.

*ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت از ﻧﺎﺣﯿﻪ ھﻤﮑﺎران
ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ھﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ در ﺗﻼش ھﻤﺎھﻨﮓ ﻣﯿﺎن
دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوی ھﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ .در ﯾﮑﯽ از ﻓﺼﻠﮭﺎی ﻗﺒﻞ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﭘﻮﻟﯽ آن اراﺋﻪ دادﯾﻢ .اﮔﺮ اﯾﻦ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ را ﺑﺎ ﻣﺪاوﻣﺖ و ﻓﺮاﺳﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و در اﻧﺘﺨﺎب ھﻤﮑﺎران ﺧﻮد وﺳﻮاس
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج دھﯿﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ھﺪﻓﮭﺎی ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﯾﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ از ﻗﺪرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ دو
وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻞ ﮔﺮوه ھﻤﮑﺎران را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺷﺮح ﻣﯿﺪھﻢ .ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣﺎھﯿﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی دارد
و دﯾﮕﺮی ﻣﺎھﯿﺘﯽ رواﻧﯽ .وﯾﮋﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ھﺮﮐﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
اﺷ ﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ از ﺷﻌﻮر ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ ,ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ و
از ﺗﻮان آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺮه ﺑﺠﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻌﺎون و ھﻤﮑﺎری ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ھﻤﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﺳﺖ .درک ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺰرگ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد.
درک ﻣﺮﺣﻠﻪ ی رواﻧﯽ اﺻﻞ ﮔﺮوه ھﻤﮑﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺷﻤﺎ
را در درک ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ھﺮ دو ﻣﻐﺰی ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﻐﺰ ﺳﻮﻣﯽ ﺑﺎ
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻧﺎﻣﺮﯾﯽ و ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﺳﻮﻣﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ھﻤﮑﺎری ﮔﺮوھﯽ و ﯾﺎ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ وﯾﮋﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی آن ,ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر  50ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ از ﺳﻮی اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.ﮐﺸﻒ اﯾﻦ اﺻﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮔﺮوه ھﻤﮑﺎران اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﯽ را ﺣﺪود  50ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪادﻧﺪ .ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﮭﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﮭﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آن را ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﻣﯿﮕﺬاﺷﺖ .ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻗﺪرت او در ﻧﯿﺮوی ﺟﻤﻊ ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری ھﺮﮐﺴﯽ را ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﮭﺎ آﮔﺎھﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﻪ از اﺻﻞ ﮔﺮوه ھﻤﮑﺎران ﺳﻮد ﺑﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺛﺮوت اﺻﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﮭﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

*ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺪرت ذھﻦ ﺧﻮد را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎطﺮی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﺎطﺮﯾﮭﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ,در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎطﺮی ﺑﺮق ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﺑﺎطﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﺣﺪھﺎ و ظﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﻐﺰ ھﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻐﺰھﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻐﺰھﺎی
دﯾﮕﺮان ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﻧﺪ .و ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﻤﺎھﻨﮓ ﭼﻨﺪ ﻣﻐﺰ اﻧﺮژی ﻓﮑﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻐﺰ ﺳﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد .درﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎطﺮی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﺑﺎطﺮی ﻧﯿﺮو اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯽ درﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﺻﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ھﻤﮑﺎران
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﻐﺰی اﻓﺮادی دارد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮی در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﻐﺰھﺎ ﺑﺎ ھﻢ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ  ,ﻧﯿﺮوی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺗﺤﺎد
آﻧﮭﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ھﻤﻪ ی ﻣﻐﺰھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ھﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ھﻨﺮی ﻓﻮرد در ﻓﻘﺮ و ﻧﺪاری ﺷﺮوع ﮐﺮد .او ﺑﯽ ﺳﻮاد ﺑﻮد اﯾﻦ را ھﻢ
ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻓﻮرد ھﻤﻪ ی اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮدھﺎ را در ﻣﺪت  10ﺳﺎل رﻓﻊ ﮐﺮد .و در ﻣﺪت
 25ﺳﺎل ﯾﮑﯽ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدان آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ .اﯾﻦ را ھﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ
رﺷﺪ و ﺗﺮﻗﯽ آﻗﺎی ﻓﻮرد از زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺗﻮﻣﺎس ادﯾﺴﻮن دوﺳﺖ ﺷﺪ
و ﺣﺎﻻ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﮭﺘﺮ درک ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ اذھﺎن ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻗﺪﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎی آﻗﺎی ﻓﻮرد
زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ او دوﺳﺘﯽ و ھﻤﮑﺎری ھﺎروی ﻓﺎﯾﺮاﺳﺘﻮن ,ﺟﺎن ﺑﺮو ,و ﻟﻮﻧﺰ ﺑﻮر
ﺑﺎﻧﮏ را ﺗﺪارک دﯾﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺮﮐﺪام ﻣﻐﺰی ﺑﺰرگ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ داﺷﺘﻨﺪ .اﮐﻨﻮن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﻣﻐﺰھﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
اﺷﺨﺎص از طﺒﯿﻌﺖ و ﻋﺎدات و ﻧﯿﺮوی ﻓﮑﺮی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ھﻤﮑﺎری و ھﻤﺮاھﯽ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﻓﻮرد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ھﻤﻔﮑﺮی و دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ادﯾﺴﻮن  ,ﺑﻮر
ﺑﺎﻧﮏ ,ﺑﻮرو و ﻓﺎﯾﺮاﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﻐﺰی ﺧﻮد ﻓﺮاﺳﺖ ,ﺗﺠﺮﺑﻪ ,داﻧﺶ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻌﻨﻮی
را اﻓﺰود .ازآن ﮔﺬﺷﺘﻪ او از اﺻﻞ ﮔﺮوه ھﻤﮑﺎران ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ روﺷﮭﺎی ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻣﮭﺎﺗﻤﺎ ﮔﺎﻧﺪی اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺎﻧﺪی ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ را ﺗﺪارک دﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ھﻤﻪ ﻣﻄﻠﺐ را در
ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .او ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ ذھﻦ و ﺟﺴﻢ ﺑﯿﺶ از  200ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎن و اﯾﺠﺎد
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ در آﻧﮭﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ رﺳﯿﺪ.
ﮔﺎﻧﺪی اﻗﺪاﻣﯽ اﻋﺠﺎز ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺮد زﯾﺮا ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﺮدن  200ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﺟﺒﺮ و زور
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ھﺪﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﯽ اﻋﺠﺎزی اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ھﻤﮑﺎری ﺗﻨﮭﺎ دو ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ھﺪف
ﻣﺸﺨﺺ ,و در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ,ﺑﻪ ھﻢ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﮐﺎری دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ,ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺐ ھﻤﮑﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﯾﺠﺎد
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ در ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه دﺷﻮار اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ دو ﯾﺎ
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد را
در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﺗﺎ از ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﮕﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ  .ﺑﻪ زودی ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی اﺻﻮل ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی
در ﮐﺘﺎب آﺷ ﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ  .ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ھﺮﯾﮏ از ﻓﺼﻮل را ﺑﻪ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ
اﯾﺪ.
*ﻗﺪرت اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ
ﭘﻮل ﮐﻢ رو و وﺳﻮﺳﻪ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼﺷﯽ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ھﻢ دﻟﺪاده ای ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ وﺻﺎل ھﻢ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﻮل ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎور را ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ ﻣﺪاوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری در ھﻢ ﺑﯿﺎﻣﯿﺰﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ درھﺎی ﭘﻮل و ﺛﺮوت ﺑﻪ روی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن اﺳﺖ ﮔﺸﻮده ﻣﯿﺸﻮد ,ﺑﻪ
ھﻤﺎن ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﻪ آب از ﺗﭙﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯿﺸﻮد ,اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﯿﮕﺮدد .ﻧﯿﺮوی
ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﻋﺠﯿﺒﯽ در ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان آن را ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ
ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در دو ﺟﮭﺖ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﺟﮭﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﻮل
و ﺛﺮوت ﺟﺎری اﺳﺖ و در ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ از ﺷﻤﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ھﺮﮐﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺛﺮوت ﮐﻼﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﻧﺒﺎﺷﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ از ﮐﺎر اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺒﺮ اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﮑﺮی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی

ﻣﺜﺒﺖ ھﻤﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل و ﺛﺮوت را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ
ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺎ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺣﺮﮐﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯿﺸﻮد ,ﺑﻪ ھﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺗﺎ ﺧﻮد را در ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﺷﺮط ﻻزم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن اﺳﺖ .ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﻘﺮ و ﺛﺮوت اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ھﻢ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪھﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺛﺮوت ﺟﺎی ﻓﻘﺮ را ﻣﯿﮕﯿﺮد,
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای دﻗﯿﻖ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ,
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﺮ ﮔﺴﺘﺎخ و ﺑﯽ ﺗﺮﺣﻢ اﺳﺖ .ﺛﺮوت و ﻏﻨﺎ ﺗﺮﺳﻮ و
ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ او را ﺟﺬب ﻧﻤﻮد.

ﻓﺼﻞ 11
ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮی – اﺣﺴﺎس ﺟﻨﺴﯽ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ در اﻧﺠﺎم دادن اﺳﺖ ,ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ
*ﮔﺎم دھﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺛﺮوت
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
اﺣﺴﺎس ﺟﻨﺴﯽ ذھﻨﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﯾﻦ ذھﻨﯿﺖ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﮭﻞ  ,اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آن در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﺣﺴﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ اﻣﺮ ﻣﮭﻢ ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺗﻨﺪ از:
.1ﺑﻘﺎی ﻧﺴﻞ
.2ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ
.3ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﺑﻐﻪ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ ذھﻦ را از اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﻓﮑﺎری
ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﻗﺮار
ﻣﯿﮕﯿﺮد از ﻧﯿﺮوی ﺗﺼﻮر و ﺗﺨﯿﻞ ﻓﺮاوان ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯿﺸﻮد .ﺷﺠﺎﻋﺖ ,ﻗﺪرت اراده ,ﻣﺪاوﻣﺖ

و ﺧﻼﻗﯿﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ اوﻗﺎت وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ در اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ آن ﺷﮭﺮت و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ
اﻧﺪازد و ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻧﺶ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ .وﻗﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺼﻮر و ﺗﺨﯿﻞ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻧﺎﺷﯽ از آن ,ادﺑﯿﺎت ,ھﻨﺮ و ﭘﻮل و
ﺛﺮوت ﺻﻮرت ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت اراده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﺎداش
درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻼش آن ﻣﯽ ارزد .ﻣﯿﻞ اﺑﺮاز ﺟﻨﺴﯽ دروﻧﯽ و طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﯿﻞ را
ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪ و آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ راه ﻋﺒﻮری ﺑﻪ آن داد ﮐﻪ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺴﻢ  ,ذھﻦ و روﺣﯿﻪ ی اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﮔﺮ اﯾﻦ اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر داده ﻧﺸﻮد,
ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﺻﺮﻓﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺪ زد و آب آن را ﻣﺪﺗﯽ ﻣﮭﺎر ﮐﺮد اﻣﺎ دﯾﺮ ﯾﺎ زود اﯾﻦ آب اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﺷﺪه راه ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻮرد اﺣﺴﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪﺗﯽ آن را ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﺎھﯿﺖ آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ راھﯽ
ﺑﺮای ﺧﻮدﻧﻤﺎ ﺷﺪن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﻞ را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮑﻨﯿﻢ ,راه
ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻤﺘﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ.
*راﺑﻄﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺧﻼق
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﮭﻤﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ دو ﻣﻮرد اﺷﺎره ﮐﺮد:
. 1اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﻣﻮﻓﻖ از طﺒﯿﻌﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آﻧﮭﺎ ھﻨﺮ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ را آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
.2ﻣﺮدان ﻣﻮﻓﻖ در ادﺑﯿﺎت  ,ﺻﻨﻌﺖ ,ھﻨﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺮﻓﻪ ھﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻔﻮذ ﯾﮏ زن ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﻗﺪﻣﺘﯽ دو ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ دارﻧﺪ .در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
ﺷﺎھﺪ آن ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ,اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻗﻮی داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ.

اﺣﺴﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اﺑﺮ ﻧﯿﺮوﯾﯽ
ﺑﺮای اﻗﺪام ﮐﺮدن ﻣﺠﮭﺰ ﻣﯿﺸﻮد .اﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را درک ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
و اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﺟﻨﺴﯽ راز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را از آﻧﮭﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ,ﻣﻨﺒﻊ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﮭﻤﯽ را از آﻧﮭﺎ دور
ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﺑﺮای روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ از ﻣﺮد ﯾﺎ ﺣﯿﻮان ﻧﺮ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوی ﻣﺒﺎرزه و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﯽ او را ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﯿﺒﺮد .ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﻮان ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ را در آﻧﮭﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ.
*ده ﻣﺤﺮک ذھﻦ
ذھﻦ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮک واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻣﺤﺮک ﭘﺸﺘﮑﺎر,
ﺗﺼﻮر ﺧﻼق ,ﻣﯿﻞ ﺷﺪﯾﺪ و ﻏﯿﺮه در اﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺤﺮﮐﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذھﻦ اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ ﺳﮭﻮﻟﺖ ﺑﻪ آن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
.1ﻣﯿﻞ اﺑﺮاز ﺟﻨﺴﯽ
.2ﻋﺸﻖ
.3اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزان ﺑﺮا ﺷﮭﺮت ,ﻗﺪرت ,ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ,ﭘﻮل
.4ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
.5دوﺳﺘﯽ ﻣﯿﺎن دو ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻖ
. 6اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎدﯾﻪ ای از ھﻤﮑﺎران ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﻤﮕﻮن ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی
ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﺪ.
.7رﻧﺞ ﺑﺪن ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
.8ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد
.9ﺗﺮس
.10ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻟﮑﻞ
ﻣﯿﻞ اﺑﺮاز ﺟﻨﺴﯽ در راس ھﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻣﺤﺮﮐﮭﺎ ﺟﺎی دارد ,ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ روی ﻣﻐﺰ اﺛﺮ
ﻣﯿﮕﺬارد و ﭼﺮﺧﮭﺎی اﻗﺪام ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آورد .از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  8ﻣﺤﺮک
طﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺎزﻧﺪه ودو ﻣﺤﺮک ﻣﺨﺮﺑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ را از آﻧﺠﮭﺖ اراﺋﻪ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻐﺰ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ

ﻣﺸﮭﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺮﮐﮭﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ذھﻦ اﺛﺮ
ﻣﯿﮕﺬارد.
درﺑﺎره ی اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﺑﻐﻪ اﺳﺖ ﺳﺨﻦ زﯾﺎد ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﮐﺴﯽ اﺳ ﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﺪت اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ از داﻧﺶ ﮐﻪ در ذھﻦ و اﻧﺪﯾﺸﻪ طﺒﯿﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮭﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ داﻧﺸﯽ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ؟
ﺳﻮال دوﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ »آﯾﺎ ﻣﻨﺒﻌﯽ از داﻧﺶ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻮاﺑﻎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟ و اﮔﺮ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺪاﻣﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ آﻧﮭﺎ رﺳﯿﺪ«.
*ﻧﺒﻮغ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد
درﺑﺎره ی واﻗﻌﯿﺖ داﺷﺘﻦ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺲ
ﺷﺸﻢ ﺗﺠﺴﻢ ﺧﻼق اﺳﺖ .ﺗﺠﺴﻢ ﺧﻼق آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎم
ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺖ .ﺗﻨﮭﺎ
ﻣﻌﺪودی ﺑﻪ ﻋﻤﺪ و ﻗﺼﺪ از ﺗﺠﺴﻢ ﺧﻼق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ذھﻨﯿﺖ
داوطﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻨﺎی آن را ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﻧﺎﺑﻐﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
ذھﻨﯿﺖ ﺗﺠﺴﻢ ﺧﻼق اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺎن ذھﻦ ﻣﺤﺪود اﻧﺴﺎن و ﻓﺮاﺳﺖ ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎی
اﻟﮭﯽ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ اﺻﻮل ﺟﺪﯾﺪ و اوﻟﯿﻪ در ﻗﻠﻤﺮو اﺧﺘﺮاع ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ذھﻨﯿﺖ ﺗﺠﺴﻢ ﺧﻼق ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺑﻪ ذھﻦ اﻧﺴﺎن ﺧﻄﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ زﯾﺮ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ:
.1ﻓﺮاﺳﺖ ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎ
. 2ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﮐﻪ در آن ﮐﻠﯿﻪ اطﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ و
ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻐﺰ در آن ﺟﺎی دارﻧﺪ.
.3اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی آزاد ﺷﺪه از ذھﻦ دﯾﮕﺮان.
.4ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر دﯾﮕﺮان.

ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از آن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎی اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺶ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وﻗﺘﯽ ﻣﻐﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺮک ذھﻨﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿﺸﻮد ,ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ
ﻓﺮاﺳﻮی اﻓﻖ اﻓﮑﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺒﺮد و ﺑﻪ او اﻣﮑﺎن ﺑﺪھﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺎت و داﻣﻨﻪ ای از اﻓﮑﺎر را ﮐﻪ
در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ درک ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮا ﺳﻄﺢ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ ,ﺷﺨﺺ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ در
ھﻮاﭘﯿﻤﺎ در دل آﺳﻤﺎﻧﮭﺎﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از آن ﺑﺎﻻ ﺧﻂ اﻓﻖ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﮔﺮ روی
زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ  ,وﻗﺘﯽ در ﺳﻄﺢ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ای ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی اوﻟﯿﻪ ,ﻏﺬا,
ﻟﺒﺎس و ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺮار ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﯾﻢ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺴﯽ
را دارد ﮐﻪ از درون ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ,دره ھﺎ ,ﺗﭙﻪ ھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻊ از دﯾﺪن
او ﻧﻤﯿﺸﻮد .ذھﻦ ﺧﻼق در اﯾﻦ ھﻮاﭘﯿﻤﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ آزاداﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
راه را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ ھﻤﻮار ﻣﯿﺴﺎزد .ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎﯾﯽ را در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺲ ﺷﺸﻢ آن ذھﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻧﺎﺑﻐﻪ و ﺷﺨﺺ ﻋﺎدی را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺴﺎزد.
*ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ذھﻦ ﺧﻼق
ذھﻦ ﺧﻼق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﺧﺎرج از ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺷﺨﺺ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮد
ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮓ ﺗﺮ و ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ ﻗﺪرت ذھﻨﯽ را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از آن رﺷﺪ و ﭘﺮورش داد.
آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم وﺟﺪان ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺲ ﺷﺸﻢ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ھﻨﺮﻣﻨﺪان ,ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ,ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ داﻧﮭﺎ و ﺷﻌﺮای ﻧﺎﻣﯽ از آن ﺟﮭﺖ ﺑﺰرگ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ زﯾﺮا
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ذھﻦ و ﺗﺼﻮر ﺧﻼق ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﻮره ی
ﺗﺼﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
*ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎی ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ
دﮐﺘﺮ اﻟﻤﺮ ﮔﯿﺘﺰ ,ﺳﺎﮐﻦ ﺷﮭﺮ ﺷﻮی ﭼﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن  200اﺧﺘﺮاع ﻣﻔﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ آن
اﺳﺘﻔﺎده از ذھﻦ ﺧﻼق ﺑﻮده اﺳﺖ .روش او ﺑﺮای ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮغ اھﻤﯿﺖ
ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﮔﯿﺘﺰ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان روی
زﻣﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺷﮭﺮت ﭼﻨﺪان زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﺪ.
او در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮد اﺗﺎﻗﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺗﺎق ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯿﮕﻔﺖ .اﯾﻦ اﺗﺎق
ﺿﺪ ﺻﺪا ﺑﻮد و طﻮری آراﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﮔﯿﺘﺰ از ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﮐﺎرش ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ

ھﻤﻪ ی ﭼﺮاﻏﮭﺎی آن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ اﺗﺎق ﻣﯿﺰ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ
ﮔﯿﺘﺰ روی آن ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺎﻏﺬی را ﺣﻔﻆ ﻣﯿﮑﺮد .ﺟﻠﻮ ﻣﯿﺰ روی دﯾﻮار ﯾﮏ ﺗﮑﻤﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮﻗﯽ
وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﺮد .وﻗﺘﯽ دﮐﺘﺮ ﮔﯿﺘﺰ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ذھﻦ ﺧﻼق
ﺧﻮد از ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺑﻪ درون اﺗﺎق ﺧﻮد ﻣﯿﺮﻓﺖ ,ﭘﺸﺖ
ﻣﯿﺰش ﻣﯿﻨﺸﺴﺖ ,ﭼﺮاﻏﮭﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺧﺘﺮاﻋﯽ ﮐﻪ
روی آن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮد ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آﻧﻘﺪر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮی را ﮐﻪ
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
ﮔﺎه اﯾﻦ ﻧﻘﻄ ﻪ ﻧﻈﺮھﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ذھﻦ او ﻣﯿﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﻧﮭﺎ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯿﺸﺪ و او ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی
ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﮑﺮد ﻣﯿﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺻﻮﻟﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻋﻠﻤﯽ آن زﻣﺎن وﺟﻮد
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اش ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺟﺎﻟﺐ در ﻧﻮﺷﺘﻪ
ھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
دﮐﺘﺮ ﮔﯿﺘﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻨﯿﺪن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎ ﻣﯿﮕﺬراﻧﺪ .او ﺑﺮای اﺷﺨﺎص و
ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ او ﭘﻮﻟﮭﺎی ﮐﻼن ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﺗﺎ
در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رود.
ذھﻦ اﺳﺘ ﺪﻻﻟﯽ اﻏﻠﺐ ﺧﻄﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ زﯾﺮا اﻏﻠﺐ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ھﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪه
ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ھﻤﻪ داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از طﺮﯾﻖ ذھﻦ ﺧﻼق ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮﻧﺪ زﯾﺮا در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ذھﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮی اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
*ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از روﺷﮭﺎی ﻧﻮاﺑﻎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻮاﺑﻎ و ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ اﻏﻠﺐ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ذھﻦ ﺧﻼق
ﺧﻮد ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ دﯾﮕﺮان اطﻼﻋﯽ از اﯾﻦ ذھﻨﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺨﺘﺮغ ﻋﻠﻤﯽ ھﻢ از
ﺗﺼﻮر ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ اﺻﻮل اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﮔﺮ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺧﺘﺮاﻋﺶ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ,آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺮاغ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ذھﻦ ﺧﻮد ﻣﯿﺮود.
اﺷﺨﺎص ھﺮﮐﺪام ﺑﻪ روﺷﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺪھﻨﺪ .روش دﮐﺘﺮ ﮔﯿﺘﺰ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:

.1او ذھﻦ ﺧﻮد را طﻮری ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد.
از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﺤﺮﮐﮭﺎی ذھﻨﯽ ﯾﺎ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺮﮐﮭﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﮑﻨﺪ.
.2او ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﺧﺘﺮاﻋﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و در ذھﻦ ﺧﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻠﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ از اﺧﺘﺮاﻋﺶ ﺧﻠﻖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﮔﺎه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺪ .در ﻣﻮاردی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ دارد.
آﻗﺎی ادﯾﺴﻮن ﺑﯿﺶ از ده ھﺰار ﺗﺮﮐﯿﺐ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎی ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ از ذھﻦ
ﺧﻼﻗﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮد و ﺟﻮاﺑﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﻣﭗ ھﺎی
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮد  .ﺑﺮای اﺧﺘﺮاع ﻓﻨﻮﮔﺮاف ھﻢ از روش ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ذھﻦ ﺧﻼق وﺟﻮد دارد .ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺷﺎھﺪ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی رھﺒﺮی ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮭﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺎﯾﻞ آﯾﻨﺪ .اﺑﺮاھﺎم ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از رھﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ذھﻦ ﺧﻼق ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
*ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ ﺟﻨﺴﯽ
ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از ﻣﺎﺟﺮای رھﺒﺮان ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮭﺎ آﻧﮭﺎ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ
ﻧﻔﻮذ زﻧﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ داد ﮐﻪ ذھﻦ ﺧﻼق آﻧﮭﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻧﮕﯿﺰه ﺟﻨﺴﯽ ﻓﻌﺎل
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ھﻤﺴﺮ
ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ژوزﻓﯿﻦ ﻗﺮار داﺷﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و آﺳﯿﺐ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ ژوزﻓﯿﻦ از زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ,راه ﺳﻘﻮط ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ھﻤﻮار ﺷﺪ .دﯾﺮی
ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻦ ھﻠﻦ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد .در ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﻣﺪاران و
ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﺎن را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن زﻧﺎن ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ
ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮاغ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻨﺪ  ,راه ﺳﻘﻮط در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺮدی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻓﮭﻤﯿﺪ ﻧﻔﻮذ ﺟﻨﺴﯽ اﮔﺮ از ﻣﻨﺒﻌﯽ درﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ از ﻧﯿﺮوی ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

*ذھﻦ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮک واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺮﮐﮭﺎ ,اﻧﮕﯿﺰه ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ دو اﻧﮕﯿﺰه ﻣﮭﺎر
و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ رﻓﯿﻊ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ را از او
ﺑﺰداﯾﺪ.
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺧﺎطﺮه ﺷﻤﺎ را ﺗﺎزه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ,ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻣﻮﻓﻘﮭﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ را
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺷﺮح ﻣﯿﺪھﻢ .ﺟﻤﻠﮕﯽ آﻧﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮﺛﺮی داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
اﺷﺨﺎص ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﺟﺮج واﺷﻨﮕﺘﻦ ,ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت ,وﯾﻠﯿﺎم ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ,اﺑﺮاھﺎم ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ,
واﻟﺪو اﻣﺮﺳﻮن ,راﺑﺮت ﺑﺮﻧﺰ ,ﺗﻮﻣﺎس ﺟﻔﺮﺳﻮن ,اﻟﺒﺮت ﮐﻮﺑﺎرت ,اﻟﺒﺮت ﮔﺮی ,وود راﺑﯿﻨﺴﻮن,
ﺟﺎن ﭘﺎﺗﺮﺳﻮن و اﻧﺪرو ﺟﮑﺴﻮن اﺷﺎره ﮐﺮد.
اطﻼع ﺷﻤﺎ از ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺨﺎص ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ .اﮔﺮ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺴﯽ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎی ﺑﺰرگ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﻮﻓﻖ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺮژی ﺧﻼق ھﻤﻪ ی ﻧﻮاﺑﻎ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ھﺮﮔﺰ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮﻓﻖ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ در ﺷﻤﺎر ﻧﻮاﺑﻎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﻧﺴﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻧﺒﻮغ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ذھﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ذھﻨﯽ ﺧﻼق ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
دھﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺮﮐﮭﺎی ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو
ﺑﻪ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺷﺪن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮو را ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﻞ و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ
اﻣﯿﺎل و اﻋﻤﺎل ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد.
*ﭼﺮا اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻗﺒﻞ از ﭼﮭﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺶ از  25000ﻧﻔﺮ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺷﺨﺎص ﻗﺒﻞ از  40ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎر از آﻧﮭﺎ ﺑﻌﺪ از  50ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ,اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ﻗﺪری ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ درﺑﺎره ی ﻋﻠﻞ آن ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﮐﻨﻢ.

درﯾﺎﻓﺘﻢ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﻏﻠﺐ اﺷﺨﺎص ﻣﻮﻓﻖ ﻗﺒﻞ از  40ﯾﺎ  50ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه
اﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﮔﺮدد.
اﻏﻠﺐ ﻣﺮدان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺧﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از اﺑﺮاز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ اﺷﺨﺎص زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را درﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی اﺳﺖ) 40ﺗﺎ 50
ﺳﺎﻟﮕﯽ( از دﺳﺖ داده اﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﺷﺨﺎص در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ در ﮐﺎﻧﺎﻟﮭﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮی ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯿﻞ اﺑﺮاز ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎد ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ھﯿﺠﺎﻧﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ وﻗﺘﯽ
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ آن را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ و آن را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮوز ﻧﺪھﯿﻢ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای رﺳ ﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
*ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺮک ذھﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ از ﻧﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﺮﮐﮭﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﻧﻮع اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎی ﺑﺰرگ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .ادﮔﺎر آﻟﻦ ﺑﻮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻟﮑﻞ راون را ﻧﻮﺷﺖ .او روﯾﺎھﺎﯾﯽ
را در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺟﺮات در ﺧﻮ اب دﯾﺪن آﻧﮭﺎ را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺟﯿﻤﺰ وﯾﺖ ﮐﺎﻣﺐ رﯾﻠﯽ
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻟﮑﻞ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ی ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورد .راﺑﺮت ﺑﺮﻧﺰ ھﻢ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر
ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻟﮑﻞ ﻧﻮﺷﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ,اﺳﺒﺎب ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮد را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .طﺒﯿﻌﺖ
ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻓﺮاھﻢ د ﯾﺪه ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ان
ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻧﺎدری دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از آن اطﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای
ﻣﺤﺮﮐﮭﺎی طﺒﯿﻌﯽ درﺳﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎن اﻣﯿﺎل ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻼت رواﻧﯽ
وﺟﻮد دارد .دﻧﯿﺎ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻤﺪن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ھﯿﺠﺎﻧﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ
ﻣﯿﮕﯿﺮد .اﺷﺨﺎص در اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮﯾﺶ ھﺴﺘﻨﺪ .ذھﻦ ﺧﻼق ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺴﺎﺳﺎت و ھﯿﺠﺎﻧﺎت ﻋﻤﻞ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ,ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺪﻻل ﺳﺮد و ﺑﯽ روح .ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ھﯿﺠﺎﻧﺎت
اﻧﺴﺎن ﻣ ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺮﮐﮭﺎی ذھﻨﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده اﯾﻢ .اﻣﺎ ھﯿﭽﮑﺪام آﻧﮭﺎ و ﺣﺘﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی آﻧﮭﺎ
ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﯾﮏ ﻣﺤﺮک ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻔﻮذی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﯾﺎ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺪت اﻧﺪﯾﺸﻪ را
اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ 10 .ﻣﺤﺮک ﻋﻤﺪه ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﺖ ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺖ ,ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺧﻮد  ,ﯾﺎ دﯾﮕﺮان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
*ﻣﺨﺰن ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن رﻓﺘﺎر ﺳﯽ ھﺰار ﻓﺮوﺷﻨﺪه را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ﻗﻮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ  ,در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻐﻨﺎطﯿﺲ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﺷﺨﺎص ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻗﻮی ﺟﻨﺴﯽ ھﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺣﯿﺎﺗﯽ را ﻣﯿﺘﻮان در راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد .ﻣﯿﺘﻮان آن را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻘﺎل داد.
. 1دﺳﺖ دادن .ﺗﻤﺎس دﺳﺘﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻐﻨﺎطﯿﺲ ﯾﺎ ﻓﻘﺪان آن را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
.2ﻟﺤﻦ ﺻﺪا .ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ در ﻟﺤﻦ ﺻﺪا و طﺮز آن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯿﺸﻮد.
. 3ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪن .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ﻗﻮی ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﮭﻮﻟﺖ و ﭼﺎﺑﮑﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
. 4ارﺗﻌﺎﺷﺎت اﻧﺪﯾﺸﻪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ﻗﻮی دارﻧﺪ ,اﺣﺴﺎس ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺎ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی ﺧﻮد ادﻏﺎم ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ اراده ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ,ﺑﻪ طﻮری
ﮐﻪ روی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اطﺮاف آﻧﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
. 5ﺣﺎﻟﺖ ظﺎھﺮ .اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ﻗﻮی دارﻧﺪ ﺑﻪ وﺿﻊ ظﺎھﺮ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﺒﺎﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ ,ﺟﺴﻢ ,رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ و ﻏﯿﺮه آﻧﮭﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺨﺪام ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﺨﺪام ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﺻﻔﺎت ﺑﺎرز ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ھﺮﮔﺰ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﻗﺪر ﻻزم دﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دھﻨﺪ .اﺷﺘﯿﺎق و
دﻟﮕﺮﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ,ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮔﺮان ,وﮐﻼ ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ روی دﯾﮕﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﮕﺬارﻧﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﮭﺎی
اوﻟﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد .اﺷﺨﺎص ﻣﺠﮭﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ آن را

در ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮوش ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ در واﻗﻊ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ
دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ای ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ذھﻦ ﺧﻮد را در راﺳﺘﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﮔﯿﺮد ھﻨﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ را آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﻧﺎﯾﻞ
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ,ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دھﻨﺪ ﺗﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻗﺪرت اراده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ظﺎھﺮا اﺣﺴﺎس
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ
آورﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ زﺣﻤﺖ ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ
ﻓﺎﯾﺪه اش ﻣﯽ ارزد.
*ﺑﺎورھﺎی اﺷﺘﺒﺎه درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺮب ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﺨﺎص در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﻨﺴﯽ از ﻋﻠﻢ و اطﻼع
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ; ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ را آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ھﺴﺖ درک ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و از آن
ﺑﺮداﺷﺘﮭﺎی ﺑﻪ ﮐﻠﯽ اﺷﺘﺒﺎه دارﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ در روزﮔﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻧﻔﺮ از ﻋﻘﺪه ھﺎی ﺣﻘﺎرﺗﯽ رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻪ داﺷﺘﻦ طﺒﯿﻌﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﭼﯿﺰ ﺑﺪ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺷﺪه ای
اﺳﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﺑﺮده اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﺮای داﺷﺘﻦ طﺒﯿﻌﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﻮی ھﺮﮔﺰ
ﺑﻪ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ .ھﺮﮔﺰ ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای ﺧﻄﺎ ﮐﺮدﻧﮭﺎی ﺟﻨﺴﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .اﺣﺴﺎس ﺟﻨﺴﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و اﻏﻠﺐ ھﻢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ,ﺑﻪ
طﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻨﻌﻢ و ﻏﻨﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽ دھﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد وﻗﺘﯽ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﺮ رھﺒﺮ ﺑﺰرگ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ ﻣﻠﮭﻢ از
ﯾﮏ زن ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ,اﯾﻦ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از اوﺳﺖ زﻧﯽ از ﺧﻮد
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﯾﺎ او را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﯾﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ او ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
در ﻣﻮاردی ﻧﺎدر ﻧﯿﺰ ﭘﺎی زن دﯾﮕﺮی در ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ھﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎھﻮش و ﺑﺎ ذﮐﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف
ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ,ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺮﺑﯽ از ﺑﯽ اﻋﺘﺪاﻟﯽ و زﯾﺎده روی
ﮐﺮدن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻟﺰوﻣﺎ ھﻤﻪ اﯾﻦ را ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاط در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻣﺼﺮف و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺨﺮب اﺳﺖ.

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺮاط ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻋﺮش را از دﺳﺖ داده ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻧﺪارد .در واﻗﻊ ھﺮدو ﻗﺪرت اﺳﺘﺪﻻل و اراده ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ.
ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﮭﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﺟﺎھﻞ را ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻋﺬاب ﻣﯿﺪھﺪ و او ار از اﻣﺘﯿﺎزات اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺤﺮوم ﻣﯿﺴﺎزد.
ﺟﮭﻞ ﮔﺴﺘﺮده در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ی اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺣﺮف زده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اطﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮﺛﻖ در اﺧﺘﯿﺎر
اﺷﺨﺎص ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
*ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﻌﺪ از ﭼﮭﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺒﻞ از ﭼﮭﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﺎری ﺧﻼق ﺻﻮرت دھﺪ .اﻏﻠﺐ
اﺷﺨﺎص در ﻓﺎﺻﻠﻪ  40و  60ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ .اﯾﻦ را ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮرﺳﯽ
دﻗﯿﻘﯽ ﮐﻪ روی ھﺰاران زن و ﻣﺮد اﻧﺠﺎم داده ام ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ھﻤﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭼﮭﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﯿﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺳﻨﯿﻦ ﮐﮭﻮﻟﺖ ﻧﮕﺮان ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﮭﺎی  40و  50ﺳﺎﻟﮕﯽ اوﺳﺖ .
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﯾﻦ دوران از زﻧﺪﮔﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ اﺷﺨﺎص ﻗﺒﻞ از ﭼﮭﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزﯾﮭﺎی
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرک ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ,زﻧﮕﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدان روزﮔﺎر را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد .ھﻨﺮی ﻓﻮرد ﻗﺒﻞ از  40ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ .اﻧﺪرو
ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﺑﻌﺪ از  40ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺎھﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪ .ﺟﯿﻤﺰ ھﯿﻞ در 40
ﺳﺎﻟﮕﯽ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺎده ﺧﻮد ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻮد .ﺷﺮح ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻣﻮﻓﻖ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ
از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﺎرﺳﺎزﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﯽ
 40و  60ﺳﺎﻟﮕﯽ اوﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﯽ  30و  40ﺳﺎﻟﮕﯽ ھﻨﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﯽ آﻣﻮزد .اﯾﻦ
ﮐﺸﻒ او ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﻧﺎﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد
اطﻼﻋﯽ از آن ﻧﺪارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او در ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺳﻨﯽ  35ﺗﺎ  40ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻋﻠﺖ و ﺳﺒﺐ اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ.

*ﻣﺨﺰن ﻗﺪرت اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ اﻧﮕﯿﺰه ای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺗﻨﺪﺑﺎد
ﺷﺒﺎھﺖ دارد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻏ ﻠﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺴﺖ .اﺣﺴﺎس ﻋﺸﻖ و اﺣﺴﺎس
ﺟﻨﺴﯽ در ھﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰﻧﺪ و ﺗﻌﺎدﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از  40ﺳﺎﻟﮕﯽ اﯾﻨﮭﺎ
را ﻟﻤﺲ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ زﻧﯽ را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮﺳﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ,ﻣﺨﺪوش و ﻣﺨﺮب ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ
ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای راﺿﯽ ﮐﺮدن زﻧﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻤﺎر ,ﺗﻘﻠﺐ و ﺣﺘﯽ ﻗﺘﻞ ﺑﺰﻧﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ھﯿﺠﺎن ﺟﻨﺴﯽ
در ھﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰد ,ﺷﺨﺺ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﭘﺎک ,ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﺴﺘﺪل ھﺪاﯾﺖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻋﺸﻖ ,ﺗﺨﯿﻞ و ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻤﻠﮕﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎ ﺳﻮق دھﻨﺪ .ﻋﺸﻖ اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﭘﻮش اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻤﻞ
ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺗﻌﺎدل را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ اﺣﺴﺎس درھﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰﻧﺪ از اﻧﺴﺎن
ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
اﺣﺴﺎس و ھﯿﺠﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ از ذھﻦ اﺳﺖ .طﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺎن ذھﻨﯿﺘﯽ داده ﮐﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻮل ﺷﯿﻤﯽ در ﻣﺎده ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ھﻤﻪ اﯾﻦ را ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﻤﯿﺪان
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮ  ,ﺳﻤﯽ ھﺎﻟﮏ ﺑﺴﺎزد و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .اﺣﺴﺎﺳﺎت ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ طﺮﯾﻖ طﻮری ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ .اﺣﺴﺎس ﺟﻨﺴﯽ و ﺣﺴﺎدت
وﻗﺘﯽ در ھﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﻧﺴﺎن ﺟﺎﻧﻮری وﺣﺸﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﺨﺮب در ذھﻦ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻤﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ,
اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف را در او از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺒﻮغ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ,ﮐﻨﺘﺮل و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ﻋﺸﻖ و
ﻋﺎﺷﻘﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ طﻮر ﺳﺎده ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
ﺣﻀﻮر اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد در ذھﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺨﺮب را از ذھﻦ ﺑﺰداﯾﯿﺪ .ذھﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻋﺎدت اﺳﺖ .ذھﻦ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ آن راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوی ذھﻨﯽ ﻗﺪرت
اراده ,ﻣﯿﺘﻮان درﺑﺎره ی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﮐﻨﺘﺮل

ذھﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوی اراده ھﺮﮔﺰ دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ  .ﮐﻨﺘﺮل در اﺛﺮ ﻣﺪاوﻣﺖ و ﻋﺎدت اﯾﺠﺎد
ﻣﯿﺸﻮد .ﺳﺮ ﮐﻨﺘﺮل در درک ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﺗﺤﻮل ﻗﺮار دارد .اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﯽ در ذھﻦ
ﺷﺨﺺ ,ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد.
راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺒﻮغ ﺗﻼش ارادی اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺰرﮔﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻏﻠﺐ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﻨﻨﺪ
و از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﺰاران ﻧﻔﺮ را از اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺣﺘﯽ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺮوت و ﺗﻨﻌﻢ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده اﺳﺖ.
*ﻋﺎﺷﻖ واﻗﻌﯽ ھﺮﮔﺰ ﺑﺎزﻧﺪه ﻧﻤﯿﺸﻮد
ﺧﺎطﺮات ﻋﺸﻘﯽ ھﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻣﺪﺗﮭﺎ ﭘﺲ از از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﺮک اوﻟﯿﻪ آن
ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ و روی ﺷﺨﺺ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ ھﺮﮔﺰ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ.
ھﺮﮐﺲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺸﻖ واﻗﻌﯽ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ را ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ذھﻦ اﻧﺴﺎن
اﺛﺮی ﭘﺮدوام ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﮕﺬارد .اﺛﺮ ﻋﺸﻖ ﭘﺎﯾﺎ و ﭘﺮدوام اﺳﺖ ,زﯾﺮا ﻋﺸﻖ طﺒﯿﻌﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی
و روﺣﺎﻧﯽ دارد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﻓﯿﻊ ﺑﺮﺳﺪ ﻋﺎﺟﺰ و
درﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ; ﻣﺮده اﺳﺖ  ,درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ظﺎھﺮ زﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ.
ﺑﻪ روزﮔﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .دﯾﺮوزھﺎی ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ
ﮐﻪ در ﻋﺸﻖ ﺑﻮدﯾﺪ ,ﻟﺤﻈﺎت ﺧﻮش آن زﻣﺎن را در ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯿﮭﺎ
و ﻧﮕﺮاﻧﯿﮭﺎی ﺧﻮد را ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯿﺪھﯿﺪ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺣﻘ ﺎﯾﻖ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
و ﺷﺎﯾﺪ ذھﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ را در روﯾﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻗﺮار
دھﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی ﺷﻤﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزد.
اﮔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮده اﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﮕﻮن ﺑﺨﺖ
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ,ﺳﺨﺖ در اﺷﺘﺒﺎھﯿﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ واﻗﻌﯽ ھﺮﮔﺰ در ﺷﻤﺎر ﺑﺎزﻧﺪﮔﺎن
ﻗﺮار ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد .ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﺷﺨﺎص ﻣﯽ آﯾﺪ ,ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺪون اطﻼع
ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯿﺮود .آن را ﺗﺎ روزی ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ ,اﻣﺎ ﻧﮕﺮان رﻓﺘﻦ آن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺮﮔﺰ آن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﯿﮕﺮداﻧﺪ.
اﯾﻦ را ھ ﻢ ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﺷﺨﺎص ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ رﻓﺖ
و آﻣﺪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ھﯿﭻ دو ﻋﺸﻘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه روی ﺷﺨﺺ اﺛﺮ ﻧﻤﯿﮕﺬارد  .اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت
ﯾﮏ ﻋﺸﻖ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺸﻘﮭﺎ روی ﺷﺨﺺ اﺛﺮ ﻣﯿﮕﺬارد .اﻣﺎ ھﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ھﺎی ﻋﺸﻘﯽ

ﺳﻮدﻣﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ,ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ رﻓﺘﻦ آن داﻣﻦ ﻣﺤﻨﺖ در ﺑﻐﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ
و ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﯾﺎس و ﻧﻮﻣﯿﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﯽ ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن
اﺣﺴﺎس ﻋﺸﻖ و ﺳﮑﺲ را ﺗﻤﯿﺰ دھﯿﻢ .ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﺟﻨﺴﯽ زﯾﺴﺘﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ھﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ای ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ا ﻧﺴﺎن اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮب ﺑﮕﺬارد ﻣﻀﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﮭﻞ و ﺣﺴﺎدت ھﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﻓﺮاﺳﺖ ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻣﯿﺪھﺪ .وﻗﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺟﻨﺴﯽ درھﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰد ﺧﻼق ﻣﯿﺸﻮد .اﺣﺴﺎس
ﻋﺸﻖ و ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ و اﺣﺴﺎس ﺗﺨﯿﻞ ﻣﺜﻠﺜﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﺎﻧﺪن
اﺷﺨﺎص ﻧﻘﺶ ﺑﺰرگ اﯾﻔﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻋﺸﻖ اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻪ ھﺎ و ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻔﺎوت ,اﻣﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺳﻮزان ﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻮع ﻋﺸﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻋﺸﻖ و ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ درھﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ
زوج ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮭﻤﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ دو درھﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ از ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ
در اﺷﺨﺎص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﺨﯿﻞ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻋﺸﻖ و ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﯿﺎن
ذھﻦ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻧﺴﺎن وﻓﺮاﺳﺖ ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺻﻮرت
ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ او را ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ
ﺳﻮق دھﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮭﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺳﺎز ﺑﺴﯿﺎزی از ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺮدد .وﻗﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﺎ
درک اﺣﺴﺎس ﺟﻨﺴﯽ ھﻤﺮاه ﻣﯿﺸﻮد ,ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮوﻧﺪ.
از دﯾﺮﺑﺎز ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ او را ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ
ﺳﻮق دھﺪ .اﻣﺎ دﻟﯿﻞ آن اﻏﻠﺐ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯿﺸﻮد .ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درک ﯾﺎ ﻋﺪم درک
ھﻤﺴﺮ از اﺣﺴﺎس ﻋﺸﻖ ,ﺳﮑﺲ و ﺗﺨﯿﻞ دارد .اﮔﺮ زﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد ﮐﻪ
ھﻤﺴﺮش در از او ﺑﮑﻨﺪ و ﺑﻪ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﻮد ,ﻋﻠﺘﺶ اﻏﻠﺐ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ او
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ,ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺨﯿﻞ اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ھﻤﻪ اﯾﻨﮭﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ واﻗﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮد و ھﻤﺴﺮش وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ او ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﺻﺎدق اﺳﺖ.
*ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮدن ﺛﺮوت ﺑﺪون ھﻤﺴﺮ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻣﯿﻞ آﻧﮭﺎ ﺑﻪ راﺿﯽ ﮐﺮدن زﻧﺎن اﺳﺖ .در دوران
ﭘﯿﺶ از ﺗﻤﺪن و ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﺮد ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺟﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ زن ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش ﺑﺰرگ و ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .طﺒﯿﻌﺖ ﻣﺮدھﺎ از آن زﻣﺎن
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺷﮑﺎرﭼﯽ اﻣﺮوزه ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﮑﺎر ﮐﺮده را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل
ﻧﻤﯽ آورد .اﻣﺎ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد را در ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎﺳﮭﺎی ﺧﻮب ,داﺷﺘﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
و ﺛﺮوت اﺑﺮاز ﻣﯿﺪارد .ﻣﺮد روزﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺮدان روزﮔﺎر ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺪن ﻣﯿﻞ راﺿﯽ ﮐﺮدن
زﻧﺎن را دارد .ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺳﺮز راﺿﯽ ﮐﺮدن آﻧﮭﺎﺳﺖ .ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ
ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای راﺿﯽ ﮐﺮدن
زﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .زن را از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮد ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺛﺮوت اھﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻏﻠﺐ
آﻧﮭﺎ از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﻞ ﺷﺪﯾﺪ و ذاﺗﯽ ﻣﺮدان ﺑﻪ راﺿﯽ ﮐﺮدن زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
ﻣﯿﺸﻮد زن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮدی را ﺑﻪ اوج ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﯾﺎ او را درھﻢ ﺧﻮرد ﮐﻨﺪ.
زﻧﯽ ﮐﻪ طﺒﯿﻌﺖ ﻣﺮد را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز او را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد ﺗﺮس از
رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن ﻧﺪارد .ﻣﺮدھﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ھﻤﺠﻨﺴﺎن ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﺪ ﻏﻮل
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﺮدان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ زﻧﺎن ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
اﻏﻠﺐ ﻣﺮدھﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ زﻧﺎن ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ
زﯾﺮا طﺒﯿﻌﺖ ﻣﺮد ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻮﺟﻮدی ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ زن ﺑﺎھﻮش
و ﺑﺎﻓﺮاﺳﺖ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺮداﻧﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و درﮔﯿﺮ آن ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدھﺎ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﻧﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ)ھﻤﺴﺮ ,ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ,ﻣﺎدر و ﯾﺎ
ﺧﻮاھﺮ( اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ آﻧﮭﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯿﺪھﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﺮدھﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺎھﻮش وﺑﺎﻓﺮاﺳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ھﯿﭻ ﻣﺮدی ﺑﺪون ﻧﻔﻮذ ﯾﮏ زن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﺎدی
و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ .ﻣﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﮭﻢ را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد ,ﺧﻮد را از آﻧﺠﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻣﻮﻓﻖ اﺟﺎزه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داده اﺳﺖ ﻣﺤﺮوم ﻣﯿﺴﺎزد.

ﻓﺼﻞ 12
ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر
*ﮔﺎم ﯾﺎزدھﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺛﺮوت
ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺷﺎﻣﻞ آن ﻓﺮاﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ھﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺣﻮاس ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ذھﻦ ھﻮﺷﯿﺎر ﻣﯿﺮﺳﺪ طﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺿﺒﻂ ﻣﯿﺸﻮد .از ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ
ھﻮﺷﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﯾﺎد آورد درﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﯿﺮون
ﮐﺸﯿﺪن ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ از ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد.
ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر اﻓﮑﺎر ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎھﯿﺖ آﻧﮭﺎ در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪارد.
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ داوطﻠﺒﺎﻧﻪ در ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺧﻮد ,ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﯾﺎ ھﺪﻓﯽ را ﮐﻪ
ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﭘﻮﻟﯽ آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻓﺼﻞ ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق ﮔﻔﺘﯿﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از
ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ طﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ی ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه در ﻣﻮرد
اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اھﻤﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺪﯾﺸﻪ را درک ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر اﻧﺴﺎن ﺷﺐ و روز ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﺮاﺳﺖ ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎ ﻣ ﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻣﯿﺎل ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺪدرﺻﺪ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ,
ﻣﯿﻞ و ھﺪف ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻠﻘﯿﻦ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ دﻻﯾﻞ و ﺷﻮاھﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﻣﯿﺎن ذھﻦ ﻣﺤﺪود
اﻧﺴﺎن و ﻓﺮاﺳﺖ ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﺴﺎزد .اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن
ﻣﯿﺘﻮان از ﻓﺮاﺳﺖ ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان از ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺮای ﺗﻼش ﺧﻼق اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد؟ اطﻼﻋﺎت اﻧﺴﺎن
در زﻣﯿﻨﻪ ی ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر را ﻗﺒﻮل
ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻣﯿﺎل ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﺪ ,اھﻤﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ راھﻨﻤﺎﯾﯿﮭﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق را درک
ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺻﺮار ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﯿﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن

ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﮭﺎ را ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺪاوﻣﺖ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ
ﭘﯽ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ.
 13اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ درﺑﺎره ی آن ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺤﺮﮐﮭﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
آن روی ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺧﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .اﮔﺮ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻗﺪام ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ
ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﺎدت ,ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ اﯾﻤﺎن از آن ﺣﺮف زدﯾﻢ ھﺪاﯾﺖ
ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ھﻨ ﻮز ﻓﺮﺻﺖ آن را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور اﺣﺎطﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ .ﺻﺒﺮ و
ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ را از دﺳﺖ ﻧﺪھﯿﺪ; ﻣﺪاوﻣﺖ و ﭘﺸﺘﮑﺎر را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺒﺎرات ﻣﻨﺪرج در ﻓﺼﻠﮭﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻤﺎن و ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﮑﺮار
ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺷﻤﺎ داوطﻠﺒﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ طﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ھﺮاس و ﻓﻘﺮ و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﮑﺎرﻣﻨﻔﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ
ھﻮﺷﯿﺎر ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ,ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻧﺶ ھﺎ را در ﮐﻨﺘﺮل ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آن را ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﯿﮑﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯿﻤﺎﻧﺪ اﮔﺮ در ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺧﻮد ﻣﯿﻠﯽ ﻧﮑﺎرﯾﺪ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ .ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه
ھﺎی ﻓﮑﺮی ,از ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺜﺒﺖ ,ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﻣﺎ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و اطﻼع
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ذھﻨﺘﺎن ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ و ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﺜﺒﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ روی اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن اﻓﮑﺎر ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﻪ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺧﻮد ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﮔﺸﻮدن ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ.
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﭼﻨﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر
ﺷﻤﺎ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد.
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ھﺮﭼﻪ را اﻧﺴﺎن ﺧﻠﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ,ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ اﻧﮕﯿﺰه ﻓﮑﺮی اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﭼﯿﺰی
را در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮد ﻧﺒﯿﻨﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ .اﻧﮕﯿﺰه ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوی ﺗﺼﻮر و
ﺗﺨﯿﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﺗﺨﯿﻞ و ﺗﺼﻮر اﻧﺴﺎن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درآﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮان
از آن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ھﺪﻓﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺣﺮﻓﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

اﻧﮕ ﯿﺰه ھﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا از
ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺨﯿﻞ و ﺗﺼﻮر ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ھﻤﺮاه ﺷﻮﻧﺪ .در ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﻦ اﯾﻤﺎن ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ھﺪف ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﻮر و ﺗﺨﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده داوطﻠﺒﺎﻧﻪ از ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ
ھﻮﺷﯿﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰم ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ھﻤﻪ ی اﺻﻮل اﺳﺖ.
*اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ را در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﮭﺎ اﻓﮑﺎر آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ روی ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﯾﺎ ھﯿﺠﺎن ﺑﺮ اﻏﻠﺐ
ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﮔﺮ دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﮑﺎﻧﺸﮭﺎی ﻓﮑﺮی آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس و ھﯿﺠﺎن ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺣﺴﺎﺳﺎت و ھﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﮭﻤﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .ھﻔﺖ اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻤﺪه و ھﻔﺖ
اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﯽ ﻋﻤﺪه وﺟﻮد دارد .اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ دﺧﺎﻟﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮ
ﺗﮑﺎﻧﺸﮭﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺎ ﺟﺎی ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﻣﺎ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی
ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮد و راه اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ .راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد د رﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان در ﮐﺘﺎب آﻣﺪه درج ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻧﺸﮭ ﺎی ھﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺎﯾﻪ ی ﺧﻤﯿﺮ ﺗﺮش در ﻧﺎن ﺷﺒﺎھﺖ دارﻧﺪ .زﯾﺮا
ﺗﮑﺎﻧﺸﮭﺎی ﻓﮑﺮی را از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب
ﻣﯿﻔﮭﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﮑﺎﻧﺸﮭﺎی ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت در آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ,ﺑﮭﺘﺮ
از ﺗﮑﺎﻧﺸﮭﺎی ﻓﮑﺮی ﮐﻪ از اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺮد ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﮭﻢ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﮭﯿﺎ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪه درون ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دھﯿﺪ ﺗﺎ
از آن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺛﺮوت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ روش ﮐﺎر اﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه
دروﻧﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن او ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺻﺪای ﺷﻤﺎ را درک
ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﮔﯿﺮﻧﺪه ,اﺣﺴﺎس ﯾﺎ ھﯿﺠﺎﻧﯽ را ﺑﮭﺘﺮ از ھﺮ ﭼﯿﺰی درک ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺴﺎب اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ھﻔﺖ اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ ﻣﮭﻢ و ھﻔﺖ اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﯽ ﻣﮭﻢ را
ﺑﺮﺷﻤﺎرﯾﻢ ﺗﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ دو از ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی ﻣﺜﺒﺖ
اﺳﺘﻔﺎده و از ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی ﻣﻨﻔﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ھﻔﺖ اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻤﺪه
_ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق
_اﯾﻤﺎن
_ﻋﺸﻖ
_ﺟﻨﺴﯽ
_دﻟﮕﺮﻣﯽ
_ﺗﺨﯿﻞ
_اﻣﯿﺪ
اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕﺮی ھﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ھﻔﺖ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﮐﺮدﯾﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺸﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﮭﺎ در ﺗﻼﺷﮭﺎی ﺧﻼق
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﯾﺪ و ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده
و ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﮭﺎ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯿﺸﻮد .ﺳﻮای اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ در وﻗﺖ ﺿﺮورت از ان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ذھﻦ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاردن ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﺷﻤﺎ ذھﻨﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﭘﻮل را در ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ھﻔﺖ اﺣﺴﺎس ﻋﻤﺪه ﻣﻨﻔﯽ
_ﺗﺮس
_ﺣﺴﺎدت
_ﺗﻨﻔﺮ
_اﻧﺘﻘﺎم
_ﺣﺮص
_ﺧﺮاﻓﺎت

_ﺧﺸﻢ
اﺣﺴﺎﺳﺖ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ طﻮر ھﻢ زﻣﺎن ذھﻦ ﺷﻤﺎ را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪ .در ھﺮ
ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﺮ ذھﻦ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ وظﯿﻔﻪ ی ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ در ذھﻦ ﺷﻤﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدت در
ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻋﺎدت اﺳﺘﻔﺎده از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ را در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮭﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭼﻨﺎن ﺑﺮ ذھﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﻣﻨﻔﯽ اﺟﺎزه ورود ﻧﻤﯿﺪھﻨﺪ.
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻋﻤﻠﯽ از اﯾﻦ راھﻨﻤﺎﯾﯿﮭﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻨﺘﺮل ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ
ھﻮﺷﯿﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﯾﺪ .وﺟﻮد ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﯽ در ذھﻦ ھﻮﺷﯿﺎر ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ
ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﻤﮏ ھﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ار از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
*ﺳﺮ ﻋﺒﺎدت ﻣﻮﺛﺮ
ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎ ھﻢ دﯾﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﺷﺨﺎص زﻣﺎﻧﯽ دﺳﺖ دﻋﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺮﻣﯿﺪارﻧﺪ
ﮐﻪ ھﻤﻪ ی راھﮭﺎ را آزﻣﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد
دﻋﺎﯾﺸﺎن رﺳﻤﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ ھﺮ دری زده اﻧﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه
اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪه ﺑﺎ ﺗﺮس و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ دﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻋﺎ ﺑﻪ آن ﻧﺮﺳﯿﺪ ,ﯾﺎ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ
دﻋﺎﯾﺘﺎن ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﺸﻮد ,اﯾﻦ دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﯽ اﺛﺮ و ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﮔﺎه ﺷﺎھﺪ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﻋﺎی ﻣﺎ ﻣﻮرد اﺟﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن دﻋﺎﯾﺘﺎن اﺟﺎﺑﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ان ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻪ ذھﻨﯿﺖ و ﭼﻪ روﺣﯿﻪ
ای داﺷﺘﯿﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻦ اﻣﺮی ﻧﻈﺮی و ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ.
روش ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا ,ﺷﺒﺎھﺖ زﯾﺎد ﺑﺎ ارﺗﻌﺎش ﺻﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رادﯾﻮ دارد .اﮔﺮ از طﺮز ﮐﺎر
رادﯾﻮ اطﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺪا را ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮد و ﺷﻨﯿﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ آن
را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ارﺗﻌﺎﺷﺎﺗﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮش اﻧﺴﺎن آن را ﺑﺸﻨﻮد .اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه رادﯾﻮﯾﯽ
ﺻﺪای اﻧﺴﺎن را ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺑﺎ ارﺗﻌﺎﺷﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ان اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺗﻨﮭﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺻﺪارا ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮد.
ذھﻦ ﻧﯿ ﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر در ﺣﮑﻢ واﺳﻄﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺮای ﻓﺮاﺳﺖ ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ او ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ و از او ﭘﺎﺳﺨﯽ

در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻗﻄﻌﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ اﯾﻦ اﺻﻞ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ ﮐﺘﺎب دﻋﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎطﯽ ﻣﯿﺎن ذھﻦ اﻧﺴﺎن و ﻓﺎرﺳﺖ
ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
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ﻣﻐﺰ:اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮔﯿﺮﻧﺪه و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه
ھﺮﮐﺲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ آرزوی ﺛﺮوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻏﻠﺐ ھﻢ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻌﺪودی
از آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ی اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزان ﺗﻨﮭﺎ
راه اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت اﺳﺖ.
*ﮔﺎم دوازدھﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺛﺮوت
ﺑﯿﺶ از  40ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﮔﺮاھﺎم ﺑﻞ و دﮐﺘﺮ اﻟﻤﺮ ﮔﯿﺘﺰ ھﻤﮑﺎری ﻣﯿﮑﺮدم.
ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن در آن واﺣﺪ ﮔﯿﺮﻧﺪه و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ی
ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻓﮑﺮی اﺳﺖ.
ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻧﻈﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی رادﯾﻮﯾﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯿﺸﻮد ,ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
اﻓﮑ ﺎری را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻐﺰھﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ دارد.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮر ﺧﻼق را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮر و
ﺗﺨﯿﻞ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺼﻮر ﺧﻼق دﺳﺘﮕﺎه ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻐﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ
ھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ اذھﺎن دﯾﮕﺮ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آﮔﺎھﯽ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ذھﻦ
اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ از ﭼﮭﺎر ﻣﻨﺒﻌﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺤﺮک ﻓﮑﺮ را از آن ﮔﺮﻓﺖ.
ذھﻦ اﻧﺴﺎن اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﻮد ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اطﺮاف
ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ,ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺣﺴﺎﺳﺎت ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻓﮑﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت و ﻧﯿﺮوی اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ھﯿﺠﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ھﯿﺠﺎن
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ھﯿﺠﺎن ﺟﻨﺴﯽ روی اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮف
دارﻧﺪ .ﻣﻐﺰ اﮔﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی اﺣﺴﺎس ﯾﺎ ھﯿﺠﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ,در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺣﺴﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﺧﻼق ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ
ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺎ ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ,
ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﺳﻮی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻐﺰھﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﻓﺮاھﻢ ﻣﯿﺴﺎزد ﺗﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی ﺧﻮد ﺷﺨﺺ در ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر او ﺑﻪ ﺳﮭﻮﻟﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﺎی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﻐﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻓﮑﺮی ﭘﺨﺶ
ﻣﯿﺸﻮد .ﺗﺼﻮر ﺧﻼق در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻧﯿﺮوی ﻓﮑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
د ر ﮐﻨﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮭﻢ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر و ذھﻨﯿﺖ ﺗﺼﻮر ﺧﻼق ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی ﮔﯿﺮﻧﺪه
و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺰ ھﺴﺘﻨﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺨﺶ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ روﺷﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﭘﻮﻟﯽ آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
طﺮز ﮐﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧﺪه ذھﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎده اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده
از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﯿﺮﻧﺪه و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﻐﺰ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ اﺻﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ
ﻧﮑﺘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ,ﺗﺠﺴﻢ ﺧﻼق و ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد  .اﻧﮕﯿﺰه اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ اﺻﻮل و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺷﺮوع ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﻞ و
اﺷﺘﯿﺎق اﺳﺖ.
*ﺑﺰﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ھﺴﺘﻨﺪ
در اﻋﺼﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ  ,اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ; ﺑﻪ اﻣﻮری
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ آن را ﺑﺒﯿﻨﺪ ,ﻟﻤﺲ و وزن ﮐﻨﺪ و اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮد.
اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﮑﻮھﯽ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﺟﮭﺎن
را ﺑﺸﺎرت ﻣﯿﺪھﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺶ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺧﻮﯾﺶ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﮔﺎه ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دﯾﺪه ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﯾﻢ ,ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻮاس ﭘﻨﺞ
ﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮد درک ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﯾﻢ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی
ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﮭﺎ را ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﺪ و دﯾﺪه ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺸﻮد .ھﻤﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺑﺸﺮی ﺑﻪ روی ھﻢ ﺗﻮان آن را ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻧﺎﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﮐﻪ در اﻣﻮاج ﺧﺮوﺷﺎن
اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﮭﺎ ﻧﮭﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ا ﻧﺴﺎن ﺗﻮان آن را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﺟﺎذﺑﻪ
ﮐﻪ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را در آﺳﻤﺎن ﻣﻌﻠﻖ ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﺑﯿﺮون

ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻮﻧﺪ را درک ﮐﻨﺪ ,ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوی ﻧﺎﻣﻠﻤﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از طﻮﻓﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺎ ھﻨﻮز ﺗﻮان
درک ﻧﯿﺮوی ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﺑﺮق را ﻧﺪارﯾﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﺟﮭﻞ اﻧﺴﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
اﺷﯿﺎ دﯾﺪه ﻧﺸﺪﻧﯽ و ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺮوی ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس و ﻓﺮاﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد در
ﮐﺮه ارض را درک ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻮت و ﺧﻮراک او را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ,ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس
اورا ﻓﺮاھﻢ ﻣﯿﺴﺎزد و ﭘﻮل در ﺟﯿﺐ او را ﺗﺪارک ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ.
*داﺳﺘﺎن ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﻣﻐﺰ
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻋﻼم ﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ھﻤﻪ ی ﻋﻠﻢ و اطﻼع ﺧﻮد اطﻼع ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﻧﯿﺮوی
ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺪارد .اﻧﺴﺎن درﺑﺎره ی ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻐﺰ و ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ظﺮﯾﻒ
آن اطﻼﻋﺎت ﻧﺎﭼﯿﺰی در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ اﻧﺴﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﺼﺮﯾﻮارد ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاﯾﺶ از روﺷﻨﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد .داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت درﺑﺎره ی ﻣﻐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ھﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ اطﻼﻋﺎت دﺳﺖ اوﻟﯽ
درﺑﺎره ی طﺮز ﮐﺎر ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻓﺮاھﻢ آورده اﻧﺪ.
ھﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺒﮑﻪ دﻗﯿﻖ و ظﺮﯾﻒ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺣﻔﻆ ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ ﺳﻠﻮل ﻣﻐﺰی را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﻢ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ
وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﻓﺮاھﻢ ﻧﺴﺎزد.
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ھﺎی ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎی
ﺑﺰرگ و ﯾﮑﯽ از ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ درﺑﺎره ی ﭘﺪﯾﺪه ی ذھﻦ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ و ﻓﺼﻞ آﯾﻨﺪه آورده اﯾﻢ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻓﺮاوان
دارد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﮐﺘﺮ راﯾﻦ و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ در داﻧﺸﮕﺎه دوک ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
*ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان از ذھﻦ ﮔﺮوھﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ دﮐﺘﺮ راﯾﻦ درﺑﺎره ی واﮐﻨﺶ ﻣﻐﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ ﺑﺤﺚ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻦ اﮐﻨﻮن اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی او اﯾﻦ را ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﻦ و ھﻤﮑﺎراﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻋﻤﻠﯽ از ﺣﺲ ﺷﺸﻢ
ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارم اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و دوﺗﻦ از ھﻤﮑﺎران ﻣﻦ
اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اذھﺎن ﺧﻮد را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﯿﻢ
و ﺑﺎ درھﻢ آﻣﯿﺨﺘﻦ آﻧﮭﺎ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ .ﻣﺎ دور ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﻣﯿﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و درﺑﺎره طﺒﯿﻌﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ آن
روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ .ھﺮﮐﺲ ﻧﻈﺮش را ﺑﻪ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ درﺑﺎره
ی اﯾﻦ روش ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﻐﺰی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ از ﻣﺎ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻧﺸﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺎرج از ﺣﯿﻄﻪ ی داﻧﺶ اوﺳﺖ.
اﮔﺮ اﺻﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ھﻤﮑﺎران را درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ را ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ روش
ﻣﯿﺰﮔﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﯾﻢ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻣﮭﻢ در اﺳﺘﻔﺎده از ذھﻦ
ھﻤﮑﺎران اﺳﺖ.
ھﻤﻪ ی ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺸﮭﻮر ﮐﺎرﻧﮕﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب
آوردﯾﻢ درک ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ,ﭘﺲ
از ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ و آن را از ﻧﻮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ 14
ﺣﺲ ﺷﺸﻢ:ﻗﻠﻌﻪ ی دراﯾﺖ
ﺑﺎﻻی ﻧﺮدﺑﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺮﮔﺰ ﺷﻠﻮغ ﻧﯿﺴﺖ.
*ﮔﺎم ﺳﯿﺰدھﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺛﺮوت
اﺻﻞ ﺳﯿﺰدھﻢ ,ﺣﺲ ﺷﺸﻢ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ آن ﻓﺮاﺳﺖ ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎ ﺑﺪون
ﺗﻼش و ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻋﻤﺪ و ﻗﺼﺪی در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﯿﺸﻮد.
اﯾﻦ اﺻﻞ راس زاوﯾﻪ ی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﺎﺳﺖ .ﺗﻨﮭﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﺻﻞ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دوازده اﺻﻞ ﻗﺒﻠﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺣﺲ ﺷﺸﻢ آن ﺑﺨﺶ از ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﺧﻼق ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺎه ﺑﻪ آن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﯿﺮﻧﺪه ھﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ آن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ,ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و اﻓﮑﺎر ﺑﻪ
ذھﻦ اﻧﺴﺎن ﺧﻄﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﻗﻪ ھﺎ را ﮔﺎه اط ﻼع از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ اﻟﮭﺎم
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﺣﺲ ﺷﺸﻢ را ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﺻﻮل اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد زﯾﺮا اﯾﻦ اﺷﺨﺎص از داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺣﺲ ﺷﺸﻢ را ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﺮد ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ .ﺣﺲ ﺷﺸﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺮاﻗﺒﻪ از طﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن دروﻧﯽ ذھﻦ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﭘﺲ از اﺣﺎطﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﻣﻄﻠﺒﯽ آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت درک آن ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و آن ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ و از آن اﺟﺘﻨﺎب ورزﯾﺪ .در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ ﻣﯿ ﺘﻮاﻧﯿﺪ وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی ﻣﻄﻠﻮب را ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ و از آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺣﺲ
ﺷﺸﻢ از ﻟﻄﻒ ﻓﺮﺷﺘﻪ ای ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ھﻤﻪ ی ﻣﻮاﻗﻊ درھﺎی ﻗﻠﻌﻪ ی
دراﯾﺖ را ﺑﻪ روی ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﺸﺎﯾﺪ.

*اﻋﺠﺎز ﺣﺲ ﺷﺸﻢ
ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه اﻋﺘﻘﺎد دارم و ﻧﻪ در ﺟﺎﻧﺐ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ان ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﻢ .زﯾﺮا ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻋﻠﻢ و اطﻼع دارم ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ طﺒﯿﻌﺖ ھﺮﮔﺰ ﺧﺎرج از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺪری دور از ذھﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه آﻧﺠﻪ را ﻣﺎ اﻋﺠﺎز ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﻢ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ از ھﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﻋﺠﺎز ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻗﺪرت ,و ﻓﺮاﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر داﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯽ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ
درﺧﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .آب را ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺮاﺷﯿﺐ ﺳﺮازﯾﺮ
ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺷﺐ را از ﭘﯽ روز ﻣﯽ آورد .از ﭘﯽ ھﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ را از راه ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ و
ﻣﯿﺎن ھﻤﻪ اﯾﻨﮭﺎ ارﺗﺒﺎطﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﺴﺎزد .اﯾﻦ ﻓﺮاﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از طﺮﯾﻖ
اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﺎ ﻣﯿﻞ و اﻧﮕﯿﺰه را ﺑﻪ ھﻢ ارز ﻣﺎدی ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎزد .ﻣﻦ از
آﻧﺠﮭﺖ اﯾﻦ را ﻣﯿﺪاﻧﻢ زﯾﺮا آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ام.
در ﻓﺼﻠﮭﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻞ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ
اﺻﻮل ﻗﺒﻠﯽ اﺣﺎطﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﮔﺮ در ﻣﻘﺎم ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﺶ از
اﻧﺪازه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﺌﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در
ﮐﺘﺎب اﺣﺎطﻪ ﻻزم را ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ درﺑﺎره درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ,اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای درک ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮭﺎ ﺻﻮرت دھﯿﺪ.

*ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدان ﮐﺒﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻦ ھﻤﯿﺸﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻮده ام و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺮدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ طﺮز ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮف داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ای ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و ﯾﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﮑﻨﻢ
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﻣﻄﺎﻟﺒﻢ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ای ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻢ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ  9ﻣﺮد ﮐﺒﯿﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از اﻣﺮﺳﻮن,
ﭘﯿﻦ ,ادﯾﺴﻮن ,داروﯾﻦ ,ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ ,ﺑﻮرﺑﺎﻧﮏ ,ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ,ﻓﻮرد وﮐﺎرﻧﮕﯽ .ﺳﺎﻟﮭﺎی طﻮﻻﻧﯽ ﺷﺒﮭﺎ
در ﺗﺼﻮر و در ﺧﯿﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ زﺑﺪﮔﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯿﺪادم .ﻧﺎم آﻧﮭﺎ را »ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻧﺎﻣﺮﯾﯽ«
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد .درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را ﻣﯿﺒﺴﺘﻢ و در ﺧﯿﺎل ﻣﯿﺪﯾﺪم
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد دور ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﯾﻢ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﻣﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺣﻀﻮر
در ﺟﻠﺴﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن را داﺷﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪم.
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ اﺷﺘﯿﺎق وﯾﮋه ای داﺷﺘﻢ .ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺧﻮدم را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﻢ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﯾﻦ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺷﻮم.
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻮﻟﺪی دوﺑﺎره ﺑﯿﺎﺑﻢ.
*ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺎزی ﺑﺎ روش ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد
اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و اﻣﯿﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﻣﺮوزﺷﺎن رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺒﺪل ﺳﺎزد .اﯾﻦ را ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻤﯽ در ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺗﻨﮭﺎ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ و اطﻼع درﺑﺎره ی اﺻﻮل و طﺮز ﮐﺎر ذھﻦ ,ﺑﻪ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺠﮭﺰ ﺑﻮدم .در اﯾﻦ ﺷﻮراھﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ
ﮐﻪ داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ:
»آﻗﺎی اﻣﺮﺳﻮن از درک ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد درﺑﺎره طﺒﯿﻌﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎﺧﺖ .از داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن داد ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ طﺒﯿﻌﺖ را درک ﮐﻨﯿﺪ
و آن را در زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ را ﺑﻪ ذھﻦ ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر
ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ؟«

» ﺷﻤﺎ آﻗﺎی ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد در اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﻣﺮدم ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﺷﺮح ﺑﺪھﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮑﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ ﻣﻦ از اﯾﻤﺎن راﺳﺦ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .ھﻤﺎن اﯾﻤﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ ﺷﮑﺴﺘﮭﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺰرگ ﻏﻠﺒﻪ
ﮐﺮدﯾﺪ«.
» آﻗﺎی ﭘﯿﻦ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﺑﯿﺎﻣﻮزم .ﺑﺎ ﻣﻦ از ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺻﺮاﺣﺘﯽ
ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ«.
» آﻗﺎی داروﯾﻦ ﻣﯿﺨﻮاھﻢ از ﺷﻤﺎ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل
ﺑﺪون ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺼﺐ در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزم«.
»آﻗﺎی ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻮﯾﯽ ,ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ,ﻣﺸﺮب ﺧﻮش و ﻓﮭﻢ و درک
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ را در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻢ«.
» آﻗﺎی ﮐﺎرﻧﮕﯽ از ﺗﻼش ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از آن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ«.
»آﻗﺎی ﻓﻮرد ﻣﯿﺨﻮاھﻢ از ﺷﻤﺎ درس ﻣﺪاوﻣﺖ ,ﻋﺰم راﺳﺦ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﮕﯿﺮم,
وﯾﮋﮔﯿﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن داد ﺗﺎ ﺑﺮ ﻓﻘﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻼﺷﮭﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺪھﯿﺪ .ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ﺗﺠﺎرب و وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﺧﻮب ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻘﺎل دھﻢ«.
»آﻗﺎی ادﯾﺴﻮن ,ﻣﯿﺨﻮاھﻢ از ﺷﻤﺎ درس اﯾﻤﺎن و ﺑﺎوری را ﺑﯿﺎﻣﻮزم ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن
ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺮ ار طﺒﯿﻌﺖ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﯾﺪ .ﻣﯿﺨﻮاھﻢ از ﻣﺪاوﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری
از ﺷﮑﺴﺘﮭﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدﯾﺪ«.
*ﻗﺪرت ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺼﻮر
روش ﻣﻦ در اداره ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎی ﻣﻦ ﻓﺮق ﻣﯿﮑﺮد.
در ھﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزی ﮐﻪ داﺷﺘﻢ اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯿﺪادم.
ﺳﺎﺑﻘﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﮑﺮدم .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﺻﻮرت
ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎﯾﻢ ﺣﯿﺮت ﮐﺮدم.
ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ  9ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﺧﻮد در ﺧﯿﺎﻟﻢ ظﺎھﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ
ھﻤﯿﺸﻪ دﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽ آﻣﺪ و ﭼﻮن از راه ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ,در اطﺮاف اﺗﺎق ﻗﺪم ﻣﯿﺰد.
ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺗﺒﺴﻤﯽ ﺑﺮ ﭼﮭﺮه داﺷﺖ .اﻏﻠﺐ ﺟﺪی و ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮان ﺻﺪق ﻧﻤﯿﮑﺮد .ﺑﻮر ﺑﻨﮏ و ﭘﯿﻦ ﺑﺬﻟﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ,آﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﮔﺎه ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺣﯿﺮت زده ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻮرﺑﻨﮏ دﯾﺮ

ﮐﺮد داﺷﺖ و ﭼﻮن از راه رﺳﯿﺪ ﺑﺎ ھ ﯿﺠﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺷﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ آن ﻣﯿﺘﻮان از ھﺮ درﺧﺘﯽ ﻣﯿﻮه ﺳﯿﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد .داروﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺧﻨﺪﯾﺪ وﺑﻪ
ﭘﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﺳﯿﺐ ھﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯿﺮود ﻣﻮاظﺐ ﻣﺎرھﺎی ﺑﺰرگ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮﺳﻮن ﮔﻔﺖ »اﮔﺮ ﻣﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ,ﺳﯿﺒﯽ درﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ «.و ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد»ﺑﺪو ن
ﺳﯿﺐ ھﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد«.
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﻗﺪری واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻧﮕﺮان ﺷﺪم و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﺗﺠﺴﻢ
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮدم .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻄﺮوﺣﻪ در آﻧﮭﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﺨﯿﻞ ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻢ .ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ آﻧﮭﺎ واﻗﻊ ﺷﻮم .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﻦ ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻤﻼت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ درﻣﯿﺎن ﻣﯿﮕﺬارم زﯾﺮا
ﺣﺎﻻ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ
اھﻤﯿﺖ ﻣﯿﺪھﻢ.
*اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺒﻊ اﻟﮭﺎم
ﺟﺎﯾﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻐﺰ اﻧﺪاﻣﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ارﺗﻌﺎﺷﺎت اﻓﮑﺎری را ﮐﻪ از آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ
ﻣﯿﺪھﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ اﻧﺪام ﺣﺴﯽ )ﺣﺲ ﺷﺸﻢ( ﭘﯽ
ﻧﺒﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ھﺮﮔﺰ ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از طﺮﯾﻖ ﺣﺴﯽ
ﺳﻮای ﺣﻮاس  5ﮔﺎﻧﻪ اطﻼﻋﺎﺗﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻠﻢ و اطﻼع اﻏﻠﺐ زﻣﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ذھﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﮕﯿﺰه ھﺎ و ﺗﺤﺮﯾﮑﮭﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ .ھﺮ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ و ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺒﺾ ﺑﯿﺶ از
ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ را ﻓﻌﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﺎرھﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ
ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ را ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ از ﺣﺎدﺛﻪ
ای ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﺑﻪ در ﺑﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ.
ﻣﻦ از آن ﺟﮭﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ داده ﺑﺎﺷﻢ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ام ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻧﺎﻣﺮﯾﯽ ذھﻨﻢ ﺑﻪ روی ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎ,
اﻓﮑﺎر و داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮔﺸﻮده ﺗﺮ اﺳﺖ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﮐﻪ ﮔﺎه ﭘﺎی ﻣﺮﮔﻮ زﻧﺪﮔﯽ و ھﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ام از ﻧﻔﻮذ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻧﺎﻣﺮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ.

ھﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻦ در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ذھﻦ
ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺻﻞ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد و وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ آن
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮدم .در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻣﻦ روﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ
ھﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﺷﻮارم را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﯿﺒﺮم و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﺨﻮاھﻢ.
*ﻧﯿﺮوی رﺷﺪ آرام
ﺣﺲ ﺷﺸﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اراده از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﮐﺮدﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﯽ ھﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﭼﻪ ھﺪﻓﯽ از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دارﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺪون درک ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از آن ﺳﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ھﺪف ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺐ
درآﻣﺪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ را از آن ﺟﮭﺖ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ
ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎی ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ھﻤﻪ ی ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎ ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق اﺳﺖ و ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
آن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درک ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯿﺸﻮد –درک ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ,درک دﯾﮕﺮان,
درک ﻗﻮاﻧﯿﻦ طﺒﯿﻌﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ.
درک ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺲ ﺷﺸﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد.
ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ
ذھﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای روﺑﺮو ﺷﺪه اﯾﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ دوﺑﺎره اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ذھﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ
ﺗ ﺠﺮﺑﻪ را ﮔﮭﮕﺎه ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ھﺮ ﻣﻮرد ﭼﻘﺪر ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﻧﺼﯿﺐ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ.
اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺗﻤﺎم ﻧﻮﻣﯿﺪﯾﺪھﺎ و دﻟﺴﺮدﯾﮭﺎ را ازﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ; ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺮس ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ .از
ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ و ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﮐﺎری ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ و از ﻗﻮه ﺗﺼﻮر و ﺗﺨﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺑﮭﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آن »ﭼﯿﺰ« ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ای ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺒﺘﮑﺮﯾﻦ ,رھﺒﺮان ,ھﻨﺮﻣﻨﺪان ,ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ داﻧﮭﺎ ,ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و دوﻟﺘﻤﺮدان ﻧﺎﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰه
و اﻣﮑﺎن ﺣﺮﮐﺖ داده آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .آﻧﮕﺎه در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﭘﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺷﺶ ﺷﺒﺢ ﺗﺮس
ھﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب روی ﺧﻮد ﺗﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از
ﺗﺮﺳﮭﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎره درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﻣﺼﺪاق دارد .ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ ه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ذھﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ آن آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺪارک اﯾﻦ ﮐﺎر دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ,ﺗﺤﻠﯿﻞ
و درک ﺳﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ دﺷﻤﻦ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﺮدﯾﺪ ,ﺷﮏ و ﺗﺮس.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﻔﯽ ,ﮐﻼ ﯾﺎ ﺟﺰا در ذھﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺎ ھﻢ در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ھﺴﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ
از آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ دو ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﺮدﯾﺪ ,ﺟﻮاﻧﻪ و ﻧﮭﺎل ﺗﺮس اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺗﺮدﯾﺪ و دودﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو ﺗﻮﻟﯿﺪ ھﺮاس ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻏﻠﺐ آھﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ دﺷﻤﻦ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﯽ آﻧﮑﻪ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و
ﻧﺎﮔﮭﺎن ظﺎھﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ھﺪﻓﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺜﯿﺮی از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﺳﻮق داده ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺷﺎره
دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪ طﺎﻟﺒﯿﻦ ﺛﺮوت آﻧﺮا درک ﮐﻨﻨﺪ.
ھﺪف اﯾ ﻦ ﻓﺼﻞ درﻣﺎن اﯾﻦ ﺷﺶ ﺗﺮس اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﺶ را
ﺑﺪاﻧﯿﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﺎداﺗﯽ دارد و در ﮐﺠﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد .ھﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را
ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﺮﺳﮭﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﺘﺼﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻓﺮﯾﺐ ﻋﺎدات اﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺰرگ را ﻧﺨﻮرﯾﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮭﺎ ﮔﺎه در ذھﻦ
ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار اﺳﺖ .از اﯾﻦ
دﺷﻮارﺗﺮ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ آﻧﮭﺎﺳﺖ.

* 6ھﺮاس اﺻﻠﯽ
ﺑﺎ ﺷﺶ ھﺮاس اﺻﻠﯽ روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﺷﺨﺎص در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از
آﻧﮭﺎ روﺑﺮو ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﻏﻠﺐ اﺷﺨﺎص اﮔﺮ از ھﺮ  6ﻣﻮرد رﻧﺞ ﻧﺒﺮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ
ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ھﺮاﺳﮭﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اھﻤﯿﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
_ ﺗﺮس از ﻓﻘﺮ
_ﺗﺮس از اﻧﺘﻘﺎد
_ﺗﺮس از ﺑﯿﻤﺎری
_ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ اﺷﺨﺎص
_ﺗﺮس از ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮐﮭﻮﻟﺖ
_ﺗﺮس از ﻣﺮگ
ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﺳﮭﺎ اھﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ و ﻣﯿﺘﻮان آﻧﮭﺎ را ﺗﺤﺖ اﯾﻦ  6ﻋﻨﻮان ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد.
ﺗﺮس اﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ذھﻨﯽ اﺳﺖ و ذھﻦ را ﻣﯿﺘﻮان ﮐﻨﺘﺮل و ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد .اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از
اﺣﺴﺎس اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﮭﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و آن اﯾﻨﮑﻪ
اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﯽ درﻧﮓ ﺑﻪ ھﻢ ارز ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد .ﺗﮑﺎﻧﺸﮭﺎی ﻓﮑﺮی ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔ ﺎﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ ,ﺷﻐﻠﯽ ,ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺨﺎص را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ اﺷﺎره دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ و
ﻧﻤﯿﻔﮭﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯿﮭﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮان
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻐﺰی ﺑﺎ ﻧﮕﻮن ﺑﺨﺘﯽ و ﻓﻼﮐﺖ روﺑﺮو ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎﻓﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻣﯿﺘﻮان در ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ذھﻦ ﺧﻮد
را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .ھﺮﮐﺲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﮑﺎﻧﺸﮭﺎی ﻓﮑﺮی و ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻐﺰی دﯾﮕﺮان

ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد  .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ درھﺎ را ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪد و ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
طﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺟﺰ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻠﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ
اﺳﺖ ﻣﺎرا ﺑﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺑﺮ ھﺮاس ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
*ﺗﺮس از ﻓﻘﺮ
ﺳﺎزش و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ای ﻣﯿﺎن ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﻌﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ,ﺟﺎده ھﺎی ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﺛﺮوت
در دو ﺟﮭﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮ ھﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ طﺎﻟﺐ ﺛﺮوت ھﺴﺘﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﺧﺘﻢ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ زا و اژه ﺗﻨﻌﻢ و ﺛﺮوت
ﺑﻪ ﻣﻔﮭﻮم وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﺗﻮاﻧﮕﺮھﺎی ﻣﻌﻨﻮی ,ﻣﺎﻟﯽ و ذھﻨﯽ را
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ .ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع راه ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻌﻢ ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق اﺳﺖ .در ﻓﺼﻞ 1
درﺑﺎره طﺮز اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻓﻘﺮ ھﻢ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از راھﻨﻤﺎﯾﯿﮭﺎی ﻗﺒﻼ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺪارک ذھﻦ ﺧﻮد ﺟﮭﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﻞ
و اﺷﺘﯿﺎق اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺟﺬب
ﮐﺮده اﯾﺪ .اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ذھﻦ
ﺧﻮد را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻘﺮ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از آن
اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺧﻮاھﺎن ﺛﺮوت ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞ ,ﻧﻮع و اﻧﺪازه ی آن را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﯾﺪ .ﺷﻤﺎ راه
ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻌﻢ را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺸﻪ راھﻨﻤﺎﯾﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از آن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ در ﺟﺎده ی ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﻪ ﺛﺮوت و ﺗﻨﻌﻢ ﺑﻪ ﺣﺮک در ﻣﯽ آﯾﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﺮوع
درﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺷﻤﺎ
ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از آن ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺑﺎﯾﺪ
ذھﻦ ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ذھﻦ ﺧﺮﯾﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ آن را اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﯿﺪ.
*ﻣﺨﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﺳﮭﺎ
ﺗﺮس از ﻓﻘﺮ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ذھﻨﯽ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از آن ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ذھﻨﯿﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮس ذھﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ را ﻓﻠﺞ ﻣﯿﮑﻨﺪ ,ﺗﺼﻮر و ﺗﺨﯿﻞ را
ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯿﮑﻨﺪ ,اﺗﮑﺎی ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را ﻣﯿﮑﺸﺪ  ,دﻟﮕﺮﻣﯽ و اﺷﺘﯿﺎق را از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮد ,اﺑﺘﮑﺎر را

ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯿﮑﻨﺪ .ھﺪف و ﻣﻘﺼﻮد را ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ,ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﮐﺎری را ﺗﺸﻮﯾﻖ و
دﻟﮕﺮﻣﯽ و ﭘﺸﺘﮑﺎر را از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮد و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﺴﺎزد .ﺧﻮﺷﯽ
را از ﺷﺨﺺ ﮔﺮﻓﺘﻪ ,اﻣﮑﺎن درﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده  ,ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻼش را ﻣﻨﺤﺮف
ﻣﯿﺴﺎزد .ﻣﺪاوﻣﺖ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮده  ,ﻗﺪرت اراده را از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮد .ﺗﺮس از ﻓﻘﺮ
آرزو و اﺷﺘﯿﺎق را در اﺷﺨﺎص ﻣﯿﮑﺸﺪ ,ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی اﻧﺴﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ,
ﺷﮑﺴﺖ را در اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎﻣﺶ ﺑﻪ ذھﻦ اﻧﺴﺎن دﻋﻮت ﻣﯿﮑﻨﺪ  .اﯾﻦ ﺗﺮس ﻋﺸﻖ را
ﻣﯿﮑﺸﺪ ,اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻗﻠﺒﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯿﮑﻨﺪ و دوﺳﺘﯽ ھﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﯿﺪارد .اﺳﺒﺎب
ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻓﻼﮐﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد و ھﻤﻪ
اﯾﻨﮭﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ طﻮر ﻣﺴﻠﻢ در دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﺗﻨﻌﻢ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ھﺮﭼﻪ را ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﻢ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﺮس از ﻓﻘﺮ ھﺎﻟﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﺳﮭﺎﺳﺖ .آن را در راس ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺗﺮﺳﮭﺎ ﻗﺮار
داده اﯾﻢ زﯾﺮا اﺣﺎطﻪ ﺑﺮ آن دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭘﺴﺖ ﺗﺮ از اﻧﺴﺎن ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﺮﯾﺰه ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن آﻧﮭﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎن ھﻢ ﻣﯽ
اﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﻧﺴﺎن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺟﺴﻢ ھﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮد را ﻧﻤﯿﺨﻮرد ,ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪھﺪ
آﻧﮭﺎ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻟﺨﺖ ﮐﻨﺪ .اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻗﺪری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺸﺮی را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺮاﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻤﻨﻮﻋﺸﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﻘﺮ اﻧﺴﺎن را رﻧﺞ ﻧﻤﯿﺪھﺪ و او را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻓﻘﺮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎی آن را ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﻓﻘﺮ ﺑﮭﺮاﺳﺪ .اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ
وﻗﺘﯽ ﭘﺎی ﭘﻮل وداراﯾﯽ و ﺛﺮوت ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﮭﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ.
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﺸﺘﺎق ﺗﻨﻌﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ھﺮطﻮر ﺷﺪه آن را ﺑﺪﺳﺖ آورد .اﻟﺒﺘﻪ
ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ھﻢ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺑﻪ ھﺮ وﺳﯿﻠﻪ ای ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﻮد.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﯽ را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن را
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮای ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از
ﻓﻘﺮ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺿﺮورت دارد .ھﻨﮕﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ در آن واﺣﺪ ھﻢ دادﮔﺎه و ھﻢ ھﯿﺎت ﻣﻨﺼﻔﻪ ھﺴﺘﯿﺪ ,ھﻢ دادﺳﺘﺎن و ھﻢ وﮐﯿﻞ
ﻣﺪاﻓﻊ ھﺴﺘﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ.
از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺪھﯿﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن درﺑﺎره ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯽ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ .اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ

ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﯽ طﺮف ﺑﺎﺷﯿﺪ ,از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﺴﺘﯿﺪ .آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ,ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ
ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺎرا
ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺷﺮم زده ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ از اﻏﻠﺐ اﺷﺨﺎص ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﻣﯿﺘﺮﺳﻨﺪ ﺟﻮاب ﻣﯿﺪھﻨﺪ »ﻣﻦ از ﭼﯿﺰی
ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﻢ« .اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ھﺮاس ھﺴﺘﻨﺪ .اﺣﺴﺎس ﺗﺮس ﺑﻪ ﻗﺪری ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﻋﻤﺮی
را ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺣﻀﻮر آن در ﺧﻮد آﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺣﻀﻮر اﯾﻦ دﺷﻤﻦ ھﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را
ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﮑﺎوﯾﺪ .در زﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﺮس اﺷﺎره ﮐﺮده اﯾﻢ.
*ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﺮس از ﻓﻘﺮ
ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ – وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﯿﻞ و آرزو ,ﺗﻨﺒﻠﯽ ذھﻨﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ,
ﻓﻘﺪان اﺑﺘﮑﺎر ,ﺗﺼﻮر ,ﺗﺨﯿﻞ ,اﺷﺘﯿﺎق و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داری اﺳﺖ.
ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ – ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺟﺎزه ﻣﯿﺪھﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮕﺮاﻧﯽ – ﺗﻘﺼﯿﺮ ھﺎ را در دﯾﮕﺮان ﻣﯿﺠﻮﯾﯿﻢ .ﺑﯿﺶ از درآﻣﺪ ﺧﻮد ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺮج ﮐﺮدن دارﯾﻢ,
ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﻪ وﺿﻊ ظﺎھﺮ ,اﺧﻢ ﮐﺮدن ,اﻓﺮاط در ﻧﻮﺷﯿﺪن اﻟﮑﻞ ,اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر,
ﻋﺼﺒﯿﺖ.
اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه – ﻋﺎدت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ھﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ .اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن
و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن درﺑﺎره ﺷﮑﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راھﮭﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ,اطﻼع از راھﮭﺎی ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﻪ ﻓﻼﮐﺖ و ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از ﺷﮑﺴﺖ .در اﻧﺘﻈﺎر زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﺎدﺗﯽ داﯾﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ھﺎ .ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و ﻧﻔﻮس ﺑﺪ زدن.
ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﮐﺎری .ﮐﺎرھﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮدا ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮدن .ﺑﮭﺎﻧﻪ آوردن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﮐﺎرھ ﺎ  .اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ی ﻧﺎراﺣﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺶ از
اﻧﺪازه ,ﺗﺮدﯾﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن آن وﺟﻮد دارد.
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎزش و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻨﮕﯿﺪن و ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدن .ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ
ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻠﻪ ھﺎی ﺗﺮﻗﯽ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ .ﭼﺎﻧﻪ زدن درﺑﺎره
ی ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﯽ ارزش ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻌﻢ  ,ﺛﺮوت ,رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی

درﺑﺎره ی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﺟﺎی درھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﭘﻠﮭﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ,ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ,ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ و ﻋﺰم راﺳﺦ .ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داری .ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺑﺘﮑﺎر ,ﭘﺸﺘﮕﺮﻣﯽ ,دﻟﮕﺮﻣﯽ  ,آرزو و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﺪﻻل درﺳﺖ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺛﺮوت .ھﻤﮑﺎری و ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ھﻢ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﺛﺮوﺗﻨﺪ وﺑﻪ آن ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ.
*ﭘﻮل ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ
ﺑﻌﻀﯿﮭﺎ ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎره ﭘﻮل ﻧﻮﺷﺘﻪ ام ,ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻌﻢ و ﺗﻮاﻧﮕﺮی را ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر
ﭘﻮل ﺳﻨﺠﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و ﺣﻖ ھﻢ ﺑﺎ آﻧﮭﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮی از ﺗﻨﻌﻢ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ از ﭘﻮل ﻣﮭﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻠﻪ ﻣﻨﮭﻢ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻌﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﭘﻮل و دﻻر
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد .اﻣﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ »ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزم را
ﺑﺪھﯿﺪ ,ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎﯾﻢ ﻣﯿﺮﺳﻢ«.
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ زن و ﻣﺮد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺮس از ﻓﻘﺮ
ﻓﻠﺞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
وﺳﺖ ﺑﺮوگ ﭘﮓ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺮس را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ:
ﭘﻮل ﻓﻠﺰی ﻣﺴﮑﻮک ﯾﺎ اﺳﮑﻨﺎﺳﯽ ﻣﺠﺎﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و
رواﻧﯽ را ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﭘﻮل ﺧﺮﯾﺪ .اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﻘﺮ و ﻣﺴﮑﻨﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ
اﯾﻦ را ﻧﻤﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺮدی ﻧﺪار اﺳﺖ وﺑﺎﯾﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﭘﺮﺳﻪ ﺑﺰﻧﺪ ,وﻗﺘﯽ ﺑﯿﮑﺎر اﺳﺖ
و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻐﻠﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﺪ ,ﮔﺮﻓﺘﺎر ذھﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان آن را در ﺣﺎﻟﺖ
ﺷﺎﻧﻪ ھﺎ ,در طﺮز ﮐﻼھﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ,در طﺮز راه رﻓﺘﻦ و ﻧﮕﺎھﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ.
او ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﻤﻊ ﺗﻮاﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ و ﭘﺴﺖ و ﮐﺎر و ﻣﻘﺎم دارﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت
ﻧﮑﻨﺪ; ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﮭﺎ ﻟﺰوﻣﺎ ھﻢ ارز او ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازه او ذﮐﺎوت و ﻓﺮاﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺘﯿﺎز  ,ﻣﻘﺎم و اﻣﮑﺎن و ﺛﺮوت دﯾﮕﺮان را ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻧﺪار ﻣﺪﺗﯽ از دﯾﮕﺮان ﻗﺮض ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او
را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﻗﺮض ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺧﻮد ﻗﺮض ﻣﯿﮕﯿﺮد اﻓﺴﺮده ﻣﯿﺸﻮد .ﭘﻮل ﻗﺮﺿﯽ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻮﻟﮭﺎ
اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺮدی در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯿﺒﺮد ,وﻗﺘﯽ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎر و ﮐﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد ,ﮔﺎه
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮھﺎ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﺪھﺪ .ﺑﻌﺪ ﺟﻮاب ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﻐﻞ را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ
دﯾﮕﺮی داده اﻧﺪ .ﮐﺎری ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای آن ﭘﻮﻟﯽ ﻧﻤﯿﭙﺮدازد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس

درﺻﺪ ﻓﺮوش ﮐﺎر ﮐﻨﺪ; آن ھﻢ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﺪارد ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺣﻢ
آن را ﺑﺨﻮاھﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﻐﻞ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ دارد و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او رﺟﻮع ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﻪ زدن اداﻣﻪ ﻣﯿﺪھﺪ .ﺑﻪ وﯾﺘﺮﯾﻨﮭﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﺑﻪ اﺷﯿﺎء درون آﻧﮭﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻏﺮﯾﺒﻪ اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ درون
ﻣﻐﺎزه ﻣﯿﺮوﻧﺪ وﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﻣﯿﮑﻨﺪ .در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺑﻪ راه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای ﻣﯿﺮود اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻓﺮق دارد .رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷ ﻐﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ رﻓﺘﻦ و ﺟﺴﺘﺠﻮ اداﻣﻪ ﻣﯿﺪھﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻟﺒﺎﺳﮭﺎی ﭘﺮزرق و
ﺑﺮق ﯾﺎدﮔﺎر اﯾﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﭙﻮﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺮای او ﻧﺎن و آب ﻧﻤﯿﺸﻮد .او ھﺰاران ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ را ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ  .او ﮐﺘﺎب دارھﺎ ,دﻓﺘﺮدارھﺎ ,ﻣﻨﺸﯽ ھﺎ ,ﺷﯿﻤﯽ داﻧﮭﺎ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ
ﮐﻪ ﮐﺎری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و او ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﻏﺒﻄﻪ ﻣﯿﺨﻮرد .ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮭﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را دارﻧﺪ ,از
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و اﺣﺘﺮام ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮش ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ او
ھﻢ اﻧﺴﺎن ﺧﻮﺑﯿﺴﺖ.
ﺗﻨﮭﺎ ﭘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﭘﻮل او ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮﯾﺶ از دﺳﺖ
رﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
*ﺗﺮس از اﻧﺘﻘﺎد
ﺧﯿﻠﯿﮭﺎ از اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯿﺘﺮﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ طﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان اﻧﺘﻘﺎد اﺳﺖ .اﻣﺎ
واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ اﺷﺨﺎص ﺗﺮس از اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮد وﺟﻮد
دارد.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺗﺮس از اﻧﺘﻘﺎد ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺨﺶ از طﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ارث رﺳﯿﺪه ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ اﺷﯿﺎء و ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺳﺎﯾﺮ ھﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ,ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﺧﻮد را از اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎﯾﺮ ھﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮد ﻣﺒﺮا ﻧﮕﮭﺪارد .ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران
ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدن از رﻗﺒﺎی ﺧﻮد در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﮭﺘﺮی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻮﺷﺎک از ﺗﺮس از اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﮐﺮده اﻧﺪ .ھﺮ ﻓﺼﻞ ﺳﺒﮏ
و ﺳﻠﯿﻘﻪ در ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ی طﺮز و
ﺳﺒﮏ ﻟﺒﺎس ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﻣﺴﻠﻤﺎ اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ
ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮭﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻘﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﺮا طﺮز ﻟﺒﺎس
ﭘﻮﺷﯿﺪن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪھﻨﺪ؟ ﺟﻮاب ﻣﺴﻠﻤﯽ دارد .آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﺗﺎ

ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎﺳﮭﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺪل اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ھﺎی
ﺧﻮد را ھﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪھﻨﺪ .ھﻤﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ درﺑﺎره اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺻﺤﺒ ﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺮس از اﻧﺘﻘﺎد ﺗﻦ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرھﺎی
ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯿﺪھﻨﺪ .اﮐﻨﻮن اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن را وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﺮس ﺑﺮ او در رواﺑﻂ
ﻣﮭﻤﺘﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﻢ .ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ) 35ﺗﺎ  40ﺳﺎﻟﮕﯽ ,ﺑﻪ طﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ( اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻓﮑﺎر ﭘﻮﺷﯿﺪه در ﭘﺲ
ذھﻦ او را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر او ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ دھﻪ ﻗﺒﻞ
از او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎرز دارد.
ﭼﺮا اﻧﺴﺎن ﺣﺘﯽ در ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎورھﺎی ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ و
دروغ ﮐﺘﻤﺎن ﮐﻨﺪ؟ دﻟﯿﻠﺶ ﺗﺮس از اﻧﺘﻘﺎد اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن و ﻣﺮدان را ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﮐﻪ ﺟﺮات ﮐﺮده ﺑﻪ اﺷﺒﺎح ﺷﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﺘﻘﺎد
ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ .ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﻨﻮز در ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﺸﻮرھﺎ وﺟﻮد دارد.
ﺗﺮس از اﻧﺘﻘﺎد اﻧﺴﺎن را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺤﺮوم ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻗﺪرت ﺗﺼﻮر او را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﻪ ﻓﺮدﯾﺖ
او ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯿﺰﻧﺪ .اﺗﮑﺎی ﺑﻪ ﻧﻔﺲ او را ازﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮد .ﺑﻪ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم راھﮭﺎ ﺑﻪ او آﺳﯿﺐ
ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ره آﻧﮭﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ .ھﻤﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ از اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯿﺘﺮﺳﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ از ﻣﺎ
اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ذھﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻋﻘﺪه ی ﺣﻘﺎرت ﻣﯿﮑﺎرﻧﺪ
و ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدھﺎی ﺑﯿﺠﺎ در ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻘﺎرت ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺰرﮔﯽ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ طﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ راه اﺳﺘﻔﺎده
از اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺘﻘﺎ د ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺖ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺘﻘﺎد ﺗﺮس را در دل اﻧﺴﺎن ﻣﯿﮑﺎرد ,اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ
ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.
*ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﺮس از اﻧﺘﻘﺎد
اﯾﻦ ﺗﺮس ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺮس از ﻓﻘﺮ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دارد و اﺛﺮات آن ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه در
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺴ ﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﻣﯿﺸﻮد .روی ھﻢ رﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺮس از اﻧﺘﻘﺎد ﺗﺎ
ﺣﺪود زﯾﺎد اﺑﺘﮑﺎر را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﺗﺨﯿﻞ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎی
ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺗﺮس ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﮐﻤﺮوﯾﯽ ,ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﺑﻮدن ,ﺗﺮﺳﻮﯾﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ,ﻣﻼﻗﺎت
ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ھﺎ ,ﺗ ﮑﺎن دادن ﺑﯽ روﯾﻪ دﺳﺘﮭﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪاﻣﮭﺎی ﺑﺪن و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪن ﺗﺨﻢ
ﭼﺸﻢ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد.
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن .اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺮس از اﻧﺘﻘﺎد در ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺷﺨﺺ در ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺪا,
ﻧﺎراﺣﺘﯽ در ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮان ,ﺑﺪ ﻗﺮار دادن ﺑﺪن و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ.
ﺷﺨﺼﯿﺖ .ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اﺑﺮاز ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ ,ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ دﯾﮕﺮان
ﺑﺪون اطﻼع از درﺳﺖ ﺑﻮدن آﻧﮭﺎ.
ﻋﻘﺪه ی ﺣﻘﺎرت .ﺧﻮد را ﮐﻤﺘﺮ ازدﯾﮕﺮان دﯾﺪن ,دﺳﺖ زدن ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﺨﻮاھﺪ ﻋﻘﺪه ﺣﻘﺎرت ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .زدن ﺣﺮﻓﮭﺎی ﭘﺮ طﻤﻄﺮاق ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮔﺬاردن ﺑﺮ دﯾﮕﺮان; ﺗﻘﻠﯿﺪ از دﯾﮕﺮان در ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن ,ﺗﻘﻠﯿﺪ از رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر دﯾﮕﺮان,
ﻻف زدن از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ .او ﮐﻪ دارای ﻋﻘﺪه ﺣﻘﺎرت اﺳﺖ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس
ﺑﺮﺗﺮی دادن ظﺎھﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﻘﺪه ﺣﻘﺎرت ﺧﻮد ﺳﺮﭘﻮش ﺑﮕﺬارد.
وﻟﺨﺮﺟﯽ .رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﺧﺮج ﮐﺮدن ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ درآﻣﺪ ﺧﻮد.
ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺑﺘﮑﺎر .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا اﻋﺘﻼی ﺷﺨﺼﯽ ,ﺗﺮس از اﺑﺮاز
ﻋﻘﯿﺪه ,ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد ,طﻔﺮه رﻓﺘﻦ از ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ,
ﺗﺮدﯾﺪ در ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﯽ.
ﻓﻘﺪان ﺟﺎه طﻠﺒﯽ ,ﺗﻨﺒﻠﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ذھﻨﯽ ,اﺑﺮاز وﺟﻮد ﻧﮑﺮدن ,ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺿﻌﯿﻒ,
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ,ﻋﺎدت اﻧﺘ ﻘﺎد از دﯾﮕﺮان در ﭘﺸﺖ و ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ در ﺣﻀﻮر
آﻧﮭﺎ .ﻋﺎدت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺷﮑﺴﺖ ,ﺳﻮءظﻦ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ,ﺑﯽ ادﺑﯽ در رﻓﺘﺎر
و ﮔﻔﺘﺎر.
*ﺗﺮس از ﺑﯿﻤﺎری
اﯾﻦ ﺗﺮس را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﯿﺮاﺛﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ داد .اﯾﻦ ﺗﺮس ﺑﺎ ﺗﺮس از
ﭘﯿﺮ ﺷﺪن و ﺗﺮس از ﻣﺮگ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ دارد .در واﻗﻊ ﺑﻌﻀﯿﮭﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻧﮕﺮان ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
روی ھﻢ رﻓﺘﻪ اﻧﺴﺎن از آن ﺟﮭﺖ ﻧﮕﺮان ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮس از ﻣﺮگ را در ذھﻦ او
ﮐﺎﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻧﮕﺮان ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮه درﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺮس اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺸﮭﻮر 75 ,درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ
رﺟﻮع ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ از ﺗﻮھﻢ ﺑﯿﻤﺎری رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮس از ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺘﯽ

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺮس وﺟﻮد ﻧﺪارد ,اﻏﻠﺐ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎری را در
ﺷﺨﺺ ھﺮاﺳﯿﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﻣﻐﺰ
اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺎزد ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺟﺮﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮭﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص
را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﺮد .ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮭﺎﯾﯽ ﮐﺮدم .در ﺟﺮﯾﺎن
ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ اﺷﺨﺎﺻﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم و ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮﮐﺪام از آﻧﮭﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ای از ﯾﮑ ﺪﯾﮕﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻔﺮ اول ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﮕﻔﺖ»ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ« در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﻮاب ﻣﯿﺪاد »ﻧﻪ ﺣﺎﻟﻢ
ﺧﻮﺑﺴﺖ . «.اﻣﺎ واﮐﻨﺶ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮق داﺷﺖ »:دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ
اﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﻟﻢ آﻧﻘﺪرھﺎ ھﻢ ﺗﺮﯾﻔﯽ ﻧﺪارد «.اﻣﺎ در ﺟﻮاب ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪه اﻏﻠﺐ
ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ اﺳﺖ«.
اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﻦ ﺷﮏ دارﯾﺪ آن را روی دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﺘﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﺮوﯾﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻧﺸﮭﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺷﺨﺎص
را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻧﺶ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯿﻦ از ذھﻨﯽ ﺑﻪ ذھﻦ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل
ﯾﺎﺑﺪ .ﺷﺨﺼﯽ در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ از ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻢ را ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ دﻟﻢ
ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﺟﻮاب او را ﺑﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﻣﺸﺘﯽ ﺑﺮ دھﺎﻧﺶ ﺑﺪھﻢ.
ﮔﺎه ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮی ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻨﺪ زﯾﺮا اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ روﺣﯿﻪ و آب و ھﻮا ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺻﺮورت دارد .ﺑﺬر ﺗﺮس از ﺑﯿﻤﺎری در ھﻢ وﺟﻮد دارد .
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ,ﺗﺮس ,دﻟﺴﺮدی و ﻧﻮﻣﯿﺪی ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺬر ﺗﺮس ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻧﻮﻣﯿﺪی و دﻟﺴﺮدی در ﮐﺎرھﺎی ﺷﻐﻠﯽ و اﻣﻮر ﻋﺸﻘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﺑﯿﻤﺎری
ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺪا زه ای ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
او را در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎھﮭﺎ او ﻣﯿﺎن ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ زد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم
از ﯾﮏ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎرھﺎی او را ﻋﻮض ﮐﺮد و ﺑﺮای او ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او اظﮭﺎر ﻋﺸﻖ ﻣﯿﮑﺮد .در ﻣﺪت ﺳﻪ ھﻔﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎر
را از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮدﻧﺪ  .اﻟﺒﺘﻪ ھﻨﻮز ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد ,اﻣﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯿﺶ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎد
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﻋﺸﻖ داﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺪ داﻧﺴﺘﻨﺶ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر و ﭘﺮﺳﺘﺎر زﯾﺒﺎﯾﺶ ﮐﻤﯽ دﯾﺮﺗﺮ ﺑﺎھﻢ ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ.

*ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﺮس از ﺑﯿﻤﺎری
ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﺗﺮس ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻘﯿﻦ ھﺎی ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻮدن .در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن از آن ﺑﻪ طﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر
ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد .ﺑﺎ دﯾﮕﺮان درﺑﺎره ی ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ,ﺣﺎدﺛﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎ ﺣﺮف زدن.
ﭘﯿﺮوی ﭘﯽ در ﭘﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ .ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺪون
راھﻨﻤﺎﯾﯽ اﺷﺨﺎص واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ .از ﺳﺮﺧﻮد دارو ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد
درﻣﺎن ﮐﺮدن.
ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر اﻧﮕﺎری .ﻣﺮﺗﺐ از ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺮف زدن و در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮدن و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﻤﺎری
را داﺷﺘﻦ ﺗﺎ ﺣ ﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻋﺼﺎب ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ
اﯾﻨﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻨﻔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ آن را درﻣﺎن
ﮐﻨﺪ .ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر اﻧﮕﺎری اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر اﻧﮕﺎری
ﺑﻪ ﺷﺨﺺ آﺳﯿﺐ ﻣﯿﺰﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی اﻋﺼﺎب و روان ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ.
ورزش ﻧﮑﺮدن .ﺗﺮس از ﺑﯿﻤﺎری اﻏﻠﺐ در ﮐﺎر ورزﺷﮭﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ و
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﯽ ﺗﺤﺮﮐﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ازدﯾﺎد وزن اﺳﺖ.
ﺗﺮس از ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن را ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯿﺪھﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺮوز اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎری
ھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯿﺴﺎزد.
ﺗﺮس از ﺑﯿﻤﺎری اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﺮس از ﻓﻘﺮ ,ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺗﻮھﻤﯽ ﮐﻪ
ﺷﺨﺺ ﻧﮕﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل دﮐﺘﺮ و دارو و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط دارد.
*ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن ﻣﻌﺸﻮق
ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ھﺮاس اﺣﺘﻤﺎﻻ از زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎت ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدھﺎ زﻧﮭﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
ﻣﯿﺮﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ زﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﺴﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺣﺴﺎدت در ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﻧﺎراﺣﺘﯿﮭﺎی رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮس ﺑﻪ ارث رﺳﯿﺪه ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ
دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮس در ﻣﯿﺎن ﺗﺮﺳﮭﺎی ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ از ھﻤﻪ دردﻧﺎﮐﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮ اﺷﺨﺎص را اﺷﻐﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺣﺠﺮ ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﻣﺮدھﺎ ﺑﻪ اﺗﮑﺎر
ﻗﻮت ﺑﺎزو زﻧﺎن را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدھﺎی روزﮔﺎر ﻣﺎ ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اداﻣﻪ ﻣﯿﺪھﻨﺪ اﻣﺎ

ﺷﯿﻮه آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻔﺎوت ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺮدھﺎی زﻣﺎﻧﻪ ی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی زور ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﻗﻮل دادن ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺒﺎﺳﮭﺎی زﯾﺒﺎ ,اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ھﺎی ﺷﯿﮏ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻦ
ﺑﺪھﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ .ﻋﺎدات ﻣﺮدھﺎ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻋﺎدات آﻧﺎن در ﺷﺮوع ﺗﻤﺪن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﺮدھﺎ
روش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮوز ﻣﯿﺪھﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ زﻧﮭﺎ ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدھﺎ در ﻣﻌﺮض ھﺮاس
ھﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮﺻﯿﺢ ﺳﺎده ای ﻧﯿﺰ دارد .زﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدھﺎ طﺒﯿﻌﺘﺎ از ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ زﻧﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
*ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن ﻣﮭﺮ و ﻣﺤﺒﺖ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺗﺮس ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺣﺴﺎدت .داﺷﺘﻦ ﺳﻮءظﻦ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﻨﻄﻘﯽ .ﺗﮭﻤﺖ
زدن ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﺑﺪون ھﺮﮔﻮ ﻧﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻪ .ﺳﻮءظﻦ داﺷﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﻪ و ﺑﺎور
ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺷﺨﺎص.
ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ .ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ در دوﺳﺘﺎن ,اﻗﻮام ,ﺑﺴﺘﮕﺎن ,ھﻤﮑﺎران و ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺪون دﻟﯿﻞ
ﻣﺸﺨﺺ.
ﻗﻤﺎر ﮐﺮدن .ﻗﻤﺎر ,دزدی ,ﺗﻘﻠﺐ و ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺧﻄﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﻮل ﺑﺮای
ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ دﯾﮕﺮان.
ﺧﺮج ﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ,ﯾ ﺎ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻗﺮض رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﺿﯽ ﮐﺮدن ﻣﻌﺸﻮق .ﺑﯽ
ﺧﻮاﺑﯽ ,ﻋﺼﺒﯿﺖ ,ﻓﻘﺪان ﻣﺪاوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ,ﺿﻌﻒ اراده ,ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ دار ﻧﺒﻮدن ,ﻧﺪاﺷﺘﻦ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ,ﺑﺪﺧﻠﻘﯽ.
*ﺗﺮس از ﻣﺮگ
ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯿﮭﺎ ﺗﺮس از ﻣﺮگ ظﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﺳﮭﺎﺳﺖ .ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد .ﺗﺮس از
ﻣﺮگ اﻏﻠﺐ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻔﺎر و ﺑﯽ دﯾﻦ ھﺎ ﮐﻤﺘﺮ از
اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻤﺪن از ﻣﺮگ ﻣﯿﺘﺮﺳﻨﺪ .ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪه
» ﻣﻦ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه ام و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮوم «.ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺬھﺒﯿﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮان را دﻋﻮت
ﺑﻪ ﮐﯿﺶ ﺧﻮد ﮐﺮده اﻧﺪ ,ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺬھﺐ ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺪ درھﺎی ﺑﮭﺸﺖ را
ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ھﺪﯾﻪ ﮐﻨﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورﯾﺪ در آﺗﺶ ﺟﮭﻨﻢ ﺑﺮای اﺑﺪ
ﻣﯿﺴﻮزﯾﺪ.

اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺠﺎزات اﺑﺪی ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮد و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ را ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯿﺴﺎزد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رھﺒﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ راه ورود ﺑﻪ ﺑﮭﺸﺖ را ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ دوزخ ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯿﺪارد ,اﺣﺴﺎﺳﯽ ﭼﻨﺎن وﺣﺸﺘﻨﺎک دارد ﮐﻪ ﺗﻨﮭﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن
ﺑﻪ آن ھﺮﮔﻮﻧﻪ دﻟﯿﻞ و ﻣﻨﻄﻖ را ﻓﻠﺞ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺗﺮس از ﻣﺮگ را ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺴﺎزد.
اﻣﺮوزه ﺗﺮس از ﻣﺮگ ﺑﻪ اﻧﺪازه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻟﺞ ھﺎ و داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎی ﺑﺰرگ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن و ﻣﺮدان از وﺣﺸﺖ ﺗﺮس از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺞ ھﺎ و داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ ﻣﯿﺮوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﺗﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﻠﻢ ﺑﯿﻮﻟﻮژی ,ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﯽ و زﯾﺴﺖ
ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮﺳﮭﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺼﺮ ﺗﺎرﯾﮏ ﮐﻪ ذھﻦ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ را ﻓﻠﺞ
ﻣﯿﮑﺮد ﺑﺮطﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻤ ﺎم دﻧﯿﺎ از ﻣﺎده و اﻧﺮژی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﺎده و اﻧﺮژی ھﯿﭻ ﮐﺪام ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﮭﺪام ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺮژی و ﻣﺎده را ﻣﯿﺘﻮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد
اﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮان آﻧﮭﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﺳﺖ اﮔﺮ ﻧﺘﻮان ﻧﯿﺮو و ﻣﺎده را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﻮد
در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﻧﺪﮔ ﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع اﻧﺮژی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﮔﺮدد; اﻣﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮگ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬراﯾﯽ
اﺳﺖ .ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺧﻮاب طﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ,ﺧﻮاﺑﯽ در آراﻣﺶ اﺳﺖ و ﺧﻮاب
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از آن ﺑﺘﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﻓﮑﺮ ﻣﺮگ را از ذھﻦ ﺷﺴﺖ.
*ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﺮس از ﻣﺮگ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﺮس از ﻣﺮگ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ .اﯾﻦ ﺗﺮس ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺷﺨﺎص ﻣﺴﻦ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺨﻮرد ,اﻣﺎ ﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آن ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ راه درﻣﺎن
ﺗﺮس از ﻣﺮگ اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزان ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ از ﻣﺸﻐﻠﻪ
ذھﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ,ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .ﺑﺮای او زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺎه ﺗﺮس از ﻣﺮگ ﺑﺎ ﺗﺮس از ﻓﻘﺮ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺗﺮس از ﻣﺮگ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری و ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن اﺳﺖ .ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﺗﺮس از ﻣﺮگ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﯿﻤﺎری ,ﻓﻘﺮ ,ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ,ﻧﻮﻣﯿﺪ ﺷﺪن از ﻋﺸﻖ و ﺗﻌﺼﺒﺎت
ﻣﺬھﺒﯽ.

*ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ از ذھﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ,ﺣﺮﮐﺘﯽ آرام اﻣﺎ اداﻣﻪ دار
دارد .ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ذھﻦ اﻧﺴﺎن ﻧﻔﻮذ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻗﺪرت ذھﻦ را ﻧﺎﺑﻮد
ﻣﯿﺴﺎزد ,اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﺑﺘﮑﺎر را از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮد .ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﮑﻠﯽ از ﺗﺮس اداﻣﻪ دار
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﺮدﯾﺪ و دودﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮان آن را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد.
ذھﻦ ﺑﯽ ﻗﺮار و ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ,ﺗﺮدﯾﺪ و دودﻟﯽ ذھﻦ را ﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﻏﻠﺐ اﺷﺨﺎص
ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت اراده ای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ان ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺶ ﺗﺮس اوﻟﯿﻪ ﺑﺨﺎطﺮ ﺗﺮدﯾﺪ و دودﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺧﻮد را راﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺮس
از ﻣﺮگ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ  .ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .ﺗﺮس از
ﻓﻘﺮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﺮوت و ﺗﻨﻌﻢ ﺑﺮﺳﯿﺪ .ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺗﺮ
از اﻧ ﺘﻘﺎد ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .ﻧﮕﺮان ﺣﺮﻓﮭﺎی دﯾﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ آﻧﮭﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﭼﻪ
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺗﺮس از ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮐﮭﻮﻟﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ دوران ﭘﯿﺮی را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.
دوران ﭘﯿﺮی ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ,دوران ﺧﺮدﻣﻨﺪی ,دراﯾﺖ ,ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داری و درک
و ﻓﮭﻢ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﺎدت ﻧﮕﺮاﻧﯽ را درﺧﻮد ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ارزش ﻧﮕﺮان ﺷﺪن را ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻦ
ذھﻨﯿﺖ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ  .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ذھﻨﺶ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از ﺗﺮس اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ رﻓﺘﺎر
ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻧﺪارد ,ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﻪ ذھﻦ ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﯿﺪھﺪ .ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﮭﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮﯾﺪ.
*اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺨﺮب
ارﺗ ﻌﺎش ﺗﺮس از ذھﻨﯽ ﺑﻪ ذھﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ .درﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺻﺪای اﻧﺴﺎن از
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮔﯿﺮﻧﺪه رادﯾﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮد.
ھﺪف ﺷﻤﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن اﺳﺖ ..ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ آراﻣﺶ ذھﻦ و ذھﻦ
آرام اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ .ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺎﻧﺸﮭﺎی
ﻓﮑﺮی ظﺎھﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ذھﻦ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﺮا ﺑﺎ ھﺮ ﺗﮑﺎﻧﺶ
ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ذھﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﻮی ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﺪ  .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ
ﺧﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ,آن را ھﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را آﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ.

*ﮐﺎرﮔﺎه اھﺮﯾﻤﻦ
اﻓﺰوده ﺑﺮ ﺷﺶ ﺗﺮس اوﻟﯿﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ اﺷﺨﺎص از ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی رﻧﺞ
ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﺎک ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺬرھﺎی ﺷﮑﺴﺖ در آن ﺑﻪ وﻓﻮر رﺷﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﻮذی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺣﻀﻮر آن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ را ﻧﻤﯿﺘﻮان
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﺮس طﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد .ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ دارد و اﻏﻠﺐ از ﺷﺶ ھﺮاس ﻣﻮرد
اﺷﺎره ھﺎﻟﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ .اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ آن را آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ.
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺛﺮوت زﯾﺎد اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اھﺮﯾﻤﻦ ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ,
اﻣﺎ اﺷﺨﺎص ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﯿﻄﺎن آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻔﻮ ذ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺎ ﻏﻔﻠﺖ از اﯾﻦ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد را از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ھﺪﻓﮭﺎﯾﺘﺎن ﻣﺤﺮوم ﻣﯿﺴﺎزﯾﺪ.
ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮاﻻت ﺗﮭﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻮاﺑﮭﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ,
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻗﯿﻖ ﺷﻮﯾﺪ.
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﻮد ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دزدان ﺳﺮﮔﺮدﻧﻪ ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮن ھﻤﮑﺎری
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ای را ﺑﻪ ﺳﻮد ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ,اﻣﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﺳﻦ ﺷﯿﻄﺎن ھﻔﺘﻢ
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا در ﺧﻮاب و در ﺑﯿﺪاری و در ھﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮاب
ﻏﻔﻠﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻼﺣﯽ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس دارد زﯾﺮا ﺻﺮﻓﺎ
ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ از ذھﻦ اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﺷﯿﻄﺎن در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ اﺷﮑﺎل
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺮﺑﻪ دروﻧﯽ دارد و از طﺮﯾﻖ ذھﯿﻨﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ او در ﺗﻤﺎس ﻣﯿﺸﻮد .اﻏﻠﺐ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﺳﻢ ھﺎﻟﮏ اﺳﺖ ,ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮردن ﺳﻢ ﮐﺴﯽ را ﻧﮑﺸﺪ.
*ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺧﻮد را از ﻧﻔﻮذ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺠﺎت داد
ﺑﺮای ﺣﺮاﺳﺖ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذھﺎی ﻣﻨﻔﯽ ,ﺧﻮاه اﯾﻦ اﻓﮑﺎر زاﯾﯿﺪه ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی اﺷﺨﺎص ﻣﻨﻔﯽ اطﺮاف ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
از ﻗﺪرت اراده ﺑﺮﺧﻮردارﯾﺪ .از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﺣﺼﺎری ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ
از ﻧﻔﻮذ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ذھﻨﺘﺎن ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺟﻪ دا ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ھﻤﻪ ﺗﻠﻘﯿﻦ ھﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ او در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ طﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد در ﻣﻌﺮض ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ
ﺷﺶ ھﺮاس ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﻣﻨﻔﯽ اﻏﻠﺐ از طﺮﯾﻖ ذھﻦ
ﻧﯿﻤﻪ ھﻮﺷﯿﺎر روی ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدن آن دﺷﻮار اﺳﺖ.
ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ذھﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ روی اﺷﺨﺎص ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.
ذھﻦ ﺧﻮد را ﭘﺎک ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﯿﺸﻪ ھﺎی داروی آن را دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .ﺑﻪ ﺳﺮدی ھﺎ,
دردھﺎ ,ﺗﺎﻟﻢ ھﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ.
در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻌﺎﺷﺮت و دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮآﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺑﻪ ﺻﻼح
ﺧﻮد ﮐﺎری ﺻﻮرت دادن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ھﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ اﯾﻦ ﻋﺎدت اﺳﺖ ﮐﻪ ذھﻦ ﺧﻮد را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذھﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ زﻧﻨﺪه اﺳﺖ
زﯾﺮا اﻏﻠﺐ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ آﻧﻘﺪر در ﺳﺮﮐﻮب اﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﺗﻌﻠﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺘﺮل آن
ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﺸﻮد .و ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺎدت روزاﻧﻪ آﻧﮭﺎ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﮐﻪ از ﺣﺎل و روز ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ زﯾﺮ را ﺗﮭﯿﻪ ﮐﺮده
ام .ﺳﻮاﻻت را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ دھﯿﺪ ,ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺪای
ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺗﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
*آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
 آﯾﺎ اﻏﻠﺐ از اﺣﺴﺎس ﺑﺪ ﺧﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﻋﻠﺖ آن راﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ.
 آﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در دﯾﮕﺮان ﻋﯿﺐ و اﯾﺮاد ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ اﻏﻠﺐ در ﮐﺎرﺗﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﺟﻮاﺑﺘﺎن ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ دﻟﯿﻞ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ. آﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ از ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺧﻮدداری ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖدﻟﯿﻞ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ.
 آﯾﺎ اﻏﻠﺐ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی دﯾﮕﺮان را درک ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ؟ -آﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﯽ ارزش ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ؟ آﯾﺎ آﯾﻨﺪه را ﻧﻮﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ؟

آﯾﺎ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﺗﺎن را دوﺳﺖ داری؟ اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﻋﻠﺖ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ.آﯾﺎ اﻏﻠﺐ ﺧﻮدﺧﻮری ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟ ﭼﺮا؟ آﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ از ﺧﻮد ﻏﺒﻄﻪ ﻣﯿﺨﻮرﯾﺪ؟ آﯾﺎ اﻏﻠﺐ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎر روزھﺎی ﻋﻤﺮﺗﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪاﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
 آﯾﺎ از ھﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﭘﻨﺪی ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ اﻗﻮام و ﺑﺴﺘﮕﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﺘﺎن اﺟﺎزه ﻣﯿﺪھﯿﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﮔﺎه ﺑﺮ ﻓﺮاز اﺑﺮھﺎ ﭘﺮواز ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ در ﻗﻌﺮ ﭼﺎه ﻧﻮﻣﯿﺪی ھﺴﺘﯿﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ روی ﺷﻤﺎ اﺛﺮ اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺶ دارد؟ دﻟﯿﻠﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻧﻔﻮذھﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺎﯾﻮس ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ وﺿﻊ ظﺎھﺮ ﺧﻮد ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟
 آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎراﺣﺘﯿﮭﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾ ﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺟﺎزه ﻣﯿﺪھﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ از اﺳﺘﺤﻤﺎم درون ﺧﻮد ﺧﻮدداری ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺪ اﺧﻼق و رﻧﺞ آورﻣﺒﺪل ﮔﺮدﯾﺪ؟
 ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰاﺣﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺗﺤﻤﻞﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
 آﯾﺎ ﺑﻪ اﻟﮑﻞ ,ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ,ﯾﺎ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺮای آرام ﮐﺮدن اﻋﺼﺎب ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ؟ واﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا از ﻗﺪرت اراده ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی آن اﺳﺘﻔﺎه ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ؟
 آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻏﺮوﻟﻨﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا؟ آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎ ھﺪف ﺧﺎﺻﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟ اﯾﻦ ھﺪف ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن دارﯾﺪ؟

 آﯾﺎ از ﺷﺶ ﺗﺮس ﻋﻤﺪه رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ؟ از ﮐﺪام ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎراﺣﺖ ھﺴﺘﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﻣﻨﻔﯽ دﯾﮕﺮان ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ از روش ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ذھﻨﯿﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺒﺨﺸﺪ؟ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد داراﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﻓﮑﺎر؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ؟ آﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺶ از ﻗﻀﺎوت ﺧﻮد ﺷﻤﺎﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﺛﺮ دارﻧﺪ؟
 آﯾﺎ اﻣﺮوز ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺧﻮد اﻓﺰودﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزد؟ آﯾﺎ ھﻤﻪ ی اﺷﺘﺒﺎھﺎت و ﺷﮑﺴﺘﮭﺎی ﺧﻮد را ﺗ ﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟ و ﺳﻌﯽ دارﯾﺪ از آﻧﮭﺎ ﺑﻪﺳﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ,اﯾﻦ ﻣﮭﻢ را وظﯿﻔﻪ ی ﺧﻮد ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ؟
 آﯾﺎ از ﺗﺠﺎرب روزاﻧﻪ ﺧﻮد درﺳﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎنﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؟
 آﯾﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ روی دﯾﮕﺮان اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارد؟ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ؟ آﯾﺎ اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪھﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﭼﻨﺎن ذھﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻤﻪ ی ﻧﻔﻮذھﺎی ﻣﻨﻔﯽﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟
 آﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﯿﺪ و اﯾﻤﺎن و اﻟﮭﺎم ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ؟ آﯾﺎ ذھﻦ ﺷﻤﺎ آﻧﻘﺪ ﻗﻮی ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را از ھﻤﻪ ی اﻧﻮاع ﺗﺮﺳﮭﺎ ﻣﺼﻮنﻧﮕﮭﺪارﯾﺪ؟
 آﯾﺎ ﻣﺬھﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ذھﻨﯿﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ آﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺮاﻧﯿﮭﺎی دﯾﮕﺮان ﺳﮭﯿﻢ ﺷﻮﯾﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا؟ اﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ »ﺑﺎز ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ھﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻨﺲ ﭘﺮواز« از ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﯽﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﭼﻪ درﺳﯽ ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﺪ؟ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎطﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ؟

 آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ آﻧﮭﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯿﭙﻨﺪارﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ذھﻨﯿﺖﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﻀﺎوت ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻮد ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ؟ آﯾﺎ دوﺳﺘﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ذھﻨﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺗﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﺮﺗﺮ؟ ﭼﻪ ﻣﺪﺗﯽ از  24ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯿﺪھﯿﺪ؟اﻟﻒ – ﮐﺎر
ب – ﺧﻮاب
ج – ﺗﻔﺮﯾﺢ
د – ﮐﺴﺐ داﻧﺸﮭﺎی ﻣﻔﯿﺪ
ه – وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﯽ
از ﻣﯿﺎن آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺷﻤﺎ  ,ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮاﻟﻒ – ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
ب – ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط دﻋﻮت ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
ج – ﺷﻤﺎ را دﻟﺴﺮد ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﺮا آن را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟ وﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ﻣﯿﺪھﻨﺪ آﯾﺎ آن را ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮاﻣﯿﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آن اﻧﮕﯿﺰه آﻧﮭﺎ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
 ﺑﺰﮔﺘﺮﯾﻦ آرزوی ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾ ﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ ھﻤﻪ آرزوھﺎ واﻣﯿﺎل ﺧﻮد را ﻓﺪای اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ از روز را ﺻﺮف رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
 آﯾﺎ اﻏﻠﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯿﺪھﯿﺪ؟ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا؟ آﯾﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﮑﺎر ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی دﯾﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ؟ -آﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺎ ﻣﯿﺪھﯿﺪ؟

 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻟﺤﺎظﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺗﺮیدارد؟
 ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ را ﺻﺮف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﮐﺮده اﯾﺪ )ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪاﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ روز وﻗﺖ ﻻزم اﺳﺖ(.
اﮔﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دھﯿﺪ ﺑﯿﺶ از اﻏﻠﺐ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ درﺑﺎره ی
ﺧﻮد اطﻼع دارﯾﺪ .اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ھﻔﺘﻪ ای ﯾﮑﺒﺎر آﻧﮭﺎ را از ﻧﻮ
ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻮد ﮐﻼﻧﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺮد .اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
ﭘﺎﺳﺨﮭﺎی ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻣﺸﻮرﯾﺖ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻮد را از درﯾﭽﻪ ﭼﺸﻢ آﻧﮭﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ.
*ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻄﻠﻖ دارﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻄﻠﻖ دارﯾﺪ و آن ﯾﮏ ﻣﻮرد اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی
ﺷﻤﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ و اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از آن ﺧﺒﺮ دارد.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ و اطﻼع ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ذھﻦ ﺧﻮد
را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ.
ذھﻦ ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻌﻨﻮی ﺷﻤﺎﺳﺖ .از آن ﺑﻪ دﻗﺖ ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ از ﻗﺪرت اراده ﺑﺮﺧﻮردارﯾﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮا ن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از روی
ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﺟﮭﻞ اذھﺎن دﯾﮕﺮان را ﺑﺎ ﺣﺮﻓﮭﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺴﻤﻮم ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺻﻮرت داد .و
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﺛﺮ ﮔﺬار ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺠﺎزات ﮐﺮد .زﯾﺮا اﻧﺴﺎن را
از ﮐﺴﺐ داراﯾﯿﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻣﺤﺮوم ﻣﯿﺴﺎزد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ذھﻨﯿﺖ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻮﻣﺎس ادﯾﺴﻮن را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺿﺒﻂ و ﭘﺨﺶ ﺻﺪای اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎری ﺻﻮرت دھﺪ .دﻟﯿﻞ آﻧﮭﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﺪاده اﺳﺖ .ادﯾﺴﻮن ﺣﺮف آﻧﮭﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .او
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ذھﻦ اﻧﺴﺎن ھﺮﭼﻪ را ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮر و ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ھﻤﯿﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ادﯾﺴﻮن ﮐﺒﯿﺮ را در ردﯾﻔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻗﺮار داد.
اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ذھﻨﯿﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ وول ورت ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎھﮭﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻓﺮوﺷﮭﺎی  5ﯾﺎ  10ﺳﻨﺘﯽ اداره ﮐﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﺨﻮرد  .او اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﺎور ﻧﮑﺮد .او
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ھﺮﮐﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ را اﻧﺠﺎم دھﺪ او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ

ھﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﯾﻤﺎن ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻨﻔﯽ
دﯾﮕﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺛﺮوت اﻧﺒﺎﺷﺖ ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ھﻨﺮی ﻓﻮرد در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺴﺎزد ,ﺑﻌﻀﯿﮭﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدن ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر او
ھﺮﮔﺰ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ
دﺳﺘﮕﺎھﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﭙﺮدازد ,اﻣﺎ ﻓﻮرد ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﻦ زﻣﯿﻦ را ﭘﺮاز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﮐﺮد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ھﻨﺮی ﻓﻮرد و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻮد
ذھﻨﯽ داﺷﺖ و آن را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﺮد .دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ذھﻦ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﻨﻨﺪ  .ﮐﻨﺘﺮل ذھﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط و ﻋﺎدت اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ذھﻦ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﯾﺎ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯿﺪھﯿﺪ .راه ﺳﺎزﺷﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ذھﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ھﺪﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ .زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ وﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﮭﺎ
ذھﻦ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده اﻧﺪ و از آن ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ھﺪﻓﮭﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
* 55ﻋﺬر و ﺑﮭﺎﻧﻪ ﻣﺸﮭﻮر
اﺷﺨﺎص ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ از وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺨﻮردارﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ھﻤﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ
و ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪن ﺧﻮد ﺑﮭﺎﻧﻪ ﺳﺎزی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺑﮭﺎﻧﻪ ﺳﺎزﯾﮭﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
درﺳﺖ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ و ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ارﻗﺎم و آﻣﺎر و ﻗﺮاﺋﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد.
اﻣﺎ از ﻋﺬر و ﺑﮭﺎﻧﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﻤﯿﺘﻮان اﺳﺘﻘﺎده ﻧﻤﻮد .ﺳﻮال ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪه اﯾﺪ؟
ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺷﺨﺎص ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ درﺑﺎره
راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺬر و ﺑﮭﺎﻧﻪ ای ﺗﮭﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ را ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ ,ﺧﻮد را
دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﺑﮭﺎﻧﻪ ﺳﺎزﯾﮭﺎ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﺻﺪق
ﻣﯿﮑﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻂ
ﺑﻄﻼﻧﯽ ﺑﺮ ھﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺑﮭﺎﻧﻪ ﺳﺎزﯾﮭﺎ ﻣﯿﮑﺸﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻦ ھﻤﺴﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻢ...اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺎرﺗﯽ داﺷﺘﻢ...-اﮔﺮ ﭘﻮل داﺷﺘﻢ...

اﮔﺮ آﻣﻮزش ﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪه ﺑﻮدم...اﮔﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ...اﮔﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدم...اﮔﺮ ﻓﻘﻂ وﻗﺖ داﺷﺘﻢ...اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮد...اﮔﺮ دﯾﮕﺮان ﻣﺮا درک ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ...اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد...اﮔﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ زﻧﺪﮔﯿﻢ را از ﻧﻮ اداره ﮐﻨﻢ...اﮔﺮ از ﺣﺮف دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﺪم...اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﯿﺪادﻧﺪ...اﮔﺮ ﺣﺎﻻ ﺷﺎﻧﺴﯽ داﺷﺘﻢ...اﮔﺮ دﯾﮕﺮان ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ...اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﻢ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﻔﺘﺪ...اﮔﺮ ﺟﻮان ﺗﺮ ﺑﻮدم...اﮔﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻢ اﻧﺠﺎم دھﻢ...اﮔﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدم..اﮔﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ اﺷﺨﺎص ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ...اﮔﺮ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻌﻀﯿﮭﺎ را ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ...اﮔﺮ ﺟﺮات اﺑﺮاز وﺟﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﺮدم...اﮔﺮ از ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدم...اﮔﺮ دﯾﮕﺮان اﻋﺼﺎﺑﻢ را ﺧﺮاب ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ...اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮد ﻧﺒﻮدم ﺧﺎﻧﻪ داری ﮐﻨﻢ...-اﮔﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﭘﻮﻟﯽ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﻨﻢ...

اﮔﺮ رﺋﯿﺴﻢ ﻣﺮا ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده ﺑﻮد...اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ...اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ام ﻣﺮا درک ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ...اﮔﺮ در ﺷﮭﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدم...اﮔﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ...اﮔﺮ آزادی ﻋﻤﻞ داﺷﺘﻢ...اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻌﻀﯿﮭﺎ را داﺷﺘﻢ...اﮔﺮ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﭼﺎق ﻧﺒﻮدم...اﮔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادھﺎﯾﻢ ﭘﯽ ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ...اﮔﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮم...اﮔﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ از ﺷﺮ ﺑﺪھﯽ ﺧﻼص ﺷﻮم...اﮔﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﻮدم...اﮔﺮ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ...اﮔﺮ ھﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ...اﮔﺮ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ...اﮔﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ازدواج ﮐﻨﻢ...اﮔﺮ دﯾﮕﺮان ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﮐﻮدن ﻧﺒﻮدﻧﺪ...اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه وﻟﺨﺮج ﻧﺒﻮدﻧﺪ...اﮔﺮ از ﺧﻮدم ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدم...اﮔﺮ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ...اﮔﺮ ﺳﺘﺎره اﻗﺒﺎل ﺑﮭﺘﺮی ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ...اﮔﺮ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد دﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ...-اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﻮدم اﯾﻨﻘﺪر ﮐﺎر ﮐﻨﻢ...

اﮔﺮ ﭘﻮﻟﻢ را از دﺳﺖ ﻧﺪاده ﺑﻮدم...اﮔﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدم...اﮔﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ای ﻧﺪاﺷﺘﻢ...اﮔﺮ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدم...اﮔﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﻦ ﮔﻮش ﻣﯿﺪادﻧﺪ...اﮔﺮ ...ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ھﻤﻪ ی اﮔﺮھﺎﺳﺖ ,اﮔﺮ ﺷﺠﺎﻋﺖ آن را داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را آﻧﻄﻮرﮐﻪ ھﺴﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ,ﻣﯿﻔﮭﻤﯿﺪم ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ در ﻣﻦ ھﺴﺖ و آن را اﺻﻼح ﻣﯿﮑﺮدم .در اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ از اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺧﻮد درس ﺑﯿﺎﻣﻮزم و از ﺗﺠﺮﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﭘﻨﺪ
ﺑﮕﯿﺮم ,زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ در ﻣﻦ ھﺴﺖ .ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﻮد را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﮑﺮدم و ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺬر و ﺑﮭﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﻨﻤﻮدم ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﺪم.
ﻋﺬر و ﺑﮭﺎﻧﻪ آوردن و ﺷﮑﺴﺖ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﻮدن اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎدت از ﺑﺪو ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺒﺎه ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ.
ﭼﺮا اﺷﺨﺎص ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ؟ ﺟﻮاب ﻣﺴﻠﻤﯽ دارد .آﻧﮭﺎ از ﻋﺬر و
ﺑﮭﺎﻧﻪ ھﺎی ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﻮد ﺧﺎﻟﻖ آﻧﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺬر و ﺑﮭﺎﻧﻪ ھﺎی اﺷﺨﺎص
زاﯾﯿﺪه ﺗﺼﻮرات و ﺗﺨﯿﻼت آﻧﮭﺎﺳﺖ واﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻢ طﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد از ﻓﺮزﻧﺪ زاﯾﯿﺪه ﻣﻐﺰ ﺧﻮد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮدن و ﺑﮭﺎﻧﻪ ﺳﺎزی ﻋﺎدﺗﯽ رﯾﺸﻪ داراﺳﺖ .ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺎدت ﻧﯿﺰ
ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺗﻮﺟﯿﮭﯽ ﺑﺮای ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﻼطﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ واﻗﻒ ﺑﻮد .او ﻣﯿﮕﻔﺖ » ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی,
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ اﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺼﯿﺒﺖ
آﻣﯿﺰ و اﺳﺒﺎب ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ«.
ﻓﯿﻠﺴﻮف دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ »ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮭﻤﯿﺪم اﻏﻠﺐ زﺷﺘﯽ
ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﯾﮕﺮان ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺑﺎزﺗﺎب طﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ«.
آﻟﺒﺮت ھﯿﻮ ﺑﺎرد ﻣﯿﮕﻔﺖ » ﺑﺮای ﻣﻦ ھﻤﯿﺸﻪ ﻋﺠﯿﺐ و اﺳﺮارآﻣﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا
اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻋﻤﺪ اﯾﻦ ھﻤﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮭﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﮭﺎی
ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ وﻗﺖ را ﺻﺮف ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺿﻌﻔﮭﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺮطﺮف ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﮭﺎﻧﻪ ﺳﺎزی و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺎز ﻧﺒﻮد« .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺑﮭﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ داﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪن ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯽ ﻣﻔﮭﻮم و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ زﯾﺮا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎه ﮐﻠﯿﺪی در
اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ درھﺎی ﺗﻨﻌﻢ را ﺑﻪ روی ﺷﻤﺎ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺎه ﮐﻠﯿﺪ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻗﺪرﺗﯽ ﻋﺠﯿﺐ دارد .اﺷﺎره ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺷﻤﺎ در ﺧﻠﻖ اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزان ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺛﺮوت و ﺗﻨﻌﻢ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺸﻤﻮل ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ از اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ ,ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺎوان ﺷﮑﺴﺖ را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ از اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﯾﺪه
ھﺎ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﭘﺎداﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺗﻼﺷﺶ ﻣﯽ ارزد .آﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ؟
اﻣﯿﺪوارم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ھﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺻﺪ آن ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

