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ﺗﺼﻮرات زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎز و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﻐﻞ آﻓﺮﯾﻦ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎﺣﺚ زﯾﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ:
-۱اﻧﻮاع ﻓﮑﺮﻫﺎ
 -۲ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮای اﺻﻼح زﻧﺪﮔﯽ
ش
-۳ﭼﻬﺎر روش ﺑﺮای اﺻﻼح ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ
 -۴ﺳﻪ اﺑﺰار ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در اﺻﻼح زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
-۵ﺑﺮای ﺧﻮب اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد رادر زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﻐﻞ اﺻﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﯿﻞ ﭘﺮدازش ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﮑﺮﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ،دوﺳﺖ،
ﻫﻤﺴﺮ ،رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و  ...در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺴﺮان ﺑﺸﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد و راﻫﯽ را ﺑﺮود ﮐﻪ
اﺻﻼ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯽ رﻓﺖ .اﻣﺮوز ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺮدم ﻣﺎ آﻧﻘﺪر اﻃﻼﻋﺎت زده ﺷﺪه اﻧﺪ )ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ درﺳﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺷﻐﻞ وزﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪ ای ﮐﻪ وارد دﻧﯿﺎی اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺑﻌﮑﺲ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﮑﺮ درﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﻏﺎﻟﺒﺎ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
اﻧﻮاع ﻓﮑﺮﻫﺎ
ﻓﮑﺮ ﺳﺮﯾﻊ و ﻓﮑﺮ آﻫﺴﺘﻪ )(Fast Thinking & Slow Thinking
ﻓﮑﺮ ﺳﺮﯾﻊ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻔﮑﺮ آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف وﻗﺖ ﺑﺪون ﻋﺠﻠﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﮑﺮ،
روزﻣﺮﮔﯽ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ وﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻧﺴﺎن ﻓﮑﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ آﻫﺴﺘﻪ
دارﯾﻢ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺸﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﮑﺮ آﻫﺴﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮﯾﻊ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن
ﻧﺎﮐﺎم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز اﺳﺖ ،ﺗﻔﮑﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺜﻼ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﺮﯾﻊ اﻓﺮاد ﻧﺎﻻﯾﻖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻻﯾﻖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ،ﭼﺮا
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮد ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺮﯾﻊ و ﻏﻠﻂ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻓﻮرا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﻐﻞ آﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺠﻠﻪ ای ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارﯾﺪ .ﻣﺜﻞ آب دادن ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎل.
در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی آﻫﺴﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،اﻧﺴﺎن ﻓﺮﺻﺖ دارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﺪ )روی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
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ﻋﻤﻞ در آورﯾﺪ( .ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ،درﺟﻮاب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻣﻦ روی آن ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ
و ﻇﺮف ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻮاب ﻣﯽ دﻫﻢ ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺿﻤﻦ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﯿﺪ و
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ از آن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ،ﺗﻔﮑﺮ از آﯾﻨﺪه ﺑﻪ اﮐﻨﻮن دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را در آﯾﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ زﻣﺎن
ﺣﺎل ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ آﯾﻨﺪه زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آورم .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ،
ﻧﻘﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﯽ دارد .از ﺧﻮد ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در  ۵ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺗﺼﻮرات زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎز
ﻣﺜﻼ (ازدواج ﻣﻦ ،ﺷﻐﻞ ﻣﻦ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻦ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻦ ،آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﻦ ) ...و ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ ،آﯾﺎ ﺧﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺘﯽ ،ازدواﺟﯽ ،ﭘﺮوژه ای ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ...ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﺟﻮاب درﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﻪ .ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ ،ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و از آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻤﺎم
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن در ﺗﻔﮑﺮ آﻫﺴﺘﻪ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﯾﻌﻨﯽ وﺿﻮح در ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻔﮑﺮ در درازﻣﺪت.
ﺗﻔﮑﺮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮای اﺻﻼح زﻧﺪﮔﯽ
-۱

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﻗﯿﻘﺎ در ﻫﺮ اﻣﺮی از اﻣﻮر ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﮐﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﯾﺪ؟

 -۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺜﻼ ﺗﺎ  ۷ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮﺳﯿﺪ؟
 - -۳ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﺪ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﺪرت ﺷﻤﺎ در زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
 -۴ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﻗﺪم ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮدارﯾﺪ ﺗﺎ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب در زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺷﺮوع ﮐﺎرﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻏﻠﻂ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ .اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ راه ﮔﺬﺷﺘﻪ را اداﻣﻪ
ﻧﺪﻫﯿﺪ.
ﭼﻬﺎر روش ﺑﺮای اﺻﻼح ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ
-۱

ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ و زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ

را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ.
 -۲ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد ﮐﻤﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
 -۳ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪی را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻻزﻣﻪ اش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻦ و راﺣﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﯾﯿﺪ و در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺴﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪی را
ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺳﯿﺪ.
 -۴ﭘﺎره ای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻤﺎ را وارد اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎم ﺗﻔﮑﺮ از
ﺻﻔﺮ.
ﺳﻪ اﺑﺰارﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ دراﺻﻼح زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
-۱ﺗﻔﮑﺮازﺻﻔﺮ Zero Base Thinking
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اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﺮوز ﻣﯽ داﻧﻢ ،اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ ،آﯾﺎ ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﻢ و اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻢ؟ در
ازدواج ،رواﺑﻂ ،ﺷﻐﻞ ،اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ،اﺳﺘﺨﺪام ﯾﮏ ﻓﺮد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﯾﮏ ﮐﺎر...اﯾﻦ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ
اﺑﺰار ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ .ﺣﺎل از ﮐﺠﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻔﮑﺮ از ﺻﻔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ؟
اﺳﺘﺮس ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ،ﺑﺤﺮان ﻫﺎ...آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﺐ و روز ﻓﮑﺮﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده و آراﻣﺶ را از زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ در ﻣﻮردی ،ﺟﻮاب ﺗﻔﮑﺮ از ﺻﻔﺮ ،ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﺳﻮال ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ از اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و
ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮدم را ﻧﺠﺎت دﻫﻢ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﻧﺠﺎت ﺧﻮدﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ دﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺻﻮﻻ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪارد
ﮐﻪ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ،ﻟﺬا از ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻘﺪر ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﺪت رﻧﺞ ﺑﺮدم و ﭼﻘﺪر زﯾﺎن ﮐﺮدم؟
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺴﺎرت ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در
ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر اﺳﺎﺳﯽ ،اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺪاری و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر وزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻣﺼﺪاق ﺗﻔﮑﺮ از ﺻﻔﺮ در رواﺑﻂ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را اﻣﺮوز ﻣﯽ داﻧﻢ ،آن زﻣﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ آﯾﺎ
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﺮدم؟ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن روز او را اﺧﺮاج ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای اﺧﺮاج ﯾﮏ اﻧﺴﺎن از ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯿﺖ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ او را اﺧﺮاج
ﮐﻨﻢ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻓﻘﻂ رﻧﺞ ﺑﺮدن و زﺟﺮ ﮐﺸﯿﺪن از دﺳﺖ آن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺟﻠﻮ ﺿﺮر را ﻓﻮرا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
-۱

اﺑﺰار دوم ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ :The Worst Possible Outcome WPO:

ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﻣﻮرد ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ راه اﻧﺪازی
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﭼﯿﺴﺖ ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ؟ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﻗﺎﻧﻮن  WPOاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،آن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮس از ﻣﯿﺎن ﻣﯽ رود و ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ آرام ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
درﺳﺖ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎر را ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
 -۲اﺑﺰار ﺳﻮم اﺻﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺖ )(The Principle of Constraints
ﺗﺼﻮرات زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎز و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﻐﻞ آﻓﺮﯾﻦ
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﭼﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ،ﻣﻮاﻧﻊ و ﯾﺎ ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ درآﻣﺪ
و ﯾﺎ ﺳﻮد ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺎل  ۹۸دوﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اوﻻ ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻧﮑﺮده اﯾﺪ؟ و ﭼﺮا درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﺟﻮاب آن ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﺒﻮده ،ﺣﻮاﺳﺸﺎن ﭘﺮت ﺑﻮده و ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﮐﻮﭼﮏ و ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ۸۰درﺻﺪ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ در دﻧﯿﺎی درون ﺷﻤﺎﺳﺖ و ۲۰درﺻﺪ در دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﺳﺖ .ﻟﺬا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ و ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﺧﻮد ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای در ﻣﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎری و ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻫﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از  ۸۵در ﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ
ﺳﺎﯾﮑﻮﺳﻮﻣﺘﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﻤﺎ
را ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﻟﺬا دﮐﺘﺮﻫﺎی ﺣﺎذق و ﻣﻬﺮﺑﺎن از ﻣﺮﯾﺾ ﺧﻮد ﺳﺌﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﻤﺎ را رﻧﺞ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ،
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺳﺎزد.ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﺪام ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺳﺎزد.ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﺪام ﻫﺎ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ادﯾﺴﻮن ﮔﻔﺖ :ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ وﺧﻮد اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ .ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﺷﻠﻮغ اﻣﺮوز ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﻐﺸﻮش و ﺣﻮاس ﺷﻤﺎ را ﭘﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﮕﺎه ﻫﺎ و ﺣﻮاس ﻫﺎ و ﮔﻮش ﻫﺎ و ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ
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دﻧﺒﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎ ،ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻮزﯾﮏ ﻫﺎی آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﻤﺒﺎران ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﻔﺎف ،ﻓﮑﺮﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﺮای ﺧﻮب اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟
 -۱ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ )ﭘﯿﺘﺮ دراﮐﺮ(
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻏﻠﻄﯽ از آب در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﻬﺘﺮی در دراز ﻣﺪت ﻋﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ ﺳﺎﻋﺘﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻠﻮت ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد و ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﮑﺮ در ﺧﻠﻮت ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎم اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮب ،راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺧﻮب ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ در ﺗﻔﮑﺮ در ﺧﻠﻮت ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﻠﻮت ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ،اﻟﻬﺎﻣﺎت دروﻧﯽ و ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ) .ﺗﻔﮑﺮ در ﺳﮑﻮت( و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺧﺪا و ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﻌﻮر ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ و راه ﺣﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
در ﺧﻠﻮت ﺧﻮد اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ آرام ﺑﮕﯿﺮد و در ﻓﻀﺎی آراﻣﺶ درون ،ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺻﺪاﯾﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ
ﺻﺪای آرام درون اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺻﺪای آرام درون ،ﻓﺮﯾﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ
 -۲روی ﮐﺎﻏﺬ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻗﻠﻢ در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺗﻤﺎم
ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ،اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺳﺮ و دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دارﯾﺪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ و اﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎ در ﺟﻬﺎن
ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و آرام ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﻫﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد درس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ
اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
 -۳ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ در آن ﻣﻮرد ،ﺑﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد دارﯾﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ او درﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺣﺘﯽ از آﻧﻬﺎ ﻓﯿﺪ ﺑﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻮ و ﯾﮏ اﯾﺪه ﭘﺮﺣﺎﺻﻞ ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه درﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺳﺌﻮال ﮐﺮدن از دﯾﮕﺮان
اﺳﺖ .ﺑﺨﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﺷﺪﯾﺪ .ﭘﺲ ﺗﻔﮑﺮ ﺷﻔﺎف ،اوﻟﯿﻦ ﻧﻮع دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﯾﺎ ﺧﻮد اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ آﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ را درﺧﺸﺎن ﮐﻨﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ ﺳﺎﻋﺘﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻠﻮت ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد و ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .دو ﻧﻮع ﻓﮑﺮ وﺟﻮد دارد ﻓﮑﺮ
ﺳﺮﯾﻊ و ﻓﮑﺮ آﻫﺴﺘﻪ .ﻓﮑﺮ در ﺧﻠﻮت ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺧﻮب اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ۲۰.درﺻﺪ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ در دﻧﯿﺎی درون ﺷﻤﺎﺳﺖ و ۸۰درﺻﺪ در دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون ﺷﻤﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

