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چکیذه کتاب اثر مرکة دارن هاردی ()2
ىِو ٌیصث چَ چیزی یاد ىی گیرید یا از چَ اشحراجژی و جاکحیکی اشحفاده ىی کٍید،
ىّفلیث در ٌحیسَ ادر ىرکب ةَ دشث ىی آید.
ادر ىرکب دو غيم ،ادر ىرکب اصّل دشحیاةی و زيع آوری پاداش ُای ةزرگ از
ىسيّغَ گزیٍَ ُای کّچک ةَ صّرت ُّطيٍداٌَ اشث .گام ُای کّچک و ةَ ظاُر
ةی اُيیث  ،اگر در ظی زىان و ةَ صّرت پیّشحَ اٌسام طّد جغییرات اشاشی و ىِيی را ةَ
دٌتال خّاُد گذاطث.
ىّفلیث غيیق یک فردٌ ،حیسَ گزیٍض اٌحخاب ُای کّچک و زیرکاٌَ ای کَ ةا
پیّشحگی و دتات در ظّل زىان جکيیم طده اٌد ىی ةاطد .چانض ةر اٌگیزجریً زٍتَ ادر ىرکب
ایً اشث کَ ،ىا كتم از ایً کَ ةحّاٌیو ٌحایر ىفید را طاُد ةاطیو ،ىستّریو ةَ ظّر پیّشحَ و
ىّدر ةرای ىدجی جالش کٍیو.
ُیچ چیز ىاٌٍد ىّفلیث طکصث پذیر ٌیصث  :در دوره ای از زىان  ،جسرةَ کردن
ىّفلیث شالىحی و دروت ةاغخ خظٍّد طدن و آشّدگی خاظر ىا ىی طّد ةَ دٌتال آن ىا
کارُایی کَ ةاغخ طدٌد در ایً زایگاه كرار ةگیریو رُا ىی کٍیو در صانی کَ ىّفلیث واكػی
و ةادوام ٌیاز ةَ کار کردن و جالش ىصحير دارد .ایً ایده کَ رشیدن ةَ ىّفلیث ىاٌٍد دریافث
کرون فصث فّد  ،جضّیم یک شاغحَ غیٍک و گرفحً غکس شی دكیلَ اشث را کٍار ةگذارید
و شػی ٌکٍید خّد را ةا ایً ةاور فریب دُید کَ ورزطکاران ُزاران شاغث جيریً ٌکرده اٌد.
pars namad dade

pars namad dadeha

Pars namad dadeha


 تلفكس  - ( 027 ) 88949670 -5 :فاكس ) 027 ( 88949679 :
URL:www. parsnamaddata.com 
E-mail : info@parsnamaddata.com 

تهران – هيدان  7تير –خيابان قائن هقام -نرسيده به خيابان فجر -نبش کوچه سام -پالك  – 77طبقه 4

انتخاب ها:
ةایصحی از اٌحخاب ُایی کَ طيا را از ىلصد اصهی جان دور ىی کٍٍد آگاُی یاةید .اگر
جصيیو گرفحَ اید از ةدُی ُا رُایی یاةید ةاید ىّاظب ُر ریانی کَ خرج ىی کٍید ةاطید  .اگر
جصيیو ةَ کاُض وزن گرفحَ اید ةاید ُر چَ را در دُان خّد ىی گذارید در ٌظر داطحَ ةاطید
و خالصَ ُر کاری کَ ىی کٍید در ٌظر داطحَ ةاطد .طاید ایً کار ،کار ظاكث فرشایی ةاطد
اىا ایً فرآیٍد طيا را ىستّر ىی کٍد از نضظَ نضظَ کارُای آن ةخض از زٌدگی کَ جيایم ةَ
رطد یا جغییر دارید و جصيیو ُایحان آگاُی یاةید و او را جضث کٍحرل خّد درآورید و از
ىصیر ىّرد ٌظرجان ىٍضرف ٌظّید.
عادات
افراد ىّفق نزوىا ةاُّش جر یا ةا اشحػدادجر ٌیصحٍد ،اىا غادات خّةظان آٌِا را در
ىصیری كرار ىی دُد کَ آگاه جر  ،طایصحَ و ىاُرجر ظاُر ىی طٌّد .غادات ةدی کَ در آٌِا
افراط ىی کٍید ىٍسر ةَ جرکیتی از ةدةخحی ُای پی در پی ةرای طيا خّاُد طد .کّچکحریً
جػادل در کارُای روزىره ةَ ظّر طگفث اٌگیزی ٌحایر زٌدگیحان را جغییر خّاُد داد.
چرایی
اگر ىی خّاُید در زٌدگی پیظرفث ُای چظيگیر داطحَ ةاطید ةایصحی ةرای آن دنیم
داطحَ ةاطد دنیم طيا ةایصحی اٌگیزه ای خارق انػاده ةاطد  ،طيا را ىستّر ةَ ایساد جغییرات ،
ىّرد ٌیاز خّد و زٌدگیحان کٍد وكحی دنیم ةَ اٌدازه کافی ةزرگ و ىِو ةاطد طيا اراده
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ىی کٍید و ُر گٌَّ چگٌَّ و چعّر را اٌسام ىی دُید.
ارزش ها
وكحی ةا اٌحخاةی روةرو ىی طّید از خّدجان ةپرشید :آیا ایً اٌحخاب ةا ارزش ُایو
ُيحراز اشث؟ اگر ةّد اٌحخاب کٍید و اٌسام دُید و اگر ٌَ اٌساىض ٌدُید و پظث شرجان را
ُو ٌگاه ٌکٍید.
تاثیرات
ىا جضث جادیر ایً شَ ٌیروی ٌفّذی ُصحیو.
 -1داده ُا  :آٌچَ کَ طيا ذًُ خّد را ةا آن جغذیَ ىی کٍید.
 -2جداغی کٍٍدگان :افرادی کَ زىان خّد را ةا آٌِا ىی گذراٌید.
 -3ىضیط :آٌچَ کَ طيا در آن ىضاصره اید.
چیزی کَ ىغزجان را ةا آن جغذیَ ىی کٍید ،جادیر ىصحلیو و كاةم اٌدازه گیری ةر
شّدىٍدی و ةاروری طيا دارد .ةرای ىاٌع طدن  ،ىغز از زذب داده ُای ىخرب  ،ةی رةط و ةا
جادیرات ىػکّس ٌیاز ةَ یک شعش ُظیاری فّق انػاده داریو و ایً ىراكتث و ىضافظث از ىغز
در ةراةر اظالغات ىٍفی ٌتردی ةی پایان اشث .صذف داده ُای ورودی ىٍفی ةَ جٍِایی کافی
ٌیصث .ةرای صرکث در ىصیر درشث ةاید ةد را ةیرون ةریزید و خّب را وارد شازید.
گروه ىرزع طيا جػییً کٍٍده  %59ىّفلیث و طکصث طيا در زٌدگی اشث .ىا ىیاٌگیً
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ٌ 9فری ُصحیو کَ ةیظحر ةا آٌِا در جياشیو .افرادی کَ وكث خّد را ةا آٌِا
ىی گذراٌیو جػییً ىی کٍٍد چَ گفث و گُّایی ىّرد جّزَ ىا كرار گیرد و شراٌسام ىا آٌچَ
کَ آٌِا ىی خّرٌد را ىی خّریو ُيان گٌَّ کَ آٌِا شخً ىی گّیٍد صضتث ىی کٍیو وكحی
ىاٌٍد آن فکر ىی کٍیو و  ...و ىػيّال ُو کاىال ةی اظالع ُصحیو از ایً طتاُث .جادیر
دوشحان ةر طيا دكیق و ىاُراٌَ اشث کَ ىی جّاٌد ىذتث یا ىٍفی ةاطد .ىیاٌگیٍی از درآىد ،
جٍدرشحی و یا ٌگرطِای پٍر ٌفری کَ طيا ةیظحریً وكث را ةا آٌِا شپری ىی کٍید چیصث؟
اشاىی ایً پٍر ٌفر را ةٍّیصید ،صفات ةارز ىذتث و یا صحی ىٍفی آٌِا را ةٍّیصید و ةیٍدیظید
کَ آیا ایً ُيان زایی اشث کَ ىً دوشث دارم ةاطیو؟ پس از ایً کار جصيیو ةگیرید کَ
ةاید راةعَ جان را ةَ چَ طکم اداىَ دُید .گاُی ٌیاز اشث کَ کاىال كعع راةعَ کٍید ،گاُی
الزم اشث راةعَ جان را ىضدود کٍید و گاُی ُو ٌیاز اشث رواةعيان را گصحرش دُیو.
جصيیو كاظع ةگیرید و ةراشاس غيهکرد و ظرز فکر دیگران ةرایظان وكث ةگذارید و ایً را
ةداٌید کَ شاغث ظّالٌی کار کردن ةا افرادی کَ صفات ىظحرك کيی ةا ُو دارید اٌرژی جان
را جضهیم ىی ةرد .پس ةا کصاٌی وكث ةگذارید کَ خعّط فکری ىظاةَ و یکصاٌی دارید و آٌِا
ُو ىذم طيا ىتَ رطد طخصیث خّد اُيیث ىی دٍُد ،یکدیگر را ارزیاةی و جظّیق کٍید .ةا
ُو گام ُای ىّفلیث را ظی کٍید.
ةَ یاد داطحَ ةاطید ُر چَ را طيا جصيیو گرفحَ اید جضيم کٍید و ىدارا کٍید دكیلا در
طرایط و رویدادُای زٌدگی طيا ىٍػکس ىی طّد.
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ىّفلیث فرایٍدی اشث ظّالٌی کَ از ایساد جغییرات کّچک در خّدىان ةَ
دشث ىی آید ُيیً اٌحخاب ُای کّچک و ُّطيٍداٌَ.
اٌحخاب ُای ىا  ،شرٌّطث و آیٍده ىا را ركو ىی زٌد ،آیٍده ُيان چیزی اشث کَ ىا
آن را ىی شازیو .اٌحخاب ُای کّچک روزىره ىان یا ىا را ةَ زٌدگی دنخّاه ىی رشاٌد یا ةَ
یک فازػَ خحو ىی طّد.
یک ُظدار ىِو ةدُو :کصب ىّفلیث شخث اشث ،ایً فرایٍد پر زصيث ،ىالل آور و
صحی ةػضی وكث ُا خصحَ کٍٍده اشث .پّندار طدن ٌ ،افذ و زِاٌی طدن در رطحَ خّدجان
آُصحَ و دطّار اجفاق ىی افحد.
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