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((با توجه به شرایط فعلی ،خالصه مدیریت بحران را شروع کردیم ،ادامه کتاب علم ثروتمند شدن را بعد
از این مجموعه ارائه خواهیم داد))

خالصه ای ممتاز و عالی از کتاب مدیریت بحران (برایان
تریسی)
موانعی که پیش روی انسان قرار می گیرند ،حصارهایی ذهنی هستند که
می توان با اتخاذ رویکردی سازنده و دقیق آن را در هم شکست .

کالرنس بلیزر
واکنش نشان دادن به چالش ها
بین سالهای  3491تا  ، 3493تاریخ دانی به نام آرنولد توینبی (  )3به تالیف
مجموعه ای دوازده جلدی به نام ،مطالعه ای در تاریخ پرداخت که در آن فراز و فرود بیست و
شش تمدن را طی  1333سال مورد بررسی قرار داد.
توینبی دریافت که برای نشان دادن واکنش موثر به تهدید خارجی  ،رهبر اگر خواهان
بقای قبیله یا گروه خود بود ،باید بی درنگ آن را از نو سازمان دهی می کرد اگر او
تصمیمات درستی می گرفت و تمهیدات مناسبی اتخاذ می کرد ،قبیله بر چالش موجود فائق
می آمد .دشمن را شکست داده و در ادامه رشد کرده و قویتر می شد.
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اما در حین رشد و قویتر شدن قبیله  ،رویارویی تازه ای با دیگر نیروها و یا
قبیله متخاصم بزرگتر ایجاد می شد که این نیز به نوبه خود چالش دیگری را پدید می آورد،
تا زمانی که رهبر و قبیله به مقابله و غلبه بر چالش های اجتناب ناپذیر پیش رو

ادامه می داد ،بقاء و رشد شان نیز ادامه می یافت .با تداوم رشد و توسعه گروه یا قبیله
از طریق غلبه موفقیت آمیز بر چالش های اجتناب ناپذیر ،حتی یک قبیله کوچک مثل
مونگول ها (مغول ها) عاقبت به یک پادشاهی و سپس تمدن بزرگ تبدیل می شد که
سرزمین های پهناور ،گنجینه های عظیم و مردم بسیاری را تحت سلطه خود در می آورد.
رشد شخصی شما
تنها بخشی از معادله چالش  -واکنش را که می توانید تحت کنترل درآورید ،واکنشتان
است .تمام چیزی که قادرید تعیین کنید ،نحوه واکنشتان به فراز و نشیب های زندگی
شخصی و کارتان است  .واکنش شما تحت کنترل شماست.

از طریق واکنش موثر  ،قادر خواهید بود بر چالش های اجتناب پذیری که در سراسر
زندگیتان با آن روبرو می شوید ،غلبه کنید .در تالش برای یادگیری نحوه واکنش دهی موثر،
دانش ،تجربه ،شعور و پختگی شما بیش از پیش رشد و توسعه یافته و نهایتا به موفقیت دست
خواهید یافت.
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مقابله با چالش
کلید داشتن عملکردی بهینه در لحظات بحران زندگیتان ،در دستان خود شماست،
بدین معنی که به جای مشکالت ،مصممانه بر راه حل ها تمرکز کنید .هر چه بیشتر به
راه حل های احتمالی بیندیشید ،راه حلهای بیشتری به ذهن تان خطور می کند .اگر بیش از
مشکالت به راه حل ها فکر کنید ،مثبت تر ،متمرکزتر و خالق تر خواهید شد .هر چه بیشتر
در رابطه با اقدامات خاصی که می توانید به عمل آورید اندیشه کنید ،بیشتر تحت کنترل
خواهید بود.
به شما مژده می دهم هر آنچه که شما برای مقابله با مشکالت یا بحران های
زندگیتان بدان نیازمندید ،همین حاال در وجود شماست .هیچ مشکلی وجود ندارد که شما
نتوانید با تمرکز عمیق آن را رفع نمایید .هیچ مانعی وجود ندارد که شما قادر نباشید با اراده و
پشتکار کافی بر آن غلبه کرده یا از آن بگذرید.
گمان نمی کنم که برای دستیابی به موفقیت ،خصیصه ای ضروری تر از
پشتکار و استقامت وجود داشته باشد .این پشتکار است که می تواند بر همه چیز
حتی بر طبیعت فائق آید.

جان دی راکفلر
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