
 

 

 ٌطت دلیل بزای ضکست افزاد در ایه حزفً َجُد دارد

اها تایذ تْجَ داضتَ تاضین . فکش هیکٌٌذ کَ ایي یک کاس هْقت است یا کاس کساًیست کَ ضغل دیگشی ًذاسًذ کَ اًجام تذٌُذ  :جذی وگزفته کار -۱

اغلة کاس سا جذی ًویگیشًذ چْى ُوَ فکش هیکٌٌذ کَ تشای ساٍ اًذاصی یک ! تلکَ تاجش هْقت داسین ! کَ چیضی تَ ًام تجاست هْقت ًذاسین 

داضتي چٌیي . کٌن اگش خْب اص آب دسآهذ آى سا جذی خْاُن گشفت  خیلیِا هیگْیٌذ اهتذاى هی. تاالیی داسد   سشهایَتجاست هْفق ًیاص تَ 

پس . چِاسچْب رٌُی هثل ایي است کَ یک تاجش تگْیذ کَ هي دس یک ًاًْایی سشهایَ گزاسی هی کٌن اگش خْب تْد سپس آى سا جذی هیگیشم 

 .ل دسآّسد اّل تایذ جذی گشفت ّ تؼذ تایذ پْ

 .یؼٌی تایذ دس آى هضسػَ قذم تضًذ ّ کاس کٌذ ّ ضخن تضًذ ّ آتیاسی ًوایذ . تِتشیي کْد تشای یک هضسػَ جای پای دُقاى است 

دس ایي کاس تا ّجْدیکَ ٌُْص خْدتاى چکی ًگشفتَ ( هثل ُش کاس دیگشی.)ایي کاس ایواى هیخْاُذ . آفت ایي تجاست است  (:Doubt)ضک  -۲

تَ افشاد تاصٍ کاس ُطذاس تذُیذ کَ اص .طش ایٌکَ طشح سا دیذٍ ایذ ، دس کشدٍ ایذ ، ضاُذ هْفقیت دیگشاى تْدٍ ایذ ، سپس ایواى آّسدٍ ایذ ایذ تَ خا

 :ّاسد هطاجشٍ ًطْیذ هگش آًکَ ضوا صادة ًفْر تاضیذ ّ . هٌفی تافاى ّ سّیادصداى دّسی کٌٌذ 

 َاقعا اس مىفی بافان دَری وماییذ

تْ چطْس تَ خْدت جشئت هیذُی فکش کٌی کَ هیتْاًی تشتشی داضتَ تاضی دسدالیکَ هثل ها : دس دقیقت تا هٌفی تافی خْد هیگْیٌذایي افشاد 

ّقتی هْفقیتِای « !ًــَ»تؼذ اص یک هذت ، ُوَ افشادی کَ تَ ضوا هیگفتٌذ . ُستی ؟دس ػْض تَ افشادی ًضدیک ضْیذ کَ ػاضق ایٌکاس ُستٌذ

. دّسی اص هٌفی تافاى خیلی جاُای دیگش ُن تْصیَ ضذٍ است: تْضیخ ایٌکَ.)ضوا ًگاٍ هیکٌٌذ ّ هیگْیٌذ کَ کاس خْتی است  ضوا سا تثیٌٌذ ، تَ

تَ هشدم کن اطالع گفتَ هیطْد کَ اص کفاس دّسی کٌیذ ّ کتاتِای ضالَ سا ًخْاًیذ اها اص افشاد ػالن ّ صادة ًفْر  هثال دس تؼلیوات هزُثی 

تَ جای دلسشد (پس تایذ دقت کشد کَ ّاسد هطاجشٍ ًطْیذ هگش آًکَ ضوا صادة ًفْر تاضیذ. تیاییذ ّ تا کفاس تذث کٌیذ  هیخْاٌُذ کَ تشػکس

ضوا هؼیاس .اگش ضوا سا پس صدًذ تَ دلیلص فکش کٌیذ . تَ تاّس فکش کٌیذ ّ تگْییذ چشا فالًی ، هْفقیت سا دسک ًکشد . ضذى تَ هْفقیت فکش کٌیذ

پس ُش چیض هٌفی سا تَ سوت تاال ّ ُش چیض هثثتی سا تَ . ُستیذ ّ چَ تخْاُیذ ّ چَ ًخْاُیذ سّی آى ضثکَ ًفْر داسیذ اصلی ضثکَ خْدتاى 

اگش صیشهجوْػَ ُایتاى ضوا سا هٌفی تثیٌٌذ ، ایي هٌفی ّ ()Negative UP   &   Positive Down)سوت پاییي ُذایت کٌیذ ّ خیلی هِن است 

 (آًِا ُن صیش هجوْػَ ُایطاى سا دّ تشاتش ًا اهیذ هیکٌٌذ. هیطْد  duplicateػَ تاى ًااهیذ تْدى ضوا تَ صیشهجْ

ُش چَ . تشای هْفق ضذى دس ایي سضتَ تایذ توام جْاًة آى سا هطالؼَ ًوْد :کساوی کً بزای آمُسش دیذن در ایه تجارت َقت ومیگذاروذ -۳

چشا صٌایغ دستی ... چشا ضشّع تَ کاس کشدٍ؟ : هثال. د ضشکت چیض یاد تگیشیذتا آًجایی کَ هیتْاًیذ دس هْس. تیطتش تذاًیذ ، هسلطتشیذ 

 .پس خْد سا اص هٌافغ ّ اهتیاص آگاُیِا هذشّم ًکٌیذ . سّد ُش چَ تیطتش تذاًیذ اػتواد تَ ًفستاى تاال هی ... هذیشاًص چَ کساًی ُستٌذ؟ ...



اگش یک ساصهاى تضسگ تا چکِای تضسگ هیخْاُیذ؛ تایذ یکسشی فذاکاسیِایی  :تفکز میکىىذ کً ایه کار ، راي سزیعی بزای پُلذار ضذن اص -۴

دس ایي کاس تایذ دیگشاى سا .تایذ تِای هْفقیت دس ایي کاس سا دساب کشد . چطوپْضی کٌیذ... هثال اص چٌذ تفشیخ ّ هِواًی ّ . ُن اًجام تذُیذ 

 !اها ًَ تَ سشػت ( ٪۱۰۰)ٍ پْلذساس است پس ایي دشف. تشای لیذس ضذى پشّسش داد ّ ایي کاس صهاى هیثشد

تا  Levi Strauss. قاًْى اّل هثاسصٍ هیگْیذ کَ توشکض ُواى قذست است. توام افشاد هْفق توشکض داسًذ  :خیلیٍا ٌستىذ کً تمزکش وذاروذ -۵

چیض صیادی ! سال تْلیذ جیـي ۱۳۰الثتَ تَ تاصگی پیشاُي ُن دّخت اها تؼذ اص دذّد  .دّخت ضلْاس جیي تَ ُوَ جا سسیذ ّ فقط جیي تْلیذ کشد

 !تلذ ًیست دسست کٌذ اها جیي سا خْب تلذ است 

اگش هطتشی خْدتاى سا تیاّسیذ . اگش ًتْاًیذ کاستاى سا هؼشفی کٌیذ ، کسی ضوا سا جذی ًویگیشد  :ومیذاوىذ کً چطُر دیگزان را پزسوت کىىذ -۶

الثتَ قشاس ًیست کَ ُواى اّل تتْاًیذ هؼشفی کٌیذ . کٌذ کَ ضوا کاس سا جذی ًگشفتَ ایذ  ٍ تذّى آًکَ خْدتاى تتْاًیذ هؼشفی کٌیذ ، فکش هیدس جلس

آهْصش پس چگًْگی هؼشفی کاس سا یاد تگیشیذ ّ .داًذ کَ ضوا کاس سا جذی گشفتَ ایذ  اها تؼذ اص چٌذ هاٍ تایذ تتْاًیذ ّ اگش تتْاًیذ ، هطتشی هی

 .تذُیذ 

آیٌذٍ ضوا دس آیٌذٍ . هاٍ آیٌذٍ دس ًظش تگیشیذ  ۶ّضغ هجوْػَ سا دس . یؼٌی فقط اهشّص سا هیثیٌٌذ  (:فقذان آیىذي وگزی)آیىذي را وگاي ومیکىىذ -۷

آیٌذٍ تَ ضوا خیشٍ . ًثاضیذ  سال دیگش تاالخشٍ هیشسذ چَ اهشّص تَ فکشش تاضیذ ّ چَ 5تستگی تَ کاسُایی داسد کَ دس آیٌذٍ اًجام هیذُیذ یا ًَ ؟

 ضوا هیخْاُیذ چَ کاس کٌیذ ؟. ضذٍ است 

تیٌص اًساى سا تَ تکاپْ ّا هیذاسد . تذّى تیٌص اًساى اص تیي هیشّد . تَ آدهِای تذّى تیٌص اهیذ ًثٌذیذ  :کسی کً ضکست میخُرد بیىص وذارد -۸

خْاُیذ دس کاسی هْفق تطْیذ اّل هطذص کٌیذ  اگش هی. ُیذ سا هتٌْع هیکٌذ تیٌص کاسی کَ ُش سّص اًجام هیذ. تیٌص تَ اًساى جساست هیذُذ . 

 کَ ُذفتاى چیست ّ چَ چیضی سا ُذف گشفتِایذ ؟

 

 

 

 


