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فزهَل ًاتغِ ّا ()31
پایثٌذی تِ خذهت ٍ کیفیت
طانّده زٌدگی ةر خدىث ةَ ىردم اشحّار اشث .اگز خَاّاى
اثزتخطی تیطتز در کار ٍ سًذگی ّستین ،تایذ پیَستِ خذهت تِ

دیگزاى را کاًَى تَجِ لزار دّین .در صلیلث پاداش ىا از خزاٌَ ةیکران
کائٍات ةا خدىاجی کَ ةَ دیگران عرضَ ىی کٍیو ٌصتث ةَ ىصحلیو دارد.
ةعضی افراد در ارجتاطات و ىٍاشتات خّد جخو دو رٌگی و ٌفاق
ىی کارٌد ،در ةصحر کار و فعانیث ،شصحی و جٍتهی ىی افظاٌٍد و ٌاجّان از
درك اغم کظث و درو ،طگفحٍد کَ چرا ىدام ةا طکصث و اٌدوه رو ةَ رویٍد
و یا اكتال از آٌان روی پرجافحَ اشث .ایً کّردالن از درك ایً صلیلث
عاززٌد کَ شرپیچی از ایً كاٌّن کیِاٌی ( كاٌّن عهث و ىعهّل ) فرزاىی
زز غو و اٌدوه و طکصث ٌدارد .ةرداطحی کَ اىروز از کظحزار زٌدگیحان
ىی کٍید ،ىضػّل ةذری اشث کَ در گذطحَ افظاٌده اید .کو ٌیصحٍد افرادی
کَ ةدون جّزَ و درك غضیش از ایً كاٌّن طالیی ىایهٍد در زایی کَ
ٌکاطحَ اٌد ةدروٌد و از زایی کَ ٌیفظاٌده اٌد گرد آورٌد و اغهب ةَ عهث
جخهف از ایً اغم ،چیزی را از دشث ىی دٍُد و از فلدان آن رٌر ىی ةرٌد.
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ًمص لاًَى کطت ٍ درٍ در رٍاتط
اگر ةا کّدکان خّد در پرجّی عزت  ،وكار  ،عظق  ،عزت ٌفس و جایید
و جضصیً رفحار کٍید فرزٌداٌی ىذتث  ،ىّفق  ،ةا طِاىث و طادىان پرورش
خّاُید داد .اگر در زٌدگی ىظحرك رضایث و شعادت و طادىاٌی ىی طهتید،
ىی ةایصحی ىّزتات شرور و رضاىٍدی ُيصرجان را فراُو اورید .تٌْا کافی
است کِ ّز آًچِ هی طلثیذ ،تذرش را تکاریذ.

یک ةازرگان کاىیاب ةاید ُيّاره خّد را ةا آن چَ ىظحریان ىی زّیٍد
ُيگام شازد  ،ةرای جاىیً ُر گٌَّ ٌیاز آٌان ةکّطد و ةَ اىر کیفیث ،خدىات
و كاةم اعحياد ةّدن کاال ةصیار اُيیث دُد .اگر ىایهید ةر پاداش خّد
ةیفزایید ،ةَ صکو اغم ( از ُر دشث کَ ةدُی  ،از ُيان دشث ىی گیری)
ىی ةایصحی کيیث و کیفیث کار خّد را ىرکز جّزَ كرار دُید .افرادی کَ در
ةراةر خدىات خّد پاداش ةیظحری ىی طهتٍدٌ ،داٌصحَ ةذرُای طکصث
اكحػادی و ىانی خّد را ىی افظاٌٍد.
تمسین هطتزیاى
اگر در ىّشصَ و یا طرکحی ىظغّل ةَ کارید ،ةا شَ گٌَّ ىظحری رو ةَ رو
ُصحید .ىلام ىافّق  ،اونیً ىظحری طياشث کَ ىّكعیث کٌٍّی خّد را از او
شحاٌدید و ىّظف ُصحید ىلػّد ىّرد ٌظرش را ةرآورده کرده و رضایحض را
فراُو آورید .کارکٍان ىّشصَ دوىیً ىظحریان طيایٍد .
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ایً کصان ُيپای طيا در جضلق اُداف طرکث یاریحان
ىی کٍٍد شراٌسام شّىیً ىظحری طيا فردی اشث کَ ةاید ىضػّل و یا
خدىات طيا را اشحفاده کٍد و ٍظیفِ داریذ رضایت اٍ را اس ّز حیث
فزاّن کٌیذ.

زیگ زیگهر ٌّیصٍده و شخٍران ىظِّر ىی گّید  ( :اگر دیگران را
ةرای دشحیاةی ةَ خّاشحَ ُایظان ةَ صد کافی کيک کٍید ،جلریتا ىی جّاٌید
ةَ جيام آىال و آرزوُایحان ةرشید) ةَ ةیاٌی دیگر ةرای جضلق اُدافحان در
زٌدگی ىی ةایصحی ةَ اطکال ىخحهف زىیٍَ جضلق اُداف دیگران را فراُو
آورید.
راُ هیاى تز کسة ثزٍت
ٌظام اكحػاد آزاد ةر جّنید اٌتّه ةرای جّده  ،اشحّار اشث  .از ایً رو
دشحیاةی ةَ دروت و طّکث ىصحهزم آن اشث کَ ةا جّنیدات و خدىات اٌتّه
ٌیاز ىردم را ةرآورده کٍید.
جام پیحزر و راةرت واجرىً در کحاب ( ةَ شّی ةِحریً ُا ) پس از ةررشی و
جضلیق پیراىّن طرکث ُا ،از ىّفلث جریً طرکحِای آىریکا ةَ ایً ٌحیسَ
رشیدٌد کَ جيام ایً طرکحِا در زىیٍَ کیفیث و زهب اعحياد جا شر صد
وشّاس دكث ةَ خرج ىی دٍُد و ُيّاره ةَ ىظحریاٌظان ىی اٌدیظٍد .در
ایً طرکحِا ىظحری ارةاب و شاالر ُيَ کارکٍان اشث و در صد یک شهطان
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طان و ىلام دارد ( طرکث ُای ىّفق ) ةرای ارائَ خدىات
ىطهّب  ،کیفیث خّب و كاةم اعحياد ةّدن ،ةصیار ُزیٍَ ىی کٍٍد و در زىیٍَ
ارائَ خدىات فّق انعاده دكیق اٌد .ةخض كاةم جّزِی از فرغث ىدیران ةَ
ةضخ درةاره خدىات ىی گذرد .ةَ اعحلاد آٌان ةا ارائَ کیفیث و خدىات خّب،
شّدآوری ةَ خّدی خّد جاىیً ىی طّد.
تسیاری اس ضزکت ّا تا صزف ّشیٌِ ّای سزسام آٍر
تثلیغات ،هطتزیاى سیادی را تِ سَی خَد جلة هی کٌٌذ در عیي
حال تِ سثة عذم هزغَتیت فزآٍردُ ّا ٍ خذهاتطاى ًوی تَاًٌذ
ایي هطتزیاى را حفظ کٌٌذ.

ُيچٍیً ةرخی رشحّراٌِا پّل کالٌی را ةرای زهب ىظحریان ُزیٍَ
ىی کٍٍد اىا ةَ کیفیث غذا کيحریً جّزِی ٌدارٌد .ةَ ایً جرجیب ىظحریان
پس از یک ةار غرف غذا در چٍیً رشحّراٌِایی آن را جرك کرده و دیگر
پظث شر خّد را ُو ٌگاه ٌيی کٍٍد .در ٍالع ،تخلف اس لاًَى کطت ٍ
درٍ رسق ٍ رٍسی را تٌذ هی آٍرد ٍ فزجاهی جش ضکست ٍ
تٌگذستی ًذارد.

اگر طيا ةحّاٌید ةَ ةِحریً طیّه ىيکً ةَ ىظحریاٌحان خدىث کٍید ،اگر
ةحّاٌید ةَ گٌَّ ای عانی و ىاُراٌَ ىظحریان را در ىلام یک شهطان ةتیٍید
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و خّد را رعیث ایظان جهلی کٍید ،جلریتا ةَ ُر کاری دشث
ةزٌید ،ىّفق خّاُید طد  .ایً ٌکحَ را چراغ راه خّد كرار دُید .اغم اشاشی
ةرای راه اٌدازی یک صرفَ آن اشث کَ ٌیازُای ىردم را ةظٍاشید ،آن را
جضلق ةخظید و از رضایث کاىم آٌان یلیً صاغم کٍید.
ىّفلیث طغهی در گروی جّزَ ةَ دو ٌکحَ اشثٌ :خصث جّنید اٌتّه و
دوم زهب رضایث ىظحریان  .طيا ةاید ُيّاره ةکّطید کَ ةرای اٌسام
خدىات خّب و ىفید ةرای ىردم ،جّاٌاییِای خّیض را جلّیث کٍید.
تَجِ تِ اًگیشُ ّا ٍ ًیاسّا
ّز کسة ٍ کار هَفمی لاتل تمذیز ٍ تحسیي است سیزا
تَفیك در یک حزفِ تز ایي ًکتِ داللت دارد کِ کاال ٍ یا خذهات
جذیذ ،ارساى ٍ تا هزغَب تِ هزدم عزضِ ضذُ است.

اوز ةّرن ٌیاز طدید ىردم را ةَ کاىپیّجرُای كاةم صيم ( نپ جاپ )
جظخیع داد و ةا شاخث و عرضَ آن ةَ ةازار ،فروش کاىپیّجر را در زِان
ىحضّل کرد در صلیلث دروت اٌتّه طرکحِا ،صاغم جّنید کاالُایی اشث کَ
یا وزّد ٌداطحَ و یا ةَ طیّه ای ةِحر در خدىث آصاد ىردم كرار گرفحَ اشث.
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