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فرمول وابغه ها ()7
وقص مطالعه در خودضکوفایی
مطالعه ،وکاتی را به ضما می آموزد که آموخته آن به ضیوه ای دیگر هرگس ممکه
ویست.

اٌحظارات گانّپ اخیرا کحاةی را زیرغٍّان ( خکایث ىّفلیث آىریکائیان ةزرگ ) در
شطح وشیػی ىٍحظر کردٌّ .یصٍده ایً کحاب پس از ىطانػَ و پژوُض پیراىّن ىّثرجریً
غّاىم ىّفلیث ةَ ایً ٌحیجَ رشید کَ جّجَ ةَ رطد و جّشػَ فردی  ،یکی از ىخحػات
طخػیحی زٌان و ىردان کاىیاب جِان اشث .ایً کصان ةَ طّر ىحّشط شاالٌَ ةیصث کحاب
را ةَ دكث ىطانػَ ىی کٍٍد.
ُرگاه ایً غادت را در خّد ةپروراٌید کَ ُر ُفحَ کحاةی را ةَ طّر کاىم ىطانػَ کٍید.
در طّل یک شال پٍجاه و دو کحاب ،در طّل ده شال پاٌػد و ةیصث کحاب ،از ٌظر خّاُید
گذراٌد طتیػی اشث کَ ةا ىطانػَ پاٌػد و ةیصث کحاب در زىیٍَ رطد و جّشػَ فردی در
جِاٌی کَ شاکٍاٌض ةَ طّر ىحّشط کيحر از یک کحاب در شال ىطانػَ ىی کٍٍد ىی جّاٌید در
زٌدگیحان جفاوت غيده پدید آورید اطخاص ىّفق ُيّاره درغددٌد جا اطالغات خّد را در
زىیٍَ ُای ىخحهف طغهی فزوٌی ةخظٍد و ُياٍُگ ةا آخریً جدّالت كاةهیث ُا و جّاٌایی
ُای خّد را ةَ کار گیرٌد.
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ُر روز غتح ،در ةرٌاىَ ای ُياٍُگ ةا ورزش غتدگاُی ،شی دكیلَ جا یک
شاغث از وكث خّد را ةَ ىطانػَ کحاب و ىلانَ ُای آىّزطی و انِام ةخض اخحػاص دُید.
آٌگاه كتم از جرک خاٌَ اُداف خّد را ةازٌّیصی کرده و طرح ىخحػری از ُر یک را ةَ روی
کاغذ آورید .ثتث اُداف روزاٌَ در دفحرچَ  ،ذًُ ٌاُظیارجان را فػال کرده و آن را در جِث
ىػٍا و ىٍظّر خاص ُدایث ىی کٍد.
گوش کردن به ووارهای آموزضی

ةَ اشحٍاد آىار و ىدارک ،راٌٍدگان خّدروُای طخػی شاالٌَ ةَ طّر ىحّشط ةیً
ُجده جا شی و طض ُزار کیهّىحر راٌٍدگی ىی کٍٍد ةَ ةیاٌی دیگر ایً افراد پاٌػد جا
ُزار شاغث یػٍی وكحی ىػادل یک جا دو جرم داٌظگاُی را در اجّىتیم ىی گذراٌٍد.
ایً ةدان ىػٍاشث کَ جٍِا از طریق گّش کردن ةَ ٌّارُای غّجی در اجّىتیهحان
ىی جّاٌید از ىداشً و ىّاُتی چّن ججرةَ ،داٌض  ،كّه اةحکار دیگران  ،ةَ ٌدّ اخصً
اشحفاده کٍید و ةَ یکی از ىطهع جریً و ةا اٌگیزه جریً افراد جاىػَ جتدیم طّید ایً ٌکحَ را
ُيیظَ ةَ یاد داطحَ ةاطید که هیچ کسی به تىهایی امتیازاتی چون تجربه ،داوص ،
قوه ابتکار را یک جا در اختیار ودارد.

مثلث خودضکوفایی
ایٍک كػد داریو درةاره ضهع شّم آن ،یػٍی طرکث در دوره ُا و شيیٍارُای آىّزطی
گفث و گّ کٍیو.
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اىروزه ةا جّجَ ةَ طیّه ای گٌّاگّن و ىحٍّع کصب داٌض  ،غفهث از رطد
وجّشػَ فردی ُرگز جایز ٌیصث .از ایً رو طيا ةَ طّر کاىم ىصئّل رطد و ارجلاء ةِره وری
خّیض ُصحید و ُیچ چیز ٌيی جّاٌد ایً ىصئّنیث را ٌفی کٍد خحی اگر طرکث یا شازىان
ىدم کارجان فرغحِای آىّزطی کّجاه ىدت را ةرایحان فراُو ٌيی کٍد ،خّد را در كتال کصب
اطالغات و داٌصحٍیِای جخػػی جازه ىصئّل ةداٌید .غدم جّجَ ةَ رطد و جّشػَ فردی کَ
گریتاٌگیر غانب ىردم طده اشث ىّجب ىی طّد کَ ایً کصان در ىراجب پاییً ىّكػیث و
ىلام در جا ةزٌٍد و راه را ةرای ُر گٌَّ جركی و کاىیاةی خّد شد کٍٍد.
هر چیس که برایت پیص بیاید محصول اودیطه های توست .افراد ةرگزیده و
پیظرو ىٍاةع ىخحهف کصب اطالغات و داٌصحٍیِا را ىد ٌظر كرار داده و از کّچکحریً فرغث
ةرای دریافث اطالغات جازه ةِره ىی ةرٌد در ٌحیجَ ةَ یيً ُدایث ىدام خرد ةرجر ،دشث ةَ
ةِحریً اٌحخاب ىی زٌٍد و غانو خّد را ةَ ةِحریً طکم ىيکً ىی آفریٍٍد.
رواٌظٍاشان دشحَ ای از ىردم را ( ةی غالخیحِای ٌاآگاه) خطاب کرده و ىّكػیث آٌان را
ىایّس کٍٍده جّغیف ىی ٌيایٍد .ایً گٌَّ افراد ةا ُيَ فخر و ىتاُات کَ ىی فروطٍد ،درةاره
فرٍُگ و غهّم پیظرفحَ داٌصحٍیِای روز آگاُی زیادی ٌدارٌد و در جهَ ای ذٍُی ىّشّم ةَ
(جهَ ُّطيٍدی) گیر کرده اٌد ایً افراد ةر ایً ةاورٌد کَ ةَ غهث ةرخّرداری از ُّش ،
اشحػداد و داٌصحٍیِای کافی ،ىطانب کحاةِاٌّ ،ارُا و یا شيیٍارُای آىّزطی ةرای آٌان شّدىٍد
ٌیصث .ایً ایده ُای کاذب و ىیان جِی ،شهطان و خاکو وجّدی آٌان ىی طّد و ٌيی گذارد
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کَ ذٍُظان را در ىػرض افکار ةدیع و ةکر كرار دٍُد جاشف آور اشث کَ
ةصیاری از فارغ انحدػیالن داٌظگاه ةا ایً جػّر پّچ و دنفریب کَ ىطانب كاةم یادگیری را
پیض از ایً آىّخحَ اٌد و ةا جرک داٌظگاه دفحرچَ جػهیو و یادگیری ةصحَ ىی طّد ،از خّد یک
كرةاٌی و یک ةازٌده ىی شازٌد .در خلیلث ایً پٍدار ٌاغّاب در كانب جرىزُا و ىّاٌع طخػی،
راُِای ىٍاشب را ةرای دشحیاةی ةَ ىّفلیث فردی و اجحياغی آٌان ىصدود ىی کٍد .ایً ٌکحَ
را ٌتاید در ٌظر دور داطث کَ فردی کَ ٌيی خّاٌد ةا طخػی کَ ٌيی جّاٌد ةخّاٌد یکصان
اشث ةا ایً كیاس فردی کَ ةر روی طخػیث خّیض کار ٌيی کٍد ةا فردی کَ ٌيی جّاٌد
شیاه جاىَ ةدةخحی را از خّد دور شازد و زٌدگی جازه ای را طروع کٍد جفاوت ٌدارد ةَ ُر
جلدیر ٌاداٌی یکی از ةزرگحریً دطيٍان ةظر اشث و اىروز ةا پیظرفث غظیيی کَ در طئٌّات
ىخحهف ٌػیب اٌصان گردیدهٌ ،داٌو کاری ُرگز كاةم جّجیَ ٌیصث.
ضص مرحله عملی به سوی خودضکوفایی

 -1از ُيیً اىروز ةا خّاٌدن ،ىطانػَ کردن ،گّش کردن ٌّارُای شخٍراٌی و آىّزطی و
طرکث در شيیٍارُا ةَ یک ىاطیً یادگیری خّدکار جتدیم طّید.
ُ -2ر چیز شاکً و راکد در طتیػث غفً و جتاه ىی طّد ةر ُيیً اشاس اگر اشحػدادُا
پرورش یاةد ىی درخظد ،اگر از ٌظر دور ىاٌد زٌگار ىی گیرد شفث و شخث ىی طّد .از ایً
رو خحی یک ندظَ ُو ٌتاید از جالش ةرای کصب داٌصحٍیِای ٌّ و ةدیع غافم طّید زیرا
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 -2زیرا ةا اٌدکی غفهث از ىصاةلَ ای کَ در جریان اشث غلب ىی افحید و ةا غدم
جذب اطالغات جازه  ،اىحیاز از دشث ىی دُید .در ُيَ خال و در ُيَ جا
گظّده ذًُ ،آىّزش پذیر  ،غالكيٍد و کٍجکاور ةاطید ایً را ةاید ُيیظَ در ٌظر
داطث کَ داىٍَ غهو و داٌض ةی کراٌَ اشث و ُرگز ٌيی جّان ةَ یکتاره ُيَ چیز را
درةاره ىّضّغی خاص فرا گرفث.
 -3شّاةق زٌدگی افراد طاخع و ىيحاز را ىطانػَ و غفات ٌیکّی آٌان را اشحخراج کٍید.
جا ةداٌجا کَ در زىیٍَ رىّز ىّفلیث ةَ یک کارطٍاس و غاخب ٌظر جتدیم طّید.
ةَ ةیاٌی دیگر ةا کاٌانیزه کردن جکٍیکِای ىّفلیث کَ جّشط افراد کاىیاب ةَ ةّجَ
آزىایض شٍجیده طده و از ىدک ججرةَ گذطحَ ،از ایً ٌیروی غظیو ةَ ٌدّ اخصً
اشحفاده کرده و آن را د ر راشحای اُداف غانیَ خّیض ةَ کار ةترید.
 -4ةا افراد ىّفق ىجانصث و ُيٍظیٍی کٍید ةا غلاةِا پرواز کٍید و از خظر و ٌظر ةا
ىرغاةیِا شخث ةپرُیزید ةکّطید کَ ىرام خّد را ةا ىٍض افراد ةرجصحَ ای کَ ىّرد
شحایض طيا ُصحٍد ىٍطتق کٍید و ٌلطَ ٌظرُای آٌان را در زٌدگی طخػی خّیض
دخانث دُید ،طخػیحی ةرای خّد پدید آورید کَ آىیزه ای از ىٍظِا  ،خهق و خّی و
شاخحار افراد کاىیاب ةاطد.
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ُ -5يَ ىا ةرای کصب ىّفلیث ،ثروت و ُر چیز ٌیکّی دیگر ٌیاز ةَ خيایث و
پظحیتاٌی داریو ةَ ُيیً جرجیب پس از غػّد از ٌردةان ىّفلیث ،ةاید دیگران را در
ةراةر کّچکحریً ىاٌع یار و یاور ةاطیو.
ةراشاس ججریتات اٌدوخحَ ام ،در خػّص افراد ىخحهف  ،دریافحَ ام کَ ةازٌدگان
ُيّاره جّجَ دوشحان و اطرافیان خّد را ةَ جياطای ةرٌاىَ ُای جهّیزیٌّی  ،گفث و گُّای
ةی خاغم و اجالف وكث جهب ىی کٍٍد .ةػکس ةرٌدگان رُاٌیده و ةخظاٌیده اٌد و ىایهٍد
ٌلطَ ٌظرُای شازٌده را ةا ُيٍّغان خّیض شِیو طٌّد و آٌان را طاد و ىرفَ و ىصرور ةتیٍٍد.
 -6رطد و جّشػَ فردی غزت ٌفس را جلّیث ىی کٍد و جخحَ پرطی اشث ةَ شّی کيال
فردی و دشحاوردُای غانی و ىحػانی .ةٍاةرایً دشث کو ،ةَ ُيان اٌدازه کَ در کصب و
کار و کصب خّد جد و جِد ىی کٍید ،ةرای رطد و جّشػَ ٌفس خّیض کّطض ةَ
خرج دُید .یلیً ةداٌید کَ ةا دشحیاةی ةَ اطالغات ٌّ و ةدیع  ،دروازه ای ةَ ظاُر
ٌاگظّدٌی گظّده ىی طّد و جاده ایی ةَ ظاُر ٌاىيکً پدیدار ىی گردد.
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