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دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﯾﺎ ﺧﻮداﻧﻀﺒﺎﻃﯽ )(Discipline
دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﯾﺎ ﺧﻮداﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ) (Disciplineﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دادن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﮐﺎری در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد) .ﭼﻪ
ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭼﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ( .وﻗﺘﯽ از دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ در زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﮑﯽ از
ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮدﻣﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آنﭼﻨﺎن ﻗﺪرت و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ روی ﺧﻮد دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎ و
اﻗﺪاﻣﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪرﺗﯽ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ  9ﮔﻮﻧﻪ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ آﺷﻨﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮق دادن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺪون ﺷﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

اول -دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ در وﺿﻮح ﺗﻔﮑﺮ:
ﺗﻮﻣﺎس ادﯾﺴﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ و ﺧﻮداﻧﻀﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ
ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ و درﺳﺖ ﻓﮑﺮﮐﺮدن ،ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم ﺗﻔﮑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎت دﻧﯿﺎﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و
ﯾﺎ ﻣﺎﻫﻮاره ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ً اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ،ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﻐﺸﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻔﮑﺮ ﺷﻔﺎف و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را از
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ دﻧﯿﺎی ﺷﻠﻮﻏﯽ ،ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻤﺒﺎران ﻓﮑﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﻔﺎف
و ﺑﺎ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد؟ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮهﻫﺎ و روشﻫﺎی وﯾﮋهای وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮب اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن: .1ﺻﺮف زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن.
ﭘﯿﺘﺮ دراﮐﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺮﯾﻊ ،ﻏﻠﻂ از آب در ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻘﺪر وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮی در دراز ﻣﺪت ﻋﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻗﺮاردادی
اﻣﻀﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﮐﺴﯽ را اﺧﺮاج ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ ،ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻠﻮت ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﮑﺮﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و آﯾﻨﺪهﺳﺎز
ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻠﻮت و ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺗﻌﻘﻞ ،اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .در واﻗﻊ اﯾﺪهﻫﺎ و راه ﺣﻞﻫﺎی ﺧﻮب در ﺧﻠﻮت ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﯽرﺳﻨﺪ .وﻗﺘﯽ در
ﺧﻠﻮت ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﻟﻬﺎﻣﺎت دروﻧﯽ و ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ و ﺷﻌﻮر
ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺟﻬﺎن در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ،ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و راه ﺣﻞ ﻣﯽآورد.
ﺧﺪا در ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﻤﻪ آنﭼﻪ را ﮐﻪ در ﮐﺎﺋﻨﺎت اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﻮ درآوردم .ﺗﻔﮑﺮ در ﺳﮑﻮت ،ﻓﺮﺻﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﮐﺎﺋﻨﺎت و ﺟﺬب ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺧﻠﻮت ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ذﻫﻦﺗﺎن آرام ﮔﯿﺮد و در آن ﻓﻀﺎی آراﻣﺶ درون ،ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﯿﺪ .آنﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﺻﺪاﯾﯽ را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺻﺪای آرام درون اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮﯾﺎدی ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻪ ﮐﺎر
ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﭼﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 .2روی ﮐﺎﻏﺬ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ دارﯾﺪ ،آن را روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﻣﺸﮑﻼت ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ...را ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ .آنوﻗﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺮاح زﻧﺪﮔﯽ ،از دل اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺟﺪاوﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت زﯾﺒﺎ و درﺳﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﻫﻨﮕﺎم
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ،ﻗﻠﻢﺗﺎن را ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ آن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﯿﺎن ﺳﺮ و دﺳﺖ
ﺷﻤﺎ ،اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی رخ ﻣﯽدﻫﺪ :ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت درﺳﺖ ،ارادهی ﻗﺸﻨﮓ و ...اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ روی ﮐﺎﻏﺬ آوردن اﺳﺖ ،ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﺮا؟
زﯾﺮا از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز و آﺷﻐﺎلﻫﺎی ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻫﻢ ﺧﻮب و ﻣﻔﯿﺪ .ﺑﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﺷﻤﺎ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﺗﻔﮑﺮﺗﺎن را روی ﮐﺎﻏﺬ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ آورد و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،آنﻫﺎ از دﻧﯿﺎی درونﺗﺎن ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻔﮑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺖ .ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ،زﯾﺒﺎ و درﺳﺖ را ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﻫﻢ و ﺧﯿﺎل و
ﺗﻮﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ روی ﮐﺎﻏﺬ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺟﺎدهی ﻗﺸﻨﮓ زﻧﺪﮔﯽ ،راه را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﻪ در ﺣﯿﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎهﺗﺎن در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺎﮔﻬﺎن راه ﺣﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .راه ﺣﻠﯽ

https://azmandian.com/article/76
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن را ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ذﻫﻦﺗﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﺧﻠﻮت
ﮐﻨﯿﺪ و روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

وﻗﺘﯽ دﭼﺎر اﺳﺘﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪهاﯾﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ،ﭼﺎﻟﺸﯽ در ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﯾﺎ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﺗﺎن
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺧﻮد درس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ اﻟﻬﺎم ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺘﯽ
ﺑﺮای آﯾﻨﺪهﺗﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻔﮑﺮ .ﺗﻔﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺎﻋﺘﯽ از آن ،از ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﻋﺒﺎدت ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻣﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ
اﺳﺖ .ﺧﺪاﯾﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار دادهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ،ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺨﺸﯿﺪهای؟
ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﯿﻮان و ﮔﯿﺎه ،ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﺮوﮔﺮام ﺷﺪهاﻧﺪ و از روی ﻏﺮﯾﺰه ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ
ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات
ِ

ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪا ،ﻗﺪرت ﻓﮑﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ و اﻟﻮﻫﯿﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎﯾﯽ و ﻓﻀﺎی وﺳﻮاس و ﻏﻔﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎز اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی درﺳﺖ و ﻣﺜﺒﺖ و زﯾﺒﺎﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺑﺪ ،ﻣﻀﺮ ّ و ﺗﺨﺮﯾﺐﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ در دﻧﯿﺎی ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻧﺎ ﺑﻪﺟﺎ و ﻧﺪای درون ﻏﻠﻂ از

ذﻫﻦﺗﺎن ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ ،ﺑﻪ آن ﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .آنﻗﺪر ﺑﺎ ﺳﻼح دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺪای ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده و
ﻧﺪای اﻟﻬﯽ را ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
 .3ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد ،ﺑﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ در آن زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﻬﺎ و در ﺟﺮﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ آنﻗﺪر ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮ اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻪ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺧﻄﻮر
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ در ﻣﻌﺮض ﺑﻤﺒﺎران اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﺷﻠﻮغ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ و ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ اﻓﮑﺎر زﯾﺒﺎی اﻟﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎ
ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد دارﯾﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻔﮑﺮات ﺧﻮد را ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ .اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﻦ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﺷﻤﺎ در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎتﺗﺎن را در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ او ﻣﻌﺎدﻟﻪی ﻫﺴﺘﯽ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﺎران ﺑﺎوﻓﺎ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ،زﯾﺒﺎﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﻓﮑﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎده ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،او ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﯾﺪهی ﭘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه درﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺳﻮال ﮐﺮدن اﺳﺖ .ﺳﻮاﻻت
درﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ راه ﺣﻞﻫﺎی درﺳﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺳﻮاﻻت ﺑﯽﺟﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ،ﺷﻤﺎ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﻓﮑﺮی ﻣﺎﯾﻮسﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ذﻫﻦﺗﺎن آﻣﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ درﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﺧﺪا ﺑﺮای
ﻣﻦ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ و ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﻣﻦ در ﻃﺮح اﻟﻬﯽام زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﺳﺐ
ﺳﺮﮐﺶ را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ از ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﮐﻮﯾﺮﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮ در ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد و زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﺎﻟﺘﺎن ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺑﺪنﺗﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

دوم -دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ در ﻫﺪفﮔﺬاری روزاﻧﻪ:
ﺗﮏﺗﮏ ﻫﺪفﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺪفﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی ﻫﺪفﻣﺪار اﺳﺖ و ﻫﻨﺮ او در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ِ

https://azmandian.com/article/76
ﮔﻮﻧﻪی ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ زﯾﺒﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ده ﺗﺎ از ﻫﺪفﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ روز و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﺐ،
در ﺻﻔﺤﻪی ﺟﺪﯾﺪی از دﻓﺘﺮﭼﻪﺗﺎن آنﻫﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .آنﻗﺪر اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ده ﻫﺪف را ﺣﻔﻆ ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ
ﻫﺪفﻫﺎ ،ﺑﺮ ﻋﻤﻖ ﺟﺎن ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎهﺗﺎن و ﺑﺮ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺧﺪا اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و اﺳﺮار اﻟﻬﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﺮدد.
در واﻗﻊ اﻣﻮاج اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺧﺪا ﻣﯽروﻧﺪ و ﺗﺎ ﺧﻠﻖ ﻫﺪفﻫﺎ وﻟﻮﻟﻪای ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺪفﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﮑﻮت اﻋﻠﯽ و ﮐﺎﺋﻨﺎت را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ در ﻫﺪفﮔﺬاری روزاﻧﻪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎ ،ارزشﻫﺎ ،ﻫﺪفﻫﺎ و روﯾﺎیﺗﺎن ﻫﻮﺷﯿﺎر و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد .اﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ آﺗﺸﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ
ﻫﺪفﻫﺎیﺗﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪرت ﺗﻤﺮﮐﺰی دارد ،ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻫﺪﻓﻬﺎ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
ﻧﺤﻮهی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آنﻫﺎ ،دو ﻋﺎدت ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ دو ﺳﻮال را ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻣﻄﺮح و ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ: .1ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ؟
 .2ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﻢ؟
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ،ﺑﺮای آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﺪفﻫﺎﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻗﺪرت ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ و اﻟﻮﻫﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮم؟

ﺳﻮم -دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﺮ و زﻧﺪﮔﯽ:
ﻫﺮ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ده دﻗﯿﻘﻪ در اﺟﺮا ،ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﻤﺎ وﻗﺖ و ﻋﻤﺮﺗﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ؟ وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺲ از آن ﺣﺮﮐﺖ و اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ 25 ،اﻟﯽ  50درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎل
وﻗﻮع دﺳﺘﺎوردﻫﺎیﺗﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .اﮔﺮ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه و ﻋﻤﺮﺗﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدهاﯾﺪ و اﮔﺮ
ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی دﯾﮕﺮان ﭘﺎﺳﺦ دادهاﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ و اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺪورﻓﯿﻦ و ﻧﺸﺎط و ﺳﻼﻣﺘﯽﺗﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ در ﺗﻔﮑﺮ ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،در ﻫﺪفﮔﺬاری و ﺧﻼﺻﻪ در اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری ،ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺪورﻓﯿﻦ در ﻣﻐﺰ و اﯾﺠﺎد ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ،
آراﻣﺶ و ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ .دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻗﻠﺒﯽ در اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

ﭼﻬﺎرم -دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ در ﺟﺴﺎرت و ﺷﻬﺎﻣﺖ:
ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺎرت داﺷﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﻮ و ﺑﺰدل و ﺑﯽﻋﺮﺿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،ﺑﺎ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ در ﺷﻤﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺮس از ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮس ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻤﺎن .ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری اﯾﻤﺎن در ﺧﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ از
دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮐﻼم آﺑﯿﺎری ﮐﺮده و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:
"ﭼﻮن ﺧﺪا ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﻣﻦ در آﻏﻮش ﺧﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮا ﺧﺪا ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮﻣﺎن در دﺳﺘﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ و
ﻫﺪاﯾﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ .ﻣﻦ از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ .ﻣﻦ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮم در ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﺘﺮﺳﻢ؟" ﺗﺮس ﻋﻠﻒ ﻫﺮزی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻏﭽﻪی ذﻫﻦ ،اﺻﺎﻟﺖ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ ﻧﺪارد .اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﺗﻮﻫﻢ ﺗﺮس را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .اﯾﻤﺎن راﺳﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﺮس را زاﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺮس ،ﺧﻮد را
در ﺟﻤﻠﻪی "ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ" ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻟﺬا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ "ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ".
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎهﺗﺎن را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ .ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
اوﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﮐﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮدش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع دادهﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ،
ﻣﺎﻧﻊ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ .اﻣﺮﺳﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﺮسﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﻮی ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻫﺮ
ﯾﮏ از ﺗﺮسﻫﺎیﺗﺎن ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،داﯾﺮهی راﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﭘﻨﺠﻢ -دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ در ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ:
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﺴﻢ ﺷﻤﺎ  100ﺳﺎل ﻫﻤﺮاه روح اﻟﻬﯽ درونﺗﺎن ،ﺗﻔﮑﺮات و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎتﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﻫﺪافﺗﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮای 100
ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻫﺮ روز ﺑﺎﯾﺪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ درﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه آزﻣﺎﯾﺶ دﻫﯿﺪ و ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪنﺗﺎن را
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ .دﻧﺪانﻫﺎیﺗﺎن را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺮاﻗﺐ ﺟﺴﻢ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺷﺸﻢ -دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ در ﭘﺲاﻧﺪاز و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺐ در زﻧﺪﮔﯽ:
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ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮس ﺑﺸﺮ ،ﺗﺮس از ﻓﻘﺮ اﺳﺖ .ﻟﺬا اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪفﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺴﺎن ﺑﺪﻫﮑﺎری ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮﺗﺎن ﻓﻘﺮﻫﺎ را ﺟﺬب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺪﻫﮑﺎرﯾﺪ ،ﺗﻔﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑﺰرگ ﺷﻮم؟ ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﺪام ﺑﻪ اﻗﺴﺎط ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺑﺪﻫﮑﺎری زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻗﺴﻄﯽ و
ﻧﺴﯿﻪ ﻧﺨﺮﯾﺪ .اﮔﺮ ﭘﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺴﯿﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﻗﺸﻨﮕﯽ از ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﮔﺸﺎﯾﺶ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻟﺬت از ﺧﺮج ﮐﺮدن ﺑﺎ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ از ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﺮدن ﭘﻮل ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺎه ﯾﮏ درﺻﺪ از
درآﻣﺪﺗﺎن را ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ درآﻣﺪﺗﺎن آنﻗﺪر ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮرات روزاﻧﻪ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺲاﻧﺪاز
ﯾﮏ درﺻﺪی اﺗﻔﺎق ﺑﺪﺗﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.

ﭘﺲاﻧﺪاز ﯾﮏ درﺻﺪ از درآﻣﺪﺗﺎن در ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﺠﺰا ،اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎهﺗﺎن ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ و از درون
ﺣﺲ آزادی ﻣﺎﻟﯽ را در ﺷﻤﺎ ﭘﯽرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﺎهﻫﺎی آﺗﯽ اﮔﺮ درآﻣﺪﺗﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺖ ،اﯾﻦ ﭘﺲاﻧﺪاز را ﺑﻪ دو و ﯾﺎ ﺳﻪ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﯿﺪ .ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﺎ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﮐﻞ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺧﺪا اﺗﻔﺎق
ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﻣﻘﺪار ﭘﺲاﻧﺪازﺗﺎن در ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﭘﺲاﻧﺪاز دارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻬﻢ آن ﭘﺎراداﯾﻢ و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﻮل.
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد و در زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﻮل ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﺬر ﻋﻈﻤﺖ در وﺟﻮدﺗﺎن ﻣﯽﻣﯿﺮد .ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ
آوردهاﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از ﮐﻒ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
ﻫﻔﺘﻢ -دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ در ﺗﻼش و ﮐﺎر ﺳﺨﺖ:
ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺧﻼف ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی
ﭘﺮ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .از ﺗﻮﻣﺎس ﺟﻔﺮﺳﻮن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ آﯾﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ،ﺷﺎﻧﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ .ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻫﺸﺘﻢ -دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻤﺮ:
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ .ﻋﻠﻢﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﺬا
در ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﺎریﺗﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﺮ ﺷﻮﯾﺪ.

ﻧﻬﻢ -دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ در ﭘﺸﺘﮑﺎر و ﻣﻘﺎوﻣﺖ:
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ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪی اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ اﺳﺖ .ﻟﺬا اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﮐﺎرﺗﺎن اﯾﻤﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﮐﺎر دﺳﺖ از ﺗﻼش ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﭘﺸﺘﮑﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮداﻧﻀﺒﺎﻃﯽ در ﻋﻤﻞ و ﻣﻌﯿﺎری اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
آن.

دوﺳﺘﺪار ﺷﻤﺎ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ آزﻣﻨﺪﯾﺎن

ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در دوره آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در  150روز ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

