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فرمًل وابغه ها ()5
غلبه بر مسائل ي تًجه به فرصت ها
 -1ةَ گٌَّ ای ةا ىسانَ ةرخّرد کٍید کَ پٍداری راه خم ُای ساده و ىٍعلی ةی ظتراٌَ
در اٌحظارٌد کَ ةَ سراغضان ةروید .ایً ٌّع ٌگرش ،خسی ىذتث ،گسحراٌٍده و
خيایث کٍٍده را ةَ صيا انلاء ىی کٍد ،چٍدان کَ جردید ٌدارید راه خهِایی ةَ زودی
پیش رویحان كرار خّاُد گرفث.
 -2از کهيات و غتارات ىذتث اسحفاده کٍید زیرا آٌچَ ةا ذًُ و زةان از خّد ةیرون
ىی فرسحید  ،ةَ ُيان صیّه ةَ صيا ةاز ىی گردد ةٍاةرایً ةَ جای اسحفاده از کهيَ
ىسانَ کَ کالىی ىٍفی اسث ،از کهيَ ةی ظرف (ىّكػیث) و یا کهيَ ىذتث (فرظث)
اسحفاده کٍید.
 -3ىّكػیث یا فرظث را روصً و دكیق ةر روی کاغذ جّظیف کٍیدُ .يان گٌَّ کَ پٍجاه
درظد درىان ةیيار ةَ دكث و جضخیط پزصک ةسحگی دارد ٌ .یيی از ىسائهی کَ در
ظّل روز ةا آن ىّاجَ ُسحید ،ةا یک جػریف دكیق و روصً خم و فعم ىی صّد.
وكحی ٌيی داٌید ةا چَ در ىجادنَ ُسحید ،چگٌَّ ىی جّاٌید صیّه غهتَ ةر آن را ةیاةید.
-4

ةَ جيام دالیم ىستب ایً ىّكػیث یک ةَ یک اصاره کٍید .ایً ٌکحَ ىِو را ةاید در
ٌظر داصث کَ چَ ةسا یک ىسانَ یا ىّكػیث ةدون ةرظرف کردن اٌگیزه ُا و غهث ُا،
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ةَ ظّر ىّكث خم و فعم صّد در غیً خال ةَ خاظر ةر جا ىاٌدن ریضَ ،ادر
ىٍفی خّد را ةر روی صيا داةث و پایدار ٌگَ دارد.
 -5جيام راه خم ُای ىيکً را ةا صرح و ةسط ةَ روی کاغذ آورید  .ةرای ایً ىٍظّر از
خّد ةپرسید کَ صیّه ُای ىخحهف خم و فعم ایً ىّكػیث چیسث ؟ آٌگاه راه خهِای
روصً و آصکار را جسث و جّ کٍید.
 -6ةر ُيَ واضح و ىترًُ اسث کَ در ُر اوضاع و صرایط جعيیو گیری از ةالجکهیفی
ةِحر اسثٌِ .ایث جالش خّد را ةکٍیدن کَ جعيیيحان درسث ةاصد ونی خحی اگر
جعيیو صيا ٌادرسث از آب درآید ،اظالغاجی کَ از غيهکرد كتهی خّد کسب ىی کٍید
ةَ صيا ىجال ىی دُد کَ ةا جعدیح ىسیر ،جعيیو درسث جری اجخاذ کٍید ةَ ُر
خال در کّره راه غيم اسث کَ اىکان ججهی ،اراده و اظالح و جػدیم پدیدار ىی صّد.
 -7ىسئّنیث خّد را جيام و کيال پذیرفحَ و آن را ىّ ةَ ىّ ةَ ىرخهَ اجرا گذارید،
ُيچٍیً وظایف کسان دیگر را ةا ظراخث ةَ ایضان خاظرٌضان کٍید.
 -8برای تحقق کامل هر مًرد  ،زمان دقیقی را تعییه کىید.

 -9ةی درٌگ دسث ةَ غيم ةزٌید ،ةَ پیش ةحازید و در راسحای غهتَ ةر جٍگٍاُا و ىّاٌع جد
و جِد کٍید.
جيرکز اٌرژی ةر روی یک ىسانَ یا ىّكػیث واخد و چستیدن ةَ آن جا جدلق کاىم ،صاه کهید
غهتَ ةر ىّاٌع ىدسّب ىی صّد.
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تحریک ویريی خالقه
كّه خالكَ از ُر خیخ ةَ یک غضهَ یا ىاُیچَ صتاُث دارد ،درسث ةَ ُيان سان کَ ورزش
غضالت را كّی جر و سانو جر ىی کٍد ،كّه خالكَ ٌیز ةا اسحفاده ىکرر صکّفاجر و ةارورجر
ىی صّد .ذًُ را ةَ چٍد پرسش کهیدی زیر ىحيرکز کٍید.
 -1ةَ راسحی چَ ىی خّاُید و در ظهب اٌجام چَ ُدفی در جکاپّ ُسحید؟
 -2چگٌَّ كعد دارید ٌیث و ىلعّد خّد را جاىَ غيم ةپّصاٌید؟
 -3فرضیات اساسی کَ ةَ آن جکیَ دارید چیسث؟
آیا ىيکً اسث ایً فرضیات ٌادرسث ةاصد ؟ ایً ٌکحَ را ةَ یاد داصحَ ةاصید کَ فرضیات
وادرست ي غیردقیق ریشه هر شکست ي واکامی است .قبل از هر چیس ،ریشه
واکامی را در فرضیات وادرست ي مبهم جست ي جً کىید.

 -4اگر کار دیگری را در پیش گیرید  ،کاری کَ دكیلا ةرخالف کار کٌٍّی صياسث ةا چَ
غّاكتی رو ةَ رو خّاُید صد ؟ اٌدیضیدن ةَ ایً پرسش و جالش ةرای یافحً پاسخی
ةرای آن  ،كّه خالكَ ذٍُحان را ةرای ةرخّرد ةا ىسایم جدریک ىی کٍد.
 -5خالكیث از جراوصات ذًُ صياسث  .ةَ خّد ةیایید ةَ خّدجان ٌگاه کٍید و ىػدن ظال
را در خّدجان جسث و جّ ٌيایید ةرای غهتَ ةر ىسایم و جٍگٍاُایی کَ ُر روز ةا آن
رو ةَ رو ُسحید ژرفحریً و اٌساٌی جریً ٌگرصِایی را کَ ٌستث ةَ زٌدگی دارید
ةضٍاسید و جغییر دُید.
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 -6خالكیث فلط در ذًُ آرام ٌضّ و ٌيا ىی کٍد .از ایً رو ةا ذٍُی ةاز و فارغ از
ُر گٌَّ آصفحگی و جالظو  ،جدلیق  ،ىعانػَ  ،کارآىّزی و صرکث در سيیٍار را ةا کار
و جالش خّد جرکیب و جهفیق کٍید .صاید ایً کارُا دصّار و وكث گیر جهلی کٍید .آری
خق ةا صياسث بی جهت ویست که بازودگان هرگس به چىیه کارهایی ته در
ومی دهىد.

 -7ةرای افزایش سعح درآىد خّیشُ ،يّاره درظدد یافحً صیّه ای ٌّ و ةدیع ةرای
جاىیً ٌیازُای ىردم ةاصید.
 -8خعاُای خّد را کاٌّن جّجَ كرار دُید و از نغزصِا و کاسحیِای خّیش درس ةگیرید
ةا ىرور و ةررسی اصحتاُات و جعدیح ىسیر  ،یک دوره کارآىّزی جکٍیکِای ىّفلیث
ةرای خّد جرجیب دُیدُ .يّاره ةَ گٌَّ ای ةا ىسایم و جٍگٍاُا ةرخّرد کٍید کَ گّیی
اٌّاع ىسایم ةرای جیز کردن اةزارُای روخی صيا ةَ سّیحان رواٌٍد.
 -9ةَ ذًُ صِّدی خّد اغحياد کٍید .ىکاٌی خهّت و سرصار از آسایش و آراىش و ایيٍی
ةرای خّد در ٌظر ةگیرید و ُر روز در ایً ىکان دكایلی ةا خّد و فرزاٌگی ةرجر خّد
ىحعم صّید .ىردان و زٌان ةزرگ ُيّاره از ٌّای ةاظً خّد پیروی کرده و چّن یاری
ٌازٌیً و خردىٍد و گراٌلدر ةا آن راةعَ ةركرار کرده اٌد.
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به طًر کلی وابغه ها دارای يیژگی های زیر هستىد
انف – از ذٍُی ةاز و گضّده ةِره ىٍد و ایً جّاٌایی را دارٌد کَ ُياٌٍد کّدکان كّه جخیم
خّد را ةرای آفریٍش جعّیری روصً از آٌچَ ىی خّاٍُد ةَ کار ةرٌد .ةػالوه ةرای خم و
فعم ىسائم  ،جيام زوایا و جّاٌب آن را کٍجکاواٌَ ةررسی ىی کٍٍد و در ژرفا و غيق ىسایم
غّظَ ور ىی صٌّد و آٌلدر روی آن کار ىی کٍٍد جا راه چاره در ةرون ةَ ظّرت واكػی جهّه
گر صّد.
ب -وابغه ها از ایه تًاوایی برخًردارود که ویريی ذهه را به طًر کامل بر ياالتریه

ي مطلًبتریه هرمی که در هر لحظه دارود متمرکس کىىد ةَ ةیاٌی دیگر ُيیضَ و جدث
ُر صرایعی ذٍُضان ةَ یک ىّضّع واخد ىحيرکز اسث .جيرکز جّاٌاییِای دروٌی ةَ ىّردی
خاص ،چّن اصػَ نیزر ،اىّاج ظّفٍده اٌرژی را در جِث ىّضّع ىّرد ٌظر ُدایث کرده و در
ىدت زىاٌی کّجاه ىی جّاٌد اٌحظارُایيان را از زٌدگی کاىال دگرگّن کٍد.
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