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من ذاتًا کارآفرین ام. به لحاظ شخصیتی طرفدار سودمندی هستم. همچنین به فلسفه و روانشناسی 
عالقه دارم، اما نمی توانم آن را در بانک ذخیره کنم چون نفع آش��کاری در آن نمی بینم. نظر ش��ما 

چیست؟

م��ن متوجه ی این نکته ش��ده ام که روش ه��ا و روش های متقن و محکمی وج��ود دارند که به 
انس��ان ها در دس��تیابی به نتایج مطلوب و غایی کمک می نمایند. می دانم که انسان هایی وجود دارند 
که شب ها برای چگونگی پرداخت صورت حساب هایشان بی خواب هستند؛ روش هایی که روح انسان 
را از ش��ب تاریک به صبح صادق رهنمون می س��ازد و این راهی است که در مسیر رسیدن به نتایج 

مشخص برای حل ابهامات و رفع سرگردانی ها وجود دارد. 

م��ن در این کتاب برای ش��ما از راه گمش��ده ی دس��تیابی به نتایج صحبت می کن��م و در مورد 
روش های متفاوت حذف موانع ذهنی سخن می گویم تا بتوانید به سودمندی دست یابید. من منظورم 
را با مفاهیمی مثل روشن ش��دن و نتایج توضیح خواهم داد. اینکه نگاهم به باورها چگونه اس��ت؟ به 

چه چیزی عمل می گویم؟ و کدام یک را بایستی انتخاب کنید و بفهمید؟

نگاهی به علم بیندازیم، جایی که دانش��مندان نظریه ای ارائه می دهند و س��پس سعی در اثبات یا 
رد آن دارند. اگر آن را اثبات کردند، تکرارش می کنند؛ اگر قادر به تکرار آن باشند، دانشمندان دیگر 
نیز برای آزمایش آن نظریه دس��ت به کار می ش��وند و آن را همان گونه تکرار می کنند. علم سعی دارد 
فرمول ها، مراحل، برنامه ها و فرضیاتی را بیابد که قابلیت عملیاتی ش��دن دارند، یا به عبارتی مواردی 
که به نتیجه ی غایی برس��د. در این کتاب من در جس��تجوی علم دس��تیابی به نتایج و رس��یدن به 
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س��ودمندی هس��تم. هنگامی که راه حل این مس��ئله را همانند دانش��مندان با آزمایش بر روی خودم 
فهمیدم، از دیگران برای اثبات این مسئله دعوت کردم.

هنگامی که دیدم این روش مثمرثمر اس��ت، به این نتیجه رس��یدم ک��ه علمی نیز وجود دارد که 
می تواند منجر به سودمندی شود حتی اگر قباًل بیان نشده باشد.

ما در مورد کارآفرینانی صحبت می کنیم که می خواهند فروش خود را افزایش دهند، هنرمندانی 
که مایل به ارائه ی نقاش��ی ها و نوش��ته های خود هس��تند، افرادی که می خواهند رستوران خودشان 
را داش��ته باشند و یا کس��انی که درصدد راه اندازی کسب وکار جدید خود هستند؛ مردمانی که زمانی 
تناسب اندام نداشته اند و می خواهند به آن برسند. ما از افرادی سخن می گوییم که مایل به برقراری 
ارتباط هستند درحالی که تاکنون منزوی بوده اند؛ ما از طیف وسیعی از نتایج مفید صحبت می کنیم.

درنتیج��ه، ما نی��از به انعطاف پذی��ری در فرمول های خود داریم، انعطاف پذی��ری که از خالقیت 
ش��خصی نش��أت می گیرد. من یکی از بزرگ ترین طرفداران بیان نیت و انگیزه هس��تم، اما یکی از 
طرفداران بزرگی هس��تم که به ش��ما یاد می دهم چیزی فراتر از خود ش��ما نیز وجود دارد. چه آن را 
قدرت برتر خود یا بُعِد خاّلق ذهن و یا حتی آن را تعادل میان نیمکره های چپ و راس��ت مغز خود 
بنامید؛ به هر اس��می که بنامید سیستمی وجود دارد که می تواند شما را با اطالعات جدیدی خارج از 

قلمرو کنونی علم به پیش ببرد.

در این هنگام خالقیت یا هنر وارد می شود که برای من ترکیبی از هر دو وجود دارد. هر انسانی 
ب��ه علم برای راهنمایی مس��یرش نی��از دارد. راه و روش این کار چیس��ت؟ چگونه می توان به نتایج 
و س��ودمندهایی ک��ه به آن نیاز داریم دس��ت یابیم؟ اما در کنار آن ب��ه خالقیت و هنر نوآوری برای 

دستیابی سریع تر به نتایج نیاز است.

علم همیش��ه در حال تغییر اس��ت. می توانیم به تاریخ رجوع کنیم و علمی را ببینیم که می گوید 
زمین صاف است یا خورشید به دور زمین می گردد. اما اکتشافات علمی جدید نشان داده اند که برخی 
از چیزهایی که فکر می کنیم واقعی هستند، حقیقت ندارند. بنابراین ترکیبی از علم و خالقیت منجر 

به ایجاد قدرت واقعی می شود.

اگرچه زندگی و فناوری دائمًا در حال تغییر اس��ت اما اگر به قرن های قبل برگردیم، چالش های 
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مشابهی می یابیم. ما هنوز همان خواسته ها را داریم. ما تأیید اجتماعی می خواهیم؛ نیازمند موفقیت، 
ارتباطات و دوستی هستیم. این مسئله همیشه در تجربه ی انسان صادق است. ما به روش ها، علم و 
مسایل ایجاد یک هنر خارج از زندگی نیازمندیم. این کاری است که من در این کتاب انجام می دهم. 
به مردم ابزاری می دهم که در همه حال مفید اس��ت، چه امروز و چه س��ال های بعد نیز مفید است، 

هرچندکه آن ها با چالش های خود روبرو هستند.

م��ن در یک خانواده ضعیف در اوهایو متولد ش��دم. پدرم در راه آه��ن کار می کرد، و چهار فرزند 
داشت. مادرم در خانه، نقش سنتی یک زن خانه دار را ایفا می کرد. اما من از همان اوایل می خواستم 
نویس��نده ش��وم. وقتی نوجوان بودم، با خودم تصمیم گرفتم که کتاب، نمایشنامه یا رمان بنویسم اما 
»موفقیت های یک ش��به«ی من حدوداً س��ه دهه طول کشید. در طول آن سال ها، من در داالس به 
س��ان یک بی خانمان زندگی می کردم، س��پس به هیوس��تون رفتم و در آنجا بیش از ده سال در فقر 

زندگی کردم.

من در تمام این س��ال ها،  رویاها، اهداف و انگیزه های بزرگی داشتم. فکر می کردم همه ی کارها 
را به درستی و از جهات بسیاری انجام می دادم. از رفتار خودمخّرب پرهیز کرده ام، از مشروبات الکلی 
و م��واد مخ��در دوری نموده و حتی از قمار هم روی گردان بوده ام. همه ی کارهای درس��ت را انجام 

داده ام اما به نتایج صحیحی دست نیافتم.

پس اجازه دهید اولین راهنمایی را به شما بگویم؛ با اولین شوک وحشتناک به زندگی خودم، به 
اجبار درک کردم که عقاید و باورهای من، واقعیت من را می س��ازند. این چیزی است که می خواهم 
ابتدائًا ش��ما آن را باور کنید، س��پس آن را توضیح خواهم داد و از دانش آن س��خن خواهم گفت. در 
طول این کتاب، من درباره ی چگونگی تغییر باورهای خود با ابزارهای مختلف صحبت خواهم کرد.

زندگی من در داالس گویی در یک جهنم بود زیرا خانه ای نداشتم. مردم می پرسیدند که »آیا در 
ماش��ین می خوابم؟« اما کاش ماش��ینی وجود داشت. من وسیله ای که از آن حتی به عنوان سرپناهی 
اس��تفاده کنم نداشتم و زندگی من در کتابخانه عمومی داالس می گذشت؛ روزها در داخل کتابخانه 
س��رگرم بودم و ش��ب ها روی نیمکت های معمولی خارج از ساختمان می خوابیدم. برای مِن معتاد به 

کتاب، زندگی در کتابخانه مصداِق بهشت بود و من از این خیر و نیکی و از کتابخانه متشکرم.

سیس��تم رده بندی موضوعی دیویی آن کتابخانه به من نش��ان می داد که کتاب ها با موضوعات 
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روانشناس��ی، فلس��فه، متافیزیک و موفقیت در بخش 600 جای داش��تند. من تقریبًا زندگی ام را در 
آنج��ا گذراندم، و همه آن کتاب ه��ا را خواندم - فکر کنید و ثروتمند ش��وید، معجزه باور، چگونه بر 
دوستان تان غلبه کنید و بر مردم تأثیر بگذارید و کالسیک های ادبیات موفقیت- بارها و بارها دیدم 
ک��ه آن ها در مورد آفرینش حقیقت خودتان صحبت می کنند. برخی از آن ها کاماًل آش��کار و صریح 
بودند و می گفتند که شما واقعیت خودتان را براساس باورهای خودتان خلق می کنید. این جمله را به 

اندازه کافی شنیدم که از خودم پرسیدم: »کدام باور احمقانه باعث آوارگی می شود؟«

هنگامی که عمیقًا فکر کردم، متوجه شدم که یک باور عامل درونی بنیادی وجود دارد. در اینجا با 
کمی درنگ معتقدم که هر یک نفر از ما یک باور عامل درونی دارد. الزم است که برای دستیابی به 
فواید و نتایجی که ترجیح می دهیم، این باور را بشناسیم و گه گاه از آن رها و یا آن را جایگزین کنیم.

وقتی ک��ه عمیق��ًا در مورد خ��ودم فکر کردم، فهمیدم که نویس��ندگانی مثل ج��ک لندن1، خالق 
کتاب های��ی چون آوای وحش، مارتین ایدن، و گرگ دریا و ارنس��ت همینگوی2 با کتاب پیرمرد و 
دریا را تحسین می کنم. آنها نویسندگانی بزرگ بودند؛ و ما آثار کالسیِک آن ها را در مدرسه مطالعه 
می کنیم. آن ها بر روش نوشتاری من کاماًل تأثیر گذاشتند، اما من اشتباهًا از سبک زندگی آنها برای 
خودم اس��تفاده کردم. جک لندن فردی معتاد به الکل بود و در نهایت در چهل س��الگی با خودکشی 
از دنیا رفت. ارنس��ت همینگوی هم مدام با الکل، خش��ونت و بیماری ذهنی می جنگید و در پایان با 
خودکشی چشم از جهان فروبست. بخشی از درون من معتقد بود که من با استفاده از این نوع تئاتر 

می توانم به خلق یک زندگینامه و موفقیت دست یابم.

انسان های بس��یاری همچون موسیقی دانان، هنرمندان و نقاش��ان که هنر خالقیت را ممارست 
می کنند براین عقیده اند که قبل از دس��تیابی به موفقیت، بایس��تی در رنج باشند. این یک باور است. 
آنچه که من فهمیدم این بود که من از آن نویسندگان الگوبرداری کرده ام زیرا براین عقیده بودم که 

زندگی من قبل از آنکه به موفقیت برسد بایستی غم انگیز باشد. این انگاره نهادی من بود.

من از درک این موضوع کاماًل ش��وکه شدم. بایس��تی بگویم مطمئنًا نویسندگانی ثروتمند، شاد، 
سالم و سازگار وجود دارند. پس آن ها چه کسانی بودند؟ وقتی جستجو کردم؛ چنین افرادی را یافتم: 

1. Jack London
2. Ernest Hemingway
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ِری بَِردبِری1، یکی از نویس��ندگان جهان و بس��یاری دیگر. سال ها بعد، زندگی من با مالقات آنها و 
الگوبرداری از سبک زندگی شان تغییر کرد. من به درک متفاوتی رسیده بودم.

پس درسی که می خواهم همه از داستان زندگی من بگیرند این است که وقتی شما باورهای تان 
را تغییر می دهید، نتایج متفاوتی به دست می آورید. این پیام اصلی این کتاب است.

البته افراد بسیاری نیز هستند که وقتی این موضوع را می شنوند، بهانه تراشی های زیادی می کنند، 
معتقدند که این جمله در مورد آنها صدق نمی کند و یا آن ها ش��رایط خاصی دارند که اجازه دستیابی 

به نتایج موردنظر آنها در زندگی را نمی دهد.

یکی از این دالیل، کمبود آموزش و یادگیری اس��ت: »من پولی برای رفتن به دانش��گاه نداشتم. 
من اشتباه کردم که به دانشگاه نرفتم« یا »من در رشته ای درس خواندم که کاری برای آن نیست، 

و اکنون چهل سال سن دارم. چگونه می توانم در این سن، آموزش جدیدی یاد بگیرم؟«

مس��ئله دیگر فقدان منابعی همچون پول است. شاید مردم بگویند: »سال ها بود که می خواستم 
کس��ب وکار خودم را راه اندازی کنم. رویای آن را در س��ر دارم. من مخترع هس��تم. تمام کسانی که 

می شناسم برای شروع کارشان سرمایه داشته اند«.

مسئله دیگر کمبود وقت است: »من دوست دارم کار خودم را رها کنم و شرکت خودم را داشته 
باش��م، اما کاری ک��ه اآلن دارم، نیازها و تقاضاهای درآمدی من را رف��ع می کند و اکنون نمی توانم 
از این چرخه ی ش��غلی خارج ش��وم. من زمان کافی برای پرداختن به رویاهای دیگر را ندارم. من به 

خانواده ام تعهد دارم؛ اگر وقت زیادی برای رویاهایم بگذارم، از خانواده ام غافل می شوم«.

بهانه ی دیگر ممکن اس��ت عدم حمایت خانواده یا نزدیکان باش��د: »اگر به نوعی موفق شوم؛ از 
هم می پاشم. من به خانواده و نزدیکانم وابسته هستم، و به نوعی با این کار از آن ها جدا خواهم شد. 

شاید حسادت زیربنای همه آنها باشد و بنابراین پشتیبانی نخواهند کرد«.

عالوه برای��ن تبعیض نیز وجود دارد. ما امروزه چیزهای زیادی در جامعه در مورد آن می ش��نویم: 
مردم احس��اس می کنند که به دلیل نژاد، جنس��یت، یا هرچیز دیگ��ری، موردتبعیض قرار می گیرند و 

بنابراین نمی توانند به سطوح باالتر بروند.

1. Ray Bradbury
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و نهایتًا ناتوانی که به ظاهر دلیل موجهی اس��ت: »من معلول هس��تم. پا ندارم. نمی توانم ببینم؛ 
نمی توانم صحبت کنم. پس چگونه می توانم موفق شوم؟«

من می خواهم پاس��خی از س��ر محبت ب��ه تمام آنها بدهم و بگویم ک��ه همه ی آن ها مزخرف و 
بی معنی اس��ت. همه آن ها بهانه و ش��کل های متفاوتی از باورهای محدود هستند. شما می توانید به 
آن ها اجازه متوقف کردن تان را بدهید، اما اگر همه آن نتایج س��ودمند را می خواهید، باید از آنها عبور 

کنید.

بیایید به تعدادی از آنها نگاهی بیندازیم. بس��یاری از مردم بهانه نداش��تن پول دارند. من همیشه 
این را ش��نیده ام، اما در واقعیت، ش��ما نیازی به پول ندارید. من کتاب میلیونر بیدار1 را نوش��تم و در 
آن به نیاز به خالقیت اشاره کرده ام. داستان های فراوانی از افرادی وجود دارد که با درخواست پول، 
خلق منابع سرمایه گذاری جمعی، انجام هر میزان کار برای برافراشتن آن، و یا پیدانمودن روش هایی 

برای آفریدن نمونه های نخستین بدون نیاز به پول به هرجایی سرک کشیده اند. 

برنامه ی تلویزیونی به نام ایدِه بزرِگ دنی دویچ2 در شبکه تلویزیونی CNBC پخش می شد که 
من کاماًل طرفدار آن بودم. در یکی از برنامه ها، او کارآفرین موفقی داش��ت و از او پرس��ید: »چطور 

کار را شروع کردید؟«

او گف��ت: »م��ن فقیر ب��ودم، بدون آموزش و ب��دون تحصیالت«. او یک زن ج��واِن آفریقایی-
آمریکایی بود و ایده ای عجیب برای یک کیف پول داشت. از نظر من کیف های فراوانی وجود دارد، 

پس چرا بایستی او کیف دیگری بسازد؟ اما او این کار را انجام داد.

پ��س آن زن اندیش��ید که »چگونه می توانم آن را بدون پول و وابس��تگی ب��ه وجود بیاورم؟« او 
»تولیدکنندگان کیف پول« را در گوگل جستجو کرد، و بسیاری از آن ها در چین یافت. یک بلیط به 
مقصد چین با استفاده از کارت اعتباری خود خرید و بدون توجه به اینکه نمی تواند به چینی صحبت 
کند و یا از راهنمای تور و مترجم به زبان چینی برای ارتباط اس��تفاده کند به آنجا رفت. او به هتلی 

رفت که در آنجا شخصی مسلّط به دو زبان انگلیسی و چینی وجود داشت.

1.  Awakened Millionaire
2.  Donny Deutsch’s The Big Idea
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زن کارآفرین ایده اش را توضیح داد و آنها تعدادی شماره از تولیدکنندگان کیف پول در منطقه به 
او دادند. او با تک تک آن ها تماس گرفت. یکی از آن ها موافقت کرد که پیش نمونه ای درس��ت کند، 
پس از آن با دو نمونه کیف به ایاالت متحده بازگش��ت تا بتواند آنها را بفروش��د. نهایتًا کسی را پیدا 
کرد که کیف ها را از او خرید، و البته مابقی داستان در تاریخ ثبت شده است. او فردی موفق است، و 
در نمایش تلویزیونی ُدنی دویچ در مورد ایده ی بزرگی که خود یک موفقیت بزرگ بود صحبت کرد.

ای��ن زن به پول، آموزش و تحصیالت نیازی نداش��ت. هیچ تبعیضی هم نب��ود. آنچه که او نیاز 
داشت شهامت، جسارت، خالقیت و عمل کردن بود که منجر به نتایج درخشانی شد.

من در فیلم راز گفتم: »من می خواهم به چهره ی ش��ما ُزل بزنم و حقیقت را به ش��ما بگویم« و 
این همان چیزی اس��ت که در این کتاب قصد انجامش را دارم؛ دقیقًا همان چیزی که ممکن اس��ت 
کسی برای راهنمایی یا مربی شخصی به من مراجعه کند. وقتی کسی این جمله های را می گوید که 
»نمی دانم از کجا شروع کنم«، »نمی دانم چه انجام بدهم«، »احساس می کنم واقعًا محدود هستم« 
و یا »من نگران و می ترسم« من درک می کنم، زیرا خود نیز در این موقعیت بوده ام، اما می دانم که 
با توضیحی که در مورد اصوِل روش های مختلِف پاک س��ازی بیش��تر خواهم داد، شما قادر به گذر از 

تمام این مواضع برای حصول به نتایج هستید.

موانع درونی افراد مانع از دس��تیابی آنها به نتایج موردنظر در زندگی می شود. یکی از بزرگ ترین 
آن ها ترس اس��ت. ترس از شکس��ت چیزی شبیه اضطراب اجتماعی و همان ترس از موفقیت است. 
برخی افراد واکنشی بزدالنه انجام می دهند، و برای شان مهم نیست که برای کنترل افکار خود باید 

کاری انجام دهند.

مس��ئله دیگر، خودتخریبی و خودزنی است. افراد در این حالت در مسیر صحیح حرکت می کنند. 
در داستان قبلی، آن زن تا چین برای تهیه نمونه اولیه سفر می کند، اما به هر دلیلی پس از آن، کاری 
انجام می دهد که تالش هایش را از بین می برد. یا بازیکنی که خودش را به لیگ های برتر می رساند، 
اما در اولین بازی خودش شکس��ت سنگینی می خورد. پس مسائل نگرشی وجود دارد که مردمان را 
علی رغم باور به جمله »من س��خت کار می کنم« مستعد داشتن نگرش های منفی، شایعات، و تنبلی 
می کند. ش��ما بارها شنیده اید که همه حس س��خت کارکردن را دارند، اما جنبه ای از تنبلی در درون 

بسیاری از مردم وجود دارد و به همین دلیل تالش های الزم و واقعی را انجام نمی دهند.
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من اطالعات خوبی در پاسخ به تمام این ها دارم. شخصًا بیشتر این موارد را تجربه کرده ام )شاید 
به جز تنبلی(. من ترس از شکس��ت، ترس از موفقیت، خودزنی و بی عملی را درک می کنم. باورهایی 
پشت تمام این ها هست. این رفتارها بر باورهای بنیادی ما مبتنی هستند، و من راه رهاسازی و حذف 
آنها را تا رس��یدن به نتایج موردنظرم می دانم. در واقع توضیح روش های پاک س��ازی برای کمک به 
حل این مس��ائل طراحی شده اند. ش��اید فکر کنید که »این اصاًل درست نیست. من واقعًا می خواهم 
کاری انجام دهم. معتقدم توانایی انجام کاری را دارم«. در این کتاب به راز گمشده پی خواهید برد: 
ما به آنچه آگاهانه در ذهن داریم هدایت نمی شویم؛ ما با اعتقادات و باورهایی که در ذهن ناخودآگاه 

ماست به جلو می رویم.

تنها با کمی جستجو می توان به این منبع پنهان دست یافت؛ منبعی که نه پنهان است و نه قفل 
و کلید ش��ده اس��ت. ما در این کتاب چراغی روش��ن می کنیم. این روش ها به کشف و آشکار کردن 

بعضی از این انگاره ها کمک می کند. این عقاید را تنها به جستجو کردن می توانید بیابید.

در مورد ترس از شکس��ت، سال ها قبل یک میلیاردر ُمِسن و مشهور در مالقاتم با او از تجربیات 
شکس��ت های فراوانش سخن گفت. او ورشکسته شده بود؛ ایده های مختلف و ناکارآمدی را امتحان 
کرده بود و از این شکست ها، چیزهای عمیقی آموخته است: »هیچ چیز بدی برای شما رخ نمی دهد. 
جهان می بخش��د و دنیا فراموش می کند. تنها فردی که می تواند س��ماجت کند خود ش��مایید، و اگر 

بتوانید از آن درس بگیرید، هنوز شکست نخورده اید«.

حتی الزم نیس��ت که شکس��ت خورده باش��ید. وقتی که شکس��ت، واکنش قلمداد شود و یا آن را 
تغییرنام و مجدداً تغییرشکل بدهید، پس شکست کجاست؟ پس شما درس هایی آموخته اید، می توانید 

خود را بازسازی و اصالح کنید و به مسیر خود ادامه دهید.

پس ترس از موفقیت خیالی نیس��ت. سال ها قبل، من از اینترنت پول زیادی به دست آوردم و به 
اوج رسیدم اما به ناگاه از خودم سوال کردم که: »چگونه ممکن است؟ هیچ قانونی در اینترنت نیست 
که به من بگوید که پول فراوانی به دس��ت آورده ام و حال بایس��تی درجا بزنم«. پس این مقاومت در 
خوِد من بود. من به این موضوع که آیا من در حال خودزنی هس��تم فکر کردم؟ و با روش هایی که 
بعداً توضیح می دهم به درون خودم نگاه کردم و دیدم که نمی خواهم فردی موفق تر از پدرم باشم.

م��ن مجبور ب��ودم که نگاهی به آن بیندازم و بگویم: »که حتی نمی دانس��تم چنین چیزی وجود 
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دارد«. منظوِر من همان باورهای پنهان اس��ت. تا زمانی که به پول مش��خصی دس��ت نیافتم متوجه 
حضور این باورها نش��دم. به خاطر جلوگیری از صدمه زدن به احساسات پدرم بود که نمی خواستم از 
او پول بیش��تری داشته باشم و می ترسیدم باعث تخریب احساسات و ترس او شوم و به همین دلیل، 
فکرم را زیر سوال بردم که در این باره صحبت خواهم کرد. وقتی این باور را به چالش کشیدم، گفتم 
که »پروردگارا، پدر من می خواهد که من موفق شوم. او اهمیتی نمی دهد که من از او پول بیشتری 
داش��ته باشم. او افتخار می کند که من نس��بت به او پول فراوان تری دارم و او در این باره که چگونه 
این کار را انجام داده ام کنجکاو و عالقه مند ش��ده بود«. وقتی درک کردم که چیزی برای ترس از 
موفقیت وجود ندارد، و می توانم این باورها را رها کنم، موفق به کس��ب درآمد بیش��تری شدم. من با 

نگاه به باورهایم نتایج بهتری گرفتم.

مرد میلیونر معروف شکست را در قالب سودمندی می بیند: »این تمامًا فایده است«. شاید چیزی 
که شما می خواهید نباشد )و سیستمی برای حصول به نتایج موردنظر وجود داشته باشد(، اما در خالل 
آن می توانید شکست ها را نوعی سودمندی بنامید. شما می توانید بدون آن که با ترس و نگرانی چیزی 

از آن کم شود بگویید که »می خواهم نتایج را تغییر دهم«.

برخی افراد دوست دارند در مورد فرصت های ازدست رفته صحبت کنند. برخی افراد این احساس 
را دارن��د ک��ه روزنه هایی برای تولید نتایج در مناطقی خاص وجود دارند که در یک نقطه به خصوص 
بس��ته می ش��ود. آن ها به این می اندیش��ند »بله، پنجره ای وجود دارد، و من باید در نقطه ِی خاِص 

زندگی ام از آن عبور کنم«.

در واقع، روزنه هایی هس��تند که ش��ما باید حدس بزنید یکی از این فرصت ها وجود دارد. همین 
لحظه پنجره ی فرصتی برای ش��ما گش��وده شده که شما در آن قدم بگذارید، از آن به بیرون بپرید و 
پرواز کنید. کارآفرینی به نام ریچارد برانس��ون گفت: »که فرصت ها به مانند اتوبوس ها پی درپی در 
کمین نشس��ته اس��ت«. به همین قیاس بدانید که پول س��رعت را دوست دارد؛ بنابراین وقتی جهان 
این فرصت را در برابر ش��ما قرار می دهد و دریچه ای برای ش��ما باز می ش��ود، از آن استفاده و برای 
خود نگه دارید و نگذارید برود. بسیاری از موارد دیگر پیش بینی های ساده شکوفاشونده ای هستند که 

موجب محدودیت باورها و اعتقادات تا هنگامه ایمان به آنها می شوند. 

یک بار به یک فروشگاه هدیه در هتل رفتم که زنی هشتادوپنج ساله مشغول کار بود. من تحت 
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تأثیر خوش��حالی و ش��ادمانی او قرار گرفتم. او گفت که مالک این فروش��گاه است و هر روز در آنجا 
مش��غول کار اس��ت. از او پرسیدم که چگونه با این س��ن کار می کند و او پاسخ داد که »من انتخاب 
کرده ام«. من از او پرسیدم که »چه عالی، اما همه در این سن مایل به بازی با نوه هایشان هستند نه 
کار کردن«. او پاسخ داد که »من قباًل با نوه هایم بازی می کردم، اما االن می خواهم که کاری برای 
زندگی خودم انجام دهم«. س��پس پرس��یدم که »وقتی سالمندی نزد شما می آید و از شما نصیحتی 
بخواهد به او چه می گویید؟«. او پاس��خ داد: »هر کس��ی در هر زمانی می تواند کسب وکار خودش را 
راه ان��دازی کن��د، آن ها می توانند هر کاری که مایلند انجام دهن��د. هیچ کس نمی تواند آن ها را عقب 

نگه دارد«. 

م��ن از این باور که فرصت های فراوان مس��تعدی وجود دارد، هیجان زده می ش��وم. بله، ممکن 
اس��ت که شما چند فرصت را از دس��ت بدهید، اما اکنون شما در این لحظه جدید قرارگرفته اید: شما 
آگاه تر، هیجان زده تر و آموزش دیده تر هس��تید. ش��ما روش های متفاوتی یاد گرفته اید که به شما در 
کسب نتایج کمک می کند. وقتی از روزنه ای به سمت فرصت موجود حرکت می کنید، احتمااًل شانس 
رسیدن به سودمندی هایی که به دنبال آن هستید را افزایش داده اید. این لحظه، دقیقًا همان فرصت 

موردنظر است.

در این هنگام، نظر من براین ست که آن لحظه را درک کنید و از خودتان بپرسید که می خواهید 
چه چیزی داش��ته باش��ید، چه کاری انجام دهید یا چه کسی باش��ید؟ نتیجه ای که می خواهید از اتمام 
خواندن این کتاب به دست آورید چیست؟ لیستی تهیه کنید، به پیش بروید و بگویید که »این همان 
چیزی اس��ت که می خواهم به آن دس��ت یابم یا این همان نتیجه ای اس��ت که می خواهم«؛ این را 

بنویسید که در همان لحظه، نتیجه مطلوب در برابر دیدگان تان است.

این فرایند وقتی که این کتاب را مرور می کنید شگفت انگیز است زیرا به ذهن شما کمک می کند 
تا تمام وس��ایل موردنیازتان برای دس��تیابی به آن نتیجه را انتخاب کنید. نتیجه ش��ما نیز در نوشتن 
خواهد بود، بنابراین در انتهای کتاب، می توانید به عقب برگردید و بگویید: »من به نتایج رس��یدم یا 

نه«.

اگر اآلن آن را بنویس��ید، تمام مراحل و همه ی توصیه ها را انجام دهید، در پایان از آن لیس��ت 
گذر می کنید و س��پس خواهید گفت که »اکنون، وقت رسیدن به نتیجه ی بعدی است«. حال اکنون 


