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 کنند   ی موفق از انجام آنها امتناع م  ار ی که افراد بس   ی کار   10
 مقدمه 

، هنر فراموش شده رها "درست   یکارها "عالوه بر هنر هوشمندانه انجام  برای افراد موفق  
 وجود دارد.  نیز  "اشتباه یکارها"کردن 

نفر از من   هاده،  "کن  ی بهتر فکر کن، بهتر زندگ" کنفرانس ساالنه ما    نی در ماه گذشته، در اول
 . "میدهیم همه کارها را انجام  " که من و آنجل چگونه  دندیپرس

 زنان شرکت کننده در این سمینار گفت: یکی از  

سازنده   موفق و  قدرنیاچگونه    ؟دیده یمرا انجام    هاکار  نیا  همه  "مارک و آنجل، چگونه
 یهر سال صدها پست وبالگ   د،یکنیم  یزبانیرا م  یباورنکردن  یهاچگونه کنفرانس  د؟یهست

را راهنما  یجوصدها دانش  د، یسینویم ا  د،یکنیم  ییشاد مانند من   ی هالیمیشخصًا به 
ا  انیمشتر و    جویان دانش م  نیبه  پاسخ  زمان  د،ی دهیسرعت  هنوز  با   ی برا   یو  گذراندن 

ممنونم که    یلیاما خ  افتد،یهمه اتفاق م  نیچطور ا  دانمیمن نم  د؟ی دار  گریکدیخانواده و  
 " ...   دیده یمانجام  کار را  نیا

ممکن است ما را   یکه چگونه افراد خاص  نمیبب   توانمیم  کنم، یکه به درون نگاه م  رون یاز ب 
که    میداشته باش  اریدر اخت  ییمعجون جادو   ینوع  دی شا  .تصور کنند  "سازنده   موفق و   اریبس"

به انجام    کارها را   رسدیممکن به نظر م  یاز آنچه از نظر انسان  شی ب  دهدیبه ما امکان م
 .میبرسان

از   ی ا مجموعهوجود ندارد، فقط    جادویی  معجون  چیاست که ه  نی ا  قتی، حقحالبااین
عمد  یها انتخاب و  ب   یبرا  ی مستمر  رفتارها  باورها،  هاعادت بردن    نیاز   یمنف  یو 

و   بودیم موردیباسترس  پر ازما  ی صورت زندگ نیا ریکه در غ دهندیمهم  دستبهدست
 . شدیمروزهای از دست رفته و ضایع شده، ما پر از   یهامیتقو
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 ی: س ی به انگل موفق 

Successful 

 به چه معناست؟   چیست و   ت یموفق 

 شما دارم:   یدو خبر خوب برا   د، ی موفق هست ی زندگ ف ی تعر   یاگر در تالش برا 

 ستین ریشروع دوباره د یوقت برا چیه .1
 کنید  فیتعر درا برای خو  ت ی موفق دیبا هستید که شما این  .2

 ی وقت   حالنی باا  .میهست  یاجتماع  تی موقع  ای پول    ،یشغل  نیاز ما به دنبال عناو   یار یبس
 .میکن ینم بودن احساس موفق ،میکن یم  دایدست پ زهایچ همینبه 

ا  اتفاق  نیا را   یدر زندگ  ت یموفق  دیتوانیم  یکه شما تنها زمان  افتد یم  لی دل  نیبه  خود 
 افتنیو به شما در    شودیم شما    یباعث شاد  یز ی چه چ  دی که مشخص کن   دی کن  ی ر یاندازه گ

 . کند یمهدف کمک 

با  یز یچ   تیموفق  که شما  برا  دی است  را  تعر  یآن   دیگری   کسچیهو    دیکن  فیخودتان 
انجام کاری مفید   یبه معنا   تواندیم   تیشما انجام دهد. موفق   یرا برا  این کار  تواندینم

 ی شغل  شرفتیاحساس پ  یبه معنا  تواندیم  موفق بودنتفاوت باشد.    جادیو ا  ایدن  برای
 باشد. 

این موارد موفقیت بر  کارها  ییتوانا  یبه معنا  تواندیم  عالوه  باشد که دوست   ییانجام 
فرزندان   یممکن را برا   تیترب  نیبهتر  دیمعنا باشد که بتوان  نیبه ا  ممکن است  یا.  دیدار

 (منبع )  .دیخود فراهم کن

 ؟می چگونه موفق شوحاال سوال مهم این است 

 دهند ی نم آنها را انجام    موفق  ار ی افراد بس کارهایی که 

 کنند ی م   یخوددار   برای ایجاد تغییر در محیط اطرافشان، از منتظر ماندن   افراد موفق   –  1
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"آماتورها    بارکی  نگیک   ون ی است  بق   نندینشیمگفت:  الهام هستند،  بلند   هیو منتظر  فقط 
 ." روندیم و به سر کار  شوندیم

که در   یهرکساست که در    یرفتار   نیترجیرا،  کردن  اقدامآشکار نسبت به    یر ی سوگ   کی
  ،یز ی برنامه ر  کهدرحالی. شودیم افت یخود است،  یدر زندگ یباورنکردن یانجام کار  ریمس

آسان    اریبس  نی مهم است، همچن   دی پروژه جد  کیهنگام شروع    ،مناسب  ریو تدب  یاستراتژ 
 . د یخود را به طور نامحدود در موارد فوق از دست بده موثر کنترل است که

  ی که شروع به انجام کار   یا . از لحظهدی تا زودتر اقدام کن  دیخود را به چالش بکش   دیشما با
به اشتراک گذاشتن   ،ی کی زینمونه ف   کیکاغذ، ساختن    ی کلمات رو   نوشتن)مثالً    دی کنیم
که در    دیکنیم  افتیدر  یبازخورد ارزشمند   با انجام چنین کارهایی  (،ره یو غ   د،یجد  یهادهیا

  ی دگاه یبا د  دیتوانیم  نیبنابرا  د،ی خود را اصالح کن  یاصل  دهی ا  کندیبه شما کمک م   تینها
از انتظار کشیدن برای ایجاد تغییرات    نی؛ بنابرادی به جلو حرکت کن  رگذارتریتأثو    ترآگاهانه

 بیرونی دست بردارید و شروع به اقدام کنید. 

 : ت ی راز موفقنقل قولی در مورد  

شجاعت ادامه دادن است    ن ی : ا ست ی کشنده ن   هم   شکست   و   ست ی ن   همیشگی   ت ی "موفق
 که مهم است."  

 ل ی چرچ  نستون ی و 

 شوند ی نم   سرزنش کردن   وارد بازی افراد موفق    –  2

 تیشما مسئول  ایمالک شما خواهد شد.    تتانیموقع  ای  دیخود هست  ی فعل  تیمالک موقع  ای
کردن خود   . سرزنشکندیمکار را    نیا  یگر یشخص د  ای   دیریگیمخود را به عهده    یزندگ

  ت یگرفتن مسئولنبر عهده    یراه آسان برا  کی  ن یا  .دهدیم انجام    یقربان   کی  کاری است که
انگشت   خود،  دروننگاه کردن به    یجا بهاست که    ترساده  یلیخود است. خ  کارهای  جینتا

به   کار  نیا  انجام  .ستی. سرزنش سازنده نبگیرید  یگر ید  زیچ  ایبه سمت شخص    اتهام را
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 وقتی   .شودی نمبرنده    ،سرزنش  یکس در باز   چیه  .کندینمکمک    ی گر یشخص د  ایشما  
باید در جای دیگری به کار   دیکنیم صرف    سرزنش کردن  یکه برا  یو استرس   یمقدار انرژ 
را دشوار   یراه حل واقع  افتنیو    از بین برده  به جلو  رو   حرکت  یشما را برا  قدرت،  گرفته شود

 . سازدیم

به یک فرد موفق  شتریب  تالش زمان    ده یاست؛ وقت آن رس  دهیفرارس  برای تبدیل شدن 
که مسئول درون    یرهبر زمان    م؛یری بپذ  یشتر ی ب  تیاست  تغ  دهی فرارساز  زمان   رییاست. 

بگذار احترام  خود  به  که  است  آن  وقت  د  و   دیاست؛  سرزنش  بردار  گرانی از  و   میدست 
 !خودمان بسازیمرا   مانیزندگ

 : و تالش   تی موفقنقل قولی درباره  

دانستن   از طریقخود    نسبت به  تیرضا   میمستق  جه ی است که نت  یآرامش خاطر   تی "موفق
 تالش   ، حداکثردیدار  را  اشییتواناکه    یز یچ  نیشدن به بهتر  لیتبد  یشما برا  این است که

 ."  دیاکرده خود را

 جان وودن 

 کنندی م خودداری    ، بسیار بلند در ابتدای کار   ی هاقدم بسیار موفق از برداشتن    اشخاص   –   3

ما شناور هستند، ما    ذهندر  فقط  هستند که    یم ی ما هنوز فقط مفاه  یعال  یهادهیا  یوقت
 ی اما جنبه منف  ست،یبد ن  ذاتاً   فکر کردنبزرگ    که درحالی.  م یواقعًا بزرگ فکر کن  میدار  لیتما

 ل یما تما  ،گری دعبارتبه.  شودیماقدام    دست زدن به  یبرا  یاست که اغلب مانع  نیآن ا
و    رسند،ب  از آنچه هستند به نظر  تردهی چ ی که پ  میفکر کن  یی خود تا جا  ی هابه پروژه  میدار

م  بارهاوبارها  نیبنابرا ب  میشویمتوقف  زمان  خودمان  به  شدن   یبرا   یشتر ی تا  آماده 
 .مینداز یب عقب   به را زدناقدام   به و دست میهداختصاص  

تر و بالفاصله  کوچک  یهاتیخود را به فعال  یها دهی، ا" بزرگ   یفلج فکر " از    یر ی جلوگ  یبرا
 یزبانیتر را با م بزرگ   اس یکنفرانس در مق  کی  دهی ا  دیتوانیم   ای. آدیکن  میتقس  شی قابل آزما
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 د ی توانیم  ایآ  د؟یکن  شی آزما  جایگزین کرده و   ترکوچک  یمحل  یدادهای از رو   ی ا مجموعه
و آن را با نوشتن چند پست مرتبط در   دیریبگ  را در نظر  ی ادهیا  ،کتاب  کی  نوشتن  یبرا

، آنها کار کوچک که افراد شاد و موفق  1000  :مثالً ؟ ) قرار دهید  شیآزما  خود مورد  تی ساوب
انجام م  را از    دیتوانیم  ای( آدهند یمتفاوت  را    پیاده سازی یک پروژه، مدل کلیقبل  آن 

 نشی ب د،یکرد شیآزما ترکوچک اسیخود را در مق دهیکه ا یهنگام ؟کنید تجسمترسیم و 
   داشت. دیخواه سطوح باالتر راخود به   دهی ا یارتقا  یبرا  ازیموردن  یهادادهو 

:  د ی کن   جاد ی ا   ر یی تغ   ا یدن   ن ی در ا   د یتوان ی نم   ند یگو ی م وجود دارند که به شما    افراد "دو دسته از  
 ." دی موفق شو   شما   ترسند ی م که   یی و آنها   ترسند ی مکه از تالش    ی کسان 

 گوفورث   ی ر 

برا در تالش   ی ها قدمبرداشتن    از  د،ی هست  دیروال مثبت جد  ای  روتین  کی   جادی ا  یاگر 
کار را   نیکس ا  چیاما ه  ،د یادهیشنرا    نی. من مطمئن هستم که قبالً ادی کوچک شروع کن

. اگر د ی، شروع کنکشدیمکمتر طول    ای  قهیدق  10روزانه که    روتین  کی . با  دهدینمانجام  
باورنکردن مقاومت  مدتو    دیکرد  یاحساس  به  کار  آن  انجام  شکست   قهیدق   10  برای 

روز قبل   60و سپس هر روز به مدت    دیکاهش ده  قهیدق  3  ای  قهیدق  5آن را به    د،یخورد
در   عادتبرای ساختن یک  .  بمانید  بندیبه آن پا  د،یده  شی افزا  یمدت زمان را کم  نکهیاز ا

 ن یا  مهم  بلکه  د، یدهیم   اختصاص   زمان برای انجام یک کار  که چقدر  ستین  نیابتدا، مهم ا 
 . دیزن یمدست به اقدام کار  نیانجام ا یاست که چند بار برا 

 کنند ی م امتناع  ، باشد   آنها حق با    شه ی هم  دی با   نکه ی از تظاهر به ا افراد سازنده و موفق    –  4

موضع    دی. شما بادیدر کوتاه مدت اشتباه کن  د ینبا  د،یدر بلندمدت کارآمد باش  نکهی ا  یبرا
شما اشتباه بوده   هیکه نظر  دیو اگر متوجه شد  دیکن  شی خود را آزما  یهاهینظر  د،یریبگ

  د یبفهم   کندیآزمون و خطا است که به شما کمک م   فرایند  کی  نی. ا دیریاست، آن را بپذ
  شه ی از هم  ترمهم  اریدرست است بس  یز یچه چ  نکهی ا  دنی درست است و فهم  یز یچه چ

 است.  نظریات شما درست بودن
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سازنده است. راستش را   موفق و   هر فرد  یزندگاز    یضرور   یبخش  ، آزمون و خطا  فرایند
برا  کی هر    یوقت  د،یبخواه ما  اجرا    یدی جد  دهیا  بارنیاول  یاز  اغلب   جهینت  ،میکن یمرا 

آموخته شده در طول   یها درساست که    نی. نکته مهم ا دیآینمچندان خوب از آب در  
و بهبود   دیجد  یاستراتژ   کی   جادیو ا   هیاول  دهی اصالح ا  یرا برا  پیاده سازی ایده خود  فرایند

 . دی کن بیترک با یکدیگر افتهی

است.   و ناامیدی  یهودگیب   یبرا  ین یتمر  ،بارنی اولدر    کارهاانجام درست    یبرا   و توقع   انتظار
 ی اتیح  ،خدمات  ایمناسب به محصول    دهیا  کی  لیتبد  یو تکرار برا  ش یآزما  ،ینمونه ساز 

و از   دیمراقب آنها باش   کی از نزد  د، یخود دلسرد شو  ی"هاشکستاز "  نکهی ا  جایبهاست.  
  بعداً .  دیبهتر استفاده کن  ی ز یساختن چ  ی برا  د ی اآموخته. سپس از آنچه  دیریآنها درس بگ

  ، انتظارش را داشتید که    تی موفق  ی از سطح  به  زود   ای  ری. ددی آن را دوباره و دوباره انجام ده
 . افتی دیخواهدست 

 : و شکست   تی موفقنقل قولی درباره  

د   ی از شکست   گذر   ت ی "موفق اشت   گر ی به شکست  دادن  از دست  زدن    وپا دست   اق یبدون 
 است."  

 ل ی چرچ  نستون ی و 

 کنند ی م  امتناع خود    ی از منحرف شدن از اهداف اصل اشخاص بسیار موفق    –  5

به آنجا    دیخواه یم  ی کهجایبهخود را  ،  قدم به قدم  د،یباش  ریگیمتعهد و پ  ،کوشاشما    یوقت
 . دیخود متمرکز بمان  یاصل اهداف یرو دیرساند. اما با برسید، خواهید

 یاد یز  دیجد  یهادهیا  شرفت،یپ  نی احتماالً در ح  ،د یکنیمکار    تربزرگ   یهاپروژه  یرو   یوقت
اهداف پروژه   جیتدربهدهد که    زهیانگ به شما    تواند یم  نی . ابه ذهنتان خطور خواهد کرد

.  مینامیم  (project scope creep)   را "خزش دامنه پروژه"  نیما ا  .دیخود را گسترش ده
  ن ی کند. بهتر  رممکنیغ  باً یتقر  را  یز یهر چ  یواقع  لیتکم  تواندیم  و منحوس  عادت شوم  نیا
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 یرو  دیدار  می که تصم  ید ی است که در شروع هر پروژه جد  نیامر ا  نی از ا  یر یجلوگ  یراه برا
. د یسی، بنودیاکردهخالصه    در آن  خود را  یساده که اهداف اصل   هی انیب  کی  د،یآن کار کن

حداقل خود را    یخالصه هدف اصل  (میکن یماست که ما اغلب فراموش    ی بخش  ن یا)سپس  
سر زشت    نشان دادن که خزش دامنه شروع به    ی. هنگامدیمجددًا مرور کن   یکبار در هفته

   .دیریبه شما برسد آن را بگ نکهی قبل از ا دی توانیم، کندیم خود

که درست انجام    ی تا زمان   د یآن کار کن   ی و رو   د ی و آن را نگه دار   پیدا کنید خوب    ده یا   ک "ی 
   " شود.

 ی زن ی والت د 

 زنند ی م سر باز   ی از تمرکز بر موارد منف افراد موثر و موفق   –  6

 !دیتمرکز کن مثبت یزها یچ یرو  ارانهیهش

( The Happiness Advantage)   "یشاد  تی مز  مورد "  در  راً یاخکه    یمطالعه علم  کی
دارند، نسبت به    یمثبت  یخلق و خو  ص،یکه قبل از تشخ یثابت کرد که پزشکان، انجام شد

در   یقابل توجه  ش یهستند، به طور مداوم افزا  یمنف  ای  یخنث   یکه در حاالت ذهن  یپزشکان
 تر ع یدرصد سر  20  باً یتقر دهدیبه آنها اجازه مکه    کنند یتجربه م  را  خود  ی فکر   یهاییتوانا

 دهند.  ص یتشخ مشکل بیماران خود را از حد معمول

 با دیدگاه  رفت و نشان داد که فروشندگان  گری د  یها حرفه  سراغهمان مطالعه سپس به  
ب شاد  و  همتا  50از    شیمثبت  از  بدب  یمنف  انیدرصد  ب  نیو  .  فروشند یم   شتریخود 

، به طور کنندیماحساس نشاط   یاضیقبل از شرکت در امتحانات ر  ی کهکالج   آموزاندانش
 . کنندیمخود بهتر عمل  ی و منف یمداوم از همساالن خنث

 ی زمان  درعملکرد خود    نیبهتر  ارائه  ی برا  یعیما به طور طب   مغزکه    شودیمعلوم م  نیبنابرا
 ، یمکنیکه مثبت فکر م  یزمان  برای  بلکه  ،داریم طراحی نشده  یخنث  ی حت  ای  یکه افکار منف

 ساخته شده است. 
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  د ی . آرزو نکن ستندی که افراد ناموفق حاضر به انجام آن ن   دهند ی م را انجام    ی "افراد موفق کار 
 ." م بهتر بود  من   کاشی ا  بلکه بگویید:  بود،   تر آسان   د یده ی م ی که انجام  کار 

 ران   می ج

  ی ها ت ی موفقمنجر به    ت یکوچک که در نها  یگرفتن بردها   ده ی از نادموفق    ی هاانسان  –   7
 کنند ی م   ی ، خوددار شوندی م بزرگ  

  الت مشک  مسائل و   حل خالقانه  تعدد دفعاتو    ادیتالش ز  ازمندیکه ن  یبزرگ  یها پروژه  در
کوچک در طول   یمهم است. چگونه؟ با جشن گرفتن بردها  اریهستند، حفظ شتاب بس

 ن ییخود تع   یبرا   یتر کوچکاست که نقاط عطف    نیکار ا  نیانجام ا  ی راه برا  نیترسادهراه.  
 که ارزش جشن گرفتن داشته باشند.  دیکن

. کشدیمحداکثر تنها چند هفته طول    آن  لیکه تکم   دیکن  میتقس  ییهر پروژه را به فازها
، و  کندیمتر    ت یریاست که هر پروژه بزرگ را قابل مد  نیاوالً ا   کرد،یرو  نیمضاعف ا  تیمز

 . کندیم  جادیدر هر پروژه ا و امیدوار کننده  یشیافزا "بردهای"  نکهیدوم ا

 :  نکته 

 ی حت   ،کنید  ارزیابیانجام شده را    یتا کارها   دیمکث کن   یا دورهمهم است که به طور    اریبس
 . باشد شیدر پ  یادیاگر هنوز راه ز

(  ان یپا ی ب آگاهانه )و    ی از ناکارآمد   شوند ی مافراد موفق شناخته    عنوان به کسانی که    –   8
 کنند ی م جلوگیری 

 نید! وقت گذاشت. فکرش را بک  د یدر زمان با ییصرفه جو یاوقات برا یگاه

در زمان    یاد یز  ییصرفه جو  به بعد  نجایتا از ا  دیوقت بگذار  یامروز کم  دیتوانیمچگونه  
 ؟ خود را تجربه کنید
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و    تراثربخشراه    ای. آدیریرا در نظر بگ  دیدهیم کار انجام    نیکه به طور منظم در ح  یفیوظا
 ی راه  د؟یریبگ   ادی  دیتوانیمکه    یتر ع یسر  برانیموجود دارد؟    ی برای انجام آنهاکارآمدتر 

کار خاص    کی  دیبتوان  د ی ، شامثالعنوانبهآن؟    یسپار برونیا    یواگذار   ای  یخودکارساز   یبرا
کارآمدتر سه   ش رو   کی  و پیاده سازی   اجرا   زمان الزم برای  و  د یکامل کن  ،قه یدق  30را در  

سه    با صرف وقت شود و    لیروزانه تکم   دی با  یا قهی دق  30. اگر آن کار  کشدیمساعت طول  
کمتر   ای  قهیدق  10را به    همان کار  انجام  کارآمدی بیشتر، زمان الزم  منظوربهبرای یکبار    ساعت

  ن یانجام ا  یراه ساده برا  کیرا دارد.    یگذار   ه یسرما  ارزشاست که    یکاهش دهد، راه حل
توسعه    د،یصفحه کل  ی برهاانیماست. )   فی خودکار کردن وظا  یبرا  یکار استفاده از فناور 

در   که    یآموزش به کس  نی(. همچن ره یو غ  لی م یا  یصندوق ورود   یلترها یدهنده متن، ف 
 بهره وری برای    یگر ید  ی ها نهیگز  زی ن  به دیگران  کار  یبه شما کمک کند و واگذار انجام کارها  

 . هستند بیشتر

خودکار انجام    صورتبهرا امروز    یشتر ی ب  یتکرار   یکه هر چه کارها  دی داشته باش  اد یفقط به  
 .د یکارآمدتر باش  یکمتر   و زمان تالش صرف  با دیتوانیم  د،یمحول کن  یا به دیگران دیده

 کنند ی م   یکس خوددار همه  و    ز ی به همه چ   " بله "از گفتن  افراد فوق موفق   –   9

باشد. زمان و    سختشما    یبرا  انجام این کار  اگر  یحت  د یکن  نیرا تمر  "نه گفتن"  دی شما با
باتجربهستین  تینهایبمولد    سازنده و   یانرژ  افراد  با  دانندیم   و موفق  .    ، از زمان   دیکه 
 محافظت کنند.  دقتبهو تمرکزشان  یانرژ 

و    یسندگی. کسب و کار نو میاکردهخودمان خوب عمل    در حد من و آنجل در دهه گذشته  
از    یگر یمرب فراتر  ب   یاهایرو   نیتر بلندپروازانهما  ما   35000از    شی ما شکوفا شده است. 

که فعاالنه در دوره    میدار  جوصدها دانش  ،می افروختهنسخه از کتاب منتشر شده خود را  
 اریبس  یشخص   پیشرفت با موضوع    کتاب  کی   راً یاخ   .اندکرده  نامثبتما    یبه شاد   گشتباز 

"موفق   نام  شاد   با  دوره  به  در   را   (Getting Back to Happy course)   " یبازگشت 
. می اکردهرا برگزار    کن(  ی. کنفرانس توسعه )بهتر فکر کن بهتر زندگ میا فروختهبزرگ    یاسی مق
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ب و  زیادیما    نش یتخصص  حتحال بااین.  دارد   متقاضیان   ی راحت به  میتوانستیماگر    ی، 
 ی کاف   یکار زمان و انرژ   نیانجام ا  م،یارتقا ده  باالتری خود را به سطح    ی تجار   محصوالت

ما    یهاتی( که به همان اندازه در فهرست اولوی)خانوادگ یشخص اهداف  یتمرکز رو  یبرا
 ی و اساس  یمیارتباط صم  یبرقرار   یبرا   یکاف   یزمان و انرژ   یا  .میکردینم مهم هستند را پیدا  

 . میدادیم از دست  و خوانندگانمان را   انی دانشجوبا 

 نکته مهم: 

 ، د ی ارا که به آن دعوت شده  یهر فرصت بزرگ  دیستیکه مجبور ن  دیداشته باش   خاطربه  شهیهم
 ی هاکه فرصت  دیداشته باش  ادیبه    د،یهست  ی یک پروژهاجرا   در حینکه    ی. هنگامدیریبپذ
 یاصل   یهاتیاز اهداف و اولو  تانپرت شدن تمرکز  یبه معنا   تواندیم   رمنتظرهی و غ  دیجد

 .هر کسی داردسازنده بودن   و  در موفق ماندن یمهم سهم  "نه گفتن "شما باشد.  

اوقات شکسته شوند،    ی گاه   ن ی قوان   ست ی که قرار ن   ده ی ا   ن ی ا   رش ی از پذ موفق    یها آدم   –   10
 کنند ی م  ی خوددار 

و    کنمیمادعا  من    ایآ من  آنجلکه  اوقات  همسرم  اساس    بیشتر  زندگ  9بر  باال    ی اصل 
اصول و    نی ، احالبااین.  میدهیم انجام    این کار را  بله، درست است، ما اغلب  ؟میکنیم

شما   یشوند که برا  تیرعا  دیبا  یفقط تا زمان  کسب و کارو    یزندگ  یراهنما برا  نیقوان  ریسا
 فرد منحصربه  تیموقع  راصول د  نی از ا  یکی. اگر با به کار بردن  دهندیم و نتیجه    کنندیمکار  

در   نباید به اجرای آن ادامه دهید.   لزوماً   شده است،  رممکنیغ  ای  موقف  شرفتتانیپخود،  
 . است ترمناسبشما   یکه برا راه حلی باشید عوض به دنبال پیدا کردن

 اکنون نوبت شماست ... 

شمابا    مقاله  نیا  ایآ ▪ چن  یهمخوان  موقعیت  اگر  کدام    نیداشت؟    نکته است، 
 جذابیت را برای شما داشت؟  ینشتریب
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 به اشتراک گذاشتن   یبرا  یداستان  ای  بیشتر   یبهره ور   یا راهکار بهتری برای  نشیب  ایآ ▪
 د؟یدار سراغ

نوین  زندگی  آموزشی  بیشتردوست    مجموعه  بشنو  دارد  نظرداز شما  ز  ات.  در  را    ر یخود 
 .د یبه اشتراک بگذار با دیگران خود را یهادهیاو    دیسیبنو

 منبع: 

marcandangel.com   

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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