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 ای از نویسندهنامه پیام و تقدیم

 

بسیار مسرورم که اکنون این کتاب در دستان شماست. از صمیم قلب، امیدوارم این کتاب بتواند 

 وری و کامیابی شما به وجود بیاورد.در خالقیت، بهرهنقالبی خدمتی به شما بکند و تحولی ا

برای بیش از بیست سال برای کارآفرینان برتر،  کهصبح، بر اساس مفهوم و روشی است  5 کلوب

حوزه موسیقی، و اعضای های بسیار معروف، سوپراستارهای ورزشی، افراد برتر مدیران ارشد شرکت

کنم. من این کتاب را در مدت بیش از چهار سال در ایتالیا، آفریقای جنوبی، سلطنتی  تدریس می

های این کتاب، خیلی ام. گاهی نوشتهنوشته 1تیوسمورى ىکانادا، سوئیس، روسیه، برزیل و جزیره

شدم. گاهی اوقات، هایی روبرو میآمدند و گاهی برای ادامه دادن کتاب، با سختیراحت به ذهنم می

پذیری، من را به ادامه دادن خواستم پرچم سفید را باال ببرم و تسلیم شوم و گاهی این مسئولیتمی

 کرد. تشویق می

ام و خالصانه از تمام افرادی که در سراسر دنیا به ش خودم را در نگارش این کتاب کردهتمام تال

 صبح را تکمیل کنم، سپاسگزارم. 5 کلوباند تا کتاب من کمک کرده

 

                                                            
1 Mauritius 
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تری نیاز دارد و شما این کنم. دنیا به قهرمانان بیشو از صمیم قلب این کتاب را تقدیم شما می 

 دارید. پس دیگر منتظر نمانیم و از همین امروز شروع کنیم. قهرمان را در درون خودتان

 

 

 با عشق و احترام
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 قول نقل

 

ها را جشن بگیریم، اما برای برنده شدن قبل از غروب آفتاب، تنها ما همیشه وقت داریم تا پیروزی»

 « چند ساعت وقت داریم.

 2امی کارمایکل

 

خواهید ... امیدوارم یک زندگی با تا کسی شوید که میوقت خیلی دیر یا خیلی زود نیست هیچ»

تان این طور نیست، امیدوارم قدرت آن را داشته افتخار داشته باشید. اگر متوجه شدید که زندگی

 « باشید تا دوباره از اول شروع کنید.

 3اف. سکات فیتزجرالد

 

 «کردند.دیوانه فرض میرقصیدند، هایی را که میشنیدند، آنو افرادی که موسیقی را نمی»

 4فریدریش نیچه

 

                                                            
2 Amy Carmichael 

3 F. Scott Fitzgerald 

4 Friedrich Nietzsche 
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 تصمیمی خطرناک: 1فصل 
 

  

و چاقو کشیدن خودش بسیار قدیمی  دار زدنباشد؛  آمیزتوانست بسیار خشونتمرگ با اسلحه، می

یک زندگی توانست بسیار مرگ بی سر و صدایی باشد. خوب حاال سؤال این بود: روی مچ دست، می

ترین توان خیلی زود و با دقت پایان داد، در حالی که کمود، چگونه میرا که زمانی بسیار باشکوه ب

 ترین تأثیر را داشته باشد؟دردسر و بیش

تر بود. آن کارآفرین خانم، به عنوان غول صنعت تنها یک سال قبل، شرایط بسیار امیدوارکننده      

و در اواخر دوران سی سالگی اخودش، فردی نیکوکار و رهبری از جامعه، بسیار سرشناس شده بود. 

کرد که خودش پایه آن را در خوابگاه دانشگاه خودش بود و یک شرکت تکنولوژی را اداره می

کرد که مورد رفت. شرکت او محصوالتی را تولید میشروع کرده بود و سطح آن، هر روز باالتر می

 احترام مشتریانش بود.

ای خبیثانه روبرو شده بود که از حسادت او با ضربه دانست که غافلگیر شده است.با این حال، می

تر عمرش روی آن نشأت گرفته بود و این به شدت، سهم مالکیت او را در تجارتی که در بیش

 کرد. حاال او مجبور بود به دنبال شغل جدیدی برود. گذاری کرده بود، تضعیف میسرمایه

کرد زندگی به او خیانت کرده است و احساس می ، برای او غیرقابل تحمل بود. اواین تغییر شرایط

 تری دارد. او لیاقت بسیار بیش
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گونه تمیزتر آور بخورد. این کار خطرناک، اینتصمیم گرفت تا تعداد بسیار زیادی قرص خواب

شود. ها را بخورد و سریع کارش تمام میشد. با خودش فکر کرد تنها الزم بود همه آنمی

 رهایی یابد.  خواست از آن دردمی

ناگهان روی میز آرایش شیک خودش که از چوب درخت بلوط اتاق خواب او کامالً سفید بود. 

سازی ساخته شده بود، بلیطی را دید. آن بلیط را مادرش به او داده بود و برای کنفرانسی درباره بهینه

ها را خندید و آنمی کردند،هایی شرکت میشخصی بود. او معموالً به افرادی که در چنین مراسم

شان نزد یک مرشد هایداشت چنین افرادی به دنبال جوابنامید. باور می« بال شکسته»افرادی 

 قالبی هستند.

حل دیگری نداشت. یا باید به آن سمینار شاید حاال زمان آن رسیده بود تا نظرش را تغییر دهد. راه

 کرد.مش پیدا میرفت و یا باید به خیال خودش با مرگی سریع آرامی
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 ای شدنای روزانه برای افسانهفلسفه: 2فصل 
 

 

 

تان در باتالق ناامیدی خاموش شود. اجازه ندهید چون که هرگز به آن اجازه ندهید آتش درون»

تان در ناامیدی و تنهایی بمیرد. شما زندگی که لیاقتش را داشتید نرسیدید، قهرمان درون

دعالقه خودتان برسید. این دنیا وجود دارد، واقعی است و رسیدن به آن توانید به دنیای مورمی

 « ممکن است. این دنیا مال شماست.

 این راند5

  

  واقعی. 6او یکی از بهترین سخنرانان بود. افسونگری

ای خودش بود و در سراسر دنیا به عنوان افسونگر در دوران هشتاد سالگی و در پایان دوران افسانه

ای در رهبری و سیاستمداری در کمک به مردم برای درک بخشی، افسانهالهام یک استاد

 شان مورد احترام بود. هایترین تواناییبزرگ

                                                            
5 Ayn Rand 

6 Spellbinder 
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های این افسونگر، جمعیت بسیار ثباتی، شک و تردید و عدم امنیت، برنامهدر فرهنگی سرشار از بی

وری و هایی ُپر از خالقیت، بهرهیکرد که مشتاق بودند نه تنها زندگزیادی را به خود جذب می

ها مطمئن شان را تعالی بخشند. در پایان، آنخواستند زندگیکامیابی داشته باشند، بلکه می

اند و اثرشان را روی نسل بعدی العاده را از خودشان بر جای گذاشتهشدند که میراثی فوقمی

 اند. داشته

هایی مان را با ایدهداد که قهرمان درونی را به ما میهاینظیر بودند. او بینشکارهای این مرد بی

داد که چگونه به باالترین سطوح موفقیت در حوزه کرد؛ پیام او به افراد عادی، نشان میتقویت می

گردیم که کسب و کار برسند و یک زندگی کامالً غنی داشته باشند. و ما به حسی از شگفتی بر می

که یک دنیای سخت و سرد نابغه فطری ما را با پیچیدگی، ش از آنشناختیم. زمانی پیزمانی می

 مایگی و شوریدگی تکنولوژیکی به بردگی در بیاورد. بی

گرچه آن افسونگر قدبلند بود، اما دوران سالخوردگی، او را کمی خمیده کرده بود. وقتی به سمت 

 ای با راهکت و شلواری قهوه داشت.رفت، به آرامی و در عین حال، موقرانه قدم بر میصحنه می

باریک سفیدی که به تن داشت، ظاهری گیرا به او داده بود و آن عینک آبی که به چشم  هاىراه

 داد.تری به او میکرده بود، جذابیت بیش

تر از آن است که از زندگی کوتاه»کرد: افسونگر برای هزاران نفر سخنرانی می

ای شوید. اید تا افسانها با مسئولیتی به دنیا آمدهتان استفاده نکنید. شماستعدادهای
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های بسیار بزرگی را با موفقیت انجام دهید، تا پروژه به این دنیا آمده ایدشما 

اید تا اید تا اهداف بسیار با اهمیت را واقعیت ببخشید و ساخته شدهطراحی شده

ی را دارید تا در در این سیاره کوچک، نیرویی برای خوبی باشید. شما این توانای

تمدنی که تا حد زیادی از تمدن به دور شده است، دوباره بلندمرتبگی خودتان را 

ای به دست آورید توانید ارزشمندی خودتان را در جامعهبه دست بیاورید. شما می

های زیبا و وسایل گرانقیمت هستند و به ندرت که در آن، اکثر افراد به دنبال کفش

زنان و مردان بزرگ دنیا، همه اهدا دهند. گذاری انجام میهروی خودشان سرمای

تر جمع کند برنده اند، نه دریافت کننده. از این توهم که هر کس بیشکننده بوده

است، دست بکشید. در عوض، کاری قهرمانانه انجام دهید که با کیفیت اصالت و 

در حال انجام این کار و وقتی  دهد.اش، بازار شما را تحت تأثیر قرار میسودمندی

چنین یک زندگی غنی از اخالقیات هستید، توصیه من به شما این است که هم

ناپذیر باشید. تان است، تسلیمداشته باشید و وقتی مسئله حفاظت از آرامش درونی

 «گیرید و کنار خدایان قدم خواهید زد.ها اوج میگونه با فرشتهدوستان من، این

نقص  و عیبهای سیاه شیک خودش نگاه کرد که بیس عمیقی کشید. به پوتینافسونگر ایستاد. نف

 برق انداخته شده بودند.
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 های جلویی بودند، دیدند که قطره اشکی بر صورت سالخورده او جاری شد.هایی که در ردیفآن  

 رسید.ل میهمین طور به پایین خیره شده بود. سکوت او بسیار پُرسروصدا بود. افسونگر به نظر متزلز

شان جابجا شوند، افسونگر  هایبعد از لحظاتی پرُاسترس، که باعث شد برخی از حضار روی صندلی 

میکروفونی را که در دست چپش نگه داشته بود، پایین آورد. با دست دیگرش، خیلی آرام دستش 

 کرد.هایش را پاک را در جیب شلوارش فرو کرد و دستمالی تاشده را بیرون آورد و گونه

ما همه فراخوانی در درون خودمان داریم. ما همه در درون، خواستار تعالی »

هستیم. کسی در این اتاق الزم نیست در متوسط بودن بماند. کسی مجبور نیست 

محدودیت، چیزی بیش از ذهنیتی نیست  تسلیم رفتار متوسط رایج در جامعه شود.

که به حقیقت کنند تا این، هر روز آن را تمرین میمتوسط جامعهکه افراد 

بینم که افراد بسیار شکند، وقتی میشود. قلب من میشان تبدیل میزندگی

توانند از لحاظ که چرا نمیقدرتمند و مستعدی در داستان خودشان، درباره این

های شما نباید فراموش کنید که بهانهکنند. شوند، گیر می کاری و شخصی برجسته

 «های شما دزد هستند.تان دروغگو و شکایهگمراه کننده، ترس

 بسیاری به نشانه تأیید سر تکان دادند. 

 ی زیادی او را تشویق کردند.تعدای کمی دست زدند و سپس عده
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دانم که کنم. میکنم. واقعاً شما را درک میشما را درک می»افسونگر ادامه داد: 

ایم. هایی داشتهه، سختیاید. ما همتان داشتههای دشواری در زندگیموقعیت

دانم که در دوران کودکی، پُر از شگفتی بودید و خواسته و فکرهایی داشتید و می

خواستید پیش نرفته است. شما اصاًل فکرش را طور که میشاید شرایط آن

کردید شاید شغلی که کردید که هر روزتان مشابه باشد، درسته؟ فکر نمینمی

های ها و نگرانیکردید که با مسئولیتکند. فکر نمیتان را سرکوب دارید، روح

پایانی سروکار داشته باشید که اصالت شما را خفه کنند و انرژی شما را بدزدند. بی

کردید که تمایل شدیدی برای اهداف غیرضروری و تحقق شما فکرش را نمی

یک هایی که اغلب به خاطر های کم اهمیت داشته باشید. خواستهفوری خواسته

آیند که به جای آزاد کردن، ما را بنده خودش کرده است. تکنولوژی به وجود می

های مشابهی داشته باشید و آن را زندگی کردید که هزاران بار هفتهفکر نمی

میریم و در باید به شما بگویم که بسیاری از ما، در سن سی سالگی میبنامید. 

کنم. شما امیدوار شما را درک می شویم. خوب، من کامالًهشتاد سالگی دفن می
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تر و با هیجان و نیازهای بودید که زندگی متفاوتی داشتید. یک زندگی جالب

  «خواستید.تر. شما یک زندگی خاص و جادویی میی بیشبرآورده شده

افسونگر، آخرین کلماتش را با صدایی لرزان گفت. برای یک لحظه به سختی نفس کشید. نگاهی 

جا نشست. آن صندلی را یکی از ابروهایش را در هم کشید. روی صندلی کرمی رنگ آناز نگرانی، 

 ای از صحنه گذاشته بود.دستیارانش در گوشه

دانم که افراد زیادی در این اتاق هستند که زندگی دلخواه خودشان و بله، می»

هستید  ، کامالً روی بازی خودتان سوارموفقیت های حماسی داشته ایدرا دارند. شما 

کارتان عالی  کنید.ها را غنی میها و جامعههیجانی بسیار زیاد، خانواده و شوربا  و

اید که در دره سرد و هایی را تجربه کردهاست. آفرین. ولی شما هم موقعیت

تان را اید. شما هم بسیاری از رؤیاهای دروان کودکیخطرناک تاریکی گم شده

ساده شما هم  و شما هم نابود شده است. قلب صافهای آلاید. ایدهنادیده گرفته

ناامید شده است و شما را مانند یک کشور ویران شده و با تلفات زیاد رها کرده 

 «است.

 اتاق کنفرانس کامالً ساکت بود. 
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مهم نیست که االن در کجای مسیر زندگی قرار دارید. در هر صورت، لطفًا »

شما را از داشتن یک آینده محشر باز  اجازه ندهید که درد یک گذشته ناتمام،

های بزرگ و تان هستند. پیروزیفعلیشرایط دارد. شما بسیار قدرتمند از 

و شما دقیقًا در جای درستی قرار  شوند.های آشکار، وارد مسیر شما میسعادت

انگیز و پُرثمره دارید تا رشد الزم برای داشتن یک زندگی کامالً تأثیرگذار، شگفت

اید. در این ها به دست آوردهترین آزمایشته باشید، که از طریق سخترا داش

لحظه، هیچ چیزی اشتباه نیست، حتی اگر به نظرتان همه چیز متالشی و نابود شده 

ن، این است که آکنید که زندگی نابسامانی دارید، دلیل باشد. اگر احساس می

توانید صدای رین، شما میتر است. با تمتان قویتان کمی از باورهایهایترس

تان را باال ببرید. ترین بخش درونتان را کاهش دهید و تُن صدای قویترس درون

اید، تمام افراد مضری هایی که تاکنون تجربه کردهحقیقت این است که تمام چالش

اید، یک آمادگی هایی که تاکنون داشتهاید و تمام آزمایشها مواجه شدهکه با آن

ها نیاز داشتید شما به این درس اند.ی تبدیل شما به شخص کنونی بودهکامل برا

هایی را فعال کنید که اکنون در درون شما بیدار ها، استعدادها و قدرتتا گنجینه
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اند. هیچ چیزی برحسب اتفاق نبوده است. هیچ چیزی هدر نرفته است. شما شده

خواه خودتان را شروع کنید. همان دقیقاً در جایی هستید که باید باشید تا زندگی دل

تواند شما را به فردی بسیار مؤثر در این دنیا تبدیل کند. شما زندگی که می

 «توانید دنیا و حتی شاید تاریخ را تغییر دهید.می

مردی که یک کاله بیسبال، تی شرت خاکستری و شلوار جین پاره به تن داشت و در ردیف پنجم 

 « تر است.ف زدن آسان است، اما این در واقعیت بسیار سختحر»نشسته بود، فریاد زد: 

احترامی تلقی شود، اما زیروبمى صدای او و زبان بدنش، تحسین توانست بیگرچه این وقفه می

العاده، با تو موافقم. بدون پشتکار ای انسان فوق»افسونگر را به دنبال داشت و گفت: 

ها، ترین اقدام کردنوچککهیچ ارزشی ندارند. هاو عمل کردن، ایده

تر هستند و اگر داشتن یک زندگی ها باارزشترین نیاتهمیشه از بزرگ

را متوجه توانستند آن را انجام دهند. منظورم ای آسان بود، همه میافسانه

 «؟می شوی

 «آره رفیق.»مرد پاسخ داد: 
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اد، همیشه ترین و تأثیرگذارترین افرترین، موفقخوشحال» افسونگر ادامه داد: 

ی شود که از دایرهکالس جهانی زمانی شروع میاین قانون را به یاد دارند: 

 «راحتی خودتان بیرون بیایید.

 مرد سرش را به نشانه تأیید تکان داد. برخی از دیگر حضار هم، همین کار را کردند. 

ریزی مهما از دوران جوانی، برنا»اش بلند شد و ادامه داد: افسونگر از روی صندلی 

هایی مانند مهارت، شویم تا فکر کنیم در زندگی، وفاداری به ارزشمی

دارد. و در این شرایط، اگر مسیر نیاز به تالش کمی  و شایستگی، نوآورى

زندگی سخت شود و نیاز به کمی صبر داشته باشد، ما با خودمان فکر 

 افراد کمایم. ما فرهنگی از کنیم که در مسیر اشتباهی قرار گرفتهمی

ها توانند روی حرفایم که نمیکرده ایجاداستقامت، ضعیف و حساس را 

شوند، از ترین موانع روبرو میو تعهدهای خودشان بمانند و وقتی با کوچک

 «کشند.شان دست میرؤیاهای
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 تجلی عظمتسخت بودن خوب است. »آن خطیب، سپس آه بلندی کشید. 

توانند به این مهم برسند، که افرای می تان، باید هم سخت باشد. تنهادرون

شان هایترین محدودیتبه اندازه کافی پشتکار دارند تا از مرزهای بزرگ

ترین بخشالهامهایی که در مسیر تحقق بخشیدن رنجعبور کنند. تمام 

ترین منبع رضایت انسانی هستند. افتند، بزرگاتفاق می تانبلندپروازى

برای رسیدن به خوشحالی و آرامش درونی، این ترین چیزها یکی از مهم

های خودتان اید تا پاداشتان را انجام دادهاست که بدانید شما تمام تالش

های موسیقی جاز، به شدت ، از اسطوره7را دریافت کنید. مایلز دیویس

آنژ،  های پُرشکوه خود استفاده کند. میکلتالش کرد تا از تمام توانایی

های ذهنی، عاطفی، کرد، فداکاریالعاده خود را خلق میوقوقتی اثر هنری ف

کرد. بخش اعظمی از جامعه امروزی، که جسمانی و معنوی زیادی می

های صبحانه ها، عکسشان را صرف تماشا کردن سلفیتر وقتبیش

                                                            
7 Miles Davis 
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کنند، این نوع های ویدیویی خشن میشان و بازیخوردن دوستان

 «.دانندمی« دیوانگی»اندن مهارت را رس کمال حد ها برای بهفداکاری

های ها را گفت و با دقت به جمعیت نگاه کرد. گویی متعهد بود تا مستقیم به چشمافسونگر این

 ها نگاه کند.آن

در  و وینست ون گوک، نهصد نقاشی و بیش از هزار ترسیم» افسونگر گفت: 

ه او برای اش داشت، شهرت او تنها بعد از مرگش شروع شد. انگیززندگی

ای درونی ستایش شدن توسط مردم نبود، او غریزه ،به وجود آوردن آن آثار

داشت تا صرف نظر از دشواری، قدرت خالقتیش را داشت که او را وا می

وقت آسان نیست. اما من آن را به گیر ای شدن، هیچآزاد کند. افسانه

ی که دهم. یک زندگی معمولکردن در یک زندگی معمولی ترجیح می

بسیاری از افراد بسیار مستعد، همیشه با  آن درگیر هستند. به هرحال، 

جا ترین ناراحتی های شما در آنبگذارید به شما بگویم جاهایی که بزرگ

تان را هایترین موقعیتهایی هستند که بزرگقرار دارند، همان مکان
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کنند، یجا پیدا کنید. باورهایی که شما را آشفته متوانید در آنمی

هایی که شما را عصبانی کنند، پروژهاحساساتی که شما را تهدید می

ی تان و بخش ناامن شما، دقیقاً جاهایکنند و آشکار نشدن استعدادهایمی

 «جا بروید.هستند که باید به آن

ناگهان، افسونگر شروع به سرفه کردن کرد. ابتدا آرام و سپس به تندی. گویی روحی خبیث او را   

کردند. تعدادی از  زدنو سوسها شروع به خواهد از او انتقام بگیرد. چراغتسخیر کرده بود و می

زنی بسیار زیبا با گیسوانی ُدم دانستند چه کار کنند. حضار که در نزدیکی صحنه بودند، نمی

 هایی دوید که افسونگر درای سفید به سمت پلهخرگوشی، لبخندی محکم، لباس سیاه تنگ و یقه

دادند. های پاشنه بلند قرمز او صدای خاصی میکفشها باال رفته بود. هایش، از آنابتدای صحبت

 افسونگر نقش بر زمین شده بود. اما دیگر دیر شده بود. 

حرکت مانده بود. پس از افتادن روی زمین، خونی از شکاف سر او جریان آن سخنران سالخورده، بی

های او دیک او افتاده بودند. هنوز آن دستمال در دستش بود. چشمهایش نزپیدا کرده بود. عینک

 درخشیدند، حاال بسته شده بودند.که زمانی می
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 انگیزای شگفتدیداری غیرمنتظره با غریبه: 3فصل 

 

 

ای زندگی نکنید که گویی ده هزار سال دیگر وقت دارید. وقتی هنوز زنده هستید و در به گونه»

  «ای شوید.العادهرید، تالش کنید تا انسان فوقاین دنیا حضور دا

 روم ، امپراطور8ریلیوسوا مارکوس

 

العاده افسونگر گفت، که آمده است تا فرمول فوق، به دروغ به افراد داخل اتاق میکارآفرین

کرده است. ها برای افراد بسیار موفق تدریس میوری را از او یاد بگیرد که سالبرای افزایش بهره

دهد تا خیلی زود به او اجازه می شکرد که روش آن افسونگر، در کسب و کاربا خودش فکر می او

دانید: او نیاز داشت تا چون و چرایی برسد. دلیلِ واقعی رفتن او به آن مراسم را میبه تسلط بی

 اش را نجات دهد.خواست زندگیدوباره امیدوار شود. او می

اش را چند برابر کند و بتواند با کارهایش، ا برانگیزد و تواناییآمده بود تا خالقیتش ر هنرمند

 اثری را از خود در این حوزه بر جای بگذارد.

                                                            
8 Marcus Aurelius 
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هم دزدکی وارد اتاق کنفرانس شده بود و کسی او را ندیده  خانمانبیرسید، آن و به نظر می

 بود. 

دیدند. خانم مدیگر را میکارآفرین و هنرمند، کنار هم نشسته بودند. این اولین بار بود که ه

« کنی مُرده؟فکر می»کند، پرسید: اش بازی میکارآفرین، در حالی که هنرمند با موهای بافته

شد. های زیادی دیده میصورت کارآفرین ناموزون و دراز بود. در پیشانی او چین و چروک و ترک

« ستم، سر به سر من نگذار.من جدی ه»گفت: اش میای متوسطی داشت. گویی با چهرهموهای قهوه

چاالک داشت و دامن آبی  و مانند یک دونده دوی استقامت الغر بود. بازوانی الغر و پاهایی چست

رنگی پوشیده بود. چشمای او غمگین بود. غم او، از دردهای قدیمی بودند که هرگز التیام پیدا 

 افه کرده بود.عزیزش، به دردهای او اض کسب و کارنکرده بودند؛ آشفتگی کنونی 

وقت مطمئن نیستم. خیلی بد افتاد زمین. خدای من، واقعاً بد افتاد. هیچ»هنرمند با اضطراب گفت: 

 « چنین چیزی ندیده بودم.

هایش درباره این عصر هایی نیستم. اما خیلی از گفتهمن اهل چنین مراسم»کارآفرین گفت: 

« ن را نابوده کرده است، خوشم آمد.کرد، که تمرکز و توانایی ما برای عمیق فکر تکنولوژی

در مورد شرایطش با دیگران حرف ای نداشت تا هایش را نسبتاً رسمی ادامه داد. او هیچ عالقهحرف

موفق، که  از وجهه خودش به عنوان یک خانم کارآفرین خواستبزند و کامالً مشخص بود که می

 آماده رفتن به سطح بعدی است، محافظت کند. 
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آره، واقعاً کارش درسته. او بسیار به من کمک کرده »چنان مضطرب بود، گفت: که همهنرمند 

 «شود.بینم، باورم نمیاست. اصالً چیزی را که می

های اش را ارتقاء دهد، برنامهخواست زندگی شخصی و هنریجایی که میاو نقاش بود. از آن

های اریکی داشت. او تی شرت، شلوار و پوتینهنرمند چاق بود و ته ریش ب د.کرافسونگر را دنبال می

 هایی در هر دو بازو و روی پای چپش داشت. هنرمند، خالکوبیسیاه پوشیده بود. 

های شخص دیگری، یکی از گفته« ثروتمندها، متظاهر و متقلب هستند.»یکی از حضار گفت: 

 «.کنم. من خود دارو هستممن دارو مصرف نمی»را گفت:  9سالواردور دالی

خانمان که چند ردیف دورتر از کارآفرین و هنرمند آهنگ مالیمی در حال پخش شدن بود. بی

 « ها.سالم بچه»نشسته بود، با صدای بلندی گفت: 

کارآفرین و هنرمند برگشتند و او را دیدند. گویی چندین دهه بود که صورتش را اصالح نکرده بود 

  ای به تن داشت.های مندرس و پارهو لباس

 «تان کنم؟توانم کمکبله؟ می» کارآفرین با صدایی بسیار سرد گفت: 

 « سالم رفیق. چیزی شده؟»تر پاسخ داد: هنرمند، کمی مهربانانه

                                                            
9 Salvador Dalí 
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خراشِ روی یکی از خانمان از جایش بلند شد و آمد و نزدیک آن دو نشست. در حالی که با بی

 « کنید مُرده؟فکر می»رفت، پرسید: هایش ور میدست

 «طور نباشد.مطمئن نیستم. امیدوارم که این»هنرمند که مضطرب بود، پاسخ داد: 

های این سخنران ها، شما از سمینار خوشتان آمد؟ از کدام بخش بحثهی بچه»خانمان ادامه داد: بی

 « با سابقه، خوشتان آمد؟

دارم، اما  صد در صد. من عاشق کارهای او هستم. من شرایط سختی در زندگی»هنرمند گفت: 

 « های او واقعاً عمیق و قدرتمند هستند.حرف

های او خوشم آمد، من زیاد مطمئن نیستم. من هم خیلی از حرف»کارآفرین با شک و تردید گفت: 

 «ام. به کمی زمان نیاز دارم.هایش متقاعد نشدهاما هنوز در مورد بعضی از حرف

های این افسونگر، به ثروت زیادی کمک درساو واقعاً بهترین است. من با »خانمان گفت: بی

کنند تا اتفاقات ام و به لطف او، یک زندگی کالس جهانی دارم. بسیاری از افراد، آرزو میرسیده

شان بیافتد. اما او به من یاد داد که افراد بسیار موفق، خودشان آن اتفاقات ای در زندگیالعادهخارق

ای را یاد داد تا بتوانم به آورند. او نه تنها به من فلسفهجود میشان به والعاده را در زندگیخارق

هایی را به من آموخت تا با استفاده از ها، ابزارها و تاکتیکرؤیاهای بزرگم برسم، بلکه روش

های صبحگاهی کامالً مؤثر، اطالعات و دانش، به نتایج برسم. او با بینش انقالبی خود، در مورد عادت

 «زیادی در شکوفایی من داشته است.تأثیر بسیار 
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شد. ریش ترسناک او خاکستری بود خانمان دیده میجاى زخمی درست در باالی چشم راست بی

های زیادی داد که سالگرچه ظاهرش نشان میو مانند راهبان هندی، دور گردنش تسبیحی داشت. 

تماد و اطمینان داشت. ها زندگی کرده است، اما صدایش حس عجیبی از قابلیت اعدر خیابان

 داد. هایش اعتماد به نفس یک شیر را نشان میچشم

کامالً دیوانه است. اگر او ثروت زیادی دارد، من هم مادر »کارآفرین در گوش هنرمند زمزمه کرد: 

 « ترزا هستم.

دونم چی میگی. به نظر دیوانه است. اما به ساعت بزرگی که در دستش است، می»هنرمند گفت: 

 « ه کن.نگا

برد، در دست چپش یکی از آن خانمان که به نظر در اواخر دوران شصت سالگی به سر میبی

 10ى می فرهای بزرگ بود که مدیران انگلیسی سرشناس، با افتخار وقتی برای ناهار به محلهساعت

دقیقه  ی ساعت بسیار زیبا بود و ساعت شماری قرمز وبندند. صفحهشان میروند، به دستلندن می

شماری نارنجی داشت. این ساعت که مانند نشان افتخاری برجسته بود، کامالً با بند چرمی سیاه 

 آن سازگاری داشت.

                                                            
 است. مترجم لندنهای شهر ترین محلهفر از گران محله می  10 
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حداقل صد هزار دالر قیمتش است. برخی از افراد، روز بعد از عرضه اولین سهام »کارآفرین گفت: 

ها، آن هم ما سقوط کرد. اما آنشان داشتند. متأسفانه، قیمت سها در دستشرکت ما، از این ساعت

 «ها را نگه داشتند.ساعت

خوب، شما دو تا از کدام بخش از »خورانید، پرسید: خانمان در حالی که هنوز مچ دستش را میبی

تر از همه خوشتان آمد؟ وقتی که درباره روانشناسی نبوغی حرف زد که های افسونگر، بیشحرف

وری افراد بسیار های بهرهای که درباره روشالعادههای فوقبا آن شروع کرده بود؟ یا آن مدل

پذیری ما هایش قبل از به زمین افتادن، در مورد مسئولیتموفق گفت؟ یا شاید هم درباره حرف

 « ای شدن؟برای افسانه

هی رفقا. واقعاً خوش گذشت، »خانمان سپس چشمکی زد، به ساعت بزرگش نگاهی کرد و گفت: بی

، این 11ترین چیزهایی است که باید از آن محافظت کرد. وارن بافتیکی از باارزشاما زمان، 

توانم گذاری زیادی کرد. بنابراین، نمیگذار بسیار باهوش، گفت که باید روی زمان، سرمایهسرمایه

 «زود با جت به آن دیدار بروم. با شما دو نفر، مدت زیادی حرف بزنم. مالقاتی دارم و باید

من »گوید: چنین میبه نظر توهم زده. و البته وارن بافت هم»با خودش فکر کرد:  کارآفرین

شاید این حرفش را هم « رسند.خرم، ولی روی تن من، به نظر ارزان میهای گرانقیمت میلباس

اید. و جا شدهدانم چگونه وارد اینادبی کنم، اما اصالً نمیخواهم بییادتان مانده باشد. ببخشید نمی

زنید. و خواهشاً دیگر دانم این ساعت را از کجا آوردید و از کدام جت حرف میاصالً هم نمی

                                                            
11 Warren Buffett 
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نیست. جدی میگم، اصالً مطمئن نیستم دار طوری درباره اتفاقی که افتاد، حرف نزنید. اصالً خندهاین

 «که آن آقای محترم، هنوز زنده باشه.

دار نیست. و کامالً درسته. اصالً خنده»گفت:  کشید،هنرمند در حالی که دستش را روی ریشش می

 « زنی؟چرا مانند موج سوارها حرف می

ام را در شهر های نوجوانیها آروم باشید. اوالً من موج سوارم. من سالهی بچه»خانمان گفت: بی

کردم که ام. قبلنا در جاهایی موج سواری میروی تحته موج سواری گذرانده 12ساحلی ملیبو

دهم. ، این کار را انجام می13تر در خلیج  تامارینهای کوچکی بلندی داشت.  حاال در موجهاموج

 «اید.وقت به این مکان نرفتهاحتماالً شما هیچ

 « آمیزی داری.ام. واقعاً رفتار توهینهرگز اسمش را هم نشنیده»کارآفرین به سردی گفت: 

که، من در دنیای تجارت بسیار موفق و دوم این»داد: هایش را ادامه میچنان حرفخانمان، همبی

شان ها درآمد زیادی دارند، اما در نهایت هیچی برایام. من در این عصر کنونی که شرکتبوده

ای داریم. حرص و طمع، بسیار های بسیار پُرسودی دارم. واقعاً دنیای دیوانهماند، شرکتباقی نمی

در حالی که صدای خشن و زمختش « خوب وجود ندارد.زیاد است، اما به اندازه کافی احساس 

جا، منتظر من است. و سوم، االن هواپیمایی در باند فرودگاهی نزدیک این»رفت، گفت: باالتر می

                                                            
12 Malibu 
13 Tamarin Bay 
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خواهم بدانم. از کدام بخش سخنرانی پرسم، چون میکه بروم، دوباره از شما میخوب، قبل از این

  «تر از همه خوشتان آمد؟افسونگر، بیش

 « هایش را ضبط کردم.هایش. من تمام حرفتقریباً همه حرف»هنرمند گفت: 

این غیرقانونی است. اگر این »هایش را روی هم گذاشته بود، گفت: خانمان در حالی که دستبی

 « آید.کار را بکنی، مشکالت زیادی برایت پیش می

 « کنی؟ست. چرا این کار را میاین برخالف قانون ا»کارآفرین هم حرفش را تأیید کرد و گفت: 

دهم. خواهم. این کار را دوست دارم. من کاری را که دوست دارم، انجام میچون خودم می»

اند. پیکاسو در جایی گفته است، باید قوانین را خیلی دونید، قوانین برای شکستن ایجاد شدهمی

که مانند . من باید خودم باشم، نه اینها را بشکنیدخوب یاد بگیرید تا بتوانید مانند یک هنرمند، آن

رسد. اکثر افراد، مخصوصاً پولدارها، کالهبردار ای بروم که به هیچ جایی نمیگوسفندی به دنبال گله

توانید توانید جزو این افراد باشید، یا میشما یا می»گوید: طور که گاهی افسونگر مینهستند. هما

خوب. من هم همه چیز را ضبط کردم. «  د هر دو کار را انجام دهید.توانیدنیا را تغییر دهید. شما نمی

 «جا افراد باحالی را ببینم.و اگر هم زندانی شوم، جالب خواهد بود. احتماالً در آن

آید. اما اشتیاقت را دوست دارم. خوب، حاال باشه. از تصمیم تو خوشم نمی»خانمان گفت: بی

 « شتی، پخش کن.هایی از سمینار را که دوست دابخش
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و بازویش را باال آورد تا « هایی که ضبط کردم، واقعًا عالی هستند!تمام حرف»هنرمند گفت: 

قدرت غلبه کند،  عشق، بر عشقِ وقتی قدرتِ»اش را نشان دهد. روی آن نوشته شده بود: خالکوبی

تان اش را برایعادهالهای فوقخوب االن حرف» ادامه داد و گفت: «. جهان آرامش را خواهد شناخت

 « کنم.پخش می

 « هایی را که دوست داشتی، پخش کن.آره، بخش»کارآفرین او را تشویق کرد و گفت: 

یافت و امیدواری او کم کم افزایش میخواهد. کارآفرین مطمئن نبود چرا این را از او می

راجویی بسیار خاصی در گفت که ماجشدند. و صدای آرام درونش، به او میتر میهایش کمنگرانی

 حال شروع شدن است.
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 متوسط و عادی بودن را فراموش کنید: 4فصل 

 

 

 «کنم.گاهی قبل از صبحانه خوردن، به انجام حداقل شش کار غیرممکن فکر می»

 ، آلیس در سرزمین عجایب14لوییس کارول 

  

تو نقاش هستی، »، پرسید: کردخودش بازی می خانمان در حالی که با دکمه لق پیراهن پارهبی

 «آره. هنرمندی که کمی ناامید است. من خوبم، ولی عالی نیستم.»هنرمند زیر لب گفت:  «درسته؟

من آثار هنری زیادی در آپارتمانم در زوریخ دارم. درست »خانمان با اغماض خندید و گفت: بی

خریدم. من یاد  15اهانوفسترازاای را در خیابان ببکشند، خانه فلکها سر به که قیمتقبل از این

ترین این حرکت و نگرش، مهمها بروم. ام هر جایی که باشم، همیشه به دنبال باالترین کیفیتگرفته

کنم، های من در زندگی بوده است. در تجارت، من تنها با افراد ممتاز همکاری میعامل پیروزی

ول داشته باشید. ما تنها محصوالتی را توانید با افراد سطح سوم، یک تجارت سطح اچون شما نمی

شرکت من، تنها خدماتی را کنند. شان متحول میکنیم که کامالً بازار آن را با ارزشمندیعرضه می

ای را العادهکند، تجربه کاربری فوقهای ما را  غنی میکند که از جهت اخالقی، مشتریارائه می

                                                            
14 Lewis Carroll 
15 Bahnhofstrasse 
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دهد که با کسی غیر از ما تجارت ب را تعلیم میکند و طرفدارانی متعصها فراهم میبرای آن

 کنند. و در زندگی شخصی نیر شرایط مشابهی دارم:نمی

خوانم ها را میکنم. بهترین کتابروی نمیخورم و البته در غذا خوردن، زیادهمن بهترین غذاها را می

ها دیدن ترین مکانیگذرانم و از دیدنها میترین مکانترین و روشنبخشو زمانم را در الهام

تر و کنم که شادی و آرامش من را بیشکنم. و در مورد روابطم، من تنها با افرادی معاشرت میمی

تان را با تر از آن است که وقتکنند. زندگی بسیار با ارزشزده میمن را برای بهتر شدن، هیجان

ر از آن است که آن را با افرادی فهمند. زندگی بسیار ارزشمندتافرادی بگذرانید که شما را نمی

ها، آن 18، روحی17، سالمتی16های قلبیهای متفاوتی دارند؛ افردی که خواستهبگذرانید که ذهنیت

مشخص وری و تأثیر ما را بهرهمیزان نسبت به شما متفاوت است. واقعاً جالب است که محیط ما، 

 «.می کند

 « دونه.جالبه. اون واقعاً چیزهای زیادی می»گفت: کرد، اش نگاه میکارآفرین در حالی که به گوشی

ها را به آرامی به هنرمند گفت و نگاهش هنوز روی صفحه گوشی بود. در دست چپ او این حرف

من »ها نوشته شده بود: شد. روی یکی از آنکارآفرین، دو دستبند نقره بسیار زیبا دیده می

انجام شده، کار »و روی دستبند دیگر نوشته شده بود: « هها تغییر بدتوانمها را به من میتوانمنمی

                                                            
16 Heartsets 
17 Healthsets 
18 Soulsets 
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او وقتی شرکتش را تازه شروع کرده بود و اعتماد به نفس « است. انجام نشده بهتر از یک ایده عالی

 ها را برای خودش خریده بود.بسیاری داشت، این هدیه

 «و روحی را نه. های قلبی، سالمتیدرباره ذهنیت شنیده بودم، ولی خواسته»هنرمند گفت: 

وری، نوآوری و حضور شما در دنیا، خواهی شنید. و وقتی این اتفاق بیافتد، بهره»خانمان گفت: بی

هایی انقالبی و بسیار مهم برای سازندگان دنیا و افراد بسیار ها مفهومکامالً متحول خواهد شد. این

دانستند، تمام دانند. اگر مییها مموفق است. و در حال حاضر، افراد بسیار کمی در مورد آن

 عملکردکرد. محیط اطراف شما، واقعاً درک، الهام و شان خیلی سریع پیشرفت میهای زندگیجنبه

کنند. تر میهای عالی، امید من را بیشکند. کتابدهد. هنر، روح من را تغذیه میشما را شکل می

العاده قلبم را سر شوق د. موسیقی فوقدهنگفتگوهای پُربار و غنی، خالقیت من را افزایش می

و تنها چیزی که الزم دارید، یک صبح پُر از کنند. های زیبا، روحیه من را تقویت میآورد. مکانمی

توانند یک نسل را تعالی بخشند. و را بروز دهید که می خالقانه تانهای مثبت بودن است تا ایده

هدف اصلی تجارت، تنها به  بخش و پُرروحیه هستند.عالی% ممتاز و برتر، همیشه ت 5باید بگویم که 

دست آوردن ثروت شخصی نیست. دلیل واقعی حضور در این بازی، کمک به جامعه است. تمرکز 

اصلی من در تجارت، خدمت است. پول، قدرت و پرستیژ، تنها نتایج جانبی هستند که در این مسیر، 

و این ام، این را در جوانی به من آموخت. ی و عالییکی از دوستان قدیمدهند. خود را نشان می

فلسفه ، از آن زمان تمام کارهای من را تحت تأثیر قرار داده است. خدا را چه دیدید، شاید مرشد 

  «خودم را به شما هم معرفی کردم.
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تان صبح»هایش را بست و گفت: خانمان مکث کرد. او به ساعت بزرگش نگاه کرد. چشمبی

 «تان را تعالی بخشید.یار داشته باشید تا زندگیرا در اخت

و ناگهان تکه کاغذ نسبتاً کوچک در کف دست چپش دیده شد. واقعًا انگار شعبده کرد. اگر شما 

گونه گرفتید. تصویر آن کاغذ اینهم در کنار این سه نفر نشسته بودید، کامالً تحت تأثیر قرار می

  بود:
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شان از تعجب باز مانده بود و تحت تأثیر حرکت او قرار گرفته ، هر دو دهانکارآفرین و هنرمند

شما همه، در درون خودتان »زد، ادامه داد: خانمان، که مانند افسونگر حرف میبودند. بی

که بزرگساالن قدرت شما را قهرمانی دارید. وقتی بچه بودید و قبل از این

تان خیانت های قلبو به حقیقتمحدود کنند، نبوغ شما را زندانی کنند 

  دانستید.کنند، این موضوع را می

ها نگاه دانستید چگونه زندگی کنید. وقتی به ستارهوقتی بچه بودید، می 

گرفت. وقتی در پارک قدم کردید، شادی، وجودتان را در بر میمی

دویدید، ها میکردید. و وقتی دنبال پروانهزدید، احساس سرزندگی میمی

سپس وقتی  ها هستم.شدید. اوه، من واقعاً عاشق پروانهسیار خوشحال میب

تر شدید، فراموش کردید چگونه انسان باشید. شما فراموش کردید بزرگ

چگونه شجاع و مشتاق باشید و فراموش کردید چگونه عاشق و سرزنده 

، های باارزش امید شما از بین رفتند. معمولی و متوسط بودنباشید. گنجینه
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روح، گویم: در دنیای بزرگساالن بیتان قابل قبول شده است. من میبرای

شان حضور نداشته باشید. از شما هایهیجانی و محدودیتبا کمبودها، بی

های کنم تا حقیقتی را بشناسید که تنها استادان واقعی و نابغهدعوت می

یروی برتر درون گونه بتوانید نو این دانندهای تاریخی میبزرگ و افسانه

خبر بودید، کشف کنید. شما خودتان را که تا پیش از این، از وجود آن بی

تان پیدا کنید. مطمئنم که چنین توانید جادو را در کار و زندگی شخصیمی

جا هستم تا به شما کمک کنم آن تان دارید و من اینجادویی را در درون

 «را کشف کنید.

ام. من در ها، من مشکالت زیادی داشتهبچه»گلویش را صاف کرد.  خانمان نفس عمیقی کشید وبی

 ...«  ام. حالم بد بوده، بهم حمله شده، ازم سوءاستفاده شده و های زیادی داشتهزندگی، باال و پایین

بگذریم. درد و سختی، دروازه رسیدن به عمق است. »ای عجیب. ادامه داد: و سپس خندید. خنده

، یک تطهیرکننده طبیعی عالی است. تظاهر، ترس و غرور را از درد و رنجچیه؟ دانید منظورم می

رساند، این ما را به برد. اگر شجاعت داشته باشید تا وارد چیزی شوید که به شما آسیب میبین می
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رساند. درد کشیدن، نتایج بسیاری دارد و با خود همدلی، نوآورى و اعتمادپذیرى روشنایی و نبوغ می

 راه دارد.به هم

ام، اما به خاطر رؤیاهایم، بر هایی داشتهمن هم رؤیا و هم کابوس»گوید: می 19جوناس سالک

 « ام.هایم پیروز شدهکابوس

واقعاً انسان عجیبی هست. »اش را کم کرد و به آرامی به هنرمند گفت: کارآفرین، کمی از بدگمانی

هایی را گفت که او وجود دارد. او دقیقاً حرفاو واقعاً غیرعادى هست. اما ویژگی خاصی در مورد 

هایش کند، اما به حرفها زندگی میدانم که به نظر فردی است که در خیابانمی نیاز داشتم بشنوم.

قدر فصیح باشد؟ عمق و تواند اینزند. آخر چگونه میگوش کن. گاهی مانند یک شاعر حرف می

او، که این چیزها را یادش داده است، کیه؟ « قدیمی دوست»آید؟ و این شور و شوق او از کجا می

شود. پدرم، محرم اندازد. هنوز هم دلم برایش تنگ میاو شور و حرارتی دارد که من را یاد پدرم می

 «کنم.ترین حامی و بهترین دوست من بود. من هر روز به او فکر میراز و بزرگ

های ب. تو از من پرسیدی از کدام بخش حرفبسیار خو»هنرمند رو به غریبه عجیب و غریب گفت: 

گوید: تر از همه خوشم آمد. من این بخش را دوست دارم که دالور اسپارتی میافسونگر، بیش

تری تری بریزد، در جنگ، خون کمکسی که در تمرینات، عرق بیش»

های بزرگ، پیروزی»چنین، از این جمله او خوشم آمد که گفت: هم «خواهد ریخت.

                                                            
19 Jonas Salk 
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کس حواسش نیست و همه افتند که هیچاعت اولیه صبح اتفاق میدر س

 «روش او درباره عادت کالس جهانی صبحگاهی، واقعاً عالی بود. و همچنین« خوابند.

کرد، گفت: هایی که شنیده بود فکر میاش نگاه کرد و در حالی که به حرفکارآفرین به گوشی

 «های عالی دقت نکرده بودم.حرفمن هم نکات خوبی را یاد رفتم، اما به این »

ها هستیم. و زمانی شنویم که آماده شنیدن آنما تنها چیزهایی را می»خانمان با خردمندی گفت: بی 

 «شود.تر شویم، درک ما هم بهتر میکه بزرگ

خانمان کامل متعجب شده بود. به دور و برش نگاه کرد ناگهان صدای افسونگر به گوش رسید. بی

آید. خیلی زود مشخص شد که هنرمند، صدای ضبط شده افسونگر را پخش صدا از کجا می تا ببیند

 کرده است.

تر دوست ها را از همه بیشاین بخش»خانمان نگاه کرد و گفت: های بیهنرمند، مستقیم به چشم

 «دارم.

در فرهنگی که عادت به سردرگمی دارد و »گفت: صدای ضبط شده افسونگر می

که  ترین راه برای تضمین این به حواسپرتی است، خردمندانهاسیر و مبتال

های زندگی شخصی و کاری تان، بهترین نتایج ترین بخشپیوسته در مهم
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را ایجاد کنید، پرورش روال های صبحگاهی کالس جهانی است. برنده 

ها افتد و در اولین ساعات روز است که قهرمانشدن، در اوایل روز اتفاق می

در برابر ضعف، مبارزه کنید و در برابر ترس، لشکرکشی  آیند.د میبه وجو

ای شدن و این کار برای افسانهتوانید سحرخیز باشید. کنید. شما واقعاً می

ترین اهمیت را برای اول روزتان، قائل شوید و بقیه . بزرگالزم است

 تان را در اختیار داشتهکند. صبحروزتان، خودش از خودش محافظت می

 «تان را تعالی بخشید.تا زندگی

 هنرمند، صدای آن را باال برد.

های صنعت، هنرمندان برجسته گویم که غولجا رازی را به شما میدر این»

دانند: موفقیت های چشمگیر، ارتباط زیادی ترین افراد، آن را میو کامیاب

وزانه شما های رتر به عادتها، بیشبا ژنتیک شما ندارد، بلکه این موفقیت

ترین بخش آن هستند. جامعه گردد. و روال های صبحگاهی شما، مهمبر می

بینیم، فکر کنیم به ما یاد داده است وقتی این افراد بسیار قدرتمند را می
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کنیم اند. جامعه ما را فریب داده است و فکر میاین افراد، همیشه عالی بوده

ها از بدو اند که آنا فریب دادهها استثنا هستند و ژن خوب دارند. ما رآن

ها در پس تولد، نابغه هستند. با این حال، حقیقت این است که موفقیت آن

بینیم. ها را میها تمرین است و ما تنها اوج ترقی و شکوه آنها و ساعتسال

بینیم، در واقع، در وقتی افراد بسیار موفق تجارت، ورزش، علوم و هنر را می

و صبر زیاد در رسیدن به هدف هستیم. به یاد داشته  کاریحال مشاهده فدا

اند و تمام استادان از جایی باشید، تمام افراد حرفه ای، قبال مبتدی بوده

های درست، توانسته اند اند. افراد فوق موفق با داشتن عادتشروع کرده

 «به شاهکارهای بزرگی برسند.

 « واقعاً کارش درسته.»خانمان گفت: بی

 مند صدای ضبط شده را دوباره پخش کرد:هنر

تان مقاومت کنید و اجازه ندهید دنیا شما را وسوسه کند تا از طریق دیوانگی با نهایت توان»

تان بگذارید و از امروز هایتمرکزتان را دوباره روی تواناییتان را پرت کند. ، حواستکنولوژی

باشید. از  رویاپردازاز امروز،  تان نداشته باشید.هایدیگر هیچ دلیلی برای استفاده نکردن از قدرت
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روند و دیگر زندانی گذشته نیستند. امروز، یکی از آن افرادی باشید که به سوی بزرگی آینده می

هر کدام از ما، منتظر روزهایی سرشار از معجزه هستیم. ما هر کدام به طور قطع، به شیوه خاص 

سازی به معنای معلمی عالی باشد که برای فردی این تاریخایم. شاید سازی کردهخودمان تاریخ

تواند به معنی یک مادر سازی میدهد. برای فردی دیگر، این تاریخذهن جوانان را ترقی می

سازی به معنای رشد یک شاید برای فردی دیگر، این تاریخ العاده یا یک مدیر برجسته باشد.فوق

که کند. اینباشد که به شکلی عالی به مشتریان خدمت میتجارت عالی یا فروشنده بسیار موفق 

اى های بعدی، ما را به یاد بیاورند و یک زندگی واقعاً عالی داشته باشیم، یک سخن کلیشهنسل

صبحگاهی  روال هایبا این حال، تعداد بسیار کمی از ما،  نیست. این در حقیقت، کامالً درست است.

استعداد خواهیم سازند. ما همه میام این نتایج را برای ما محقق میایم که تمرا کشف و اجرا کرده

ضر هستند پایان و آزادی از ترس را به دست بیاوریم، اما تنها عده کمی از ما حابزرگ، شادی بی

  شوند نبوغ نهان ما، خودش را نشان دهد. عجیب است، نه؟که باعث می تا کارهایی را انجام دهند

مان است، غافل مان که همان ذاتکننده است. بسیاری از ما، از روشنایی درونحتو این بسیار نارا

گذرانیم و به دنبال اهداف کم اهمیت و ایم. بسیاری از ما، زمان ارزشمندمان را بیهوده میشده

این روشی است که در  کنیم.هستیم و از داشتن یک زندگی واقعی غفلت می زودگذرهای دلخوشی

تان را ای دارد، بهترین و احتماالً مؤثرترین روزهایرساند. چه فایدها به جایی نمینهایت، ما ر

اید و اید، آن هم وقتی که دیگر صغیف شدهکوهنوردی کنید و بفهمید که کوه اشتباهی را آمده

 .«کننده استتان پُر از چین و چروک شده است؟ واقعاً ناراحتصورت
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واقعاً تحت تأثیر قرار گرفتم. من واقعاً وابسته به »و گفت: کارآفرین، کمی احساسی شده بود 

ها و آخرین ام. باید همیشه همه چیز را چک کنم. این اولین کاری است که صبحتکنولوژی شده

توانم روی من به سختی می دهم. تمام تمرکزم روی آن است.ها انجام میکاری است که شب

ام انرژی را از من گرفته در زندگی حواسپرتی هام این تعهدات خودم و تیمم تمرکز کنم. و تما

ها، کنم دیگر هیچ زمانی برای خودم ندارم. تمام آن پیامآورم. احساس میاست. واقعاً سر در نمی

و چیزی که افسونگر گفت، واقعاً برای من مؤثر کنند. ها، واقعاً من را سردرگم میها و اعالمیهتبلیغ

ام. ان یک رهبر استانداردهایم را باال ببرم. یک جورایی به بن بست خوردهاست تا بتوانم به عنو

ام. تر از تصوراتم موفق شدهکردم رشد داشته است و من بیشچه که تصور میتر از آنشرکتم بیش

هایش را نگاهش را برگرداند و دوباره دست« کنند.اما مواردی هستند که من را بسیار نگران می

 .روی هم گذاشت

 « ها بگویم در حال حاضر چه مشکالتی دارم.انم به آنتونمی»کرد: با خودش فکر میکارآفرین 

گویی وابسته به تکنولوژی هستیم، باید بدانی که اگر که می درباره این» خانمان گفت: بی

از  تواند باعث پیشرفت انسان شود. ما با استفاده خردمندانهاز آن استفاده شود، می هوشمندانه

مان را ارتقاء دهیم. این استفاده نادرست دانش و توانیم زندگی بهتری داشته باشیمتکنولوژی، می

کند. رساند و تار و پود جامعه ما را نابود میاز تکنولوژی است که به ذهن و خالقیت افراد آسیب می

 اشته باشد. های زیادی برای تو دتواند هزینهاگر تمام روز با گوشی بازی کنی، این می
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ای تنیس بیلی جین بازیکن افسانه هایت هست، این واقعاً عالی است.و درباره فشاری که روی شانه

تو باید رشد کنی و رشد کردن و باال رفتن، یکی از « فشار، یک امتیاز است.»گوید: می 20کینگ

شوید، موقعیتی میها برای زندگی کردن است. در هر چالشی که با آن مواجه ترین شیوهعاقالنه

وجود دارد تا به عنوان رهبر یا یک انسان، به سطح بعدی خودتان برسید. موانع و مشکالت سر راه، 

تان برسید. خواهید به پاداش و اهدافهایی هستند تا مشخص شود تا چه حد جدی میصرفاً آزمون

های تواند به موفقیتکه میدهند که چقدر مشتاقید تا به فردی تبدیل شوید ها نشان میاین آزمون

 «شکستی وجود ندارد. در واقع، هر شکست، پیشرفتی در ظاهری پنهان است.  بزرگی برسد.

ام بسیار پیچیده است. واقعاً سردرگم هستم. من هیچ کنم زندگیاحساس می»کارآفرین گفت: 

 «چیز دشوار شده است.ام افتاده است. همه دانم چه اتفافی در زندگیزمانی برای خودم ندارم. نمی

گوید که بسیار دونم چی میگی. احساسم میمی»هنرمند دستش را روی شانه او گذاشت و گفت: 

قدر آشفته است دونی گاهی شرایط اینگذاری، مشکالت داری. میتر از چیزی که در میان میبیش

هایم را ببندم و آرزو چشم جا دراز بکشم،توانم آنتوانم از تختم بیرون بیایم و فقط میکه حتی نمی

توانم با تمرکز فکر کنم. و در آن ام تمام شود. حتی برای یک روز. گاهی نمیکنم که سرگشتگی

روزها هیچ امیدی در قلبم نیست. این افتضاحه. و بسیاری از از افراد هم افتضاح هستند. من 

تم. این روزها، افراد نادان زیادی مخالف اجتماع نیستم، من صرفاً مخالف افراد نادان هس گیر وگوشه

گیرند که حتی پول خریدشان را ندارند. هایی عکس میبینیم که با مدهای احمقانه و لباسرا می

                                                            
20 Billie Jean King 



40 
 

 است. ROYALMIND.IRبزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران،  کلیه حقوق این کتاب متعلق به

دهم یک زندگی من ترجیح میآید. ها خوششان نمیکنند که از آنها با افرادی معاشرت میاین

که زندگی مردم نرمندانه. واقعاً از اینتر داشته باشم. یک زندگی واقعی. یک زندگی هخردمندانه

 «قدر سطحی شده است، عصبانی هستم.این

کنم. زندگی آسان نیست و در اکثر اوقات، شرایط بسیار سخت درکت می»خانمان گفت: بی

و اگر هنوز «  همه چیز در پایان، خوب خواهد شد.»گوید: می 21طور که جان لنونشود. اما همانمی

 «ایم.پس هنوز به پایان نرسیده شرایط خوب نیست،

تر شد و هنرمند آرامهای زیادی در ذهنش داشت. گفت و انگار نقل قولاو این جمالت را به آرامی

 هایی که شنیده بود، خوشحال بود.ای شیرین لبخندی زد. نفس عمیقی کشید. او از حرفبه گونه

ام: دردناکی و سختی رشد و پیشرفت، فتهمن نکته بسیار مهمی را یاد گر »خانمان ادامه داد: بی

 «است. و حسرت تر از هزینه گزاف پشیمانیبسیار کم هزینه

این را از کجا یاد »کرد، پرسید: های او را در دفترش یادداشت میهنرمند در حالی که حرف

 «گرفتی؟

 «توانم بگویم.فعالً نمی»خانمان گفت: بی

اش خانمان دستش را در جیب پیراهن پارهاشت کرد. بیاش یاددکارآفرین نکاتی را در دفترچه

 برد و کارتی را از آن بیرون آورد. 

                                                            
21 John Lennon 
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تر بودم، این کارت را به من داد. آن زمان، تازه اولین شرکتم را فردی مهم وقتی بسیار جوان»

را خواستم اثر خودم کردم و میتأسیس کرده بودم و بسیار شبیه شما دو نفر بودم: رؤیاپردازی می

در این دنیا داشته باشم. مشتاق بودم تا خودم را ثابت کنم و در این بازی برنده باشم. ببینید، نصف 

خواهیم خواهیم افراد به ما احترام بگذارند. میبه دنبال رضایت اجتماعی هستیم. مین زندگی ما

لی برای ها نداریم وآن خریم که واقعاً نیازی بهمان از ما خوششان بیاید. چیزهایی را میهایهمسایه

 «.خودنمایی آنها را خریداری می کنیم

 «گی.کامالً درست می»هنرمند سرش را به نشانه تأکید تکان داد و گفت: 

 محل مراسم حاال خالی شده بود.

شویم که دلیل مان نگاه کنیم، متوجه میاگر شجاعت داشته باشیم تا به درون»خانمان ادامه داد: بی

هایی در درون ماست. ما به اشتباه باور داریم که مواد بیرونی، این ارها، وجود سوراخانجام این ک

کنند. اما این درست نیست. اصالً امکان ندارد. وقتی بسیاری از ما، مان را پُر میجاهای خالی درون

 شویم که قرارگردیم. کم کم متوجه میرسیم، به سمت درست بر میمان میبه نیمه راه زندگی

رسند. مان کم کم به پایان میشویم که روزهاینیست عمری جاودان داشته باشیم و متوجه می

شویم که روزی ما شویم و این نکته مهمی است. متوجه میبنابراین با فناپذیرى خودمان روبرو می

استفاده  مانپرسیم که آیا از استعدادهایشویم. از خودمان میتر میمتفکررویم. هم از این دنیا می

و با خودمان ایم و در حال حاضر موفق هستیم یا نه. مان وفادار بودههایایم، نسبت به ارزشکرده

مان دارند، در مورد ما چه خواهند گفت. در کنیم وقتی از این دنیا برویم، افرادی که دوستفکر می
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ماعی ، به ایجاد یک میراث دهد: ما از دنبال کردن رضایت اجتاین لحظه، تغییر بزرگی در ما رخ می

تر در مورد خودخواهی تر در مورد خدمت کردن و کمرویم. از آن لحظه، زندگی بیشهدفمند می

کنیم و به دنبال ساده زیستی خواهیم مان اضافه نمیخواهد بود. ما دیگر چیزهای زیادی را به زندگی

گزار باشیم، های کوچک سپاسمعجزهگیریم تا از زیبایی ساده لذت ببریم، نسبت به رفت. یاد می

شویم که فردی کنیم و متوجه میتری را صرف یادگیری می، وقت بیشهستیمآرامش ذهن  به دنبال

 «.پیروز خواهد شد ترین خدمت را به دیگران بکند،که بیش

ونه گها است که اینواقعاً انسان منحصر به فردی هستی. ماه»کارآفرین به آرامی به هنرمند گفت: 

شدم، پدرم من را ام. در گذشته، وقتی با مشکلی روبرو میامیدوار، پُرانرژی و پُرانگیزه نبوده

 « کرد. اما از وقتی از دنیا رفته است، دیگر کسی را ندارم که به او تکیه کنم.راهنمایی می

 «چه اتفاقی برای او افتاد؟»هنرمند پرسید: 

را گرفت. پدرم فردی بسیار موفق و برجسته در دنیای  اگر خیلی ساده بگویم، او زندگی خودش» 

های درجه شد و عاشق نوشیدنیهای سریع میکرد، سوار ماشینتجارت بود. او با هواپیما پرواز می

بود. اما بعدش شریکش همه چیز او را گرفت و البته شرایط  سرزندهاو واقعاً یک انسان یک بود. 

شرایط آن زمان او ندارد. استرس و شوک ناشی از این اتفاق،  حال حاضر من هم، چندان تفاوتی با

کرد که کردیم. شاید فکر میباعث شد اقدام به خودکشی کند که ما هرگز تصورش را هم نمی

  کارآفرین، جمالت آخرش را با صدایی لرزان گفت. « هیچ راه نجاتی ندارد.
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او دستش را روی قلبش « اعتماد کنی.تونی به من تو می»هنرمند از روى دلسوزى و محبت گفت: 

 ها را به کارآفرین گفت.گذاشت و این حرف

بیایید این کارت را بخوانید، زیرا برای شما مفید »ها را قطع کرد و گفت: خانمان گفتگوی آنبی

 «خواهد بود.

 روی کارت نوشته شده بود: 

 «.اهد بودهر تغییری در ابتدا سخت، در میانه آشفته و در پایان عالی خو»

 «واقعاً نکته بسیار با ارزشی بود. ممنونم.»کارآفرین گفت: 

 سپس هنرمند دوباره صدای غیرقانونی ضبط شده افسونگر را پخش کرد:

وقت تنها برای پول کار نکنید. برای تأثیرگذاری کار کنید. تالش کنید تا نهایت هیچ »

رشد دهید تا از خودگذشتگی کنید و در حد تان را نشان دهید. صبوری را در خودتان هایتوانایی

تان، تنها یک شاهکار انجام داده باشید. حتی تنها جهانی شکوفا شوید؛ حتی اگر در تمام زندگی

تواند زندگی شما را با ارزش کند. خبره باشید. برجسته باشید. استثنا باشید. انجام این شاهکار می

تر عالقه به رشد کردن و تند. این افراد، بسیار بیشتر نگران شهرت و پول هسبرتر دنیا، کم 5%

کند. به همین دلیل است که پول زیادی به ها نفر خدمت میبه میلیون تا بتوانندوری دارند بهره

 «پول نتیجه جانبی خدمت آنها به دیگران است. در واقع آورند.دست می
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تان را در اختیار داشته باشید تا صبح»گفت: هایش را بسته بود و با خودش میخانمان چشمبی

 کارآفرین و هنرمند سرشان را تکان دادند.« تان را تعالی بخشید.زندگی

ها ترین کتاباست. این یکی از پُرفروش 22پیامبرهای مورد عالقه من، یکی از کتاب»هنرمند گفت: 

ها با خودش مدت نویس کتاب را برای، دست23است. در جایی خواندم که نویسنده آن، خلیل جبران

کرد و وقتی آن را تحویل ناشر داد، یک اثر هنری خالص بود. داشت و پیوسته آن را ویرایش می

 در ذهنم است. نگارهایش در مصاحبه با روزنامههنوز حرف

طور که قباًل تری بروم. همانکلمات او، من را وادار کرد تا به عنوان یک هنرمند، به دنبال نفوذ بیش

توانم می اگر بتوانم بر خودتخریبی و دیوهای درونم غلبه کنم،دونم ن کارم خوبه، اما میگفتم، م

 .«یک هنرمند عالی باشم

 جبران خلیلخوب »رفت. از هنرمند پرسید: خانمان حاال ایستاده بود. او با ساعت بزرگش ور میبی

 «قدر روی تو تأثیر داشت؟چه گفت که این

مطمئن باشم که تک تک کلمات این کتاب، بهترین کامالً خواستم می»اش گفت: او در مصاحبه

 «توانم ارائه دهم.هایی هستند که میکلمه

 «بله، این استانداردی است که افراد برتر همیشه با خودشان دارند.»خانمان گفت: بی

                                                            
22 The Prophet 
23 Khalil Gibran 
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ش اشد شنید که افسونگر در حال سرفه کردن است. به نظر، کلمات بعدیدر صدای ضبط شده می

 گفت:را با دشواری می

شان را به توانند افکار، کارها، سرزندگی، کامیابی و خوشحالی زندگیباید بگویم همه افراد می» 

شان همیشگی  های روزانه عمیقی را تمرین کنند تا به عادتاگر عادت طور باشکوهی ارتقاء دهند

برای برنده شدن و ترین قدم بزرگرسیم: ترین اصل میو حاال به مهم .دتبدیل شو

 «صبح است. 5 کلوبداشتن یک زندگی باشکوه، وارد شدن در 

کرد. روی صورت برداری میشد، شروع به یادداشتحاال کارآفرین با عالقه زیادی که قبالً دیده نمی

 «دهد.این به من حس قدرت می»گفت: هنرمند لبخندی بود که گویی می

 گفت:خانمان بی

صبح، رفتاری است  5ها است. پیوستن به باشگاه صبح، مادر تمام عادت 5بیدار شدن در ساعت »

توقف دهد. این عادت، همان محرکی است که شما را که تمام رفتارهای دیگر انسان را ارتقاء می

کنید، تمرکز، انرژی، هیجان و برترى گونه شروع میتان را آنروشی که شما صبح. ناپذیر می کند

کند. هر صبح زود، شانسی جدید برای آزاد کردن درخشش و تعیین می وزدر مابقی ر شما را

دم، های سپیدهتان دارید و این توانایی با اولین اشعهتان است. شما چنین توانایی در درونهایتوانایی

های حال حاضر، شکوه شما لطفاً اجازه ندهید دردهای گذشته و ناامیدیدهد. خودش را نشان می

تان را خاموش های بخش عالی درونناپذیری شما را سرکوب کنند و تواناییببرند، شکسترا از بین 
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کند دارد، خودتان را باال ببرید. در روزگاری که آرزو میکنند. در دنیایی که شما را پایین نگاه می

کند تا در تاریکی بمانید، قدم در روشنایی بگذارید. و در عصری که شما را مسحور می

د کردن یبا ناام ،در تمدنی که بسیاری از افرادتان را احیا کنید. تان را فراموش کنید، نبوغهایییتوانا

ها کمک کنید تا ها را باال ببرید. به آنحیه بدهید و آنرو دیگرانشما به  ،گیرنددیگران انرژی می

ا تحت تأثیر شما ربخشی از درون  ،های منرا احساس کنند. تمام حرف شاندرونخفته  عظمت

تان زنده در درون ،بر شما غلبه کندشک و تردید  ،که ترسکه قبل از این دهد. بخشیقرار می

 «.بود

 .گریستخانمان روی زانوهایش افتاد. تسبیح مقدسش را بوسید و بی
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 یک ماجراجویی عجیب به درون تسلط صبحگاهی: 5فصل 

 

 

کند، سرنوشت هر کسی نیز ا به یک پیکره تبدیل میساز، مواد خام رطور که یک مجسمههمان»

خواهیم، باید یاد گرفته شود و با در دستان خودش است... توانایی تبدیل مواد به چیزی که می

 «دقت پرورش داده شود.

 24یوهان ولفگانگ فون گوته

  

شما را در  اگر شما دو نفر عالقمند باشید، خوشحال خواهم شد تا چند روز صبح،»خانمان گفت: بی

 های کنار اقیانوس خودم آموزش دهم.مجموعه خانه

دهم چند دهم و به شما توضیح میهای صبحگاهی مخصوص خودم را به شما نشان میمن عادت

تان را چگونه بگذرانید و این که این موضوع تا چه حد برای رسیدن به تسلط ساعت اول صبح

شوم این کار را برای شما انجام دهم. شحال میشخصی و عملکرد تجاری ممتاز ضروری است. خو

 تان پُرشکوه خواهد شد. و البته با من به شما خوش خواهد گذشت.در زمان کوتاهی زندگی

                                                            
24 Johann Wolfgang von Goethe 
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طور که از افسونگر شنیدیم، این تحول همیشه هم آسان نیست، اما ارزشمند، پُرسود و زیبا همان

 .«25است. شاید حتی به زیبایی سقف کلیسای سیستین

اولین باری که این سقف معرکه را دیدم، گریه »زد، گفت: نرمند در حالی که به ریشش دست میه

 «کردم.

 «میکل آنژ واقعاً شاهکار کرده است.»زد، گفت: خانمان هم که به ریش کثیف خودش دست میبی

 او سپس پیراهنش را باال زد و عضالت بدون چربی خود را نشان داد.

 «اند؟گونه شدهچطوری عضالتت این»ق شده بود، گفت: هنرمند که بسیار مشتا

 با تالش و تمرین زیاد. »

کنم و اغلب در ساحل خودم حرکت شنا، بارفیکس، حرکت تخته، دراز و های زیادی میمن ورزش

گرانقیمتی را از جیبش بیرون خانمان کیف چرمیبی« دهم.انجام می هوازینشست و تمرینات جدی 

 تکه کاغذی را در آورد که یک نقاشی روی آن کشیده شده بود.  آورد. او سپس یک

بینید که کارآفرین و هنرمند در گونه بود و شما هم دارید دقیقاً چیزی را میتصویر آن نقاشی این

 دیدند:آن لحظه می

 

                                                            
25 Sistine Chapel 
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د، تعه»که اجازه دهد کارآفرین و هنرمند پاسخی بدهند، ادامه داد: غریبه ژولیده، بدون این

هایی هستند که این روزها تعداد ها ارزشنظم و انضباط، صبر و تالش. این

ی استحقاقاین روزها افراد زیادی هستند که یک ذهنیت  ها باور دارند.کمی از افراد به آن

شان، به جای خواهند تمام افراد اطرافو می دارند و انتظار یک زندگی پُربهره و برآورده شده دارند

بینم که مثل ای از بزرگساالن میش کنند. در حال حاضر، دنیای خودمان را مانند جامعهها تالآن

 گویم. بینم، میکنم و تنها چیزهایی را که میکنند. من قضاوت و شکایتی نمیکودکان لوس رفتار می
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افرادی که : ای را به شما بگویمخواهم نکتهتراشم، میها، با نشان دادن بدن خوشهی بچه

تر تر عمل کرد و کم. باید بیشکنند، به هیچ چیزی نمی رسندالش نمیت

 «حرف زد.

های پیراهن پاره خودش را باز کرد. روی پشت او نوشته شده بود: خانمان سپس دکمهبی

 «ها سرگرمی را دوست دارند. فاتحان، عاشق آموختن هستند.قربانی»

بسیار زیبا در وسط اقیانوس مهمان من باشید. ای کوچک و خواهم بیایید و در جزیرهاز شما می

 «فاصله آن از ساحل کیپ تاون، پنج ساعت است.

های ها دلفیناین»او کارتی را که منظره کنار دریا روی آن نقش بسته بود، به کارآفرین داد و گفت: 

 و با خوشحالی به عکس روی آن اشاره کرد.« من هستند.

های بسیار مهمی را ارزشش را خواهد داشت. مطمئن باشید درساین سفر »خانمان ادامه داد: بی

جا برخی از تان به شما کمک خواهد کرد. در آنیاد خواهید گرفت که در ادامه زندگی

ها را تجربه خواهید کرد. باید به من اعتماد کنید. من درباره انگیزترین لحظههیجان ارزشمندترین و

کنم ه چیز را به شما خواهم آموخت. من به شما کمک میهای صبحگاهی کالس جهانی، همعادت

 صبح شوید. 5عضو باشگاه 
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شما یاد خواهید گرفت که به طور منظم زود بیدار شوید و تا قبل از 

ظهر، کارهایی را انجام دهید که اکثر افراد در یک هفته هم انجام 

 توانید سالمتی، خوشحالی و آرامش خودتان را بهدهند. شما مینمی

اوج برسانید. دلیلی وجود داد که بسیاری از افراد بسیار موفق، صبح 

 ترین بخش روز است.زیرا این مهمشوند: زود بیدار می

دهم که چگونه با این روش انقالبی، امپراطوری خودم را به وجود آوردم. به شما توضیح می

توانید چنین میهاست. شما همهای مختلفی دارد و امپراطوری اقتصادی یکی از آنامپراطوری، شکل

دوستی، آزادی شخصی و حتی امپراطوری معنوی را در  وری، انسانی، بشرامپراطوری هنروری، بهره

 خودتان به وجود بیاورید.

ام، به شما یاد خواهم داد. مرشدم زندگی من را متحول کرد و من نیز هر چیزی را که از او آموخته

ترین سطح خواهید رفت. دنیا را با دیدی هید گرفت. شما به عمیقشما چیزهای زیادی را یاد خوا

ها دیدن چنین بهترین غذاها را خواهید خورد و از زیباترین منظرهکامالً جدید خواهید دید. شما هم

 خواهید کرد.
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و  ها در زیر آب بازی کنید و بر فراز مزارع نیشکر پرواز کنید.توانید در دریا شنا کنید، با دلفینمی

 «ام بیایید.خواهم به خانهاگر دعوت من را قبول کنید، از شما می

 « کنی، آره؟خدای من، تو داری شوخی می»هنرمند گفت: 

کامالً مشخص بود که او هم یکی از آن افرادی است که به شدت احساسی بود و دردی نهان از 

اند. افراد باور دارند که نفرین شدهتر از سایر هایی که بیشها بود. یکی از آنبدو تولد همراه آن

دهد تا چیزهایی را ه میزها اجاها موهبتی در خودشان دارند: موهبتی که به آناما در حقیقت، آن

گیرند و هایی را تجربه کنند که اکثر افراد نادیده میتوانند، شادیاحساس کنند که دیگران نمی

 متوجه شکوهمندی در لحظات عادی باشند.

ها همان افرادی بینند، اما باید بدانید که اینرست است که این افراد به آسانی آسیب میبله، د

ها را پیدا سازند، سازنده بناهای پُرآوازه هستند و درمان بیماریهای بزرگ را میهستند که سمفونی

 کنند.می

« گ را تحمل کنند.توانند دردهای بزرتنها افرادی که قویاً عاشق باشند، می»گوید: تولستوی می

 داد.ها را نشان میهنرمند، به نظر این ویژگی

ای به ای در نزدیکی دهکدهنه رفیق. کامالً هم جدی هستم. من خانه»خانمان با اشتیاق گفت: بی

 «اند.دارم. و باور کن که اسم درستی را برای این دهکده انتخاب کرده 26 نام خلوتگاه

                                                            
26 Solitude 
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خاطر داشته  باشید، که از سر و صدا و مزاحمت دور باشید و آسایشتوانید خودتان تنها زمانی می

تر از طور که آن خردمند روی صحنه گفت، هر چه بیشبه زندگی بله بگویید. همانباشید. 

تان ظاهر خواهد شد. گیرند بهره ببرید، جادویی در زندگیتان قرار میهایی که سر راهموقعیت

د برنده شوید، درسته؟ حقیقت این است که زندگی هوای شما را توانیکنید، نمیوقتی بازی نمی

گونه نباشد. اما شما هم باید وظیفه خودتان را انجام دهید و به سوی دارد، حتی اگر به نظر این

 گیرند بروید.در سر راه شما قرار می که هاییموقعیت

خواهم، این است که به اندازه میو اگر شما به خانه من در آن جزیره بیایید، تنها چیزی که از شما 

صبح، به  5جا بمانید تا بتوانم فلسفه و روش مرشدم را به شما یاد دهم. پیوستن به باشگاه کافی آن

 «کمی زمان نیاز دارد.

کنم. های شما را قبول میچنین تمام هزینهمن هم»ای مکث کرد و ادامه داد: خانمان چند لحظهبی

 «جا بیاورد.رستم تا شما دو نفر را به آنفام را میحتی جت شخصی

ها هر دو گیج و کامالً دودل بودند. هنرمند که هنوز هنرمند و کارآفرین به یکدیگر نگاه کردند. آن

 «ای تنهایی حرف بزنیم؟میشه من و دوستم چند لحظه»اش در دستش بود، گفت: دفترچه

خواهید حرف بزنید. من به صندلی هر چقدر میالبته. »خانمان در حالی که بلند شده بود، گفت: بی

 «گیرم.ام تماس میروم و با تیم اجراییخودم می
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این دیوانگیه. من هم کامالً با تو موافقم که آدم خاصی هست و حتی »هنرمند به کارآفرین گفت: 

موافقم  رسد. من عاشق مرشد او هستم.به نظر می دانم که چقدر احمقانهشاید جادویی باشد. اما می

که این فرد خیابانی، بینش عالی دارد. و به طور حتم، تجارب زیادی هم دارد. اما آخر بهش نگاه 

 هایش همه پاره پورههاست حمام نرفته است. لباسکن! کامالً شلخته و کثیف است. انگار هفته

  «فرد خطرناکی باشد.شناسیم. شاید زند. ما اصالً او را نمیها حرف میاست و گاهی هم مانند دیوانه

 «آره، کامالً موافقم. واقعاً انسان عجیبی هست. تمام اتفاقات امروز عجیب هستند.»کارآفرین گفت: 

من در زندگی در جایی هستم که باید »شد. ادامه داد: هنوز در چشمان او افسردگی دیده می

دونم چی میگی. از وقتی هم. میگونه ادامه دتوانم اینتغییرات بزرگی ایجاد کنم. واقعاً دیگر نمی

ام. دختری ام، تقریباً به همه چیز و همه کس مشکوک بودهدر یازده سالگی پدرم را از دست داده

 ترسد. راستش را بخواهی، هنوز هم اثرات زیاد آن شوکشود، واقعًا میکه بدون پدر، بزرگ می

با مشکالت زیادی روبرو  ام وداشتهکنم. روابط بدی عاطفی در من هست. هر روز به پدرم فکر می

تقریباً یک سال قبل، نزد روانپزشکی رفتم ام. های بسیار بدی در مورد روابطم داشتهام و انتخاببوده

 کنم.گونه رفتار میو او به من گفت که چرا این

و  نامند. من در درونم، ترس شدیدی از رها شدنمی« 27پدرسندرم دختر بی»ها، آن را روانشناس

آمد. بله، این درد باعث شده است که من در بیرون، هایی داشتم که با آن اتفاق میتمام ناامنى

رحم باشم. درد و ناراحتی ناشی از فوت پدرم، محرک من بوده بسیار سرسخت و از برخی جهات بی

                                                            
27 fatherless daughter syndrome 
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همیدم طلبی داده است. با این حال، فوت پدرم درون من را خالی کرده است. من ف و به من، جاه

که این جالی خالی او را، با تحت فشار دادن خودم برای کارِ زیاد پُر کنم، چون باور دارم که وقتی 

 ام را پیدا کنم.توانم عشق از دست رفتهتر باشم، میموفق

های عاطفی خودم را با دنبال کردن پول زیاد پُر کنم. برای منزلت کردم تا شکافمن تالش می

کنم که دلیل رفتار من، طور که گفتم حاال درک میام. و همانکرده اجتماعی بسیار تالش

های افسونگر، واقعاً به من انگیزه داد، وقتی ام. حرفهایی بوده که از دوران نوجوانی داشتهچالش

که گفت هرگز کاری را به خاطر پولش انجام ندهید، بلکه به دنبال شخص و رهبری کالس جهانی 

هایی باشید تا رشد کنید و به دنبال هدفی باشید تا دنیا را متحول کنید. قعیتباشید، به دنبال مو

های او زندگی کنم، اما در حال حاضر، خواهم مانند حرفهای او واقعاً به من امید داد. من میحرف

خیلی از آن شرایط دور هستم. و اخیراً اتفاقی که در شرکتم افتاد، مشکالت زیادی را برای من به 

د آورده است. در حال حاضر، واقعاً زندگی خوبی ندارم. تنها دلیل من برای آمدن به این وجو

 «خواهم شرایط را تغییر دهم.کنفرانس، این بود که مادرم بلیط آن را به من داده بود. من واقعاً می

خشید. بب»رسید و از هنرمند عذرخواهی کرد. زده میکارآفرین نفس عمیقی کشید. او به نظر خجالت

کنم باهات راحتم. زنم. فکر میها را به تو میدانم چرا این حرفشناسم و نمیمن اصالً تو را نمی

 «دانم چرا. ببخشید اگر بیش از حد باهات راحت حرف زدم.نمی

 «  مشکلی نیست.»هایش شده است، گفت: داد درگیر حرفهنرمند که زبان بدنش نشان می
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 کرد.اش بازی نمیو موهای بافتهاو دیگر با اضطراب با ریش 

زنیم، خیلی راحت شناسیم حرف میما وقتی با راننده تاکسی یا افرادی که نمی»کارآفرین ادامه داد: 

خواهم بگویم که واقعًا آماده تحول هستم. و احساسم به من زنیم، درسته؟ میو صادقانه حرف می

های من و در واقع به ما کمک کند تا با کمک عادتتواند واقعاً به خانمان میگوید که این بیمی

 «وری، مالی و خوشحالی را به وجود بیاوریم.صبحگاهی امپراطوری خالقیت، بهره

منم اونو دوست دارم. او برای خودش شخصیتی دارد. خیلی دوست دارم که خودش »هنرمند گفت: 

 دهد.و پُراحساس نشان می را شاعرانه

 « توانم به او اعتماد کنم.ند. واقعاً باحاله. اما هنوز هم نمیکاو خیلی روشن فکر می

احتماالً آن ساعت را از یک ثروتمند احمق دزدیده »هنرمند مشتش را به دست دیگرش زد و گفت: 

 «است.

دانم چه حسی داری. من هم احساس مشابهی دارم. و البته من و تو تازه با هم می»کارآفرین گفت: 

مئن نیستم اگر با تو به سفر بروم، چگونه خواهد شد. امیدوارم از حرفم ناراحت ایم. مطآشنا شده

دانم که آدم رسی. ولی االن شرایطم خوب نیست. ولی مینشوی. تو واقعاً انسان مهربانی به نظر می

 «خوبی هستی. از این موضوع مطمئنم.

 خورد.ای از آواکادو میهخانمان نگاه کرد. او داشت تکهنرمند کامالً خوشحال بود. به بی
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توانم باید به اداره زنگ بزنم و ببینم می»کرد، گفت: خانمان اشاره میکارآفرین در حالی که به بی

 «هایم را مرتب کنم تا بتوانم به این سفر بیایم.برنامه

 د.زاش حرف میکرد و با گوشیخورد. او همزمان به سقف نگاه میاش را میخانمان داشت میوهبی

ای به نام توانیم زمانی را در دهکده. میآیداش خوشم میکم کم داره از ایده»کارآفرین ادامه داد: 

کنم این یکی ماجراجویی ها شنا کنیم. حس میخلوتگاه بگذرانیم، غذاهای عالی بخوریم و با دلفین

 «ام.کنم دوباره زنده شدهعالی خواهد بود. احساس می

کنم یک آید. فکر میزنی، من هم خوشم میها را می که تو این حرفخوب حاال»هنرمند گفت: 

دیوانگی لذتبخش در کار خواهد بود. یک موقعیت خاص برای داشتن یک دنیای کامالً جدید. شاید 

برخی از »گوید: می 28طور که چارلز بوکوفسکیاین بهترین اتفاق ممکن برای هنرم باشد. همان

ها زندگی بسیار وحشتناکی کنند. واقعاً اینمیوقت دیوانگی نافراد، هیچ

ها، های خودمان عبور کنیم تا موهبتو افسونگر هم گفت که باید مرزهای زندگی «دارند.

گوید این کار را انجام بدهم. اگر تو مان را رشد دهیم. احساسم به من میهایاستعدادها و توانایی

 «باشی، من هم هستم.

 « ام.ی چیه؟ من باهاش میرم. کامالً پایهدونمی»کارآفرین گفت: 

                                                            
28 Charles Bukowski 
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 «ام.منم کامالً پایه»هنرمند گفت: 

خانمان رفتند. او در جای خودش نشسته و چشمانش را بسته هر دو نفر بلند شدند و به سوی بی

 بود.

 «کنی؟داری چه کار می»هنرمند پرسید: 

باشم و زندگی واالتری که خواهم تجسم عمیقی از تمام چیزی که می»خانمان پاسخ داد: بی

 «اهم داشته باشم.خومی

 ها به شما خواهم گفت.اگر دعوت من را بپذیرید، در مورد آن

آل خودم هایم را بسته بودم، باید بگویم که من تقریباً هر روز عملکرد ایدهکه چرا چشمدر مورد این

روم تا حس کنم وقتی به دم میچنین، کامالً به درون احساسات خوکنم. همدر آن روز را تجسم می

ام برسم، چه احساسی خواهم داشت. من خودم را در وضعیتی کاماًل ریزی شدهآن اهداف برنامه

کنم روم و نهایت تالشم را میدارم و در آن، همه چیز ممکن است. سپس بیرون میمطمئن نگه می

 «تا آن روز را عالی کنم.

 « جالبه.»شده بود و گفت: خانمان های بیکارآفرین، مجذوب حرف

کنم. من است که هر روز برای در اوج ماندن به آن عمل می روال های روزانهبله. این یکی از »

هایی را که کند تا ژنم را نظم دهم و ژنبرای من اثبات شده است که این تمرین، به من کمک می

نیست. دوستان عزیزم، وقتی به جزیره دی اِن ای شما، سرنوشت شما قبالً غیرفعال بودند، بیدار کنم. 
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ای را یاد خواهید گرفت العادههای فوقتر خواهید دانست. شما روشمن آمدید، در مورد آن بیش

تان محافظت کنید. شما یاد خواهید گرفت چگونه تا چگونه از تمرکز ذهنی و انرژی جسمانی

چنین در مورد یک سیستم و هماند شان را ساختههای موفقترین افراد، تجارت شرکتموفق

شان اعمال هر روز صبح در زندگیتر افراد خوشحال، گویم که بیشبندی شده، به شما میدرجه

کنم شما دو تا با من کند. فکر میتا یک زندگی بسازند که از مرزهای جادویی عبور میکنند می

 «خواهید آمد. درسته؟

 «تان ممنونیم.عوتبله. از د»کارآفرین با لحنی سرحال گفت: 

 «آره، ممنونم رفیق.»تر شده بود، گفت: هنرمند که کمی آرام

های صبحگاهی به ما یاد کنم همه چیز را در مورد عادتخواهش می»کارآفرین مشتاقانه گفت: 

وری خواهم عملکردم و بهرهبده تا بتوانیم رهبری مؤثر و فردی بسیار موفق باشیم. من واقعاً می

ام را بسازم. راستش را بخواهی، امروز خواهم کمکم کنی تا دوباره زندگیرا ارتقاء دهم. میام روزانه

 «تر از هر زمان دیگری انگیزه دارم. اما االن شرایطم خوب نیست.بیش

های صبحگاهی خودت را به ما هم بگو تا بتوانم بهترین آره رفیق، رازهای عادت»هنرمند گفت: 

 داد.اش را در هوا تکان میها را زد، دفترچهوقتی این حرف« توانم.که میدانم نقاش باشم. من می

ها خواهیم با دلفینی خودت ببر. کمی نارگیل به ما بده. میبگو هواپیما را بفرستند. ما را به دهکده»

 «ایم.مان را ارتقاء بخشیم. ما کامالً پایهبازی کنیم و زندگی
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کدام از چیزهایی که یاد هیچ»شد، گفت: ر در او دیده نمیتخانمان با کمی جدیت که پیشبی

است. عالوه  تحولها بدون شک در مورد خواهید گرفت، محرکی برای شما نخواهد بود. تمام آن

اند. های کامالً عملی را به شما خواهم گفت که بهترین نتایج را داشتهها و روشبر این، آخرین یافته

 «اجویی خودتان آماده باشید.ترین ماجررفقا برای بزرگ

هایت و این برنامه، واقعاً ما دو نفر را غافلگیر کرده دقیقاً. باید بگویم که حرف»کارآفرین گفت:

 «ی این تجربه جدید هستیم.کنیم. ما کامالً آمادهاست، اما به هر دلیلی که هست، ما به تو اعتماد می

تو نسبت به هر دوی »ن متعجب شده بود، گفت: خانماهنرمند در حالی که گویی از بخشندگی بی

 « ما لطف داری. ممنونم.

عالیه. تصمیم بسیار هوشمندانه گرفتید. لطفاً فردا صبح بیرون »خانمان با حالتی شورانگیز گفت: بی

طور این اتاق کنفرانس باشید و حداقل برای چند روز با خودتان لباس بیاورید. همین کافیه. همان

 «تم بقیه چیزها را به من بسپارید. تمام مخارج شما با من. من هم از شما ممنونم.که قبالً گف

 «کنی؟چرا از ما تشکر می»کارآفرین تعجب کرد و گفت: 

که او را ترور اش، قبل از اینمارتین لوتر کینگ، در آخرین خطابه»خانمان لبخندی زد و گفت: بی

توانند خدمت کنند. الزم نیست به دانشگاه را همه میتوانند عالی باشند، زیهمه می»کنند، گفت: 

بروید تا خدمت کنید. الزم نیست افالطون و ارسطو را بشناسید تا بتوانید خدمت کنید. برای خدمت 
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کردن، الزم نیست نظریه نسبیت انیشتین را بدانید. برای خدمت کردن الزم نیست فیزیک و قانون 

 « زاده عشق باشید.باید نیت داشته باشید و  باید قلبی پُر از حسندوم ترمودینامیک را بدانید. تنها 

ترین یکی از بزرگ»خانمان، مقداری از آواکادو را از گوشه دهنش پاک کرد و ادامه داد. بی

ام، این است که کمک کردن به دیگران، کمک هایی که یاد گرفتهدرس

گونه و این تر کنیدکردن به خودتان است. خوشحالی دیگران را بیش

شود. شرایط همنوعان خودتان را بهتر تر میشادی و خوشحالی شما بیش

شود. موفقیت، حس خوبی کنید و به طور طبیعی شرایط خودتان بهتر می

دارد. اما بخشندگی و سخاوت، ویژگی تمام افراد موفق است که جهان را 

داریم، نه به  اند. و ما به رهبران خالصی نیازبه مکان بهتری تبدیل کرده

 «که در مورد نفع خودشان وسواس دارند. بینیخودبزرگافراد 

روید، وقتی از این دنیا می»خانمان برای آخرین بار به ساعت بزرگش نگاه کرد و گفت: بی

 «را با خودتان ببرید.انید دارایی مادی خودتان تونمی

 «ارزش هستند. های تو، مانند یک گنجینه باحرف»گفت: کارآفرین به آرامی

 «گویی.کامالً درست می»هنرمند گفت: 
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تان اهمیت دارند، تنها چیزهایی که در آخرین روز زندگی»و بالغت گفت:  خانمان با فصاحتبی

ها را ارتقاء خودگذشتگی و زندگی افرادی است که آن از و تان، شجاعتهایاستفاده از توانایی

 «اید.داده

خیلی خوبه که دعوت من را قبول کردید. »کشید و ادامه داد: سپس ساکت شد و نفس عمیقی 

 «مطمئن هستم که به ما خوش خواهد گذشت.

 «را با خودم بیاورم؟ اموسایل نقاشیتوانم راستی می»هنرمند، مؤدبانه پرسید: 

 سپس ادامه داد:  و چشمکی زد.« خواهی در بهشت نقاشی کنی.بله. اگر می»خانمان گفت: بی

تان را در اختیار داشته باشید تا صبح .پنج صبح»

 «تان را تعالی بخشید.زندگی
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 ناپذیریو شکست وری، هنرمندىپروازی به سوی اوج بهره: 6فصل 
 

 

زمان شما محدود است، آن را با زندگی کردن به روش سایر افراد، هدر ندهید. اسیر یک »

ید سر و صدای نظرات دیگران، ندای زندگی بر اساس نتایج افکار دیگران نشوید. اجازه نده

تر، شجاعت آن را داشته باشید تا به دنبال قلب و تان را خاموش کند. و از همه مهمدرون

 «دانند که شما واقعاً باید چه کسی باشید.ها میتان بروید. آناحساس

 استیو جابز 

 

ام. این سفر، تهخیلی خس»کارآفرین در حالی که فنجان قهوه بزرگی در دستش بود، گفت: 

کنم که قدم در دنیای کردم. دارم احساس میتر از چیزی باشد که فکرش را میشاید سخت

طور که دیروز بعد از سمینار بهت گفتم، من واقعاً آماده تغییر هستم. ام. هماندیگری گذاشته

ت. دیشب کنم این کار آسانی نیسچنین احساس میخواهم شروع جدیدی داشته باشم. اما هممی

ای که در حال انجام آن هستیم، آور و بدی داشتم و این تجربههای وهماصالً نخوابیدم. خواب

 «تواند خطرناک باشد.می

قدر زود بیدار شوم. واقعًا که اینمیرم. واقعاً متنفرم از اینکنم دارم میحس می»هنرمند گفت: 

 «ی بدی بود.ایده
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ای های افسانهی سالن کنفرانسی ایستاده بودند که افسونگر مهارتروهنرمند و کارآفرین، در پیاده 

های زیادی را شکسته جا شروع کرده بود و روز قبلش با افتادن روی صحنه، قلبخودش را در آن

 بود.

هنرمند لباس سیاهی پوشیده بود و « آید.او نمی»صبح بود. هنرمند با ناراحتی گفت:  4:49ساعت 

های دیروز را به پا کرده بود. آب روی دستش بسته شده بود. همان پوتین دستمال گلدار قرمزی

 جا پرت کرد و به آسمان نگاه کرد.کور آن و دهنش را به خیابان سوت

اش انداخته بود. یک بلوز ابریشمی به تن داشت. با نیشخندی گفت: کارآفرین، کیفی را روی شانه

دهم. برایم مهم نیست که است. اهمیتی به ساعتش نمیخانمان به ما دروغ گفته بندم بیشرط می»

انداخت. قدر فصیح باشد. دیگر برایم مهم نیست که من را به یاد پدرم میچگونه توانست این

جا استراحت ام. احتماالً دیروز به آن سمینار آمده بود تا چند ساعتی را در آنخدای من، واقعاً خسته

و  -صبح را شنیده 5های صبحگاهی باشگاه سونگر در مورد عادتکند. احتمال، بخشی از اجرای اف

زد، دانست. و هواپیمای خصوصی که از آن حرف میبه همین دلیل، در مورد آن می -یا دزدیده

 «احتماالً بخشی از توهم او بود.

مان کارآفرین، دوباره به شک افتاده بود. امیدواری دیروز او کامالً از بین رفته بود. درست در ه

لحظه، نور درخشان چراغ جلوی ماشینی، تاریکی شب را شکافت. آن دو نفر به همدیگر نگاه کردند. 

 «بسیار خوب. شاید احساس، واقعاً از دلیل هوشمندتر است.»کارآفرین خندید و به خودش گفت: 
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یلی یک ماشین رولز رویس زغالی نزدیک آن ایستاد. مردی با لباس سفید از ماشین پیاده شد و خ

داد، با لهجه ها را در ماشین قرار میها سالم کرد. مرد در حالی که وسایل آنبا احترام به آن

 «تان بخیر.خانم و آقا، صبح»انگلیسی گفت: 

 «خود ولگردش کو؟»هنرمند پرسید: 

ببخشید قربان. آقای »اش را بگیرد، اما خیلی سریع به خودش آمد. راننده نتوانست جلوی خنده

خواهد استقامت را تمرین کند، این کار را پوشد. او وقتی میای میهای سادهخیلی لباس 29رایلی

او هر چند خواهد برسد. دهد. او زندگی بسیار خاصی دارد و عادت دارد به هر چیزی میانجام می

 دهد تا مطمئن شود که فروتنی و تواضع دارد. باید بگویم اینوقت یک بار، کارهایی را انجام می

 «ها را به شما بدهم.جذابیت عجیب اوست. آقای رایلی از من خواست تا این

ها را ها داد که از بهترین کاغذها ساخته شده بودند. وقتی پاکتسپس راننده، دو پاکت را به آن

 باز کردند، این کلمات را دیدند:

انم. من به طور داوطلبانه خواستم شما را بترستان عالی باشد. دیروز نمیسالم رفقا. امیدوارم حال

ای یک روز غذا نخوردن و دهم، خواه با پوششی که دیروز داشتم، یا با هفتهبه خودم سختی می

های کند و من را روی اولویتیا یک بار در ماه روی زمین خوابیدن. و این من را قوی و منضبط می

                                                            
29 Riley 
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ای داشته باشید. خیلی زود العادهداد. به هرحال، امیدوارم پرواز فوقام متمرکز نگاه میزندگی

 «بینم.جا میشما را در بهشت این

تواند شما را گول بزند و لباس انسان، خواهشاً فراموش نکنید که ظاهر افراد می»راننده ادامه داد: 

العاده دیدار کردید. ظاهر افراد، واقعاً کیفیت سازد. شما دیروز با یک انسان فوقشخصیت او را نمی

خواهم آقای رایلی بسیار مؤدب و محترم هستند و هرگز حرفی را که می.دهندرا نشان نمی هاآن

کنید، یکی از صدا می« ولگرد»بزنم، به شما نخواهد گفت. اما این شخصی که شما آن را 

 « ثروتمندترین افراد دنیاست.

 «گی؟جدی می»ر تعجب کرده بود، پرسید: کارآفرین که بسیا

کرد تا سوار شوند، ها تعارف میکرد و با احترام به آنکه درِ خودرو را باز میراننده، در حالی 

 «بله. کامالً جدی هستم.»مؤدبانه پاسخ داد: 

ساز بود و گویی توسط دادند. قابکارى چوبی آن، به نظر دستها بوی خوش چرم تازه میصندلی

شان روی زیبایی این طر وسواسیک خانواده هنرمند ساخته شده بود که شهرت خودشان را به خا

 اثر به دست آورده بودند.

گذاران شرکتی است که چنین یکی از سرمایهآقای رایلی، سال قبل به این ثروت رسیدند. او هم

توانم اسم شرکت را بگویم و اگر آقای رایلی حاال در سرتاسر دنیا مورد تحسین است. متأسفانه نمی

شوند. او تنها به من گفت ام، واقعاً از من ناامید میما صحبت کردهبداند در مورد مسائل مالی با ش
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نیت ایشان آگاه کنم و شما را صحیح و سالم به  که با احترام با شما رفتار کنم و شما را از خلوص

 «ببرم. 21آشیانه 

 «؟21آشیانه » شد، پرسید: هنرمند، در حالی که خیلی آرام سوار ماشین می

راننده خیلی مختصر جواب « دارد.ت که آقای رایلی هواپیماهایش را نگاه میبله. این جایی اس»

 «هواپیماها؟»داد. کارآفرین پرسید: 

 «.بله»پاسخ خیلی کوتاه بود: 

کرد، به بیرون هدف با بطری آب بازی میجا حاکم شده بود. هنرمند در حالی که بیسکوتی در آن

واقعاً خاص و زیباست. در این »آفتاب را ندیده بود. گفت: ها بود که طلوع کرد. سالپنجره نگاه می

گرچه در حال وقت روز، همه چیز خیلی آرام است. هیچ سر و صدایی نیست. واقعاً آرام است. 

توانم توجه تر است. میتوانم فکر کنم. همه چیز به نظر واضححاضر خیلی خسته هستم، اما واقعاً می

 «ت. چه آرامشی.کنم. انگار بقیه دنیا خواب اس

کرد و البته او دم و آرامش این لحظه، او را دلگرم میسپیدههای سماوی رنگهای کهربایی، اشعه

 را تحت تأثیر قرار داده بود.

تر خوب کمی بیش»کرد، از راننده پرسید: اش بازی میقرارى با گوشیکارآفرین در حالی که با بی

 «درباره رئیست بگو.
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تر پولش را به ی زیادی بگویم. او ثروتی چندین میلیارد دالری دارد و بیشتوانم چیزهانمی»

ترین فردی است ترین و مهربانترین، بخشندههای خیریه بخشیده است. آقای رایلی جذابسازمان

ناپذیری مانند صداقت، همدلی، درستی و های تخطیای محکم و ارزششناسم. او ارادهکه می

 «ته او مانند افراد بسیار بسیار بسیار ثروتمند، آدم عجیب و غریبی است.وفاداری دارد. و الب

گویی خواهم بدانم چرا میموافقم. ما هم متوجه این موضوع شدیم. با این حال، می»کارآفرین گفت: 

 « انسان عجیبی است؟

 «شوید.خودتان متوجه می»راننده خیلی سریع پاسخ داد: 

وصی رسیدند. هیچ اثری از آقای رایلی نبود. راننده به سوی جت ها به فرودگاه خصسرانجام، آن

شد، روی دم آن بود. با رنگ نارنجی نوشته بزرگی رفت که کامالً تمیز بود. تنها رنگی که دیده می

 .«5AC»شده بود: 

 «این کلمات به چه معنا هستند؟»اش در دستش بود، پرسید: کارآفرین، در حالی که گوشی

این « تان را تجلی بخشید.تان را در اختیار داشته باشید تا زندگیصبح»صبح.  5گاه این یعنی باش»

و قبل از « یکی از اصول همیشگی آقای رایلی است. و حاال متأسفانه باید با شما خداحافظی کنم.

 ها خداحافظی کرد.شان را به هواپیما ببرد، به زبان فرانسوی از آنکه بارهای این
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زدند. یکی از مهماندارها به هنرمند و یافه در کنار راهرو منتهی به کابین حرف میقدو خدمه خوش

ها قهوه تعارف کرد. مهماندار به زبان ای، به آنداد و در یک سینی نقرهی گرمی کارآفرین حوله

 ها سالم گفت.روسی به آن

وقتی با آقای « ال شدم.از دیدار شما بسیار خوشح»شد، گفت: راننده در حالی که سوار ماشین می

 ى مورى تیوس به شما خوش بگذرد.رایلی دیدار کردید، سالم گرم من را به او برسانید. در جزیره

 « جزیره ى مورى تیوس؟»هر دو نفر با تعجب پرسیدند: 

جا جا بروم. کمی درباره آنخواستم به آنهمیشه می»شد، گفت: هنرمند در حالی که وارد کابین می

گویند، طور که میام. مکان پُربازدیدی است. حال و هوای فرانسوی. زیبایی محشر. و آنکردهمطالعه 

 «کنند.جا زندگی میترین افراد دنیا، در آنترین و خونگرمبسیاری از خوشحال

کرد، که داشتند کارهای قبل از پرواز ها نگاه مینوشید و به کابین خلباناش را میکارآفرین قهوه

ام که این جزیره بسیار باشکوه است من هم کامالً متعجب هستم. شنیده»دادند. گفت: ام میرا انج

 « جا بسیار دوستانه، خوب و مهربان هستند.و افراد آن

هواپیمای فِرست کالس، بعد از یک بلند شدن عالی، شروع به پرواز کرد. در حین پرواز،بهترین 

کارآفرین، کامالً خرسند بود و خیلی ها آوردند. ا برای آنها، خاویار و لذیذترین غذاها رنوشیدنی

 بود.  نگران شرکتشتر کم
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صبح و  5آلی برای تعطیالت و یادگیری در مورد فلسفه باشگاه بله، درسته که شاید االن زمان ایده

 روش بنیادینی نبود که به آقای رایلی کمک کرده بود تا به فرد بسیار موفقی در تجارت و یک آدم

که او بود و این فعلیاما شاید االن زمانی عالی، برای دور شدن از واقعیت دوست تبدیل شود. نوع

 کنند.شان را شروع میکشف کند چگونه موفق ترین، مؤثرترین و شادترین افراد این دنیا، روزهای

رفت. کارآفرین بعد از نوشیدن مقداری آب، فیلمی را تماشا کرد و سپس به خواب عمیقی فرو 

ها بود. او برای ساعت 30در تعطیالتشدن هنر  استادِهنرمند کتابی همراه خود داشت. اسم کتاب 

 داد.این کتاب را خواند. واقعًا خواندن آن کتاب احساس خوبی به او می

به »خلبان از طریق بلندگو اعالم کرد: ها کامالً راحت بود. پرواز بسیار خوب هدایت شد و فرود آن

طور که خوش آمدید. باعث افتخار ماست که شما دو نفر همراه ما بودید. همان رى تیوسجزیره مو

دستیار شخصی آقای رایلی به ما گفتند، چند روز دیگر همدیگر را خواهیم دید. از شما تشکر 

 «کنم که با ما پرواز کردید و امیدواریم که سفری عالی داشته باشید.می

تان را خیلی زود تحویل جایگاه هایچمدان»بدرقه کرد و گفت: ها را تا ماشین آن ،مهماندار

 « های آقای رایلی خواهیم داد.مهمان

همه چیز واقعاً عالی »گرفت، گفت: هایی از خودش میعکس یکارآفرین در حالی که با خوشحال

 «است.

                                                            
30 : Masters of Art in the Vatican 
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زبانش را آمد و مانند عکس معروف آلبرت انیشتین هنرمند در حالی که میان عکس کارآفرین می

 «آره، کامالً موافقم.»آورد، گفت: در می

اقیانوس هند  دیدند که باد مالیمها سوار ماشین رنج روور بودند، مزارع نیشکر را میزمانی که آن

آورد. راننده آرام، کالهی سفید و اونیفورمی خاکستری به تن داشت. او ها را به رقص در میآن

ای جوان، گرچه مشخص بود که سن راننده زیاد بود، اما مانند راننده کرد.کامالً قوانین را رعایت می

 راند. کامالً با دقت آن را می

شد و روها دیده میهای کاغذی در پیادهها در مسیرشان از کنار چند روستا عبور کردند. گلآن

د و شها شنیده میهر از گاهی، صدای خروسکردند. ها در فضای سبز کوچکی بازی میبچه

شان نشسته بودند. گروهی از پرندگان، های چوبیدیدید که روی صندلیپیرمردهایی را می

ها، از بلند آنشدند. ماشین شاسیهای زیبا در همه جا دیده میخواندند و پروانهوار آواز میملودى

ند، سوار رسیدمیان جمع اندکی رد شد و پسری الغر که پاهایش برای بدنش بسیار دراز به نظر می

جا ایستاده بودند. همه افراد دیدی که در آنای بود. و در جمعی دیگر، دخترانی را میدوچرخه

ها سرزندگی زیادی داشتند و این در جامعه ما که بسیار شلوغ و جا، به نظر خوشحال بودند. آنآن

جا کامالً های آنغجا به طور وصف نکردنی، زیبا بودند. باهای آنماشینی است، رایج نیست. ساحل

 شد.جا دیده میهایی بسیار زیبا در منظره آنباشکوه بودند و رشته کوه
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ها اشاره کرد و ای، از چهره انسانی در یکی از قلهراننده سکوت خود را شکست و به اثری صخره

ت. جا دومین قله مرتفع مورى تیوس اساست. این 31بینید؟ اسمش پیتر بوثاین سازه را می»گفت: 

 «بینید؟ مانند سر انسان است، درسته؟جا را میقله آن

 «  گی.آره، راست می»هنرمند گفت: 

وقتی در مدرسه ابتدایی بودیم، داستان مردی را شنیدیم که در پای کوه خوابش »راننده ادامه داد: 

، به او گفتند رقصیدند. این موجوداتهایی را دید که اطراف او میبرد. وقتی بیدار شد، پرى و فرشته

شود. که هرگز به دیگران نگوید چه چیزی را دیده است، در غیر این صورت، تبدیل به سنگ می

مرد موافقت کرد، اما به خاطر هیجان تجربه اسرارآمیزی که داشت، قولش را شکست و به بسیاری 

حاال دارید  از دوستان نزدیکش گفت. متأسفانه آن موجودات، او را تبدیل به سنگ کردند. و شما

شان بمانند و به هایکند تا روی حرفکنید و این به تمام افراد یادآوری میبه آن نگاه می

 « شان احترام بگذارند.هایقول

آمد و جوانانی در ها، از کنار گروهی دیگری عبور کرد. صدای موسیقی میبلند آنماشین شاسی

 حال رقص بودند.  

                                                            
31 Pieter Both 
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ای پنجره سمت او باز بود و باد به موهای موجی قهوه« خوبی بود. داستان بسیار»کارآفرین گفت: 

گفت. دار او، به نظر کامالً صاف بود. حاال کلماتش را خیلی به آرامی میچین زد. صورت معموالًاو می

 آرامش عجیبی در صدایش بود. 

الً خالقانه را هرگز چنین چیزی ندیده بودم. و حس و حالی که االن دارم، حسی کام»هنرمند گفت: 

 «انگیزد.در درون من بر می

کارآفرین کمی به هنرمند نگاه کرد و سپس نگاهش را به سمت دریا برگرداند و با مالیمت لبخندی 

 زد.

لوح ، دو سپس به هر کدام از مسافرانش« پنج دقیقه مونده.»راننده از طریق تلفن ماشین گفت: 

 «انید.ها را بخولطفاً این»ساز داد و گفت: دست

جا کلمات نوشته شده روی آن در اینهای فلزی، با ظرافت پنج جمله نوشته شده بود. روی آن لوح

 بینید:ها را میلوح

 

 قانون اول

پرتی، پایان خالقیت شماست. امپراطورها و سازندگان تاریخ، هر روز قبل از وابستگی به حواس

دهند و خودشان را برای یک روز می دم، ساعتی را در آرامش برای خودشان اختصاصسپیده

 کنند.کالس جهانی آماده می
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 قانون دوم

، هیچ سودی برای نبوغ ندارند. تنها به این دلیل که تاکنون عادت سحرخیزی را در بهانه

را  بهانه هاتوانید هرگز این کار را انجام دهید. اید، به این معنی نیست که نمیخودتان رشد نداده

 بزرگروزانه به نتایج  یپیوسته و های کوچکیاد داشته باشید که پیشرفترها کنید و به 

 رسند.می

 

 قانون سوم

تمام تغییرات در ابتدا سخت، در میانه آشفته و در پایان عالی هستند. هر چیزی که در حال 

تان دشوار بود. با تمرین مداوم، سحرخیزی به عادت تان آسان است، در ابتدا برایحاضر برای

 شود.ما تبدیل میش

 

 قانون چهارم

دیگر مردم  %95برتر، باید کاری را انجام دهید که  %5برای داشتن نتایجی مشابه با 

خطاب  عجیب غریبگونه زندگی کنید، اکثر افراد شما را دهند. و زمانی که اینخواهند انجام نمی

 ید برای بزرگی بپردازید.ای است که باکنند. فراموش نکنید که برچسب عجیب بودن، هزینهمی
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 قانون پنجم

شود، تسلیم نشوید و ادامه دهید. پیروزى نصیب افراد سرسخت وقتی شرایط سخت می

 شود.می

 

جلوی درِ یکی از های ساحلی رسید و سرعتش را کم کرد. کامیون کوچک در ها به خانهماشین آن

ضی و در جلوی آخرین خانه، گروهی از ای دیگر، وسایل غوادر جلوی خانهها پارک شده بود. خانه

های اقیانوس، قبل از کردند. موجکودکان در حیاط مشغول بازی بودند و با هیجان خوشحالی می

جا بوی زندگی دریایی داشت. روی دادند. هوای آنبرخورد به ساحل شنی، صدای خوشی می

کرد و یک کاله اش شام درست میهلنگرگاه، مردی با ریشی مانند بابانوئل و پابرهنه، برای خانواد

 ایمنی موتورسواری روی سرش بود.

کردند. ها هم پرواز میکردند و پروانهها جیر جیر میکرد، پرندهخورشید کم کم داشت غروب می

 « رسیدیم.»ها، جادویی بودند. راننده از طریق تلفن داخل ماشین گفت: تمام آن صحنه

های کاغذی، بلند از مسیری عبور کرد که پوشیده از گلماشین شاسی جا به آرامی باز شد.دروازه آن

های ملی مورى تیوس بود. راننده، شیشه را پایین کشید و باد مالیمی با بوی بامیه و یاس و گل

ها صمیمانه دست تکان دادند. خوشی که ترکیبی از گل یاس و گل رز بود، به مشام رسید. باغبان

خانه میلیاردر بی سر و صدا بود. طراحی «  سالم.»دیگری گفت: « ز به خیر.رو»ها گفت: یکی از آن
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جا بسیار زیبا بود. آن مکان هم بسیار زیبا و هم کامالً خاص بود. بالکن بزرگی در پشت خانه رو آن

های بسیار زیبا از زمین جا بود. پنجرهبه اقیانوس بود. مسیر دوچرخه سواری و موج سواری در آن

 شوند.جا دیده میدر آنتا سقف 

شد. در میان این همه زیبایی، شخصی تنها های زیبای دیگری هم دیده میچنین گلجا همدر آن

مرد مانند برج کرد و کامالً ساکت بود. جا ایستاده بود. او حرکتی نمیهای شیری رنگ آنروی شن

شیکی  های زرد رنگ و عینکصندلای داشت. ایفل، بلندقد بود، پیراهنی به تن نداشت و بدن برنزه

 حرکت بود و به دریا خیره شده بود.به چشم داشت. او کامالً ساکت و بی

 «مان را دیدیم. آقای رایلی شهیر.خودشه. باالخره میزبان»کارآفرین گفت: 

نگاش »رسیدند: های چوبی پایین رفت که به ساحل میاو با شور و شوق به او اشاره کرد و از پله

برد. بهت گفتم که اون آدم خاصی است. خیلی خوشحالم کنار دریا ایستاده و واقعاً لذت می کن.

در دنیایی که بسیاری از العاده را قبول کردم. که به احساسم اعتماد کردم و این ماجراجویی فوق

مالً با ما شان وفادار نیستند، او کاهایدهند و به قولگویند که هرگز انجام نمیافراد، چیزهایی می

خواهد به ما کمک کند. شکی ندارم که از شناسد، اما با این حال، میصادق بود. او حتی ما را نمی

کرد، خواست که عجله کند و گفت: کارآفرین از هنرمند که آهسته حرکت می« کند.ما حمایت می

 «دوست دارم خیلی سریع آقای رایلی را بغل کنم!»
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اش مشخص شد. هنرمند، در ا، پیراهنش را درآورد و شکم برآمدهجهنرمند در هوای آفتابی آن

هایش او واقعًا به حرف» تر کرد و به نزدیکی کارآفرین رسید، گفت: هایش را سریعحالی که قدم

 « عمل کرد.

رفتند که در این مکان بسیار زیبا نزدیک دریا ایستاده هنگامی که این دو نفر به سوی مردی می

ها ها نبود. حتی یک خانه. تنها چند قایق چوبی ماهیگیری که در اثر سالای در دید آنبود، هیچ خانه

شد. حتی یک نفر. شان رفته بود. و به غیر از آن شخص، هیچ فرد دیگری دیده نمیاستفاده، رنگ

 حرکت دراما او کامالً بی« آقای رایلی.»ها گذاشته بود، فریاد زد: هنرمند که حاال قدم روی شن

اما جوابی شنیده نشد. او تنها به دریا « آقای رایلی.»جا ایستاده بود. کارآفرین با اشتیاق گفت: آن

کرد. هنرمند نزدیک او رسید و سه بار به شانه چپ او زد. خیلی زود برگشت و نگاه می هاو کشتی

 ها را نگاه کرد. هنرمند و کارآفرین کامالً جا خوردند.آن

 ها افتاد.ش را جلوی دهانش گرفت. هنرمند چند قدم عقب رفت و روی شنکارآفرین دست باریک

 ها هر دو بسیار متعجب بودند. آن

 آن مرد افسونگر بود.

 

 

 



78 
 

 است. ROYALMIND.IRبزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران،  کلیه حقوق این کتاب متعلق به

 شودآماده سازی برای تحول شروع می: 7فصل 
 

. تنها ندها ندارمشکلی برای باور کردن باورنکردنی، یک بچه، یک نابغه و یا یک فرد دیوانه»

مان هستیم که شک داریم، بیش از حد فکر های کوچکا مغزهای بزرگ و قلبمن و شما ب

 «کنیم و دو دل هستیم.می

 32استیون پرسفیلد

 

معوج، که هم نشان دهنده تعجب و هم نشان دهنده خوشحالی بود گفت:  و کارآفرین با لبخندی کج

 «ما در سمینار تو بودیم. تو روی صحنه واقعاً درخشان بودی.» 

من یک شرکت »م کارآفرین بر شوک ناشی از مشکالت تجارتش غلبه کرد و گفت: سرانجا

 ...« که چندی قبل کنم. همه چیز عالی بود تا اینتکنولوژی را اداره می

صدای کارآفرین ضعیف شد. از افسونگر روی برگرداند و به هنرمند خیره شد. برای چند لحظه، با 

 دار دیده شد.اش نگاهی خسته و جریحهچهره بازی کرد و در یشاضطراب با دستبندها

 «چه اتفاقی برای کسب و کارت افتاد؟»افسونگر پرسید: 

                                                            
32 Steven Pressfield 
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گذاری کرده بودند، احساس برخی از افرادی که در شرکت من سرمایه»کارآفرین پاسخ داد: 

تری برای خودشان هستند. ها خواستار سهم بیشکردند سود سهام من، بیش از حد است. آنمی

 «کاری هستند.عاً افراد طمعواق

ها تیم اجرایی من را تحت تأثیر خودشان قرار دادند، کارمندان آن»با صدایی ناراحت ادامه داد: 

کنند که من را از شرکتم بیرون اصلی، من را متقاعد کردند تا در مقابل من بایستند و حاال سعی می

 «بیاندازند. این شرکت تمام زندگی من است.

که در سمینار تو شرکت کردم. دانش و سخنان خواستم خودکشی کنم تا اینمی»ه داد: خودش ادام

دونم با ارزش تو، واقعاً به من امیدواری دادند. بسیاری از کلمات تو، دوباره به من قدرت دادند. نمی

 «ام باور داشته باشم.چطوری، ولی کاری کردی تا به خودم و آینده

خواهم از تو تشکر کنم. تو منو به سفری برای به حد کمال می»گفت:  سپس افسونگر را بغل کرد و

 «ام ترغیب کردی.رساندن زندگی

 « از سخنان سخاوتمندانه تو بسیار سپاسگزارم.»افسونگر گفت: 

او بسیار متفاوت از کسی بود که هنرمند و کارآفرین، دیروز برای آخرین بار دیده بودند. نه تنها  

 آلی داشت.فراد سالم را داشت، بلکه کامالً استوار ایستاده بود و وزن ایدهطراوت و شادابی ا

هایی که زدید، بسیار خرسندم. اما حقیقت این است که من به شما از حرف»افسونگر ادامه داد: 

های من، ها و روشتان باشید. شما با اعمال بینشکمک نکردم تا در جستجو برای پیشرفت زندگی
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ها در مورد تمام آرزوها زنند. آندهید. بسیاری از افراد، تنها خوب حرف میتغییر میتان را زندگی

کنم. ها را تحقق بخشند. من کسی را قضاوت نمیخواهند تمام آنگویند که میشان میو اهداف

این افراد بسیار کنند. شان تغییری نمیاکثر افراد در تمام زندگیاما: 

ها به متوسط بودن رضایت رفتار نکنند. آن ترسند تا مثل دیروزشانمی

ها برای رشد، تکامل و تعالی شخصی اند و در برابر تمام موقعیتداده

ترسند. این تعداد زیادی از افراد خوب میان ما بسیار میکنند. مقاومت می

کنند تا به درون اقیانوس آبی شان را قبول نمیافراد مأموریت زندگی

ها جا تسلط، بزرگی، شجاعت و اصالت منتظر آندر آنها بروند که موقعیت

  است.

شما جزو شما خرد آن را داشتید تا به برخی از اطالعاتی که در کنفرانس ارائه دادم، عمل کنید. 

انسان بهتری تبدیل به و را انجام دهند تا رشد کنند معدود افرادی هستید که مشتاقند کارهای الزم 

دانم که متحول شدن آسان نیست. با این حال، برای و من هم می شوند. این خیلی خوب است.

 حشره پایان یابد. که یک پروانه زیبا داشته باشیم، باید زندگی کرماین
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تر شمای قدیم، باید بمیرد تا بهترین شما بتواند به دنیا بیاید. شما باهوش

ممتاز  آل برسد تا یک زندگیاز آن هستید که منتظر باشید تا شرایط ایده

شود. طبیعت، متوجه داشته باشید. نیروی زیاد، با یک شروع ساده آزاد می

های شود و سپس به تعهد صادقانه شما با پیروزیاقدامات پُرتالش شما می

یابد. اعتماد به دهد. نیروی اراده شما افزایش میبینی نشده جواب میپیش

یک سال بعد، بسیار گیرد. تان اوج میشود. درخششتر میتان بیشنفس

 «خوشحال خواهید بود که امروز شروع کردید.

 «هایت خیلی جالب هستند. ممنون.حرف»کارآفرین گفت: 

وزنش را کم کند. او باید که دویدن را شروع کند، گفت، قبل از این مردی می»افسونگر ادامه داد: 

ای است این مانند نویسنده خواست وزنش را کم کند تا عادت دویدن را در خودش شروع کند.می

که برای نوشتن کتابی منتظر انگیزه و الهامی است یا مانند مدیری است که منتظر ترفیع است تا 

کند. دهد و دودلی را تنبیه میای را اداره کند. جریان زندگی، به اقدامات مثبت پاداش میحوزه

رسد در این م. به نظر میبگذریم، خوشحالم که توانستم کمک کوچکی به ارتقاء شما بکن

 «انگیزی دارید.ماجراجویی شخصی، شرایطی دشوار و البته هیجان
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دیروز فکر کردیم وقتی روی صحنه افتادی، مُردی. خدا را شکر که حالت خوب »کارآفرین گفت: 

 «قدر فروتن هستی.است. و خیلی ممنونم که این

هستند. رهبران خالص، از خودشان مطمئن  هاترین افراد، بهترین آنمن باور دارم که متواضع»

نفس، شادی ها چنان عزتها، باال بردن و خدمت به دیگران است. آنهستند و مأموریت اصلی آن

شان را برای جامعه تبلیغ کنند تا کمی هایشان دارند که نیاز ندارند موفقیتو آرامشی در درون

اوت زیادی بین قدرت واقعی و قدرت دروغین احساس بهتری داشته باشند. البته باید بگم که تف

 «وجود دارد.

ها را گفت و حالت همان مرشدی را به خود گرفت که او را در سراسر دنیا مشهور افسونگر این

 کرده بود.

ها همه های مجلل باشیم. اینگوید تا به دنبال عناوین، ستایش و تحسین، پول و خانهفرهنگ ما می»

تان را به عنوان یک انسان با این انی که مغزتان را شستشو ندهند که ارزشخوب هستند، اما تا زم

ها را داشته باشید، اما هویت ها وابسته نشوید. آنها لذت ببرید، اما به آناز آن .معیارها بسنجید

 «ها نباشید.ها باشید، اما نیازمند آنها قرار ندهید. قدردان آنخودتان را بر پایه آن

 «لطفاً ادامه بده.»هایش شده بود و گفت: امالً مجذوب حرفکارآفرین ک

وقت از هیچ نیروی واقعی، هیچ»های بند انگشتی خودش را بیرون آورد و گفت: افسونگر دمپایی

های بسیار زیاد، خیلی ثروتمند نیستند. چیزهایی که در آید. بسیاری از افراد با پولچیز بیرونی نمی
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های اصیل خودتان ارتباط آورند. وقتی با موهبتواقعی را به وجود نمی بیرون دارید، این نیروی

پایا  تان را به عنوان یک انسان درک کنید، این نیروی واقعی وترین استعدادهایبرقرار کنید و مهم

 دهد.خودش را نشان می

انضباط  وری،های مهمی مانند بهرههای واقعی، از یک زندگی با ارزشچنین باید بگویم که ثروتهم

های چنین زندگی کردن مطابق خواستهشخصی، شجاعت، صداقت، همدردی و همبستگی و هم

رو سایر افراد باشید. بسیاری از که مانند بسیاری از افراد، کورکورانه دنبالهآید، نه اینخودتان می

عی که از آن کنند. خبر خوب این است این نیروی واقگونه زندگی میافراد، در حال حاضر این

کنم، در دسترس تمام افراد است. شاید چون زندگی به ما آسیب زده، ما را ناامید کرده صبحت می

ایم. اما و یا ما را پریشان کرده است، این شکل از توانایی خودمان را فراموش یا و تکذیب کرده

با آن ایجاد کنیم و آن را ای را جاست و منتظر است که رابطهباید بدانید که این نیرو، هنوز هم آن

 رشد دهیم.

تمام استادان بزرگ تاریخ، چیزهای خیلی کمی داشتند. زمانی که ماهاتما گاندی از دنیا رفت، تنها 

ها و ظرفی ساده برای های راحتی، ساعت، عینکتوان به کفشده چیز داشت. از جمله آن چیزها می

ند و نیرویی واقعی برای تأثیر گذاشتن روی مادر ترزا که قلبی ثروتمغذا خوردن اشاره کرد. 

ها نفر را داشت، در اتاق کوچکی از دنیا رفت که تقریباً هیچ چیزی در آن نبود. وقتی به میلیون

 «کرد.ای حمل میرفت، تمام چیزهایش را در یک کیف سفید پارچهمسافرت می
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بسیاری از قهرمانان انسانیت،  راستی چرا»کرد، پرسید: ها استراحت میهنرمند، که حاال روی شن

 «چنین افرادی هستند؟

دانند وقت گذراندن و  دنبال کردن اهدافی که اند که میها به نوعی از بلوغ فردی رسیدهزیرا آن»

ای است. این افراد شخصیتی را در ها نخواهد داشت، کار بیهودهدر نهایت هیچ سودی برای آن

شان را با د بسیاری از افراد نیاز ندارند جاهای خالی دروناند که دیگر ماننخودشان رشد داده

های شان را برای داراییتر اشتیاقها و تجمالت پُر کنند. این افراد، هر چه بیشها، جاذبهپرتیحواس

تر مشتاق درونشان مانند نشان دادن نابغه فطرى ترشان کم کنند، برای جستجوهای ارزشمندظاهری

بخش بودن، ماهر بودن و شجاع بودن، همه در یابند که الهامطور فطری در می ها بهشوند. آنمی

های خارجی، در افتد. و زمانی که به نیروی واقعی دسترسی پیدا کنند، جایگزیندرون اتفاق می

شوند. و این افراد بسیار بزرگ کنند، کمرنگ میها فراهم میمقایسه با احساسی که این گنجینه

چنین متوجه شدند که از ترین استعدادهای خودشان را کشف کردند، همطور که مهمتاریخ، همان

، تأثیر داشتن، مفید بودن و کمک کردن است. بخششالعاده، های یک زندگی فوقنخستین نشانه

«. رهبری به معنای خدمت کردن است»طور که دیروز و قبل از افتادنم در سمینار گفتم: همان

 «قطره را رها کن و اقیانوس شو.»ر از من در این مورد گفته است: ، بسیار بهتموالنا

ممنونم به خاطر »ها دراز کشیده بود، گفت: کارآفرین در حالی که نزدیک هنرمند، روی شن

 «های قشنگت.حرف
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خوشحالم »هایش را بیرون آورد. جورابی به پا نداشت. رو به افسونگر کرد و گفت: هنرمند، پوتین

 «تر است. راستی، اصالً دیروز چه اتفاقی برایت افتاد؟که حالت به

خستگی بسیار زیاد ناشی از سفر به شهرهای بسیار زیاد، پروازهای بسیار زیاد »افسونگر پاسخ داد: 

های بیش از حد. من خودم را وقف هدفی کردم ها و سخنرانیو طوالنی، حضور بیش از حد در رسانه

شان را فعال کنند و به قهرمانان را ارتقاء دهند، استعدادهای شانتا به مردم کمک کنم رهبری

 « زندگی خودشان تبدیل شوند.

بسیار »افسونگر عینکش را برداشت و دستش را به سمت کارآفرین و هنرمند دراز کرد و گفت: 

 «جا هستید.خوشحالم که شما دو نفر این

های تو در شرایط بسیار ر. مراسمجا هستم برادمن هم خوشحالم که این»هنرمند پاسخ داد: 

 «های زیاد به من کرده است.دشواری، کمک

لباسی روی  ها، نگاهش به قایق بادبانی افتاد که گردشگرهای خوشهنرمند بعد از زدن این حرف

ای دیگر از ماهی را دید که در حال شنا بودند. شد دستهجا، میآن ایستاده بودند. در آب زالل آن

 ها نگاه کرد، با خوشحال خندید و ادامه داد:آن افسونگر به

 «جا هستم.کنید که چرا اینحتماً تعجب می»

 «مان سؤال شده است.بله. برای»هایش را بیرون آورد و گفت: کارآفرین، کفش
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خوب راستش را بخواهید، من از وقتی آقای رایلی سی و سه سالش بود، مشاور او هستم. تمام »

ای دارند و این موضوع در مورد افراد بسیار موفق در ی، مربیان بسیار برجستهاورزشکاران حرفه

توانید این کارها را انجام دهید. زمانی که برای اولین کند. شما به تنهایی نمیتجارت هم صدق می

کرد که هر قدر انسان بار همدیگر را دیدیم، تازه شروع کرده بود. اما در همان زمان هم درک می

کنند. آموزش و تر به دست خواهد آورد. افراد بسیار موفق، هر روز رشد میر بیاموزد، بیشتبیش

تان های زندگیو وقتی بهتر شوید، در تمام حوزهگسیختگی است. یادگیری، واقعاً سدی در برابر 

و نامم: این یعنی درآمد و تأثیرتان را دمی 2x3xچیزهای بهتری خواهید داشت. من این را ذهنیت 

 «گذاری کنید.ای، سه برابر سرمایهبرابر کنید و در دو حوزه مهم تسلط شخصی و توانایی حرفه

 «خیلی جالبه.»زد، گفت: هنرمند در حالی که به شکم شل و ول خودش دست می

در مربی آقای رایلی از همان اول فهمید که برای رسیدن به سطح جهانی، باید »افسونگر ادامه داد: 

های بسیار خوبی با ایم و تجربهها، دوستان بسیار خوبی بودهاشته باشد. ما در این سالحد جهانی د

ها کشد و بهترین غذاها و نوشیدنیایم. برای مثال، گاهی ناهارهای ما پنج ساعت طول میهم داشته

 «خوریم.را می

ظه ساکت بود و سپس جا نگاه کرد. برای چند لحهای بلند آنهایش را باال برد و به کوهسپس دست

البته ما لحظات بسیار سختی هم داشتیم. برای مثال، دوست من بعد از تولد پنجاه »ادامه داد: 

خواست داشت، اما متوجه شد که بدون سالمتی هیچ اش سرطان گرفت. او هر چیزی که میسالگی

سالم است که تنها  سالمتی مانند تاجی روی سر افرادچیزی ندارد. این مسئله، او را متحول کرد. 
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کنیم و وقتی پیر و مان را فدای ثروت میبینند. ما وقتی جوان هستیم، سالمتافراد بیمار آن را می

مان را فدای ترین چیز، همان سالمتی ما است و تمام ثروتکنیم که مهمهشیارتر شدیم، درک می

رستان باشد، درسته؟. البته او خواهد ثروتمندترین فرد دنیا در قبکسی نمیکنیم. مان میسالمتی

شد، هایش میو در مقابل هر چیزی که مانع رسیدن او به هدفتوانست سرطان را شکست دهد. ا

 « .کنداز خودش دفاع می

ها را زد و به گردشگرهای پُرسر و صدایی که روی قایق بادبانی جشن گرفته افسونگر این حرف

 کرد.بودند، نگاه می

آیید. آقای رایلی بسیار خوشحال است تا به قولش عمل شنیدم که دارید می» افسونگر ادامه داد:

ترین میزان های صبحگاهی برتر، به بیشکند و چیزهایی را به شما بیاموزد تا از طریق عادت

وری، عملکرد استثنایی و ایجاد یک زندگی دلخواه برسید. بسیار خوشحالم که او چیزهایی را بهره

شوید که هایی میها و بینشخواهد به شما یاد بدهد. شما عاشق روشت و میاز من آموخته اس

تواند برای هر دو نفر شما بسیار تأثیرگذار باشد. صبح می 5خیلی زود یاد خواهید گرفت. باشگاه 

خواهد به شما آموزش دهد، می اورسد، اما روشی که دانم که به نظر عجیب و باورنکردنی میمی

آورد. آگاهی و شناخت اطالعاتی که با شما در میان خواهد ی را در شما به وجود میتغییرات عمیق

 «کند.گذاشت، چیز خاصی را در شما بیدار می

بگذریم. آقای رایلی از من خواست »های شیکش را به چشمش زد و گفت: افسونگر دوباره عینک

الً راحت باشید. من مشغول غواصی، جا خواهید بود، کامبه شما بگویم در این چند روزی که در این
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م بود و شما من را زیاد نخواهید دید. ماهیگیری یکی از کارهایی یری خواهسواری و ماهیگقایق

آیم تا نه تنها به فرد مهربان و تیوس می ى شدید به آن دارم. من به موریاست که عالقه

ز دنیای بسیار پیچیده خودمان دور باشم. جا کمی اام تا در اینای آموزش دهم، بلکه آمدهالعادهفوق

اند و محیط ها اشباع شدهدنیایی که مشکالت زیادی دارد، اقتصاد آن دچار مشکل است، صنعت

ها تنها تعدادی از عواملی هستند که خالقیت، انرژی، عملکرد و زیست آن تباه شده است. این

 کنند.خوشحالی ما را تهدید می

وری عالی، بدون تعطیالت ا دوباره انرژی بگیرم و خودم را احیا کنم. بهرهام تجا آمدهمن به این

کند. استراحت و بازیابی برای هر کسی که متعهد به تسلط است، الزم آرام، مدام کاهش پیدا می

دهم، اما خودم آن را فراموش کردم و نتیجه آن را ها، این اصل را آموزش میاست. من برای سال

 شاهده کردیم.در آن سمینار م

آید. این روزها ما آرامش زیادی نداریم، زیرا ام که الهام گرفتن از آرامش میچنین فهمیدهمن هم

های ما را به خودش تر ساعتاندیشه ارتباطاتی هستیم که بیشپایان و بیهای بیدرگیر سرگرمی

دهد که کاماًل را نشان میدهد. و البته باید بدانید که نبوغ طبیعی شما، زمانی خودش اختصاص می

کنیم که جهان را متحول هایی پیدا میخوشحال هستید.  زمانی که آرام و خوشحال هستیم، ایده

کند دوباره در بهترین حالت خودم کنند. این مکان کوچک در اقیانوس آرام، به من کمک میمی

جا، افرادی بسیار صادق هستند. ینجا مکانی بسیار زیبا، امن و عالی است و مردمان اباشم. البته این

ها ترین لذتجا، هنوز قدردان کوچکمن واقعاً عاشق مردم موری تیوس هستم. اکثر افراد این
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هایی مانند دور هم غذا خوردن، شنا کردن با دوستان، کباب کردن گوشت و خوردن هستند. لذت

تر، کنم، صدها برابر قویا ترک میجا رتوانم بگویم هر بار که اینتنها مییک نوشیدنی خوشمزه. 

امیدوارم فکر نکنید من روزهایم را به بیهودگی روم. جا میتر از اینتر، متمرکزتر و با انرژیسریع

کنم و بسیار در مورد باال بردن جامعه مشتاق هستم و گذرانم. من واقعاً هر روز سخت تالش میمی

جا ع و نفرت و ناسازگارى عمل کنم. وقتی به اینخواهم به تعهد خودم برای کاهش حرص و طممی

توانم گونه میکند. اینگیرم و من را دوباره روی اهدافم متمرکز میآیم، دوباره انرژی میمی

 کنیم. برگردم و برای دنیایی بهتر تالش کنم. ما همه برای دنیایی بهتر تالش می

کنم که به سمینار من آمدید. ما تشکر میگذره؟ و دوباره از شراستی شما دو تا بهتون خوش می

تر از چیزی که فکرش را بکنید، باارزش است. همه های مثبت شما، برای من بیشحضور و حرف

که یک رهبر کننده باشید. برای اینتوانند منتقد باشند. شجاعت آن را داشته باشید تا تشویقمی

دانستند. تری این اصل را میت. کاش رهبران بیشاحترامی نیسعالی و تأثیرگذار باشید، نیازی به بی

 «خواهم آخرین چیز را به شما بگویم.حاال می

 «چه چیزی؟»کارآفرین با لحنی مؤدبانه پرسید: 

 «جا بیایید تا تمرین را شروع کنید.لطفاً فردا صبح به این»

 « حتماً. چه ساعتی؟»کارآفرین گفت: 

 «تان را تعالی بخشید.باشید تا زندگیتان را در اختیار داشته صبح. صبح 5»
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 افراد بسیار موفق های صبحگاهیصبح: عادت 5روش : 8فصل 
 

دم بیدار شد، زیرا این عادت سالمتی، ثروت و خرد را با خود بسیار خوب است که قبل از سپیده»

 «به همراه دارد.

 ارسطو 

 

 5به باشگاه »با صدای بلندی گفت:  پرید،های خانه کنار دریایش میمیلیاردر در حالی که از پله

شناسی هستم! تان بخیر. شما دقیقاً سر وقت هستید! عاشق وقتصبح خوش آمدید! سالم. صبح

کنم. اسم من استون رایلی گونه فکر میحداقل من این های بزرگی است.شناسى یکی از نشانهوقت

 « است.

های به جای لباس آمد بگوید. آن روزشها خودستش را به سوی دو مهمانش دراز کرد تا به آن

تا زمانی »شرتش به زیبایی نوشته شده بود: های بسیار قشنگی پوشیده بود و روی تی پاره، لباس

ای او پابرهنه بود و بدن کامالً ورزیده «دهد.ای جواب نمیکه اقدام نکنید، هیچ ایده

که در سمینار دیده بودند. کاله بیسبالی دهد تر از چیزی نشان میداشت و این او را بسیار جوان

دیدید و لبخند او به طور آرامش را به طور غیرعادی در چشمانش می روی سرش گذاشته بود،

طور که کارآفرین احساس کرده بود، چیز بسیار خاصی در انگیزی پُرطراوت بود. بله، همانشگفت
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زد  ده ثانیه، باالی سر این مرد بال میمورد این مرد وجود داشت. یک قُمری سفید به مدت تقریباً

 انگیز بود.توانید تصورش را بکنید؟ واقعاً دیدن این صحنه، شگفتو سپس رفت. می

که منتظر و سپس بدون این« خواهم شما دو نفر را بغل کنم.اگر مشکلی نیست، می»میلیارد گفت: 

 هنرمند را بغل کرد.ها انداخت و کارآفرین و ها باشد، دستش را دور آنپاسخ آن

خدای من، شما واقعاً شجاعتش را دارید. شما به یک پیرمرد پریشان و نامرتب اعتماد »ادامه داد: 

دانم که آن روز، مانند فردی آواره و سرگردان شناختید. میکردید. پیرمردی که اصالً او را نمی

از حد در مورد آن حساسیت دهم. من فقط بیش بودم. هی، فکر نکنید من به ظاهرم اهمیتی نمی

 « دهم.نشان نمی

من دوست دارم همه چیز واقعی باشد. زیبا و ساده. کامالً اصیل. این من را به »خندید و ادامه داد: 

تنها باعث پول کند. اندازد: داشتن پول بسیار زیاد، شما را متفاوت نمییاد این اصل قدیمی می

، اگر فردی خسیس باشید بعد از پولدار شدن شود شخصیت واقعی شما برجسته تر شودمی

 «.تر می شوید و اگر فردی بخشنده باشید بعد از پولدار شدن بخشنده تر می شویدخسیس

هایش را بست دم خیره شد. چشمهای سپیدهمیلیاردر نگاهش را به اقیانوس دوخت و به اولین اشعه

پوشیده بود، کامالً مشخص بود. سپس  و نفس عمیقی کشید. بدن خوش فُرم او در آن تی شرتی که

کارآفرین و هنرمند، هرگز چنین گلی را ندیده بودند. واقعاً عجیب گلی را از جیبش بیرون آورد. 

 بود.
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ها برای هر کسی که درباره ایجاد جادو در زندگی و گل»بوسید، گفت: در حالی که گل را می

هم به شما بگویم که پدر من یک کشاورز خواکارشان جدی هستند، نقش بسیار مهمی دارند. می

ما زندگی،  کردیم.که به جنوب کالیفرینا نقل مکان کنیم، در یک مزرعه زندگی میبود. قبل از این

در حالی که نگاهش روی دریا بود، با اشتیاق عجیبی که « ای داشتیم.افکار، گفتار و غذاهای ساده

توانید روستا را از پسر ا از روستا بگیرید، اما نمیتوانید پسر ردونید، شما میمی»داشت، گفت: 

 «بگیرید.

ها تا االن بسیار خاص کارآفرین و هنرمند، از میلیاردر تشکر کردند و گفتند که ماجراجویی آن

هایی بوده است که تاکنون بوده و صادقانه گفتند که ساحل اختصاصی او، بسیار زیباتر از تمام ساحل

 دیده بودند.

بسیار زیباست، نه؟ بسیار خوشحالم که شما دو نفر »هایش را به چشم زد و گفت: ر عینکمیلیارد

 «جا هستید.این

خوب، آیا پدرت این عادت سحرخیزی را در »زد، گفت: هنرمند در حالیکه به سوی آب قدم می

 «تو به وجود آورد؟

ناگهان میلیاردر کردند. یرفت که باالی سر او پرواز مای میکوچک به دنبال سه پروانه خرچنگی

چرخید، فریاد زد: چنان میمانند درویشی، شروع به چرخیدن دور خود کرد. در حالی که هم
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ها زود بیدار نشوید، هیچ اگر صبحتان بنویسند: های اتاقگویم روی پردهمی»

 «کنید!پیشرفتی نمی

دم. بله و نه. وقتی بچه بودم، تان درباره پدرم پاسخ ببگذریم. اجازه دهید به سؤال»سپس گفت: 

شود. او مانند هر عادت خوب دیگری که داشت، این دیدم که هر روز صبح از خواب بیدار میمی

شد. اما من هم، مانند بسیاری کرد که انجام ندادن آن برایش غیرممکن میقدر تکرار میکار را آن

کردم. همیشه انجام دهم، مقاومت می خواستهای دیگر، در مقابل کاری که پدرم از من میاز بچه

که هر روز جر و بحث در درون خودم نوعی کله شقی داشتم. به نوعی سرکش بودم. به جای این

خواستم انجام دهم. خوب، من هم تا داد کاری را که میکوتاهی با من داشته باشد، اجازه می

 «خوابیدم.دیروقت می

برداری با خودش داشت. گفت: اش را برای یادداشتیکارآفرین شلوار یوگا پوشیده بود و گوش

 «واقعاً پدر باحال داشتی.»

در واقع » رفت، گفت: جا میمیلیاردر در حالی که با مهمانانش به سوی ساحل بسیار زیبای آن

صبح را به من یاد داد. وقتی اولین بار که همدیگر را دیدیم، مرد جوانی  5افسونگر بود که روش 

 بودم.
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های کسی نیاز داشتم. کسی که به عنوان اولین شرکتم را تأسیس کرده بودم و به راهنمایی تازه

یک کارآفرین، من را به چالش بکشد و رشد دهد و به عنوان یک رهبر، بتوانم به دستاوردهای 

گفتند بهترین مربی در دنیا برای این کار است. او لیست انتظار سه ساله زیادی برسم. همه می

که قبول کرد مربی من شود. و البته او هم در آن زمان زدم تا اینو من هر روز به او زنگ میداشت 

ای داشت که برای سن او های او خردی عمیق، نیرویی ویژه و تأثیر ماهرانهجوان بود، اما آموزش

 «بسیار خاص بود.

  «، کمکی به تو کرد؟اوهای آیا روش»هنرمند میان حرف او پرید و پرسید: 

او روشی را به من آموخت که تمام »میلیاردر به هنرمند نگاهی کرد و خندید. ایستاد و ادامه داد: 

 هایهای دیگر را تغییر داد و تکامل بخشید. محققان، حاال این رفتار مهم را که سایر رفتارتمرین

الش زیاد، کمی نامند. قدم گذاشتن در این مسیر، تمی« 33بنیادییک عادت »، تغییر می دهدشما را 

عادی کردن این  فرآیند. با شما صادق خواهم بود. در نیاز داشتترین تعهد من را دشواری و بیش

کرد و روزهایی شدم. روزهایی بود که سرم بسیار درد میها، روزهایی بود که کج خلق میعادت

صبح بیدار شدن را  5خواستم به خوابم ادامه بدهم. اما زمانی که به طور منظم ساعت بود که می

 «تمرین کردم، روزهایم بسیار بهتر از هر زمان دیگری شدند.

 «چطوری؟»هر دو نفر همزمان و با تعجب پرسیدند: 

                                                            
33 a keystone habit 
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های بسیاری شلوغی داریم، روش و تکنیک های زیاد و برنامهدر عصری که تغییرات و سردرگمی»

ها تمام مشکالتم بود. دیگر صبححل صبح که افسونگر به من آموخت، راه 5بیدار شدن در ساعت 

کردم! تصور کنید تنها همین کار، چه تأثیر زیادی در کیفیت روز شما خواهد داشت. عجله نمی

کند. شروع کردن های زود برای شما فراهم میشروع کردن روزتان در آرامشی که صبح

شدم که هر روز، ذهن کنید. متوجه تان، در حالی که احساس قوی بودن و متمرکز بودن میروزهای

 من به طور شگرفی متمرکزتر شده است.

هاى آور یا نوازندهتمام افراد موفق، خواه قهرمانان ورزشی، مدیران اجرایی بسیار موفق، معماران نام

باال بردن سطح اند تا برای مدت زیادی روی هایی را در خودشان رشد دادهویولن مشهور، توانایی

دهد این توانایی، یکی از عوامل بسیار مهمی است که به این افراد اجازه می د.متمرکز باشنمهارتشان 

تا چنین نتایج با کیفیت باالیی را به وجود بیاورند، آن هم در این دنیایی که بسیاری از افراد، گستره 

شود این افراد، شود و این باعث میشان پرت میکنند و حواسشناختی خودشان را تضعیف می

ای متوسط ها به طور ناامیدکنندهدی ضعیف و دستاوردهای عادی داشته باشند و زندگی آنعملکر

 «باشد.

ها روی هنرشان کامالً موافقم. افراد بسیار بسیار کمی هستند که این روزها، ساعت»هنرمند گفت: 

های امبیز»هستند،  هایشانموبایلتمرکز کنند. افسونگر در سمینارش، این افراد را که معتاد به 
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های بینم. انگار دیگر انسانگفت. من هر روز، این افراد را مینامید و کامالً هم درست می« 34سایبری

 «و زندگی کاملی ندارند.ندارند حضور  در لحظه حال اصالًهستند،  مانند ربات تربیش واقعی نیستند.

ستید، محافظت در برابر آره موافقم. اگر درباره تسلط و برنده شدن جدی ه»میلیاردر گفت: 

عصب شناسان، این حالت ذهنی را  پرتی، دقیقاً همان چیزی است که به آن نیاز دارید.حواس

های نوین افزایش رسد و دسترسی ما به ایدهنامند که در آن، درک ما به اوج میمی« 35جریان»

 یابد.می

دهد. و با بیدار ارتقاء میرا به شکلی عالی  جریانصبح، این حالت  5و بیدار شدن در ساعت 

گیرد، خواب هستند، خالقیت من اوج میفم دم، زمانی که تقریباً تمام افراد اطراشدن قبل از سپیده

 ...«شود و وری من به طور قطع، سه برابر میشود، بهرهام آشکارا دو برابر میانرژی

ود و تأثیر شگرف آن بر کارآفرین که از سادگی این تغییر کوچک برای بیدار شدن در صبح ز

 « واقعاً اینا رو جدی میگی؟»زده بود، حرفش را قطع کرد و پرسید: زندگی، کامالً شگفت

ها تجارتم بوده است. هیچ چیزی بهتر بله، کامالً. صداقت، یکی از اعتقادات راسخ من در طول سال»

های کنم این یکی از ویژگیفکر می ها با افکار و قلبی آرام به خواب بروی.از این نیست که شب

 «من به عنوان یک پسر کشاورز باشد.

                                                            
34 cyber zombies 
35 Flow 
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ای که باالی ساحل بود، بیرون جا که پوشش بسیار زیبایی داشت، از درون کلبهیکی از افراد آن

ترین ترین و خوشمزهای سرو کرد. این گرانقیمتخیلی زود برای کارآفرین و هنرمند، قهوهآمد. 

 شان خورده بودند.در زندگی ای بود که آن دو نفرقهوه

اگر هر روز صبح به اندازه کافی استفاده شود، »نوشید، گفت: اش را میمیلیاردر، در حالی که قهوه

های زیادی است، در نتیجه، آنتی اکسیداندارای چون قهوه تأثیر زیادی روی یادگیری دارد. و 

ا، داشتم درباره اثرات و فواید بگذریم. خوب کجا بودم؟ آهدهد. سرعت پیر شدن را کاهش می

، برای من اتفاق افتادند. اسم آن فرمول صبح 5به باشگاه گفتم که بعد از پیوستن بسیار زیادی می

وری، است و باور کنید وقتی این مفهوم را یاد بگیرید و پیوسته آن را اجرا کنید، بهره 20/20/20

هیچ روش دیگری تا این حد، به رفاه و  .، عملکرد و تأثیر شما رشد تصاعدى خواهد داشتثروت

ام، هایی که تاکنون در تجارت داشتهموفقیت من کمک نکرده است. من بسیار زیاد در مورد موفقیت

تر نیاز به نشان دادن و تبلیغ آن دارید. هر تری باشید، کمهر قدر انسان قوی ام.سروصدا بودهبی

 «ارید آن را اعالم کنید.تر نیاز دتر باشید، کمقدر یک رهبرِ قوی

مان دهای تو برایورافسونگر کمی در مورد دستا»تر شده بود، گفت: کارآفرین که حاال بسیار آرام

 «گفته است.

هایی که در سمینار به تن داشتی، و لباس»ای پُرشور و هیجان بر لبانش بود، گفت: هنرمند که خنده

 «کردند!های او را تأیید میکامالً حرف
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های من شده ترین تمرینی بود که باعث اکثر موفقیتصبح، مهم 5روز بیدار شدن در ساعت  هر»

دهد تا این به من فضایی فکورانه می بین شوم.است و باعث شده است، تبدیل به یک متفکر ژرف

های انگیز داشته باشم. این اصل به من کمک کرد عالوه بر پیشرفتیک زندگی درونی شگفت

زندگی بسیار خوبی داشته باشم و همراه آن، سالمتی عالی دارم. سحرخیز بودن، مالی، سبک 

و باعث شده انسان بسیار بهتری شوم. حتی  چنین من را به یک رهبر عالی تبدیل کرده استهم

داد. واقعاً جدی وقتی سرطان پروستات گرفتم، این عادت صبحگاهی بود که به من نیرو می

را به شما یاد خواهم داد و یاد خواهید گرفت، چگونه از اولین  20/20/20من فرمول  گویم.می

 انگیزی به دست بیاورید.شوید، نتایج شگفتای که از خواب بیدار میلحظه

ام که از نیرو و ارزش اطالعاتی که به شما خواهم داد، بسیار تعجب خواهید کرد. بسیار هیجان زده

 «ه اولین روز یک زندگی بهتر خوش آمدید.جا هستید. به بهشت موری تیوس و باین

 

* * * 

کسب و کارش دچار که با این ها بود چنین خوب نخوابیده بود.کارآفرین بسیار خوب خوابید. سال

جا، تمیزى هوا و ، اما ترکیب دستورالعمل کوتاه میلیاردر، زیبایی مناظر طبیعی آنمشکل شده بود

ها، حالتی از او برای سال هایش را فراموش کند.ر از نگرانیعالقه او به هنرمند، باعث شد تا بسیا

دقیقه  3:33دقیقاً در ساعت  آرامش را فراموش کرده بود و حاال دوباره آن را به دست آورده بود.

کوچک کنار تختخواب بسیار  میزروی  زد.صبح، صدای بسیار بلندی را شنید. کسی درِ اتاق او را می
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ها تدارک دیده بود و او با نگاه کردن به آن، شان برای آنبود که میزبانزیبایش، ساعت زنگداری 

خوابی ناشی از مسافرت با خودش فکر کرد که شاید هنرمند باشد و به خاطر بی متوجه زمان شد.

خواهد با خواب شده است و میطوالنی با هواپیما، یا بعد از غذای مفصلی که برای شام خوردند، بی

 او حرف بزند.

هایش را باز کرد زدند. چشمچنان در میاین در زدن، کارآفرین را ترساند. از خواب بیدار شد. هم

 و به اطرافش نگاه کرد. از تختش بیرون آمد. چون صدای هنرمند را شنیده بود، در را باز کرد.

بدبین م. برد. به خیلی چیزها فکر کردم. کیفیت هنرخواب عجیبی دیدم. خوابم نمی» هنرمند گفت: 

ام های روزانهپایانم. دارم به عادتهای بیهایم. خودتخریبی و به تعویق انداختن. پرخاشگریبودنم

 «توانم درباره خوابم باهات حرف بزنم؟می که چگونه بقیه عمرم را بگذرانم.کنم و اینفکر می

 « آره حتماً. تعریف کن.»کارآفرین او را تشویق کرد و گفت: 

کردم که دو شخصیت دارم: یک و هر روز تظاهر می بچه بودم که در مدرسه بود. خوب، من یک»

شکنانه یک دزد کردم قدرت یک غول و رفتار قانونغول و یک دزد دریایی. تمام روز، احساس می

ها را دارم و در خانه نیز، همین موضوع را به به معلمم گفتم که این شخصیتدریایی را دارم. 

تر باشم. بینهایم به من خندیدند و من را مسخره کردند و از من خواستند واقعمعلموالدینم گفتم. 

 «ام را فراموش کنم.های مسخرهها باشم و تمام خواباز من خواستند مانند بقیه بچه
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پدر و مادرت »دهند، گفت: کارآفرین که حاال حالت نشستنش، مانند افرادی بود که یوگا انجام می

 «  تر بودند؟ها با تو مهربانچه گفتند؟ آن

که به طور قطع، یک  هایم رفتار کردند. به من گفتند که غول نیستم و اینها هم مانند معلمنه. آن»

دزد دریایی نیستم. به من گفتند که تنها یک پسربچه هستم. به من گفتند اگر تصوراتم را محدود 

 «کنند.مام نکنم، من را تنبیه میهایم را تنکنم، خالقیتم را سرکوب نکنم و فانتزی

 «خوب، چه اتفاقی افتاد؟»

شان شدم. من نگرش هایها از من خواستند. تسلیم حرفمن همان کاری را کردم که آن»

مانند  ها را قبول کردم. به جای بزرگی، خودم را کوچک کردم تا بتوانم پسر خوبی باشم.بزرگسال

کنند تا مانند بقیه افراد شان را سرکوب میها و نیروهایوهبتبسیاری از افراد که هر روز امیدها، م

اند تا شوم که چقدر مغز ما را شستشو دادهدارم متوجه می شوند، من هم همین کار را انجام دادم.

 «گویند.مان دور باشیم. افسونگر و میلیاردر درست میاز هوش و نبوغ

 «تر در مورد خوابت بگو.بیش»کارآفرین گفت: 

رو تبدیل شدم. دیگر باور خودم را تغییر دادم تا در سیستم سازگار شوم. کم کم به یک دنباله»

کردم که قدرت یک غول و ماجراجویی یک دزد دریایی را دارم. من هم مانند سایر افراد، نمی

کرد، در حالی که هایش را خرج میرو جامعه شدم. سرانجام به فردی تبدیل شدم که پولدنباله
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خرید تا سایر افراد را تحت تأثیر قرار دهد، در حالی که نیازی ل کافی نداشت، چیزهایی را میپو

 «ها نداشت. چه زندگی بدی.به آن

من هم کمی از این رفتارها را دارم. به لطف این سفر عجیب و غریب و مفید، من »کارآفرین گفت: 

ام. همم که تا االن چقدر سطحی رفتار کردهفحاال می گیرم.هم چیزهای زیادی در مورد خودم یاد می

که واقعاً چیزهای خوبی در زندگی من وجود دارند. فهمم که چقدر خودخواه هستم و اینحاال می

 «هایی دارم.توانند تصور کنند که چه موهبتبسیاری از افراد دنیا، حتی نمی

ازدواج کردم و تشکیل خانواده گویی. در خوابم، من دفتردار شدم. دانم چه میمی»هنرمند گفت: 

زندگی نسبتاً زیبا و چند دوست  کردم و ماشین خوبی داشتم.ی کوچکی زندگی میدادم. در خانه

کردم. اما تمام روزهایم هایم را پرداخت میکردم و کرایه و صورتحسابخیلی خوب داشتم. کار می

تر شدند، از خانه رفتند تا مستقل هایم بزرگکسل کننده. وقتی بچه و خاکستری شبیه هم بودند.

طور که سنم همین تر شد و متأسفانه در خوابم، همسرم از دنیا رفت.ام کمشوند. پیرتر شدم و انرژی

 «تر شدند.ضعیفبسیار ام شد، بینایی، شنوایی و حافظهتر میبیش

 « چقدر بد.»کارآفرین که گفت: 

آوردم و اصالً کنم، اسمم را به یاد نمیزندگی میدانستم کجا و وقتی خیلی پیر شدم، دیگر نمی»

 «چه کسی بودم. واقعاًدانستم در جامعه، چه کسی بودم. اما کم کم به یاد آوردم که نمی

 «حتماً یک غول و یک دزد دریایی. درسته؟»کارآفرین گفت:  
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را به تعویق بیاندازم.  انگیزتوانم انجام کارهای شگفتدقیقاً. این خوابم به من یاد داد که دیگر نمی»

 «را ارتقاء دهم و نباید دیگر تعلل کنم. سالمتی، خوشحالی و اعتماد به نفسم که بایداین

 «واقعاً؟»کارآفرین مشتاقانه گفت: 

 «بله، واقعاً.»
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 برای نشان دادن بزرگی مدلی: 9فصل 

 

 

و  بینندرا میها ها واقعیتطحی؛ آنکنند، نه با چیزهای سهای برجسته با بزرگی زندگی میانسان»

 «.خورندفریب نمی برق و زرق با چیزهای پُر

 36 الئوتسه 

 

 

صبح بود و  5ساعت « ها. دقیقاً سر وقت آمدید. آفرین!هی بچه»میلیاردر با صدای بلندی گفت: 

 دم، به آن سه نفر که رویشد، پرتوهای سپیدهدر حالی که شکل کلی ماه در آسمان دیده می

 گفت.آمد میجا ایستاده بودند، خوشمنظره و با صفای آنساحل خوش

رسید. کسترل موری میخک به مشام می و هایی از گل بامیه سرخنسیم خوشایند اقیانوس، با نشانه

کرد و یک کبوتر صورتی، ها پرواز میتیوس، که یکی از نادرترین بازهای جهان است، باالی سر آن

الک پشت وع کبوترها در این دنیاست، در کنار درختان خرما مشغول بود. ترین نکه از کمیاب

های طبیعی، شادی تمام این زیباییرفت. بزرگی، آهسته به سوی لب ساحل پوشیده از علف می

                                                            
36 Lao Tzu 
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ها ایستاده بودند، باال صبح را که حاال روی شن 5کرد و روحیه سه عضو باشگاه تر میها را بیشآن

 برد. می

، به یک بطری شناور در اقیانوس اشاره کرد. وقتی دستش را به این طرف و آن طرف برد، میلیاردر

رفت. او انگشتش را چرخاند و بطری در بطری، همزمان با حرکت او، به این طرف و آن طرف می

رسید که بطری درون آب شروع به چرخیدن کرد. و وقتی دستش را به آرامی بلند کرد، به نظر می

ها شد و مشخص شد که نخی به درون آن شود. خیلی زود، آن بطری وارد شنبلند می از سطح آب

 ها چقدر اسرارآمیز بود.وصل بوده است. تصور کنید که دیدن آن صحنه

و سپس مانند کودکی خوشحال، شروع « پیامی در درون یک بطری.»میلیاردر با خوشحالی گفت: 

ها کرد و گفت: انگیز بود. رو به آنمولی و کامالً شگفتبه دست زدن کرد. او واقعاً انسانی غیرمع

 «ام را با شما دو نفر شروع کنم.و حاال وقتش است تا جلسه آموزشی»

ای را از آن بیرون آورد که شکل زیر روی آن بطری را بلند کرد، درب آن را باز کرد و پارچه 

 نقش بسته بود:
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هایی است که افسونگر در جوانی لش برانگیزترین روشترین و در عین حال، چااین یکی از آسان»

خواهم از شما دو نفر می کند.های بعدی فراهم میبه من یاد داد و این زمینه را برای تمام آموزش

بینید ای به نظر برسد، اما به مرور زمان می، شاید مدل سادهلبا دقت آن را یاد بگیرید. در نگاه او

 «که چقدر عمیق است.

 هایش گذاشت و این کلمات را گفت:هایش را روی گوشهایش را بست، دسترایلی چشم آقای
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تری توانید به چیزهای بیشتر ببینید، می، آغاز تحول است. وقتی بیشدرک و آگاهیافزایش »

زنان و مردان برجسته  تری برسید.توانید به دستاوردهای بزرگبرسید. و زمانی که بهتر بدانید، می

های علوم و فناوری را انجام های زیبا، پیشرفتالعاده، حرکتهایی که کارهای فوقآن -دنیا

و با انجام این کار، وارد  شان شروع کردند.آگاهی بازسازیافکار و  مهندسی مجددبا  -دهندمی

ازه ها اجکنند. و این به نوبه خود به آنشوند که اکثر افراد، آن را درک نمیدنیایی اسرارآمیز می

ها که افراد بسیار کمی آن تصمیم داشته باشند هاییانتخابو  هاتصمیم، روزانه ه استداد

 «کنند.ها را تجربه میبه دست بیاورند که افراد بسیار کمی، آننتایجی  نهایت،گیرند و در را می

 

یک لبش اش را نزدسبابه هایش را باز کرد. انگشتصنعتی، دوباره چشم آن فرد ثروتمند و غول

دانید، قهرمانان و افراد بسیار می»بسته روی پارچه نگاه کرد و گفت: با دقت به چارچوب نقش برد.

برجسته دنیا، همه یک ویژگی شخصی دارند که افراد متوسط، این ویژگی را در خودشان نشان 

 «دهند.نمی

 «ت؟منظورت چه ویژگی اس»هنرمند که لباس عجیب و غریبی پوشیده بود، پرسید: 

بهترین چیزهای دنیا عمق دارند. اکثر افراد معموالً با ذهنیتی از سطحى بودن در  .دقت زیاد»

توانند کنند و به این ترتیب، نمی% افراد، توجه زیادی به جزئیات نمی 95 کنند.کارشان گیر می
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ها به ست که آنترین نتایج برسند. برای اکثر افراد، حقیقت این اترین افراد، به بزرگمانند موفق

خواهند خیلی سریع و ها صرفاً میترین مقاومت را دارد. آندنبال مسیری هستند که نیاز به کم

عده بسیار  شوند.که ادامه دهند، تسلیم میشان برسند. این افراد به جای اینهایآسان به خواسته

 «فاوتی دارند.شوند، فلسفه کامالً متکمی از افراد، که شامل افراد بسیار موفق می

 «تر توضیح بده.خواهشاً در مورد آن بیش»هنرمند مشتاقانه گفت: 

را به عنوان یک ارزش  و دقت ها عمقاین افراد، ذهنیتی متفاوت از یک ذهنیت سطحی دارند. آن»

افراد  دهند، روی بزرگی اصرار دارند.اند و در تمام کارهایی که انجام میبسیار مهم در نظر گرفته

ها، صرف نظر از شغل و مقامی که دارند، کنند که شکوفایی آنر موفق و استثنا، کامالً درک میبسیا

ترین افراد، این حقیقت را قبول دارند که شهرت موفق دهد.ها را نشان میشهرت آن آوازه و حسن

توان که نمیدانند ها میو آندهند. ی تمام کارهایی است که انجام میها، در نتیجهنامی آنو نیک

قیمتی گذاشت و این بسیار ارزشمند  ،که سایر افراد چیزهای خوبی درباره شما بگویند روی این

 «است.

ناپدید  تهای ماه که داشن را بلند کرد و از درون آن به آخرین نشانهآبطری را برداشت،  رمیلیارد

 هایش را ادامه داد.نگاه کرد و سپس حرف ،شدمی

 ،کنیدعرضه می دنیایید اجتماعی است. سطح کاری که شما به أر از رضایت و تتعمیق ،اما بحث»

هایی که احترام بسیار زیادی آن دهنده قدرت احترامی است که برای خودتان قائل هستید.نشان
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 ،کنند کار متوسطی را انجام دهند. انجام چنین کاریت نمیأجر اصالً ،برای خودشان قائل هستند

خواهید رهبری کنید، رهبر و فردی شوید اگر می ها را بسیار پایین خواهد آورد.رتبه و ارزش آن

که فردی باشید که مانند اکثر افراد رفتار نه این ،دارد. انسانی متفاوت باشید و دقت باال که عمق

 «.متوسطی داردکند و زندگی می

محتوا رهایت پُواقعاً حرف» :گفت ،دادهنرمند که سرزندگی و نشاط زیادی را از خودش نشان می

 «هستند.

ها به دقت در مورد کاری که در کارشان بسیار متفکر و هوشمند هستند. آن ،افراد بسیار موفق»

کنند تا به باالترین استانداردها برسند. بسیار تالش می این افراد، کنند.دهند فکر میانجام می

نهایت  ،38در هنگام ساختن فواره چهار رودخانه 37جیان لورنزو برنینی ،معمار برجستهطور که همان

باشکوهی  طوره ب ،در شهر رم 39پیاتزا ناوونادر وسط میدان  ،تالش خود را کرد. این شاهکار او

ها هنرمندى آن وجزئیات هستند  به چنین افرادی بسیار موشکاف، دقیق و پایبند کند.خودنمایی می

کاری که انجام  برایین افراد واقعاً، واقعاً، واقعاً ا ،استطور که مشخص عیب است. و همانبى تقریباً

 «اهمیت قائل هستند. ،دهندمی

دیگر رشان بسیار شلوغ است. االن س اما مردم این روزها» :کارآفرین میان حرف او آمد و گفت

کثر ا ام بسیار شلوغ است.من کامالً پر است و برنامه دریافتیهای قرن شانزدهم نیست. صندوق پیام

                                                            
37 Gian Lorenzo Bernini 
38 Fountain of the Four Rivers 
39 Piazza Navona 
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توانم در کنم هرگز نمیروزها پشت سر هم جلسه دارم. باید همه چیز را تنظیم کنم. احساس می

 «ادامه دهم. تسلط و استادی آسان نیست. ،مقابل تمام کارهایی که دارم

ها درک کنی. نابغهح بهتر است. تو بیش از حد تالش میوسادگی و وض ،دونیکنم. میدرک می»

یکی از دالیلی که  تر است.از انجام هزاران کار عادی هوشمندانه ،ک شاهکارکنند که ساختن یمی

های کارهای این استادان بخشی عاطفی و روشدوست دارم در اطراف آثار فاخر باشم، باورها، الهام

توانم به شما بگویم، این افراد بسیار موفق در دنیایی کامالً متفاوت، عالی هنر است. و با قاطعیت می

 «کردند.اکثر افراد در تجارت و جامعه امروزی زندگی می با

این قدرت خودآموزی است. وقتی در مورد »آقای رایلی به مدل آموزشی اشاره کرد. و گفت: 

های شخصی کنید. وقتی پیشرفتهای جدید آگاهی داشته باشید، به عنوان یک شخص رشد میایده

یابد. و کنید، ارتقاء میر آن عمل و ایفای نقش میتر کنید، سطحی که شما دتان را بیشو کاری

تر شود، درآمد و تأثیر شما تان بیشالبته، وقتی توانایی شما برای به حقیقت پیوستن رؤیاها و اهداف

 « شود و این پاداش شماست.تر میبیش

 این سخنان را گفت و به مرحله سوم نمودار اشاره کرد.

ای از طرف شما بود. و این مدل برای دعوت من، قدم هوشمندانهبه همین دلیل است که پذیرفتن »

 «آموزش شما طراحی شده است.
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شان به دنیا، العاده، به خاطر دید متفاوتو باید بگم این افراد فوق»میلیاردر نفس عمیقی کشید. 

، شان در هنگام انجام آن شاهکارها، نسبت به اکثریت افراد معموالً خل و چلرفتارهای خاص

ها در سطح دیگری شدند. اما این اصالً درست نیست! آنغیرعادى خطاب می ناجور و آدم ىوصله

ها، ها هفتهشان کردند. آنبودند. این افراد، دقت و سختگیرى زیادی را وارد کارهایاز آگاهی 

نهایی، گذاشتند. وقتی احساس تشان زمان میها برای تمام کردن عالی کارهایها و گاهی سالماه

ها را مسخره کردند، خودشان را مجبور کردند تا به کار ادامه دهند. وقتی آنترس یا کسل بودن می

کردند تا شد، مقاومت میها حمله میکردند و حتی وقتی به آنها را درک نمیکردند، وقتی آنمی

 «تصورات قهرمانانه خودشان را به واقعیت تبدیل کنند.

تر از کسانی که آن حقیقت را بیان یک جامعه از حقیقت دور شود، بیشهر قدر »هنرمند گفت: 

 «شود.کنند متنفر میمی

 دچار»ها را دهند که افراد عادی، آنقدر خوب ارائه میاستادها کارشان را آن»میلیاردر گفت: 

 اما حقیقت این آوازه و برجسته بودن، این است که چیزی که دانند.می« فکرى و عقده وسواس

ای % برتر، آن را هزینه 5دانند، آن در مورد یک پروژه مهم می« رفتاری وسواسی»افراد آن را  95%

تری بیایید دوباره به این مدل نگاه کنیم تا بتوانیم درک دقیق بینند.برای ورود به کالس جهانی می

ی سطحی از اکثر مردم این دنیا، امروزه اسیر سطحی بودن هستند. درک از آن داشته باشیم.

شان. دانشی سطحی از هایشناخت سطحی از توانایی شان برای صعود کردن و ارتقاء یافتن.قدرت

ها شان را حول آنخواهند باقی زندگیهایی که میطلبیهای روزانه افراد بسیار موفق و جاهعادت
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مبهم و  افکار و .انداکثر افراد، در تفکر مبهم و نادرست خودشان گیر کرده بندی کنند.اولویت

 « را در پی دارد. مبهم و نادرستی نتایج نادرست،

افراد بسیار  روی مدل اشاره کرد.« 40دقت و عمق»میلیاردر، چوبی را از ساحل برداشت و به واژه 

و ناشیانه، هرگز منجر به ایجاد  سطحیدانند که سطح آگاهی ها میموفق، کامالً متفاوت هستند. آن

  شود.نمیترین نتایج بزرگ

زنم و امیدوارم بهتر منظورم را درک کنید. من یکی از طرفداران دو آتشه تان میمثال دیگری برای

توجه  ام بروم.اخیراً من را دعوت کردند تا به دیدار تیم مورد عالقه مسابقات فرمول یک هستم.

ها برای و میل آن ها برای نشان دادن برتریها، از خودگذشتگی آنترین ویژگیها به جزئیآن

گویم، دوباره می زده کرد.انجام دادن هر کاری برای عالی انجام دادن کارشان، کامالً من را هیجان

برای افراد عادی توجه بسیار زیاد به ریزترین جزئیات و دقت بسیار زیاد در زندگی کاری و 

حاال منظور  گونه نبود! این، اصالًفوق موفقشان به نظر عجیب و غریب است. اما برای افراد شخصی

% برتر افراد، همه چیز را به دقت زیر نظر دارند و مانند افراد عادی، در نگرش،  5من را فهمیدید؟ 

 «شان، ذهنیت سطحی بودن ندارند.هایرفتار و فعالیت

                                                            
40 granularity 
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ر اندازد. او نقاشی بود که د، نابغه هلندی می41های شما، من را به یاد ورمیرحرف»هنرمند گفت: 

داد های مختلفی را امتحان کرد که به او اجازه میروش ورمیر، کارش به دنبال باالترین کیفیت بود.

آثار او عمق زیادی داشتند. ای نقش ببندند که اثر او به نظر سه بُعدی برسد. نورهای طبیعی به گونه

ساده  نگرشی، توسطمشد. من هم موافقم: یک هنرمند جذابیت و بهبود در تمام حرکات او دیده می

ها روی شهرت تر به پول است تا هنر. توجه آنها بیشو عجوالنه نسبت به آثارشان دارند. توجه آن

تری به کنم به همین دلیل است که هرگز آگاهی و فراست بیشفکر میاست، نه کمال و زیبایی. 

گونه به نتایج و این های بهتری بگیرندها کمک کند تصمیمتواند به آنآورند که میدست نمی

شوم دارم متوجه میای در حوزه خودشان تبدیل شوند. گونه به افراد برجستهبهتری برسند و این

 «که این مدل، چقدر قدرتمند است.

ای زنی با لباس آبی که نامهمن نقاشی »شناسد و گفت: میلیاردر نشان داد که آثار فاخر را می

 «ورمیر را خیلی دوست دارم. 43مرواریددختری با گوشواره و   42خواندمی

 «  گذاری.عاشق بینشی هستم که با ما در میان می»کارآفرین گفت: 

 شاعر بزرگ را خواند: موالنا،های آقای رایلی بخشی از حرف سپس

 اگر انسان راستین هستی، همه چیز را در راه عشق فدا کن.

                                                            
41 Vermeer 
42 Woman in Blue Reading a Letter 
43 Girl with a Pearl Earring 
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 است. ROYALMIND.IRبزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران،  کلیه حقوق این کتاب متعلق به

 رسی.نمیمیلی به عظمت اگر نه، این جمع را ترک گوی. با بی 

 

  «توانم سؤالی بپرسم؟می»کارآفرین پرسید: 

 «بله، حتماً.» 

 «تأثیر فلسفه دقت در روابط شخصی چیست؟»

با من حرف زده است. ایده کلی « بخش تاریک نبوغ»خوب. افسونگر در مورد مفهومی به اسم »

ی هم داشته باشند. و توانند به همراه خود ضرر و زیانهای انسانی، میآن، این است که تمام موهبت

ناجور تو باشد.  ىکند، شاید در موقعیتی دیگر، وصلهیک ویژگی که در موقعیتی، تو را خاص می

دید  های شخصی درهم و برهمی داشتند.حقیقت این است که بسیاری از افراد برجسته، زندگی

سیار زیاد روی جزئیات ها، داشتن باالترین استاندارها، کار کردن به مدت زیاد و دقت بمتفاوت آن

شان، نظم و انضباط عالی و دنبال کردن شان، تالش بسیار زیاد برای ایجاد شاهکارهایکارهای

ها به وجود آورده شان و نادیده گرفتن انتقادات، شرایط دشواری را در مورد روابط شخصی آنقلب

 « دانستند.ثبات میبی ها را به اشتباه، آن بود و

ها انداخت و حرکت شنا را انجام داد. سپس در حالی که به قمری را روی شن میلیاردر خودش

این بخش تاریک نبوغ است. همان  »کرد ادامه داد: اش بود، نگاه میسفیدی که روی سقف خانه
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 است. ROYALMIND.IRبزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران،  کلیه حقوق این کتاب متعلق به

توانند زندگی شخصی شما را ویران چنین میتوانند شما را به استادی برسانند، همچیزهایی که می

 «کنند.

توانند های شما، همراه خودشان میاما صرفاً به این دلیل که موهبت»ر با انرژی زیادی گفت: میلیارد

تان را تنها باید آگاهی ها را بروز دهید!ضرر و زیانی داشته باشند، به این معنا نیست که نباید آن

جاد مشکل تان ایتوانند برای شما در زندگی شخصیهایی میتر کنید و بدانید که چه زمانبیش

رسیم و شما واقعًا ها را مدیریت کنید. دوباره به این مدل آموزشی میکنند و سپس آن شرایط

که چگونه آن را به صبح، همه چیز را یاد بگیرید و این 5توانید درباره ارزش تحولی باشگاه می

 «عادتی برای خودتان تبدیل کنید.

 ل اشاره کرد.ها برداشت، به مدسپس تکه چوبی را از روی شن
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 است. ROYALMIND.IRبزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران،  کلیه حقوق این کتاب متعلق به

 را به یاد داشته باشید: عظمتلطفاً همیشه قاعده کلی این مدل برای رسیدن به  

های روزانه بهتر، های روزانه بهتری بگیرید و با تصمیمتوانید تصمیمبا آگاهی روزانه بهتر، می»

امد. ببینید، با نمی ای موفقیتمرحله 3فرمول رسید. افسونگر این را به نتایج روزانه بهتری می

ای با ذهنیت از جامعه تان، برای رسیدن به دستاوردهای بزرگهای طبیعیبهتر از تواناییآگاهی 

ی بینش و آگاهی، باعث یافته روید. این سطح افزایشمی باالدقت  باای نگری، به جامعهسطحی

های درستی بگیرید، را بگیرید. و به طور منطقی، وقتی شما تصمیمها تصمیمشود بهترین می

را  نتایجهای شماست که شود، زیرا این تصمیمتر میها و تأثیر شما بسیار بیشرهبری، موفقیت

سوئیس بودیم.  44آورند. افسونگر و من، برای یکی از جلسات آموزشی در شهر لوسرنبه وجود می

ای احاطه کنندهخیره هایای بسیار قشنگ که دور تا دور آن را کوهشهری بسیار زیبا با دریاچه

ماند. بگذریم. روزی او درخواست یک قوری آب های خیالی میکرده است. مانند شهری در قصه

 «داغ و چند تکه لیمو کرد تا بتواند چای لیموی تازه بنوشد. او عاشق این کار است.

ند. همه چیز عالی جا عالی بودای آنخوب. سینی را آوردند. ظروف چینی و نقره»میلیاردر ادامه داد: 

بود. خوب حاال به این قسمت خوب گوش کنید. هر کسی که در آشپزخانه، آن لیموها را آماده 

                                                            
44 Lucerne 
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 است. ROYALMIND.IRبزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران،  کلیه حقوق این کتاب متعلق به

های لیمو را هم بیرون آورده کرده بود، کارش را با دقت بسیار زیادی انجام داده بود و حتی دانه

 «انگیز، درسته؟بود. شگفت

رانس انجام داده بود، تکرار کرد. سپس ایستاد. میلیادر دوباره همان رقص عجیبش را که در کنف

کارآفرین این « شود.جزئیات دیده نمی دقت وای به در جهانی با چنین ذهنیت سطحی، عالقه»

 کرد رقص او را نادیده گرفته است.ها را زد و تظاهر میحرف

بیرون »کرد. اشاره  ای موفقیتمرحله 3فرمول دوباره با چوبی که در دست داشت، به  میلیاردر

نگری، به دقت و های لیمو، استعاره خوبی است تا شما را به چالش بکشد تا از سطحیآوردن دانه

دهید، بلکه در زندگی اهمیت زیاد برسید. دقت واقعی و زیاد، نه تنها در کارهایی که انجام می

ودتان بودن، چیزی تان. و تالش برای بهترین ختان. عمق واقعی به افکار، رفتار و کارهایشخصی

 مزیت رقابتی»خواهم داشته باشید. این چیزی است که افسونگر، آن را است که از شما دو نفر می

تان برسید، زیرا توانید در تجارت به هدفتر از هر زمان دیگری مینامد. امروزه آسانمی« 45بزرگ

ن روزها، تسلط بسیار نادر دهند. ایعده بسیار کمی کارهای الزم برای تسلط تجاری را انجام می

گویم است و افرادی که در سطح درخشانی باشند، بسیار کم هستند. خوب، اگر کاری را که می

 انجام دهید، همه چیز برای شما مهیا خواهد بود! 

 

                                                            
45 GCA: Gargantuan Competitive Advantage 
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 است. ROYALMIND.IRبزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران،  کلیه حقوق این کتاب متعلق به

  رسیم:جا به نکته مهمی میدر این

در سطح عادی و متوسط بودن، رقابت بسیار زیادی وجود دارد، اما در 

 العاده بودن، تقریباً هیچ رقابتی وجود ندارد.قسطح فو

ها و باورها نسبت به خودشان و قدرت فطری زیادی در عصر کنونی، که افراد تمرکز ندارند و ارزش

کنند و خودشان را وقف کالس جهانی بودن می که دارند، کمرنگ شده است، تعداد بسیار کمی

انگیز است. هر چند وقت یک بار، کسی را سیار شگفتهمتا شوید. باالن بهترین زمان است تا بی

بینید که کامالً حواسش جمع باشد، دانش و اشتیاق زیادی داشته باشد، بسیار سختکوش باشد، می

 «دهند، عالی باشد؟ تقریباً هرگز، درسته؟فردی نوآفرین و خالق باشد، و در کاری که انجام می

که چنین فردی را پیدا  گویی. برای اینبله درست می»کارآفرین حرف او را تأیید کرد و گفت: 

 «کنم، باید با هزار نفر مصاحبه کنم.

های توانید بر حوزهخوب، شما االن مزیت رقابتی بزرگی دارید. شما می»میلیاردر با فریاد گفت: 

ایش دهید. گونه هستند. تعهدتان را افزخودتان کامالً تسلط داشته باشید، چون افراد بسیار کمی این

رسیم: شما باید هر تان را باال ببرید و سپس تالش کنید. حاال به نکته بسیار مهمی میاستانداردهای

و  تداوم و ثبات دی اِن ای تسلط و استادی هستند.روز حداکثر استفاده را ببرید. 

ات انجام اهمیت باشد، اگر به صورت مدام و با ثبهای کوچک روزانه، که شاید به نظر بیپیشرفت
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 است. ROYALMIND.IRبزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران،  کلیه حقوق این کتاب متعلق به

های بزرگ و آورند. فراموش نکنید که شرکتانگیزی را به وجود میشوند، نتایج بسیار شگفت

های تدریجی، ها با تکاملآیند. نه، اصالً. آنبا تحولی ناگهانی به وجود نمی های بسیار عالی،زندگی

را به نتایج بزرگی های کوچک روزانه در دراز مدت، شما رسند. پیروزی و موفقیتشان میبه هدف

شان تالش رساند. اما افراد بسیار کمی، صبر و حوصله دارند تا زمان زیادی برای رسیدن به هدفمی

 ند.شوکنند. و به همین دلیل است که تعداد کمی، به افراد برجسته و بزرگی تبدیل می

دانم که میاید. فتهدانم که شما در مدت زمان کوتاهی، چیزهای بسیار زیادی یاد گرببینید من می

خوب، االن تنها نفس عمیقی بکشید و کمی استراحت . سحرخیزی، مهارت جدیدی برای شماست

المثل را ، یک سفر و ماجراجویی است. شما هم این ضرباستاد شدنکنید. استثنایی شدن و 

 «گوید: رُم یک روزه ساخته نشد، درسته؟اید که میشنیده

 «گویی.بله. کامالً درست می» هنرمند و کارآفرین گفتند:

تواند سخت و ترسناک تان، میهایترین نیرو و تواناییدانم که تالش برای رسیدن به بیشو می»

 5ملحق شدن به کلوب هایی که در صورت ام و پاداشباشد. من هم این شرایط را تجربه کرده

های دنیایی است. و چیزهایی که تر از پول، شهرت و نیرو، بسیار با ارزشصبح به دست می آورید

سازی خودتان دم و آمادهام، بخشی الزم برای سیستم بیدار شدن قبل از سپیدهامروز به شما یاد داده

تر در مورد آن حرف خواهیم زد. فکر برای انسانی بسیار موفق شدن است و در جلسه آینده، بیش

تان را شروع کنید و خوش بگذارنید، باید صبحکه شما دو نفر بخواهید بروید و  کنم قبل از اینمی

تواند سخت باشد، اما در واقع، این بهترین کاری بگویم گرچه رشد کردن به عنوان یک انسان می
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 است. ROYALMIND.IRبزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران،  کلیه حقوق این کتاب متعلق به

تان تندتر از هر زمان دیگری بزند، توانید انجام دهید. و فراموش نکنید که وقتی قلباست که می

 هستید. تر از هر زمان دیگریدر آن لحظه، سرزنده

 و مانترای زیر را تکرار کرد: لحظه مکث کرد آقای رایلی چند 

و من با اشتیاق زیاد و صداقت  امروز روز بسیار خوبی است»

برم و با قلبی پُر از عشق، پایان، نهایت استفاده را از آن میبی

 «نسبت به اهدافم وفادار هستم.

 ده بود، در شلوارش گذاشت و رفت.ای را که از بطری در آورسپس آن مرشد عجیب، پارچه
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 است. ROYALMIND.IRبزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران،  کلیه حقوق این کتاب متعلق به

 حوزه تمرکز افراد بسیار موفق: چهار 10فصل  

 

 «.زندگی ما به طور طبیعی کوتاه است، اما خاطره یک زندگی خوب جاودان است» 

  46سیسیرو 

 

رفتند، تا در محل قرار به سوی ساحل می کرد و کارآفرین و هنرمندخورشید داشت طلوع می

ها نشسته بود، روی شن .ها بودآقای رایلی از قبل منتظر آن تعیین شده با میلیاردر دیدار کنند.

های راحتی به تن داشت و روی لباس هایش را بسته بود. او در خلسه عمیقی رفته بود و چشم

دیدید، به خنده م آن شکل بامزه را میای بود. اگر شما هاش، شکل بامزههای غواصیکفش

که دستش را بلند کرد، فردی از درون خانه میلیاردر، به سرعت به  به محض این افتادید.می

برگه کاغذ را از کیف چرمی درخشانی بیرون آورد  3که حرفی بزند، و بدون این  سمت او آمد

صبح بود.  5م کمی خم کرد. ساعت دقیقاً استون رایلی، سرش را به نشانه احترا و به میلیاردر داد.

سپس صدفی را برداشت و آن را داخل آب  ای داد.آقای رایلی به کارآفرین و هنرمند برگه

ها بگوید. رسید که در آن وقت صبح، مطالب مهمی در ذهنش است تا به آنانداخت. به نظر می

 بود.مزه معمولی او نهای بیسرور و شوخی و اثری از سرخوشی، جشن

                                                            
46 Cicero 
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 است. ROYALMIND.IRبزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران،  کلیه حقوق این کتاب متعلق به

کردن.  کار با اشتیاق و سرعت آماده برای با»روی یکی از النگوهای کارآفرین نوشته شده بود: 

 « خوابم که مُرده باشم.بلند شو و تالش کن. وقتی می

 «حالت خوبه؟»وقتی میلیاردر را در این حالت دید، از او پرسید: 

وقتی »هایش گذاشت و پرسید: آقای رایلی، کلمات روی النگو را خواند. انگشتش را روی لب

 «کند؟بمیری، چه کسی برایت گریه می

 «چی؟»هنرمند با تعجب پرسید: 

وقتی دیگر در این دنیا نباشید، افرادی که شما »میلیاردر، این بار با ظرافت خاصی دوباره پرسید: 

ی کنید انگار عمرشما طوری زندگی می شناسند چه چیزی در مورد شما خواهند گفت؟را می

پایان از آن را دارید، در حالی دهید، گویی منبعی بیتان را هدر میجاودان دارید. شما طوری وقت

 «دهید، شاید آخرین روز عمرتان باشد.که روزی که برای کسی یا چیزی اختصاص می

 «تو هستند؟ واقعاً جالبه. هایها حرفاین»هنرمند گفت: 

های دار در رسالفیلسوف خویشتن ،47ها سخنان سنکاهای من بودند! نه، اینها حرفکاش این»

 «است. 48کوتاهی زندگی در باب

                                                            
47 Seneca 
48 On the Shortness of Life 
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 است. ROYALMIND.IRبزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران،  کلیه حقوق این کتاب متعلق به

خوب حاال چرا ما در صبح به این قشنگی، درباره »کارآفرین که به نظر کمی معذب بود، پرسید: 

 «زنیم؟مرگ حرف می

که داریم تری داشتیم و در عین حال، وقتی را کنیم وقت بیشمیزو ها آرتر ما انسانزیرا بیش»

تری ترین چیزها تمرکز بیششود روی مهمکنیم. فکر کردن در مورد مرگ باعث میتلف می

 وتان را پرت کند داشته باشید. دیگر اجازه نخواهید داد وسایل دیجیتالی و آنالین بودن، حواس

 «موهبت بزرگی به نام زندگی را از شما بدزدند.

توانید زمان را به عقب وقت نمیهیچ»ی، پرسید: سپس با حالتی دوستانه و در عین حال جد

 49روشنایی روز برگردانید، درسته؟ دیروز بعد از دیدارم در پورت لوئیس، دوباره کتاب تعقیب

را خواندم. این کتاب در مورد داستان واقعی یک مدیرعامل اجرایی قدرتمند، به نام یوجین 

ه تومور مغزی که دارد، تنها چند ماه دیگر است. دکترش به او گفته بود که به خاطر س 50اوکلی

 «زنده خواهد بود.

 «خوب، چه کار کرد؟»پرسید: هنرمند به آرامی

اش را با همان تعهد به نظم و ترتیبی ادامه داد که در سراسر زندگی او روزهای آخر زندگی»

ی و روابطی های خانوادگهای مدرسه، مراسماش داشته بود. اوکلی تصمیم گرفت آن مراسمکاری

گوید که چگونه از دوستش را که فراموش کرده بود، جبران کند. او در بخشی از کتاب می

                                                            
49 Chasing Daylight 
50 Eugene O’Kelly 
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گوید که این نه تنها شاید آخرین باری باشد خواهد تا برای قدم زدن به طبیعت بروند و میمی

 «که چنین قدم زدن راحتی داریم، بلکه شاید اولین بار باشد.

 شد نگرانی را در صورتش دید.کرد. دوباره مینگویش بازی میکارآفرین با اضطراب با ال

را تماشا کردم. این یکی از  51لباس غواصی و پروانهسپس دیشب فیلم »میلیاردر ادامه داد: 

ام است. داستان این فیلم، واقعی و بر اساس زندگی مردی بسیار موفق است های مورد عالقهفیلم

، همه چیز داشت و سپس 53است. ژان دومنیک بوبی 52الهمجله فرانسوی  سردبیر ارشدکه 

های بدنش، به جز پلک چپش را تکان دهد. این ای زد و دیگر نتوانست هیچ یک از ماهیچهسکته

کرد، اما بدنش کامالً فلج نامند. ذهن او کامالً عالی کار میمی 54شرایط را سندرم قفل شدگی

 «شده بود.

 «چقدر بد.»هنرمند گفت: 

پزشک توانبخشی به او یاد داد خوب حاال به این بخش گوش کنید. روان»ی ادامه داد: آقای رایل

ها توانست تا با روشی خاص و از طریق پلک زدن، بتواند ارتباط برقرار کند. ژان با کمک آن

کتابی در مورد تجربیات خودش و معنی اصلی زندگی بنویسد. او برای نوشتن این کتاب، دویست 

 «زد و در نهایت، کتاب را تمام کرد. هزار بار پلک

                                                            
51 The Diving Bell and the Butterfly 
52 Elle 
53 Jean-Dominique Bauby 
54 locked-in syndrome 
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 «دونم چی بگم.واقعاً نمی»کارآفرین به آرامی گفت: 

او مدت کوتاهی بعد از انتشار کتابش، از دنیا رفت. هدف من، انتقال این »میلیاردر ادامه داد: 

وند، شافرادی هستند که امروز بیدار میپذیر است. پیام بود که زندگی بسیار بسیار ظریف و آسیب

خورند و سپس در راهِ رفتن شان را میپوشند، قهوه و صبحانهشان را میهایگیرند، لباسدوش می

زندگی همین است. بنابراین توصیه من دهند. به کار، بر اثر تصادف جان خودشان را از دست می

دهید و انجام تان را بکنید تا نبوغ فطری خودتان را نشان به شما دو نفر این است که تمام تالش

ای زندگی کنید که به نظرتان درست است این کار را به تعویق نیاندازید و طفره نروید. به گونه

 «دهد توجه کنید.تان رخ میهای کوچکی که در زندگیو هر روز به تمام معجزه

 «دونم چی میگی. قبول دارم.می»هنرمند که کالهی پانامایی روی سرش بود، گفت: 

 «منم قبول دارم حرفاتو.»صدایی محزون گفت:  کارآفرین با

 «هایت لذت ببر.از تمام ساندویچ»هنرمند گفت: 

 «بسیار خردمندانه گفتی.»آقای رایلی گفت: 

ای است. او وقتی فهمید بیماری کُشنده 55سرای مشهور، وارن زیوانترانه جمله این»هنرمند گفت: 

 «ها را زد.دارد، این حرف

                                                            
55 Warren Zevon 
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تان است، کمرو و ترسو هایطلبیقدردان تمام لحظات باشید.. وقتی بحث جاه»آقای رایلی گفت: 

تان را روی چیزهای بسیار کم ارزش هدر ندهید. این را اولویتی برای خودتان نباشید. دیگر وقت

تان را به دست بیاورید. انجام این های خفته درونقرار دهید تا دوباره خالقیت، اشتیاق و توانایی

دانید چرا افالطون از ما خواست تا خودمان را بشناسیم؟ زیرا او کامالً ار مهم است. میکار بسی

ها دسترسی توانیم به آنها را در خودمان داریم که میدانست که ما منبعی بزرگ از تواناییمی

داشته داری ها استفاده کنیم تا بتوانیم یک زندگی پُرانرژی، شاد، آرام و معنیپیدا کنیم و از آن

شود به خاطر استفاده نکردن از باشیم. غفلت کردن از این نیروهای درونی، باعث می

 «عالقگی کنیم.احساس ناراحتی، ناامیدی و بی مانهایتوانایی

 کردند.جا شنا میای از ماهی در درون آب زالل آنشد. دستهجا رد کایت سواری به سرعت از آن

خواهم امروز درباره آن حرف بزنم. لطفاً به دقت رسیدیم که میحاال به جایی »میلیاردر گفت:  

 بینید:جا شما هم آن مدل آموزشی را میدر این« تان نگاه کنید.هایبه برگه
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 56سازی: بهره هوشی سرمایه1تمرکز افراد بسیار موفق 

توضیح داد.  57نهای روانشناس مشهور، جیمز فلیسازی را بر اساس گفتهمیلیاردر مفهوم سرمایه

شود یک شخصی عملکردی عالی داشته باشد، ارتباطی با توانایی گوید چیزی که باعث میاو می

ها را به فعل در بیاروند و آن است هایی مرتبط است که توانستهطبیعی او ندارد، بلکه با توانایی

 «تبدیل به سرمایه کنند.

ها است. تر از رقابت آنرترین ورزشکاران دنیا، کمهای مادرزادی بسیاری از بتوانایی»ادامه داد: 

شود. وقتی تازه عضو ها میای شدن آناین فداکاری زیاد، تعهد و انگیزه است که باعث اسطوره

ای صبح، پنجره 5صبح شده بودم، افسونگر به من گفت که با پیوستن به باشگاه  5باشگاه 

هایم را اختیار من خواهد بود تا باالترین دارایی ها، هر روز صبح درانگیز، رو به موقعیتشگفت

ترین بهره را ببرم. رشد دهم، زمانی را برای خودم اختصاص دهم و آماده شوم تا از هر روزم بیش

که  کنند و اینشان به خوبی استفاده میهایاو به من کمک کرد بفهمم که افراد موفق، از صبح

توانم برای داشتن دم، یک امتیاز ویژه خواهم داشت و میدهبا سحرخیزی و بیدار شدن قبل از سپی

 «روزی موفق آماده شوم.

                                                            
56 Capitalization IQ 
57 James Flynn 
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وقت زمانی برای خودم ندارم. کنم هیچمن سرم خیلی شلوغ است و احساس می»کارآفرین گفت: 

هایم را شارژ ها در آرامش باشم و بتوانم دوباره باتریام همیشه پُر است. دوست دارم صبحبرنامه

 «تر تبدیل کند.کارهایی انجام دهم که من را به انسانی بهتر و خوشحالکنم و 

ها دقیقاً. بسیاری از افراد سرشان بسیار شلوغ است. ما به طور قطع، حداقل صبح»میلیاردر گفت: 

تر تر و آرامبه یک ساعت زمان نیاز داریم تا دوباره خودمان را شارژ کنیم، رشد کنیم و سالم

شروع بسیار خوبی برای روزهای  20/20/20صبح و اعمال فرمول  5ن در ساعت شویم. بیدار شد

 شما خواهد بود. به زودی در مورد این فرمول برای شما خواهم گفت.

ترین کارها تمرکز کنید، توانید روی مهمتان از کنترل شما خارج نخواهند بود و میدیگر روزهای

گیرد و بسیار ید بود، حس آزادی شخصی شما اوج میتر از هر زمان دیگری خواهبسیار پُرانرژی

 «شاد و خوشحال خواهید بود.

تنها راه مقابله با جهان خالی از »را خواند:  58سپس نقل قولی از فیلسوف فرانسوی، آلبر کامو

آزادی، این است که کامالً آزاد باشید تا هستی و حضور شما به عنوان شورش و عصیان در برابر 

 «دنیا باشد.

آمد. های آتش بیرون میروی پشت آقای رایلی، تصویری از ققنوس نقش بسته بود که از شعله

 گونه بود:شکل آن دقیقاً این

                                                            
58 Albert Camus 
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که  دانم اگر هر روز قبل از اینها نیاز داشتم. میواقعاً به شنیدن این حرف»کارآفرین گفت: 

وری، دم اختصاص دهم، بهرهوجوش و شلوغی آن روز شروع شود، وقتی را برای خوجنب

 «یابد.گزاری و آرامشم افزایش میسپاس

سازی گویی. اگر هر روز صبح، ساعتی را برای فکر کردن و آمادهکامالً درست می» هنرمند گفت: 

 «کند.ام کامالً تغییر میاختصاص دهم، شرایطم در حوزه هنر و زندگی

صاص دادن شصت دقیقه برای رشد دادن بهترین افسونگر به من یاد داد که اخت»میلیاردر گفت: 

هایم، بقیه زندگی من را از لحاظ ذهنی، عاطفی، جسمانی و معنوی متحول ترین تواناییخودم و مهم
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نامد. او به من گفت و قول داد که این کار می« 59ساعت پیروزی»کند. او اسم این ساعت را می

من شود خالقیت، پول و شادی دهد و باعث میمزیت رقابتی بزرگی را در اختیار من قرار می

سازی و اهمیت استفاده هوشمندانه از متحول شود. بگذریم. خوب بیایید به مفهوم سرمایه

 مان برگردیم.های مهمتوانایی

ای دارند، از جنس متفاوتی هستند و خداوند العادههای فوقاند افرادی که مهارتبه ما یاد داده

فداکاری و نظم ها اعطا کرده است. اما این درست نیست. داد خاصی به آنها و استعتوانایی

 تر از هوش و استعداد است.و انضباط، همیشه مهم

آورند. هر بار که در ها خودشان شانس را به وجود میشانس نیستند. آنافراد بسیار موفق، خوش

 از و روید، به شجاعتمی سازی خودتانکنید و به دنبال بهینهها مقاومت میبرابر وسوسه

بخشید. هر بار کار دشواری را با موفقیت انجام دهید، ورودتان به خودگذشتگی خودتان نیرو می

 «.کنیدتر میگروه افراد بسیار موفق را آسان

کرد، سرش را بلند کرد و به میلیاردر نگاهی کرد. روی برداری میکارآفرین که یادداشت

های بزرگی خورده، تلویزیونافراد قربانی و گول»: شرت او نوشته شده بودتی

 «های بزرگی دارند.دارند. رهبران، کتابخانه

                                                            
59 The Victory Hour 
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تان داشته باشید که به شما بگوید توانایی خوب، اگر شما داستانی در ذهن»میلیاردر ادامه داد: 

ی آن الزم برای یک رهبر یا استاد خوب شدن را ندارید، پس در این صورت، حتی قدم اول برا

تبدیل شدن به یک  فرد کالس جهانی، طور نیست؟ دارید، اینماجراجویی را بر نمی

 یک فرآیند است نه یک اتفاق.

افراد »یا « توانند عالی باشندتمام افراد نمی»گوید: شناختی که میروان اشتباهتکرار مداوم یک 

تان را روی کر کنید کامالً وقتشود فباعث می« شوندها رشد داده نمیشوند، آننابغه متولد می

اید. وقتی تان هدر دادهیهاها تمرین کردن و اولویت قرار دادن خواستهمطالعه کردن، ساعت

ای دارد که ای برسید، چه فایدهالعادهتوانید به نتایج فوقگوید که نمیمی تانباورهای

روزانه شما همیشه نشانگر زمان، تالش، فداکاری و دقت زیادی به خرج دهید؟ و چون رفتار 

شدن به واقعیت شما تبدیل نموفق  باور شما برایتان است، به همین دلیل، ترین باورهایعمیق

. باید به همان کسی تبدیل می شویم که باور داریم می توانیم تبدیل شویمشود. ما همیشه می

 «روید.تان باالتر نمیشما هرگز از داستان شخصیبدانید که 

کنم. بخشم. من کمک میگزار هستم. من میمن سپاس»لب، مانترایی را تکرار کرد:  سپس زیر

 « زندگی من بسیار زیبا، خالقانه، مؤثر، پُررونق، و جادویی است.
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که چه کسی  شناسان این داستان را که ما درباره اینروان»ادامه داد: 

ی رفتار اگونهه و سپس ب ،توانیم برسیمهستیم و به چه چیزهایی می

 گویی خودپیش»، شودکنیم که آن داستان به واقعیت تبدیل میمی

نامند. ما به صورت نیمه هشیار، الگوی فکری را اتخاذ می«  60کنندهمحقق

گیریم که در دوران کودکی کنیم. ما این الگو را از افرادی میمی

ن. سپس ماها و دوستانترین تأثیر را روی ما داشتند. والدین، معلمبیش

جایی که کارهای ما نتایجی به همراه دارد، کنیم و از آنطبق آن رفتار می

 انگیز است، نه؟شود. شگفتاین داستان شخصی، به واقعیت ما تبدیل می

کنند. دنیا گونه سپری میشان را اینهای زندگیاکثر افراد، بهترین سال

هیم به دست خوامانند یک آینه است. ما از زندگی چیزی را که می

 «آوریم که هستیم.آوریم، بلکه چیزی را به دست مینمی

                                                            
60 The Self-Fulfilling Prophecy 
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تر به ناتوانی خودمان برای ایجاد نتایج عالی باور کنم که هر قدر بیشو فکر می»هنرمند گفت: 

کنیم تا به اعتقاد راسخ ما تبدیل شود، بلکه تر میداشته باشیم، نه تنها آن باور را در خودمان قوی

به بیان دیگر ما خودمان با  شود.که به عادت روزانه ما تبدیل میکنیم تا اینار میمطابق آن رفت

 «باورهای محدودکننده مان باعث ناکامی و شکست خودمان می شویم

شدم. وقتی « اعتقاد راسخ»عالی گفتی. من عاشق حرفت درباره »میلیاردر با هیجان گفت: 

کنم به ماهیگیری رفته و با توجه به حرف بزن. فکر می افسونگر را دیدی، حتماً در این مورد با او

، عطشی عظمتای برای شناختی که از او دارم، کمی بعد به ما ملحق خواهد شد. تمام افراد غریزه

شان دارند. تأثیرات تاریک و هایبرای قهرمانی و نیازی روانی برای رسیدن به بهترین توانایی

ن را دست کم بگیریم، عقب بنشینیم و فراموش کنیم واقعًا مضر زیادی باعث شده است تا خودما

تری از متوسط های بیشایم و آرام و پیوسته به جنبهما در سازش کردن استاد شدهکی هستیم. 

شود. رهبران واقعی هرگز دهیم تا زمانی که به سیستم استاندارد ما تبدیل میبودن اجازه ورود می

ها توانند پیشرفت کنند. آندانند همیشه میها میآنکنند. نمی سازششان درباره استانداردهای

ترین تمرکز را داریم. کنیم، بیشکنند که وقتی به سوی بهترین بودن خودمان حرکت میدرک می

من از ارتشی از شیرها که توسط یک گوسفند رهبری »اسکندر بزرگ، در جایی گفته است: 

 «شود.ترسم که توسط شیری رهبری میگوسفندها میترسم؛ من از ارتشی از شوند نمیمی

ای شروع به بال زدن کرد و خرچنگی با سرعت از کنار او رد میلیاردر نفس عمیقی کشید. پروانه

 شد.
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مان باید به شما یادآوری کنم که هر یک از ما، توانایی عظیمی برای رهبری در درون»ادامه داد: 

ن درباره رهبری به معنای داشتن عنوان، مقامی رفیع یا فردی دانید، مطور که میداریم. و همان

تر از آن است. این رهبری که تر و قشنگزنم. منظور من بسیار مهمدارای اختیار رسمی حرف نمی

زنم، به معنای نیروی واقعی درون قلب انسان است، نه نیرویی موقت و زودگذر من از آن حرف می

اش حرف رسد. چیزی که من دربارهها میبانکی بزرگی به آن که توسط ماشینی سریع یا حساب

توانیم چشم از آن برداریم. رهبری، یعنی زنم، توانایی انجام کارهای بسیار عالی است که نمیمی

توانایی به وجود آوردن ارزشی بزرگ در بازارتان. رهبری، یعنی توانایی برای تأثیر گذاشتن روی 

گونه ای زندگی کردن با افتخار، بزرگی، شجاعت و درستی. و اینیک صنعت کامل و نیرویی بر

سازی کنید. مهم نیست که مدیرعامل اجرایی یا یک ی خاص خودتان، تاریختوانید به شیوهمی

که یک میلیاردر باشید. مهم نیست  تان حفاری چاه باشد یا اینسرایدار باشید. مهم نیست شغل

هستید. در هر صورت، اگر امروز زنده هستید، باید بدانید شما  که دانش آموز یا ستاره بازیگری

این توانایی را دارید تا بدون هیچ عنوانی رهبری کنید و اثر خودتان روی دنیا را داشته باشید. حتی 

توانید این کار را انجام دهید. تان، فکر کنید نمیاگر در حال حاضر، به خاطر باورهای محدودکننده

گونه نیست. به یاد داشته باشید که این صرفاً درک کنونی ت شما نیست. واقعاً ایندرک شما واقعی

 شما از واقعیت است. 

خوب، تفاوت بسیار بزرگی بین واقعیت و درک ما از واقعیت وجود دارد، درسته؟ »کارآفرین گفت: 

ما به  ذهنیریزی مهبینم که طبق برنارسد که ما دنیا را با فیلتری میهای تو، به نظر میطبق گفته
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بینیم کنیم تا باور کنیم که دنیایی که میقدر این برنامه را تکرار میوجود آمده است. و ما این

هایت باعث شدید، دیدم به دنیا را تغییر دهم. درباره چیزهای واقعی است، درسته؟ تو  و حرف

ا شروع کردم. چرا شرایط زیادی، سؤاالتی برایم پیش آمده است. برای مثال، چرا این تجارت ر

های شیک غذا بخورم. چرا قدر مشتاقم در رستوراناجتماعی تا این حد برایم مهم است. چرا این

کنم یکی ها بشوم. فکر میها زندگی کنم و سوار بهترین ماشینبرایم مهم است تا در بهترین محله

ب دیدم، این است که من قدر آسیاز دالیلی که از تالش سهامدارن برای تصاحب شرکتم این

ام. صادقانه بگویم، من بسیار مشغول اداره کارم هویتم را به عنوان یک انسان، از یک مؤسس گرفته

 3طور که دیروز در فرمول ام. و همانام و واقعاً وقتی برای فکر کردن به زندگی نداشتهبوده

ری داشته باشم و بدانم چرا آن کارها ای موفقیت به ما یاد دادی، زمانی که آگاهی روزانه بهتمرحله

 «رسانند.گیرم و این من را به نتایج بهتری میهای بهتری میگونه تصمیمدهم، اینرا انجام می

دانم به عنوان رهبر، ها هستند. اصالً نمیام کدامهای واقعیدانم ارزشاصالً نمی»خودش ادامه داد: 

دانم چه چیزهایی واقعًا دهم. نمین کارها را انجام میخواهم چه چیزی را نشان دهم و چرا ایمی

خواهم افراد چگونه من را به یاد روم، میکه وقتی از این دنیا میکند و اینمن را خوشحال می

بیاورند. من واقعاً داستان آن مدیرعامل اجرایی و سردبیر را احساس کردم. زندگی من شکننده 

کنم باید بگویم که روزهای زیادی به زنم، فکر میما حرف میقدر راحت با شاست و حاال که این

های اهداف با ارزشی در حرفه و که به دنبال نشانهام. من به جای این دنبال چیزهای اشتباهی رفته

جنجال پیچیدگی  و توانند شرایط من را متحول کنند، در جارام باشم، که واقعاً میزندگی شخصی
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بسیار در مورد گذشته و اتفاقاتی که در دوران کودکی برایم افتاده است،  ام. منزندگی گیر کرده

ام. واقعاً هیچ اشتیاق واقعی ندارم. تا کنم. من هیچ زمانی را برای روابطم اختصاص ندادهفکر می

 «جا، هرگز طلوع خورشید را ندیده بودم.قبل از آمدن به این

به هنرمند « رگز عشق واقعی را پیدا نکرده بودم.و ه»با اضطراب به النگوهایش دست زد و گفت: 

 هایش خیس اشک شد.و چشم« تا به امروز» نگاه کرد و گفت: 

شانسم چند میلیارد نفر در این دنیا وجود دارد و من بسیار خوش»هنرمند به او نگاه کرد و گفت: 

 «که با تو آشنا شدم.

 «وقت تو را از دست ندهم.یچامیدوارم ه» کارآفرین خندید و با لحنی آرام  گفت: 

هایی قدر سخت نگیر. ما در مسیر و دقیقاً در جای درستی قرار داریم تا درساین»میلیاردر گفت: 

ها عادت بدی دارند تا چیزهایی را درباره رشد و پیشرفت یاد بگیریم. و من هم موافقم که انسان

کنند، که بهتر چیزهای عالی را فراموش می از طرفی را به یاد بیاورند که بهتر است فراموش کنند و

تان اجازه کنم. لطفاً به واالترین و خردمندترین بخشاست به یاد داشته باشند. من شما را درک می

تصادفی وجود اتفاق دهید تا شما را رهبری کنند. در مسیر رهبری و ساختن یک زندگی عالی، هیچ 

های سریع و پول های مجلل، ماشینی در مورد خانهو اگر نظر من را بخواهید، هیچ مشکلندارد. 

هایم گوش کنید. یک کنم خیلی دقیق به این بخش از حرفخواهش میبسیار زیاد وجود ندارد. 

ما موجوداتی معنوی هستیم که تجربیات انسانی گوید: المثل قدیمی میضرب
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خواهد. داشتن پول زیاد، چیزی است که زندگی برای شما می داریم.

در جهان هستی هیچ محدودیتی وجود ندارد، راوانی یک راه طبیعی است. ف

ها در آسمان وجود ها، درخت لیمو و ستارههیچ محدویتی در مورد گل

انگیزی برای خودتان و دهد کارهای شگفتندارد. پول به شما اجازه می

ترین اهمیت را قائل هستید، انجام دهید و شان بیشسایر افراد که برای

 «توانید به افراد نیازمند کمک کنید.یم

ها رد شد. کرد، به سرعت از کنار آنگردشگری که در پشت یک قایق موتوری اسکی می

 خندید.توانستید صدای او را بشنوید که با خوشحالی میمی

ام. با این تر ثروت خودم را بخشیدهرازی را به شما خواهم گفت. من بیش»میلیاردر ادامه داد: 

جا را دارم. و گرچه هنوز ثروت زیادی دارم که ها و آپارتمانم در شهر زوریخ و اینال، هنوز جتح

 «من را یک میلیاردر کند، اما هیچ نیازی به آن ندارم. من اصالً به آن وابسته نیستم.

کنم شما هم از آن خوشتان بیاید. کرت ام که فکر میمن داستانی را خوانده»هنرمند گفت: 

، در یک مهمانی به میزبانی فرد 2263نویسنده کتاب تبصره  ،62، نویسنده و جوزف هلر61ونگوت

                                                            
61 Kurt Vonnegut 
62 Joseph Heller 
63 Catch-22 
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ونگوت از جوزف پرسید: چه احساسی دارد وقتی بداند که میزبانش در ثروتمندی حضور داشتند. 

 « امتیاز کتاب پُرفروشش درآمد داشته است؟! یک روز قبل از مهمانی، به اندازه کل حق

 « توانند داشته باشند.ها هرگز نمیچیزی دارم که آنمن »هلر پاسخ داد: 

 «چی میگی؟ منظورت چه چیزی است؟»ونگوت متعجب شده بود و پرسید: 

 «دانشی که به اندازه کافی دارم.»پاسخ هلر بسیار با ارزش بود:  

وباره و د« بزن قدش. عالی بود.»با هیجان و در حالی که صدایش را بسیار باال برد، گفت:  میلیاردر

 هایش را بست. واقعاً انسان عجیبی بود.رقصی را که دوست داشت، انجام داد. چشم

کننده چه چیزی به ما سازی و پیشگویی خود محققدانم درباره سرمایهمن می»هنرمند گفت: 

مان باور نداشته باشیم و سپس برای ها و بزرگیدهی. تا زمانی که خودمان به تواناییآموزش می

دانید پابلو های ما باور نخواهد داشت. میها تالش واقعی و زیادی نکنیم، کسی به توانایینتحقق آ

 «پیکاسو چه چیزی گفته است؟

 «کنم بگو.خواهش می»کارآفرین گفت: 

شوی. اگر او گفته است: مادرم به من گفت اگر تو سرباز شدی، ژنرال می»هنرمند ادامه داد:  

 «عوض، من نقاش بودم و پیکاسو شدم.شوی. در راهب شدی، پاپ می

 « های شخصی.خیلی هم عالی. این یعنی ایمان و اعتماد به توانایی»میلیاردر گفت: 
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 ها ماند. ای روی شننگاه او برای لحظه

ای را در شان، باورهای محدودکنندهو نه تنها والدین، بلکه بسیاری از افراد در بهترین روزهای»

طور که گفتم، استادانی با نیت خوب و در عین حال با ناآگاهی، ورند. همانآخودشان به وجود می

هستند « خاصی»ها، افراد های هنر، علوم، ورزش و سایر حوزهکنند که نابغهاین ایده را تقویت می

انگیزی را انجام توانیم کارهای شگفتهستیم که نمی« معمولی»که ما باید بپذیریم که افرادی و این

که همه را به تحسین وا دارد و یک زندگی بسیار عالی داشته باشیم. و سپس دوستان و دهیم 

که خودمان گونه بدون اینکنند. و اینها را تکرار میها، که همان حرفپایان رسانهبی تبلیغات

شود. و صداهایی که مان که زمانی درخشندگی زیادی داشت، کم نور مینابغه درون آتشبدانیم، 

گیریم و زندانی مان را دست کم میهایشوند. ما تواناییصدا میی مشتاق بودند، ساکت و بیزمان

آوریم. ما دیگر مانند رهبرها، افراد خالق و موفق مان به وجود میرا در اطراف توانایی و نیروهای

 «ها خواهیم بود.کنیم و مانند قربانیرفتار نمی

دهد، بسیار ناامیدکننده است. و بسیاری اری از افراد رخ میاتفاقی که برای بسی»کارآفرین گفت: 

 «دهند، تا ما را از بهترین بودن خودمان دور کنند.بینیم که مغز ما را شستشو میاز ما نمی

بله. و حتی از این بدتر باید بگویم، توانایی که از آن استفاده نشود، تبدیل به درد »میلیاردر گفت: 

 «شود.می

 «منظورت چیه؟»رسید، پرسید: ه نظر کمی مضطرب میهنرمند که ب
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ام، به شدت به گذاری نکردههایم سرمایهشاید چون مدت زیادی روی توانایی»با خودش گفت: 

 «توانم مانند استادان عالی و استثنایی، هنرم را نشان دهم.ام و نمیخودم آسیب زده

ای را های خودمان، کارهای متحیرکنندهواناییایم تا با تخوب، ما همه ساخته شده»میلیاردر گفت: 

گرفته شده است  extonare( از واژه التین astonishدر واقع، کلمه متحیر کردن )انجام دهیم. 

شان، ظرفیت و است. تمام افراد دنیا، در اعماق درون« کسی را مات و مبهوت کردن»که به معنای 

تر صدای این داستان محدودکننده خودمان ر چه بیشروحیه الزم برای انجام این کار را دارند. ه

مان را نشان هایترین تواناییشنویم تا بزرگانگیز را میتر این ندای شگفتتر کنیم، بیشرا کم

نویس یک اداره دهیم. شما هر شغل و جایگاهی داشته باشید، خواه سرپرست شرکتی بزرگ، برنامه

کند. رستوران باشید، این موضوع در مورد شما صدق می کوچک، معلمی در مدرسه یا سرآشپزی در

دارید. و در عین حال، ما  راشما صد در صد توانایی الزم را برای رساندن کارتان به سطح استادی 

که واقعاً چه  پذیریم، آن هم به خاطر درک اشتباه ما از اینیک زندگی بدون شور و هیجان را می

کنیم. گونه در یک زندگی ناتمام گیر میتوانیم برسیم و اینکسی هستیم و به چه چیزهایی می

کنیم، بخشی از رسیم: زمانی که به نیروی واقعی خودمان خیانت میخوب، حاال به نکته مهمی می

 « کند.ما شروع به نابود شدن می

جودم ای داری. من واقعاً باید تغییرات زیادی را در خودم به والعادهبینش فوق»هنرمند گفت: 

 «کنم فرد خاصی هستم.ام. کم کم حس میهایم خسته شدهبیاورم. دیگه از نادیده گرفتن توانایی

 «طور است. تو واقعاً خاصی.همین»کارآفرین با هنرمندی گفت: 
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کنند، کنم که بیش از حد در مورد چیزی که دیگران فکر میدارم فکر می»هنرمند ادامه داد: 

 عجیب گویند آدمکنند و میهای من را مسخره میاز دوستانم، نقاشی شوم. برخیاهمیت قائل می

 «کنند.ها، من و دیدم را برای هنر درک نمیفهمم که آنغریبی هستم. حاال می و

شان مورد ها بعد از مرگهای دنیا تا دههترین نابغهدانید بسیاری از موفقمی»میلیاردر گفت: 

ها و سرزندگی وقتش باشد تا دیگر به خاطر نظرات دیگران، تواناییتحسین قرار نگرفتند. شاید االن 

ام از این ، بسیار عالی در این مورد گفته است: خسته شده64خودت را محدود نکنی. کرت کوبین

که تظاهر کنم فرد دیگری هستم، تنها به خاطر دوستی و به این دلیل که با سایر افراد سازگاری 

 «داشته باشم.

 «همم. جالبه.»ا گفت: هنرمند تنه

توانید یک زندگی عالی و اگر با افراد منفی معاشرت داشته باشید، هرگز نمی»میلیاردر ادامه داد: 

 -کردمتان داشته باشید. و این درد و ناراحتی که از آن صحبت میو تأثیر مثبتی در حوزه کاری

 «آورد.در درون شما به وجود میرا  خودبیزاریمنبعی عمیق از ترس و  -اگر از آن رهایی نیابید

اکثر افراد، آگاهی و ابزارهای الزم برای بیرون آمدن از این چاه درد و ناراحتی را ندارند. و به همین 

کنیم. وقتی موقعیتی برای آشکار کردن مان بگوید، انکار میدلیل، حتی اگر کسی در مورد آن برای

                                                            
64  
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دوانیم مان میهایی را در درونه طور نیمه هشیار، ریشهکنیم. و بآید، ما از آن فرار میآن پیش می

 «مان را احساس کنیم.هایتا اجازه ندهند این درد ناشی از نادیده گرفتن توانایی

 «مثالً چه کارهایی؟»کارآفرین پرسید: 

« الیک»ها یا دنبال وابستگی زیاد. برای مثال، همیشه چک کردن پیام»

های اشا کردن تلویزیون. این روزها، برنامهبودن یا در روز بیش از حد تم

ها بسیار آسان ساخت هستند و وابسته شدن به آنتلویزیونی بسیار خوش

کنیم، به دنبال تماشا کردن است. وقتی قسمتی از یک سریال را تماشا می

های بیهوده رویم. بسیاری از افراد با چت کردن و حرفقسمت بعدی می

کنند که بین کار زیاد شوند و واقعاً درک نمیور میپایان، از بزرگی دو بی

داشتن و مؤثر بودن، تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. افراد بسیار مؤثر و 

بسیار موفق، در هر شرایطی در دسترس سایر افراد نیستند. این افراد خیلی 

تر روی کارهای واقعی و مهم و نه دهند و بیششان را هدر میکم زمان

اهمیت متمرکز هستند و به همین دلیل، دسترسی به این افراد یکارهای ب
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کنند و تأثیر گونه، این افراد بهترین نتایج را تولید میسخت است. این

ها کنیم، ساعتزیادی روی دنیای ما دارند. یکی دیگر از کارهایی که ما می

هدف گشتن در اینترنت، خریدهای اینترنتی، بیس از حد کار کردن، بی

یش از حد غذا خوردن، بیش از حد گله کردن و بیش از حد خوابیدن ب

 «است.

کرد، جا رد شد. میلیاردر کمی آب نوشید. زنی که آن قایق را هدایت مییک قایق موتوری از آن

 برای آقای رایلی دستی تکان داد و او هم با تکان دادن سرش، جواب او را داد. 

نامد. وقتی می« محدوده قربانی بودن»سونگر این پدیده را اف»هایش را ادامه داد و گفت: حرف

دهیم و به مان را برای گسترش محدوده خودمان از دست میدیگر جوان نیستیم، کم کم انگیزه

 کنیمبهانه تراشی میکنیم. ما دهیم. ما الگوی یک قربانی را اتخاذ میچیزهایی که داریم، رضایت می

ها واقعی هستند. فکر کند، آن مانضمیر ناخودآگاهکنیم تا ن تکرار میها را با خودماقدر آنو آن

های کنیم و گذشته را مقصر کشمکشمان سرزنش میما شرایط و سایر افراد را به خاطر مشکالت

سادگی را که در  و شویم و کنجکاوى، شگفتی، همدردى و صافدانیم. شکاک میخودمان می

شویم. احساسات، سرسخت و منتقد می هیجان و فاقدبی ؛کنیمیدوران کودکی داشتیم، فراموش م

که این  اند. و به خاطر اینبودن را پذیرفته متوسطاکثر افراد، در اکوسیستم شخصی خودشان، 
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رسد. ما کامالً ذهنیت، هر روز در درون ما وجود دارد، به نظر، این دیدگاه برای ما بسیار واقعی می

کند، چون بسیار به آن نزدیک هستیم. بنابراین، به ها را بیان میما، واقعیتباور داریم که داستان 

انگیز و داشتن یک زندگی عالی، ما به متوسط بودن رضایت جای رهبری، انجام کارهای شگفت

 «شوید؟هایم میدهیم. متوجه حرفمی

ته مهم، دوباره تر است. خوب، پس نکمان بسیار واضحبله، حداقل االن برای»کارآفرین گفت: 

 «مان است، درسته؟نوشتن داستان شخصی

کامالً درست است. هر بار که متوجه شدید، به »های او را تأیید کرد و گفت: میلیاردر حرف

تان را دوباره بنویسید. تری بگیرید و داستاندرون محدوده قربانی بودن افتادید، تصمیم شجاعانه

تر کنید. هر بار که تان را بیشنفس و اعتماد به نفسزتخودشناسی خودتان را افزایش دهید، ع

تان را تغذیه شود و نیروی درونترتان ناتوان میتان رفتید، بخش ضعیفبه دنبال خودِ عالی

سازی که توانایی شما برای کنید. و اگر پیوسته این کار را انجام دهید، بهره هوشی سرمایهمی

 «یابد.ست، افزایش میتان اهایمحقق ساختن تمام موهبت

جا ادامه شان را آناش بروند و آموزشمیلیاردر دو شاگردش را دعوت کرد تا به بالکن خانه

 دهند.
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 پرتی: رهایی از حواس2تمرکز افراد بسیار موفق 

 میلیارد با انگشت کوچکش، به مدل آموزشی اشاره کرد. 

پرتی مرگ تولید خالقانه ابستگی به حواسو»گویند: ها میدانید؟ آنشعار افراد موفق را می»

ام تا در مورد اهمیت برنده شدن در زنیم و تصمیم گرفتهجا در این مورد حرف میاین« است.

ترین مسائل فرهنگ ماست. تر حرف بزنیم، زیرا این یکی از جدیپرتی بیشجنگ علیه حواس

ترین هایی، خالقانهند به روشتوانهای اجتماعی، نه تنها میهای جدید و رسانهتکنولوژی

تر انسان باشیم. ما دیگر مانند توانند کاری کنند که کمهای ما را تحلیل ببرند، بلکه میتوانایی

 «گذشته گفتگوها و روابط واقعی و معناداری نداریم.

جا گویی. از زمانی که اینآره، کامالً درست می»های او را تأیید کرد و گفت: کارآفرین حرف

 «ام.گذرانم، متوجه این موضوع شدههایم را در این ساحل میستم و صبحه

ترین حرکات، ُپر هدفشان را با بیهایترین ساعتاکثر افراد، با ارزش»میلیاردر ادامه داد: 

ارزش هدر مان را برای کارهای بیدانیم که نباید وقت با ارزشکنند. ما به طور عقالنی میمی

مان پیروز شویم. این رفتارها به قیمت کیفیت هایتوانیم بر وسوسهاظ احساسی، نمیدهیم، اما از لح

طور که قبالً گفتم، مردم شود. و همانها تمام میها دالر ضرر برای شرکتوری کم و میلیونو بهره

دهند، شوند، زیرا در کاری که انجام میتر از هر زمان دیگر، مرتکب اشتباه میاین روزها بیش

فکرى استفاده کردن از تکنولوژی، تمرکزشان را از دست بی حضور کاملی ندارند. این افراد با
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ها را از دست گونه موقعیت نشان دادنِ بهترین عملکرد و داشتن بهترین زندگیدهند و اینمی

 «دهند.می

نگاه  جاهنوز آرامش و سکوت اولین ساعات روز مشخص بود. میلیاردر مکث کرد. به منظره آن

اش نظم داده شده بودند. سپس به هایی خیره شد که به زیبایی در اطراف خانهکرد و به گل

های باری در افق نگاه کرد، که گویی حرکت نکرده بودند و سرانجام به اقیانوس خیره کشتی

 شد.

ا ها. من عاشق دنیای مدرن هستم. واقعاً عاشق آن هستم. زندگی مببینید بچه»سرانجام گفت: 

ها تجارت من شد. بدون آنتر میها بسیار سختبدون داشتن و دسترسی به تمام این تکنولوژی

توانستم االن با شما توانستم تأثیر کنونی را داشته باشم و احتماالً نمیرونق االن را نداشت، من نمی

 «دو نفر باشم.

 «چرا؟»هنرمند پرسید: 

بسیار خوشحالم که فهمیدم چگونه »دش زمزمه کرد: رسید. با خوآقای رایلی به نظر خوشحال می

توانم مانند آهنربایی، اتفاقات خوب را به خودم جذب کنم. و بسیار مشتاقم تا به این دو نفر می

 «ها هم بتوانند این کار را انجام دهند.یاد دهم که آن

 پزشکیهای بتهای تکنولوژی مراقپیشرفتبه خاطر این »هایش را ادامه داد و گفت: سپس حرف

بود که وقتی مریض بودم، جان من را نجات داد. به هر حال، اگر از تکنولوژی خوب استفاده شود، 
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لوحانه و غیرمنطقی کند، روش سادهچیزی که من را نگران میپدیده بسیار خوبی خواهد بود. 

بسیاری از افرادی که پتانسیل برجسته شدن را دارند، استفاده مردم از آن است. 

ها زندگی کاری و برند، زیرا آناز سندرم تمرکز از بین رفته رنج می

اند. ها کردهپرتیها و حواسشان را پُر از ابزارهای دیجیتالی، وقفهشخصی

اگر به دنبال موفقیت و برنده شدن هستید، لطفاً از تمام استادان تاریخ، 

تان حذف کنید. های پیچیدگی را از روزهایالگوبرداری کنید و تمام الیه

باشید. واقعاً سادگی و  بسیار دقیقهمه چیز را ساده و پُربازده کنید. 

وضوح از پیچیدگی بسیار بهتر است. تنها روی چند پروژه کاری تمرکز 

تان را روی گونه توجهکنید تا بتوانید به نتایج بسیار خوبی برسید و این

ستان کمی داشته باشید، از لحاظ اجتماعی، دوموارد بسیار زیاد نگذارید. 

ها برقرار کنید تا روابط غنی داشته باشید. اما ارتباط عمیقی را با آن

های زیادی را که کتاب تری را بپذیرید. به جای اینهای کمدعوت

سرسری بخوانید، چند کتاب را بسیار با دقت بخوانید. قهرمانان واقعی 
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تر کنید، کز کرد. سادهترین چیز تمردانند که تنها باید روی مهممی

تر کنید. به جای مدیریت کردن زمان، تمرکزتان را تر کنید و سادهساده

 «مدیریت کنید.

وری کنم که مشغول بودن به معنای بهرههای تو حاال درک میبه لطف آموزش»هنرمند گفت: 

تر چه بیش کنم، هرفهمم که وقتی روی نقاشی جدیدی کار میچنین، حاال میتر نیست. همبیش

خواهد حواسم را پرت کند تا از تر میشوم، بخش تاریک من بیشبه یک اثر عالی نزدیک می

بینم اغلب اوقات این اتفاق کنم، میایجاد یک شاهکار جلوگیری کند. حاال که به آن فکر می

س دوباره کنم و سپای ایجاد میشوم، اما وقفهانگیز نزدیک میافتد. من به انجام کاری شگفتمی

های زیادی از سریال خوابم و قسمتشوم. من دیر میشوم و در اینترنت مشغول میآنالین می

های ویدیویی انجام کنم و یا تمام شب با دوستان مجازی، بازیام را تماشا میمورد عالقه

 «دهیم.می

خرابکاری تر هایت بیشنزدیک شوی، ترس درونت تر به نابغههر چه بیش»ر گفت: میلیارد

متفاوت بودن از سایر افراد، حسادت رقبا و فشار برای انجام بهتر  وکنند. تو از ترک اکثریت می

ترسی و فکر روی، از شکست خوردن میترسی. زمانی که به سوی مهارت میات میپروژه بعدی

سپس توانی در مسیرهای جدیدی درخشان باشی. کنی که به اندازه کافی خوب نیستی و نمیمی

 -دهدترس را تشخیص می وخاکستری در مغز است  ی شکلی بادامیک تودهکه  -شما  آمیگدال



149 
 

 است. ROYALMIND.IRبزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران،  کلیه حقوق این کتاب متعلق به

ما کنید. وری را که به وجود آورده بودید، نابود میکند و شما بهرهبه تحریک شدن میشروع 

ترین شکل ما وجود دارد. اما خبر خوب، نیمه هشیار خرابکاری داریم که در ضعیفذهن همه 

 ...«ت که زمانی که از این شرایط آگاه شوید این اس

های بهتری گرفت و توان هر روز تصمیمدر این صورت، می»هنرمند میان حرف او آمد و گفت: 

 «به نتایج بهتری هم رسید.

ها و دقیقاً. زمانی که از این حقیقت آگاهی پیدا کنید و زمانی که در نزدیکی باالترین توانایی»

کند شاهکار دهد و سعی میید، بخش ترسیده شما، خود زشتش را نشان میتان هستهایموهبت

توانید این اید، خراب کند. و البته شما میپرتی ایجاد کردهشما را که با دوری از هر گونه حواس

توانید از آن خارج شوید و قدرت را از آن بخش ضعیف رفتار خودتخریبی را مدیریت کنید. می

 «یرید.و ترسیده خودتان بگ

وری، عملکرد و تأثیرم در شرکت، کم شده فهمم چرا بهرهواقعاً جالبه. حاال می»کارآفرین گفت: 

دهم و کنم و تیمی را برای تحقق آن تشکیل میاست. برای مثال، من هدف مهمی را انتخاب می

را شود. من موقعیت دیگری کنم. سپس حواسم پرت مینتایج مورد انتظار کلیدی را مشخص می

کند. من روزهایم را با دیدار و جلسات های کارم اضافه میکنم و این بر پیچیدگیقبول می

 کنم، آن هم با افرادی که عاشق شنیدن صدا و نظرات خودشان هستند. نتیجه پُر میبی
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کنم تا اخبار فوری را بخوانم. امروز صبح کامالً فهمیدیم که چرا هایم را چک میمن مرتب پیام

قدر کم شده است. کامالً هم مشخص است که من به این مزخرفات دیجیتالی ام اینذاریاثرگ

ترین هایم برای بروز بیشتوانم از ساعتفهمم میام. حاال میزنی وابسته شدهکه از آن حرف می

طور که ها در اینترنت مشغول سرگرمی و تفریح هستیم. همانخالقیتم استفاده کنم، اما آن ساعت

شود بسیار آسان است و باعث می حواسپرتیتوانم خرید آنالین انجام ندهم. گفتید، انگار نمی شما

 برای چند دقیقه، احساس خوشحالی کنم. 

فروخت، به فرزندانش فهمم که چرا استیو جابز چیزهایی را که خودش به تمام دنیا میحاال می

توانند افراد را به خودشان ده نشود، چقدر میدانست اگر از این وسایل به درستی استفانداد. او می

توانند سرزندگی و انسان بودن ما را وابسته کنند. در صورت استفاده نامناسب، این وسایل می

 «تر کنند.کم

زد. میلیاردر دستش را بلند کرد و یک نفر از درون کلبه ساحلی به حاال خورشید به بالکن می

رسید، یک سینی را که طرح اسرارآمیزی روی آن بود، به آقای  هاها آمد. وقتی کنار آنسمت آن

 «بفرمایید قربان.»رایلی داد و با لهجه فرانسوی گفت: 

 بینید:روی سینی مدلی قرار داشت و شما شکل دقیق آن را می
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بتوانید خودتخریبی حرف بزنیم تا شما دو نفر، بهتر در مورد آن بدانید و ی حاال بیایید درباره »

« 65مغز باستانی»آن را شکست دهید. فراموش نکنید که ما همه چیزی داریم که افسونگر آن را 

 و است مغز هایای از ساختارمجموعه کهتشکیل شده است  لیمبیکاز سیستم  مغز ایننامد. می

ف آمیگادال که چند لحظه قبل در مورد آن حر قرار دارد. مخدر دو طرف تاالموس درست در زیر 

 رحمانهتهدیدات بیدر مواجه با هزاران سال پیش  ،مغزبخش این زدم، بخشی از این سیستم است. 

 هاحیوانات درنده، کمک زیادی به انسانو  ایجنگ قبیلهگرایی، مانند گرسنگی، افراط زیادی
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تاکنون تا بتوانیم زنده بمانیم و ادامه نسل دهیم. آیا بقاء. کار اصلی آن، این است: کرده است. 

 «اید؟هایم شدهمتوجه حرف

 « بله.»کارآفرین و هنرمند همزمان گفتند: 

 ها چای لیمو با کمی زنجبیل سرو کرد. خدمتکاری برای آن

های مغز باستانی ما، گرایش منفی ترین ویژگیبسیار خوب. یکی از جالب»آقای رایلی ادامه داد: 

الم نگاه دارد، بسیار کم روی مسائل مثبت عالقه که ما را سآن است. این مغز باستانی برای این

گوید. این حالت طبیعی آن برای محافظت تر در مورد چیزهای بد به ما میدهد و بیشنشان می

تر بود، با این عملکرد، رحمدر برابر خطرات است. در گذشته، وقتی زندگی بسیار بسیار بی

نیم. این مکانیسم در گذشته، بسیار به اجداد توانستیم واکنش سریعی نشان دهیم و زنده بمامی

شویم. ما خدمت کرده است. اما در دنیای امروز، بسیاری از ما هر روز با این خطرات مواجه نمی

تری در مقایسه با اعضای خانواده واقعیت این است که یک شخص عادی بسیار زندگی با کیفیت

 «ن موهبت خوب فکر کنید.سلطنتی چند صد سال قبل دارد. خواهشاً درباره ای

ولی به دلیل این گرایش منفی درون مغز باستانی، ما پیوسته »سپس کمی چایش را هرت کشید. 

گردیم. ما در حالت گوش به زنگ بودن و اکثراً مضطرب و به دنبال مشکالت و خطرات می

 «انگیز است، نه؟رود. شگفتعصبانی هستیم، حتی وقتی همه چیز خوب پیش می
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این بسیاری از رفتارهای ما را توضیح »برد، گفت: رین هم که از نوشیدن چای لذت میکارآف

ام، کنم به اندازه کافی دستاوردی نداشتهکنم که چرا همیشه احساس میدهد. حاال درک میمی

ام. من تجارت بسیار موفقی های بزرگی رسیدهتر از تمام اطرافیانم به موفقیتحتی وقتی که بیش

گذارن شرکتم حریص شوند، ارزش خالص و زندگی بسیار خوبی که سرمایهقبل از این دارم و

ذهنم همیشه روی چیزهایی بود که نداشتم و جاهایی که کافی تمرکز داشتم. با این حال، به نظر 

کند. دیگر احساس آرامش که مطابق انتظار دیگران نبودم. این واقعاً من را عصبانی مینبودم و این

 «نم.کنمی

 هنرمند به کارآفرین دلداری داد.

دزد. مقایسه کردن شادی را از شما می»گوید: می 66روزولت تئودور»آقای رایلی ادامه داد: 

تری تری دارند و کارهای بیشهمیشه افرادی هستند که از شما مشهورتر هستند، ثروت بیش

 « دهند.نسبت به شما انجام می

آید. و بسیاری از آن، تان میساسات عمیق شما برای کمبودهایبسیاری از این عطش شما، از اح

کند و گرایش منفی آن ناشی کارهای مغز باستانی شما است. این مغز، شرایط شما را بررسی می

تر درباره آن حرف دهد از تمام چیزهایی که دارید، لذت ببرید. بیایید کمی عمیقاجازه نمی

ایجاد شده است. این  67و قشر پیش پیشانیمل یافته است بزنیم. با گذشت زمان، مغز ما تکا
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 عامل اصلیآن را به عنوان  عصب شناسان،است.  باالتر مسئول تفکراست که بخشی از مغز ما 

خوب گوش کنید: نامد. می «68استادیمغز »آن را  افسونگر،گیرند. استدالل پیشرفته در نظر می

وری و گیریم و سطح خالقیت، بهروهتر یاد میکنیم، سریعهای بزرگی میوقتی رؤیاپردازی

کنند. با هم ناسازگاری و جنگ پیدا میاستادی شود، مغز باستانی و مغز تر میعملکردمان بیش

کنیم داند که داریم مکان امن خودمان را ترک میکند و میمغز باستانی، رشد ما را احساس می

کند، گرچه این تهدید ز باستانی تهدید را احساس میکند. مغو این مغز باستانی، ما را تحریک می

 از محدوده امن خودمان خارج شویمای الزم باشد. ما حتماً باید گیری شخصی و حرفهبرای اوج

تری های بیشکه بدانیم که شجاعت و تواناییاینمان آگاهی پیدا کنیم. هایتا از خودمان و توانایی

های با ارزشی است که زندگی ورد. این آگاهی، یکی از گنجینهآداریم، قلب ما را به هیجان می

تر از اگر به هر چیزی کم»گوید: ، روانشناس مشهور می69آبراهام مزلوکند. ما را با ارزش می

توانید باشید رضایت دهید، احتماالً تا آخر عمرتان با ناراحتی زندگی خواهید چیزی که واقعاً می

 «کرد.

شود. این باعث م چیز جدیدی را امتحان کنیم، آمیگدال به شدت تحریک میخواهیاما وقتی می 

ها گونه ما خواستهشود. و اینشود و هورمون ترس کورتیزون ترشح میواگوس می تحریک عصب

 «ها را تحقق ببخشیم.خواهد آنمان از ما میکنیم که مغز استادیهایی را نابود میو برنامه
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شوند. دهد که چرا عده بسیار کمی از افراد، بسیار خالق و مؤثر میضیح میو این تو»هنرمند گفت: 

شود. زمانی که مهارت و شویم، مغز باستانی ما تحریک میوقتی از مناطق امن خودمان خارج می

 «ترسد.شود، مغز باستانی از تغییر میتر میتأثیرمان بیش

شود، نفس کشیدن ود، درک ما محدود میشدقیقاً. سپس کورتیزون ترشح می»آقای رایلی گفت: 

حرکت رویم. در حقیقت فرار، جنگ یا بیشود و به حالت جنگ یا فرار میمان سخت میبرای

 « ماندن، سه راه حلی هستند که در مواجه با ترس داریم.

تری انجام دهیم، انگیز بیشخواهد رشد کنیم، کارهای شگفتتفکر باالتر از ما می»هنرمند گفت: 

بخش دنیا باشیم. اما در مغز ما، کشمکشی جریان دارد. و مغز زندگی بهتری داشته باشیم و الهام

 «خواهد جلوی تکامل ما را بگیرید.مان، میباستانی درون

 «دقیقاً.»میلیاردر گفت: 

کنم به خاطر همین پرتی، فکر میدر مورد رهایی از حواس»کارآفرین پرسید: 

کنیم تا خودمان را با چیزهایی سرگرم میترس است که تا حد ممکن 

 «حتی برای یک دقیقه هم شده احساس بهتری داشته باشیم، درسته؟

 «بله. کامالً.»
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دهی. تو به واقعاً اطالعات بسیار مفیدی به ما می»هنرمند نتوانست اشتیاق خودش را پنهان کند: 

که چرا اکثر افراد شده است. و اینپرتی قدر وابسته به حواسما یاد دادی که چرا فرهنگ ما این

کنم به همین دلیل است که افراد خالق و توانند بزرگی خودشان را نشان دهند. و فکر مینمی

های افراد ها و حملهما نه تنها مجبوریم با حرفمؤثر قهرمانان جامعه ما هستند. 

عت شوند مواجه شویم، بلکه باید شجامنفی و منتقد که متوجه هنر ما نمی

مان برای نرسیدن به استادی های مغز باستانیداشته باشیم تا به خواسته

 «و درخشانی گوش ندهیم.

 « خیلی عالی گفتی دوست من.»میلیاردر با خوشحالی گفت: 

 دستش را تکان داد. کرد،و دوباره رقص خودش را انجام داد. خدمتکاری که بالکن را تمیز می

شجاعت زیادی  ،در عین حال حرکت رو به جلو و پیشرفت احساس کردن ترس و»ادامه داد: 

ترسید، ادامه دهید. شما دو نفر که اسطوره شوید، باید وقتی که می اما برای ایننیاز دارد. 

شان غلبه توانید خالق شاهکارهای بزرگی باشید. و افراد بسیار موفق، همیشه و هر روز بر ترسمی

ها تری برسند. و زمانی که سرانجام قدرتآزادی انسانی بیش کنند تا به سطح قدرت، تأثیر ومی

های کنید، تنها در نتیجه تالشهایی که دریافت میتان را تحقق ببخشید، پاداشهایو موهبت

ها و در واقع پاداشی اصلی که شما با عبور از ترسقهرمانانه شما نیستند. 
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. شویددیل میاست که به آن تب شخصیتیآورید، مشکالت به دست می

گیرد تان اوج میشوید، اعتماد به نفستان آگاه میهایشما خودتان را خواهید شناخت، از توانایی

 «العاده و اصیلی خواهید داشت.و زندگی فوق

های دیجیتالی حرف های دستگاهپرتیکه درباره اهمیت رهایی از حواس میلیاردر پیش از آن

 بزند، کمی آب نوشید.

هایی که یکی از راهدهد. صبح بودن جادوی خودش را نشان می 5است که عضو باشگاه جو این»

کنند، بیدار شدن در ساعات ابتدایی پرتی اجتناب میزنان و مردان موفق دنیا از پیچیدگی و حواس

دهد ها زمان الزم را میاین اصل زیبا به آنصبح و استفاده از آرامش و سکوت صبحگاهی است. 

شان ها دور شوند، از خود زندگی لذت ببرند، منابع خالقیتپرتیهای زیاد و حواسحریکتا از ت

شان را بدانند. بسیاری از هایها و برتریرا پُر کنند، بهترین خودشان را رشد دهند و موهبت

دم را اند، عادت سحرخیزی و بیدار شدن قبل از سپیدهافرادی که باعث پیشرفت تمدن ما شده

 «.داشتند

 «شود اسم چند نفر از  این افراد را بگویی؟می»کارآفرین با کنجکاوی پرسید: 
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 ،72اوکیف جورجیا، 71ارتزولفگانگ آمادئوس موتنویس مشهور، ، رمان70بله. جان گریشام»

شود ها کسی مزاحم شما نمیصبح»گوید: و ارنست همینگوی. همینگوی می 73فرانک لوید رایت

 « شوید.کنید، گرم میوع به نوشتن میو هوا خنک است و وقتی شر

 « شد.دم بیدار میبتهوون هم قبل از سپیده»هنرمند گفت: 

ترین افراد تاریخ، همیشه زمان زیادی را در تنهایی موفق»میلیاردر ادامه داد: 

توانید قبل از طلوع آفتاب داشته گذرانند. آرامش و تنهایی که شما میمی

کند. شما برای اوج گرفتن، نیاز را تقویت می شما و خالقیت باشید، نیرو

تان در هایتوانید تمام روز را با گوشیشما میبه آرامش و تنهایی دارید. 

 و هاتوانید با شناخت تواناییمعنی چت کنید و یا میمورد هزاران چیز بی

  هایتان دنیا را متحول کنید.بهبود مهارت
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پهنای باند »تون از واژه ، روانشناس دانشگاه پرینس74الدر شفیر

کند، که ما هر روز صبح برای توضیح این موضوع استفاده می« 75یادگیری

تان را شویم، ظرفیت ذهنی محدودی داریم. و وقتی توجهوقتی بیدار می

ها، کار و ... کنید، از اخبار گرفته، تا پیاممعطوف مسائل بسیار زیادی می

توانیم کمی تمرکز کنیم. هیچ ا میدهیم، تنهروی هر کاری که انجام می

توانند تا ظهر روی کارهای مهمی تمرکز تعجبی ندارد که اکثر افراد نمی

، که 76ایم. سوفی لرویکنند. ما پهنای باند خودمان را مصرف کرده

است، این تمرکزی را که ما روی  77سوتاپروفسور تجارت دانشگاه مینه 

نامد. او متوجه می« 78اند توجهپسم»دهیم، مان هدر میهایپرتیحواس

مردم در طول روز، مدام از کاری روی کار دیگری وقتی شده است که 

شان را روی تری دارند، زیرا توجهوری کمکنند، بسیار بهرهتمرکز می
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حل این است: به جای کار اند. راهکارها و اهداف بسیار زیادی گذاشته

با ارزش تمرکز کنید. و  های مختلف، روی یک کارکردن روی فعالیت

ن در این باره گفته یاین کار را در محیطی آرام انجام دهید. آلبرت انیشت

تواند یک کسی که با تمام قدرت، خودش را وقف علتی کند، می»است: 

رهبر واقعی باشد. به همین دلیل، برای استاد شدن و تسلط پیدا کردن به 

ترین رازهای ن یکی از مهمای« تمام تمرکز و نیروی انسان نیاز است.

ها پهنای باند یادگیری خودشان را موفقیت افراد بسیار موفق است. آن

 کنند.غیرمتمرکز و پراکنده نمی

های خالقانه خودشان را پرتی، موهبتاین افراد با هر وسوسه و حواس

ها نظم و انضباط سختی دارند تا تنها روی چند کنند. نه، آنتضعیف نمی

طور که قبالً گفتم، افراد بسیار طح جهانی تمرکز کنند. همانکار در س

تر از هزاران موفق، متوجه هستند که انجام یک شاهکار، بسیار هوشمندانه

کار عادی و بدون نشانی از نبوغ است. همیشه این جمله را به یاد داشته 
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% برتر افراد،  5دهند، افراد عادی هدر می %95هایی که ساعتباشید: 

 دارند. ها را بسیار گرامی مین زمانای

ترین آرامش و شکوه انسان را دارد. پرتی و بیشترین حواسصبح، زمانی است که کم 5ساعت 

های چشمگیری ، پیشرفتاستاد شدنوری و به خوبی از ساعت پیروزی استفاده کنید تا در بهره

خواهم مفهوم دیگری قبل از آن می انگیزی برای شما دارم، اماداشته باشید. من سورپرایز شگفت

 «است.« 79قشر پیشانی مغز موقتو فعالیت پایین »را با شما در میان بگذارم. اسم آن 

 «فعالیت پایین چی؟»خندید، پرسید: هنرمند در حالی که می

به سوی درخت نخل بلند رفت. تنه ضخیم آن، نشان دهنده عمر زیاد آن بود. یک میز میلیاردر 

مدلی با مهارت روی آن کشیده شده بود. اگر شما هم ای، زیر آن قرار داشت. دایره چوبی سفید

شدید. میلیاردر گلویش را صاف کرد و کمی چای لیمو زده میدیدید، بسیار شگفتآن را می

هایش نوشید. بعد از چند ثانیه، شروع به غرغره کردن آن کرد. بله، غرغره کردن. سپس حرف

 را ادامه داد. 
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تان را به دور از تحریک و سر و صداها انجام دهید شوید و تمام کارهایوقتی صبح زود بیدار می»

توانید به حداکثر ها، دیدارها و سایر عوامل پرت نشود، میتان به خاطر تکنولوژیو حواس

، که مسئول تفکر منطقی است، در واقع« قشر پیش پیشانی»های مداوم و نگرانی وری برسید.بهره

 کشند. اطالعات جالبی است، درسته؟ برای مدت کوتاهی دست از کار می

افتد. است و تنها به صورت گذار اتفاق می« موقت فعالیت پایین قشر پیشانی مغز»این همان بخش 

شوند. شما دیگر نگران پایان و افکار نگران و پُردغدغه شما متوقف میهای بیتجزیه و تحلیل

رسد رگز اتفاق نیافتند، نخواهید بود. امواج مغزی شما در واقع، از بتا به آلفا میاتفاقاتی که شاید ه

 رود. و گاهی حتی به حالت تتا می

و  مانند دوپامینای عصبی هایرسانپیام شودباعث میچنین دم، همآرامش و سکوت سپیده

ی و خودکار، وارد . شما به طور طبیعشوندشود، ترشح میو حس خوب سروتینین، که باعث لذت 

آقای رایلی دست چپش را روی الگوی  نامم.می« حالت جریان»من آن را  شوید کهحالتی می

 بینید:روی میز برد. شما هم شکل آن را می
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ویولن برتر،  هاىحالت جریان، برترین ذهنیتی است که تمام افراد بسیار موفق مانند نوازنده

ای ، دانشمندان مشهور، کارآفرینان و رهبران افسانههای تراز اولای، سرآشپزورزشکاران اسطوره

وقتی به خودتان آرامش صبحگاهی شان داشتند. در هنگام به وجود آوردن بهترین کارهای

شود. خبر خوب، این دهید، توانایی ذهن شما برای رسیدن به محدوده نبوغ خالص فعال میمی

انید این حالت عملکرد عالی را در خودتان به وجود تواست که با انجام کارهای مناسب، می

 « بیاورید.

قشر پیشانی موقت و فعالیت پایین »اش را در جیبش گذاشت و گفت: کارآفرین، با احتیاط گوشی

 «مدلی بسیار مؤثر است. ،مغز

 «توانستند دنیا را متحول کنند.اگر مردم این اطالعات را داشتند، می»هنرمند گفت: 

 «ها یاد بدهند.ها باید این چیزها را در مدرسه به بچهآن»گفت: کارآفرین 

کامالً درست است. اما باید بگویم من تمام این فلسفه و دانشی را که خیلی زود »میلیاردر گفت: 

گذارم، مدیون افسونگر هستم. او استادی عالی بوده است و بدون هیچ شک و با شما در میان می

دانستند و شناسم. و بله، اگر تمام افراد، این اطالعات را میاست که میتردیدی، بهترین انسانی 

توانست شد. زیرا هر کسی میکرد و بهتر میها بودند، همه چیز پیشرفت میمتعهد به اعمال آن

ای العادههای فوقهایش برای ایجاد نتایج عالی استفاده کنند و به انسانبرنده باشد و از توانایی

 «د.تبدیل شون
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 : تمرین تسلط شخصی3تمرکز افراد بسیار موفق 

میلیاردر، کارآفرین و هنرمند بلند شدند و  از روی بالکن، به منظره قشنگ اقیانوس نگاه کردند. 

 ها ایستاده بود. یک ماشین شاسی بلند، در راه ورودی منتظر آن

 « رویم؟کجا می»کارآفرین پرسید: 

توانید جا بیایید، میقول دادم اگر دعوت من را بپذیرید و به اینمن در کنفرانس، به شما دو نفر »

کنم. ما به بخش غربی جزیره، به روستایی به ها شنا کنید. خوب من هم به قولم عمل میبا دلفین

ها، ها در پیدا کردن دلفینجا منتظر ما هستند. آنرویم. دو نفر در آنمی 80نام فلیک اند فلک

ن من، برای یک تجربه خوب آماده شوید. شما امروز را فراموش نخواهید مهارت دارند. دوستا

 «کرد.

هایش و ها به ماشین رسیدند. میلیاردر در صندلی جلو کنار راننده نشست و درباره بچهآن

پرسید و سپس با دقت به هایش برای آینده پرسید. آقای رایلی سؤاالتی را از او میبلندپروازی

ها به ساحل قشنگی انگیز با قلبی بزرگ بود. ماشین آنداد. او مردی شگفتیهای او گوش مجواب

ای به آسمان داده بود. دو ماهیگیر جوان، کنار العادهرسید. رنگین کمان دو قلویی، نمای فوق

ها رفتند میلیاردر آمدند و او را بغل کردند. سپس آن سه نفر، به درون آب زدند و به دنبال دلفین

ها، تنها پانزده دقیقه طول کشید، اما بسیار لذت بردند. وقتی از آب ها شنا کنند. تجربه آنتا با آن

                                                            
80 Flic-en-Flac 
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ها ادامه پیدا کرد. رنگین کمان هنوز در آسمان دیده بیرون آمدند، کالس آموزش صبحگاهی آن

 شان شد.شد. آقای رایلی دستش را بلند کرد و ناگهان چهار قمری و چند پروانه قشنگ پیدایمی

اشاره کرد. روی آن مدل آموزشی چهار حوزه تمرکز افراد بسیار موفق سپس به مرحله سوم 

 « تمرین تسلط شخصی.»نوشته شده بود: 

 «زنیم؟خوب، حاال درباره چه چیزی حرف می»هنرمند پرسید: 

های جنگجوی اسپارتی را یادتان است که افسونگر در سمینار آموزش بهترین بخش شما. حرف»

تری خواهد تری بریزد، در جنگ خون کمکسی که در تمرین، عرق بیش»و گفت: گفت؟ ا

کند. خوب، کیفیت تمرین صبحگاهی شما، کارایی عملکرد آن روز شما را تعیین می« ریخت.

ها قبل از وارد میدان نبرد آید. پیروزیبه دست میا تمرین زیاد در ساعت اولیه صبح ها بپیروزی

کنند، برنده هستند. تر از دیگران خودشان را آماده می. کسانی که بیشآیندشدن، به دست می

خواهید در هر شغلی و موقعیتی که دارید بهترین باشید، باید کامالً مشخص است که اگر می

، روانشناس مشهور دانشگاه 81تان را افزایش دهید. آندرس اریکسونبسیار تالش کنید تا مهارت

افراد باید حداقل دو ساعت و چهل و چهار دقیقه و به مدت ده سال  گوید:می 82ایالتی فلوریدا

های اولین نشانهظاهر شدن روی مهارت خاصی کار کنند. این حداقل میزان تمرین الزم، برای 

با این حال، تعداد بسیار کمی از افراد، در مورد اهمیت هزاران ساعت ای است. در هر حوزه نبوغ

                                                            
81 Anders Ericsson 
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و به همین دلیل است که تعداد بسیار کمی کنند. انسانی بهتر فکر می تمرین، برای تبدیل شدن به

توانند بهترین خودشان را نشان دهند که خرد، خالقیت، شجاعت، عشق و آرامش میاز افراد، 

شود که خودمان بهتر شویم. متوجه منظورم تنها زمانی زندگی ما بهتر میدرونی را با خودش دارد. 

تمرین کنید و باید نهایت  استاد شدن و دستیابی به تسلطاید هر روز برای شوید؟ شما دو نفر بمی

هایی در کالس جهانی دست یابید. هر کاری که در دنیای تان را انجام دهید تا به مهارتتالش

جاست که باید افتد. ایندهید، در نتیجه، چیزی است که در درون شما اتفاق میبیرونی انجام می

همتایی از فکر کردن، سازی واقعی را انجام دهید و سپس هر روز، به سطح بیههر روز صبح آماد

 « رسید. این موهبت شماست.احساس کردن و تولید می

 ساختن خود بهترمن تا قبل از رفتن به کنفرانس افسونگر، اعتقاد زیادی به »کارآفرین گفت: 

 د.کردم این چیز، ممکن و واقعی باشوقت فکر نمینداشتم. هیچ

وقت شد که چند وقتی وقت سعی کردی؟ منظورم این است هیچهیچ»میلیاردر با جدیت گفت: 

 « روی این موضوع کار و تمرین کنی؟

 «صبح پیوستم. 5راستش نه. تا االن که به باشگاه »کارآفرین گفت: 
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 6تا  5تان، از ساعت جاست. در ساعت پیروزیخوبه. ادامه بده. نکته مهم این»میلیاردر گفت: 

 83امپراطوری درونی 4صبح، هر روز روی بهتر کردن چیزی تمرکز کنید که افسونگر آن را  

 نامد.می

دهید. خیلی عمیق ترین، و گاهی دشوارترین، کاری است که در زندگی انجام میاین هوشمندانه

هم ها به شما خواروی خودتان کار کنید. روی چهار صحنه اصلی درونی که االن در مورد آن

ها را رشد دهید تا متحول شوید. البته باید بگویم این کار آسان نیست، اما گفت، کار کنید و آن

 «کامالً ارزش آن را دارد.

 «چرا؟»کارآفرین پرسید: 

های بیرونی رشد داده شوند و به سطح کالس های درونی، باید قبل از امپراطوریزیرا امپراطوری»

آید. به این نکته خوب دقت کنید: باکی و شجاعت میمیشه از بیجهانی برسند. و موفقیت شما، ه

تان به آن دهنده افتخار، بزرگی، درخشش و سرزندگی است که در درونتأثیر شما در دنیا نشان

های ها مانند ماشیننگری بسیار زیاد است و انساندر این عصر که سطحیاید. دست یافته

ر کمی این حقیقت الزم زندگی را به یاد دارند. شرایط بیرونی، کنند، افراد بسیامصنوعی رفتار می

کننده شرایط کامیابی همیشه منعکس و وریدهنده شرایط درونی است. خالقیت، بهرههمیشه نشان

تان باور ندارید، تان برای رسیدن به اهدافهایدرونی شما است. برای مثال، وقتی به توانایی

نیستند،  و ثروت کنید شایسته فراوانیشوید. اگر احساس مینمی هرگز موفق به انجام این کار
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ضعیف  تاندرون گذاری شما روی نابغهر سرمایهتوانید آن را محقق سازید. و اگپس هرگز نمی

باشد، اشتیاق شما برای تمرین کردن کم باشد و استقامت شما برای بهترین بودن کافی نباشد، 

کامل برسید. شرایط بیرونی  و استادی توانید به تسلطنمیکامالً مشخص است که شما هرگز 

دهنده شرایط درونی است. و برای ساختن امپراطوری در زندگی بیرونی، باید ابتدا همیشه نشان

 «آن را در زندگی درونی ایجاد کنید.

به  یکی از ماهیگیران، یک بطری آب به میلیاردر داده بود و او شروع به نوشیدن از آن کرد. اگر

تنها شیاطین این دنیا، »دیدید: کردید، سخنانی از مهاتما گاندی را میدقت روی بطری نگاه می

 «کنند. این همان جایی است که باید مبارزه کرد.هایی هستند که در قلب ما زندگی میآن

دیدن زمانی که پیوسته نیروی درونی را افزایش دهید، در واقع، شروع به »آقای رایلی ادامه داد: 

گونه در های بسیار است. و اینهای درخشان و امکانکنید که سرشار از موقعیتواقعیتی می

اعتقادی بینند، زیرا شک و تردید، بیکنید و اکثر افراد، آن را نمیها زندگی میدنیایی از شگفتی

 « یک بازی درونی است. دستیابی به عظمتهای آن را کور کرده است. و ترس چشم

 گونه بود:ها کشید. شکل آن اینردر، مدلی را روی شنمیلیا
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تان های زندگی درونخوب، حاال بیایید روی این مدل خوب دقت کنید تا آگاهی عمیقی از جنبه»

ها را در ساعت پیروزی ارتقاءء دهید. خیلی زود و وقتی داشته باشید و بدانید کدام یک از آن

های روزانه با شما خواهم گفت. در در مورد عادتتوضیح دادم،  تانرا برای  20/20/20فرمول 

حال حاضر، باید بدانید که شما چهار امپراطوری درونی دارید که تا قبل از طلوع آفتاب، باید 

 های روحی.  نیازهای سالمتی و نیازهای قلبی، نیازها را آموزش و رشد دهید: ذهنیت، آن

آید. بسیاری از افراد با دنبال کردن چیزهایی ، درون تمام افراد میاین چهار حوزه از نیروی واقعی

اند و نسبت به اهمیت آن انگیز را نادیده گرفتهدر بیرون خودشان، این نیروهای عظیم و شگفت

غافل هستند. اما واقعیت این است که ما همه این نیروی عمیق و قدوتمند را در درون خودمان 

صبح است. این  6تا  5ای به حد کمال رساندن این چهار نیرو، از ساعت داریم و بهترین زمان بر

 «تان را تعالی بخشید.ترین زمان روز است. روزتان را در اختیار داشته باشید تا زندگیبازه خاص

روز در هفته این روش را تمرین کرد و آخر  5شود که فقط سؤالی دارم: می»کارآفرین گفت: 

 «صبح چقدر جدی است؟ 5این روش  ها استراحت کرد؟هفته

دهد، انجام دهید. من چیزهایی این زندگی شماست. هر کاری که بهترین احساس را به شما می»

گذارم که در گذشته، افسونگر به من آموخت و باعث شد به این ثروت و را با شما در میان می

شته باشم. واقعاً این روش موقعیت برسم و به من کمک کرد تا هر روز احساس نشاط و آرامش دا

ها و سبک طلبیها، جاهبه من آزادی شخصی داده است. این روش را به هر صورت که با ارزش
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وقت، نتایج پاره وقتی به همراه تعهد پارهزندگی شما مناسب است، اعمال کنید. اما باید بدانید که 

 «  دارد.

مپراطوری درونی حرف بزنی؟ این چیزی تر درباره چهار اشود کمی بیشمی»کارآفرین پرسید: 

گذاران تواند به من کمک کند تا در مبارزه با آن سرمایهدهی، واقعاً میکه درباره آن به ما یاد می

من تا حاال در این مورد حرفی  تر کند.تر باشم و امید، خوشحالی و اعتماد به نفس من را بیشقوی

ای، بسیاری از مطالب با ارزشی را که با ما در میان گذاشته ام،ام، اما از وقتی که تو را دیدهنزده

کردم. های افسونگر مقاومت میدانی، من در ابتدا در مقابل فلسفهطور که میام. هماناعمال کرده

ام. خیلی مشتاق. بوده -و تو -های اوخواستم در آن سمینار باشم، اما مشتاق آموزشمن واقعاً نمی

 «خواهم زندگی طوالنی داشته باشم.زندگی هستم و می دانید، من عاشقمی

 «این خیلی خوبه.»هنرمند گفت: 

ام. با بیدار شدن در ساعت شدهمن همین االن هم متوجه تغییرات مهمی »کارآفرین ادامه داد: 

تری دارم. من تر و انرژی و امنیت بیشام و استرس کمکنم متمرکزتر شدهپنج صبح، احساس می

ها و نقاط ام دارم و نسبت به تمام موفقیتهای زندگید بسیار بازتری نسبت به تمام جنبهحاال دی

ر مورد تر نگران مشکالت شرکت هستم و بسیار دام قدردان هستم. دیگر کممثبت زندگی

 «.زده هستمام هیجانآینده
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گذارم، میان می خیلی خوبه. و تو خیلی هم باهوشی. و اطالعاتی که با شما در»میلیاردر گفت: 

ها است که شما را به انسانی بسیار مهم و باارزش هستند. اما این تمرین مداوم و اعمال روزانه آن

تواند زندگی افراد زیادی را متحول کند که میبخش در تجارت تبدیل میقهرمان و رهبری الهام

 حس گوید بدونمیگویم. کسی به تو نکند. و به خاطر رها کردن گذشته، به تو تبریک می

گذشته تو جایی است که باید از آن یاد بگیری، مسئولیت در مقابل مشکل شرکتت رفتار کنی، اما 

 «که مدام در گذشته زندگی کنی.نه این

رستوران غذاهای دریایی ایستاده بود. آن  جا برگشته بود و دقیقاً روبرویبلند به آنماشین شاسی

 سوی خانه میزبان عجیب رفتند.سه نفر سوار ماشین شدند و به 

تر در مورد این مدل یادگیری حرف بزنیم، زیرا برای موفقیت خوب، بیایید بیش»میلیاردر گفت: 

 زنند.و خوشحالی شما بسیار مهم  است. بسیاری از مربیان آموزشی در مورد ذهنیت حرف می

گویند تا هر روز افکار مثبتی ها به شما می، روانشناس دانشگاه هاروارد، آن84به گفته الن النگر

 داشته باشید.

تان، دهد و با ارتقاءء ذهنگویند که افکار شما، واقعیت شما را شکل میها به شما میاین مربی

دهید. به طور حتم، ارتقاء دادن ذهنیت، یک قدم بسیار مهم برای تان را ارتقاء توانید زندگیمی

رساند. با این یک واقعیت بیرونی بسیار موفق میرسیدن به تسلط شخصی است که شما را به 

                                                            
84 Ellen Langer 
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دانند و این بسیار مهم است: افسونگر به من حال، باید در مورد چیزی بدانید که اکثر افراد نمی

آموخت که اگر ذهنیت خودتان را ارتقاء دهید، که این همان اولین نیرو از چهار نیرو و امپراطوری 

 «اید.خصی را انجام دادهمعادله تسلط ش %25درون است، تنها 

کردم که این افکار ماست که همه چیز را واقعاً؟ من همیشه فکر می»هنرمند با تعجب پرسید: 

مان را تغییر توانیم زندگیکردم اگر افکارمان را تغییر دهیم، میکند. من همیشه فکر میتعیین می

 «کند.دهیم و این نگرش ماست که مقام ما را تعیین می

ترین باورهای شما، رفتار روزانه شما را ببینید، این کامالً درست است که عمیق»در گفت: میلیار

گونه دنیا را ای که شما آنچنین باور دارم، شیوهو هم کنند. من هم به این باور دارم.تعیین می

تنها با کار کردن روی اما کنید، تعیین کننده روش ایفای نقش شما در آن است. درک  می

 «تان را نشان دهید.توانید به بلندمرتبگی برسید و به طور کامل نابغه درونتان، نمینیتذه

روی پاک »گوید: می 85شوم. چارلز بوکوفسکیهایت میفکر کنم متوجه حرف»هنرمند گفت: 

 «تان را پاک کنید.تان اصرار نکنید. در عوض، قلبکردن ذهن

کامالً درست »بلند نشسته بود، گفت: شین شاسیمیلیاردر، در حالی که راحت روی صندلی ما

 «است.

                                                            
85 Charles Bukowski 
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دویدند. به یاد دوران کرد که در زمین بازی با خوشحالی میهایی نگاه میکارآفرین به بچه

 «حاال دقیقاً خواسته قلبی یعنی چه؟ ،خوب»کودکی خودش افتاد. پرسید: 

راسخ و کالس جهانی، اگر  قلبی، همان زندگی عاطفی شماست. حتی با ذهنیتی بسیار نیازهای»

توانید موفق باشید. در این تان پُر از از خشم، ناراحتی، ناامیدی، دلخوری و ترس باشد، نمیقلب

توانید به نتایج مورد فکر کنید: اگر احساسات مضر و سمی شما را ناامید کنند، چگونه می

 ای برسید؟ العادهفوق

زنند. اما ناپذیر حرف میباره یک ذهنیت سالم و شکسترسد تمام افراد، این روزها دربه نظر می

زند. با تمرین صبحگاهی، های روحی حرفی نمینیازهای سالمتی و نیازهای قلبی، نیازکسی درباره 

 تان را بشناسید.بخش قوی درونباید تمام این نیروها را تقویت کنید تا نیروی الهام

تری با نیروی طبیعی داشته باشید د کنید و رابطه عمیقدهد که شما  رشو این تنها زمانی رخ می

توانید شما را به اوج برساند. زمانی که این چهار نیروی درونی که در درون شما وجود دارد و می

های کردید، به موفقیترا ارتقاء دهید، در دنیای بیرونی در سطحی که قبالً فکرش را هم نمی

اید. شما با حضور خودتان، های جادویی را در خودتان رشد دادهرسید. انگار که تواناییبزرگی می

اتفاقات بسیار خوب و از  ایپیوستهجریان غیرمنتظره و دهید. قدرت دیگران را افزایش می

اید، زندگی و به خاطر رفتار قابل تحسینی که داشته گیرد.را فرا می شماهای ساعتانگیز، شگفت

 «دهد.های درخشان به شما پاداش میهای جهانی و دستاوردموفقیت
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دانند که باید از بسیاری از افراد می»آقای رایلی از پنجره ماشین به بیرون نگاه کرد و ادامه داد: 

چنان آشفته ها نیز هملحاظ ذهنی چه کارهایی انجام دهند، اما به این دلیل که زندگی عاطفی آن

ها را کنند. گذشتهها در گذشته گیر میتد. آنافها نمیاست، هیچ اتفاق خاصی در زندگی آن

 86خبر هستند. زیگموند فرویدها از احساسات بدی که از گذشته دارند، بیبخشند. آننمی

های شوند و بعداً به شکلها زنده دفن میمیرند. آناحساسات ابراز نشده، هرگز نمی»گوید: می

کنیم که چرا تالش ما برای داشتن افکار یو ما تعجب م« دهند.تری خودشان را نشان میزشت

دهد که چرا بسیاری گذارم، توضیح میمثبت نتیجه موفقی ندارند! چیزی که با شما در میان می

ها، شوند و چرا تعداد بسیار کمی از کنفرانسهای انگیزشی، باعث تحولی پایدار نمیاز کتاب

خواهیم وشی ما خوب هستند. ما واقعاً میکنند. نیات هتفاوت خاصی در زندگی افراد ایجاد می

آوریم و تر باشیم. اما خیلی کم این اطالعات را با فکر کردن به دست میافرادی بهتر و موفق

کنیم. در نتیجه، هیچ چیزی تغییر های خودمان را نابود میطلبیهایی شکسته، جاهسپس با قلب

خواهید رشدی شود. اگر مییزی متحول نمیکند و هیچ چکند و هیچ چیزی افزایش پیدا نمینمی

چنین باید عظیم و عملکردی بسیار خوب داشته باشید، باید ذهنیتی قوی داشته باشید، اما هم

تان را تقویت کنید تا تمام آن احساسات تاریک و مضر گذشته، رها و پاک های قبلیخواسته

 «دهد.شان میتان، شکوه اصیل خودش را نگونه دوباره قلبشوند. و این

                                                            
86 Sigmund Freud 
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توانم این کار را انجام صبح، چگونه می 6تا  5خیلی عالیه. اما دقیقاً بین ساعت »کارآفرین گفت: 

 «دهم؟

صبح، به شما خواهم گفت. شما دو نفر، کم کم آماده پذیرش فرمول  5در مورد روش اجرای »

اختیار داشته باشید و  طور که قبالً گفتم، وقتی این اطالعات را درشوید. و همانمی 20/20/20

 ها را عملی کنید، زندگی شما کامالً متحول خواهد شد.آن

واقعًا بسیار قوی است. در حال حاضر، مهم است بدانید که یک ذهنیت عالی  20/20/20فرمول 

توانند به بزرگی با یک زندگی عاطفی ضعیف، یکی از دالیل مهمی است که افراد بسیار خوبی نمی

باید تأکید کنم که کار کردن روی زندگی عاطفی، تنها به معنای حذف احساسات البته برسند. 

چنین اند، بلکه همها و مشکالت زندگی ایجاد شدهها، دلسردیعاطفی منفی نیست که از ناامیدی

. به همین دلیل است که شکرگزاری تر کنیدشما باید احساسات مثبت و سالم را بیش

گاهی شما باشد تا حس عظمت شما را های صبحباید بخشی از عادت

 «تر شود.تغذیه کند و  شور و نشاط شما بیش

 «آموزی، بسیار عالی و انقالبی هستند.رفیق، واقعاً چیزهایی که به ما می»هنرمند گفت: 

بله کامالً. و افسونگر به من یاد داد که هر روز صبح در ساعت پیروزی، کارهایی را در مورد »

تان م انجام دهم. با این حال، باید بدانید که ارتقاء زندگی عاطفی و ذهنیتزندگی عاطفی خود
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رونی است که د% کار الزم برای تحقق نیروهای  50قبل از طلوع آفتاب، به معنای انجام 

آورند. عالوه بر ذهنیت و زندگی ترین نتایج را در زندگی بیرونی، برای شما به وجود میبزرگ

ترین عناصر وز زندگی جسمانی خودتان را هم تقویت کنید. یکی از مهمعاطفی، شما باید هر ر

خواهید حوزه خودتان را رهبری کنید و پیوسته برای اسطوره شدن، عمر طوالنی است. اگر می

 نمیرید.رشد و پیشرفت داشته باشید، این را به خاطر بسپارید:  

. هستم جدی کامالًتبدیل نخواهید شد. ساز اگر شما بمیرید، هرگز به غول صنعتی یا فردی تاریخ

 فقط. دهدرخ می شما زندگی در زیبایی اتفاقات، باشید تندرست تا باشید متعهد کامالً که زمانی

در این چند  .کنید زندگی تربیش دهه چند بتوانید هستید، سالم کامالً که حالی در کنید تصور

انگیزی هبر مؤثرتری تبدیل شوید، کارهای شگفتتوانید هنرتان را بهتر کنید، به رتر میدهه، بیش

تر کامیاب شوید و میراثی درخشان از خودتان به جای بگذارید که به غنی انجام دهید، بیش

 کند.کردن بشریت کمک می

توانند بدون سرزندگی و نیروی بقا، به دانند که افراد نمیافراد بسیار موفق و رهبران عالی می

توانید آن روزتان را بسیار بهتر کنید. دوباره وز کمی ورزش کردن، میبا هر رتسلط برسند. 

توانید آن روزتان را بسیار بهتر با هر روز کمی ورزش کردن، میگویم، چون بسیار مهم است: می

 توان با آن مقایسه کرد.تر چیزی را می. تندرستی و سالم بودن، حس بسیار خوبی است و کمکنید
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ما، مربوط به بُعد جسمانی شماست تا مغزتان در باالترین سطح عمل کند و های جسمانی شنیاز

دونید، سالم و تندرست بودن، تأثیر تان کاهش یابد. میتر شود و استرسانرژی و شادی شما بیش

 «انگیزی در تجارت من داشته است.شگفت

ام که تمام من یاد گرفته رسیم.های روحی مینیازو حاال به »میلیاردر کمی مکث کرد. ادامه داد: 

افراد، روحی پاک و سرزندگی زیادی دارند که در درون ما قرار دارد. بسیاری از افراد دنیا، نسبت 

عالقه هستند. ما از بخشی از وجودمان که خردمندترین، های روحی، بیبه نیازمندی

ها درباره گرفتن عکسایم. اکثر افراد، ترین بخش است، غفلت کردهانگیزترین و جاودانهشگفت

ها اعتبار دهد و برای آنها را افزایش میو به دست آوردن نتایجی مشتاق هستند که محبوبیت آن

 «آورد. اما، یک رهبری واقعی، نیازمند تغذیه روزانه روح است.و زبانزدی اجتماعی به همراه می

از زمانی که هنرمند «  ی چیست؟های روحنیازآقای رایلی، دقیقاً منظورتان از »پرسید:  کارآفرین

 تر و رهاتر از هر زمان دیگری بود.او را دیده بود، او بسیار قوی

 «رفیق، من هم دقیقاً متوجه نشدم.»هنرمند گفت: 

کردند. جا پرواز میتری در آنهای بیشها به راه ورودی خانه میلیارد رسید. پروانهماشین آن

جلوه خاصی بخشیده بود. میلیاردر به آن نگاه کرد و ادامه  دوقلو، هنوز به آسمانکمان  رنگین

که به شما کمک کنم تا این بخش را خوب متوجه شوید، لطفاً اجازه بدهید تا برای این»  داد:

درباره احساسات و عواطف  قلبیهای نیازخیلی راحت بگویم که ذهنیت درباره روانشناسی شما، 
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های روحی شما درباره معنویت شما است. نیازلوژى شما و های سالمتی درباره فیزیونیازشما، 

 « همین. هیچ چیز اسرارآمیز، جادویی و عجیبی نیست.

 «دهی.هایت درک من را تغییر میتر توضیح بده. تو با حرفبیش»کارآفرین گفت: 

ادقانه کنم تا صهای افسونگر است، نه من. من به شما توصیه میها آموزشالبته یادتان باشد این»

به دنبال معنویت خودتان بروید. منظورم این است که هر روز صبح زود، زمانی را در آرامش 

خواهم تا به اختصاص دهید تا شجاعت، باور و همدردی را به خودتان بازگردانید. از شما می

اشید تان خوش بهایواالترین فطرت خودتان برسید و قبل از طلوع آفتاب، با گرانبهاترین توانایی

تان را نشان دهید. تنها در آن ترین بخش درونتا قدردانی خودتان از خردمندترین و درست

های روحی، یعنی به یاد داشته نیازشوید. تان میزمان است که متوجه بزرگی و روشنایی درون

ترین افراد تاریخ، صبح زود بیدار خردمندان و موفقباشید که شما واقعاً چه کسی هستید. 

که ما همه درون خودمان  شان ایجاد کنند. قهرمانیدرون تری را با قهرمانشدند تا رابطه قویمی

ها را به داریم. شک و تردید، کمبود، خودخواهی و ناراحتی، همه زاده ترس هستند. این ویژگی

ه دنیا که ببعد از این ها به طور قطع، ویژگی طبیعی شما نیستند. اند. این ویژگیشما یاد داده

تر به درون چیزی افتادیم که این دنیای آسیب آمدیم، از نیروی معنوی خودمان دور شدیم و بیش

خواهد به درون آن بیافتیم. ما به جای همدردی، کمک و ماجراجویی، به اندوختن دیده از ما می

وت دم و در آرامش و سکهای هشیار، قبل از سپیدهایم. انسانو مقایسه کردن روی آورده

انگیز، با توجه دقیق ها با مراقبه شگفتدهند. آنهای روحی خودشان را ارتقاء مینیازصبحگاهی، 
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هایی که دارند تا دنیا را به به زودگذر بودن دنیا و کوتاهی زندگی و با فکر کردن به موهبت

توانید در گونه میکنند. شما اینمکان بهتری تبدیل کنند، به بهترین خودشان در آن روز فکر می

 های روحی پیروز شوید.نیازاین بازی 

دانم که برای بسیاری تان دارید. میبله، شما دو نفر، قهرمانی قدرتمند، عاشق و شجاع در درون

ها حقیقت هستند. اگر شما در ساعت پیروزی، ها به نظر احمقانه است. اما ایناز افراد، این حرف

ترین بخش تان با مهمختصاص دهید، شما آگاهی و رابطهتان اهای روحینیاززمانی را برای 

 «توانید عالوه بر خودتان، به جامعه هم خدمت کنید.گونه شما میکنید. اینخودتان را بهتر می

های قلبی، سالمتی و روحی، نیازو با آگاهی روزانه بهتر نسبت به ذهنیت، »کارآفرین گفت: 

 «تری بگیریم و این تضمینی برای نتایج بهتر است، درسته؟های روزانه بهتری بهتوانیم تصمیممی

ترین دقیقاً. و لطفاً همیشه نسبت به مهم»میلیاردر به نشانه تأیید سرش را تکان داد و گفت: 

هایی را نخورید که روح انسان نگریچیزهای یک زندگی عالی، صادقانه رفتار کنید. فریب سطحی

 «کنند.ن خودمان بودن جدا میکنند و ما را از بهتریرا خفه می

 سپس کیف پولی را از جیبش بیرون آورد و کلماتی از تولستوی را خواند:

مردم، برای  مؤثر بودنبا امکان  روستایی،آرام  دور از انتظار ویک زندگی ایده من از خوشبختی، »

و عشق به ها، موسیقی انجام کاری که شاید به کسی امید دهد، استراحت کردن، طبیعت، کتاب

 « همسایه  است.
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. زمانی که میلیاردر ه بودها به خانه میلیاردر رسیده بودند. جغدی روی درخت لیمو نشستحاال آن

از »را دید، شروع به هوهو کردن کرد. او با دست تکان دادنی ساده، جواب او را داد و گفت: 

 «قدر دیر آمدی؟دیدنت خوشحالم رفیق. چرا این

 

 87تان: سازماندهی روزهای4ار موفق تمرکز افراد بسی

دهنده فراموش نکنید که شما هدایای با ارزشی به نام روزها را دارید که نشان»میلیاردر گفت: 

تان را توانید زندگیکنید، میشکل کوچکی از زندگی ارزشمند شماست. هر روز که زندگی می

ور عادی ارزش بسیار زیاد روزها را به ط وما همه، روی آینده بسیار متمرکز هستیم بهتر کنید. 

 « سازد.دهیم، آینده ما را میدر حالی که کاری که امروز انجام میکنیم. فراموش می

جا. چند تغییر مسیر مانند آن قایق آن»آقای رایلی به قایقی در دور دست اشاره کرد و گفت: 

النی، مدام انجام شوند، رسند، وقتی در طول یک مسیر طوکه بسیار عادی و کوچک به نظر می

دار و ها را به برزیل یا ژاپن برسانند. شما باید برای داشتن یک زندگی معنیتوانند آنمی

های بزرگ، روزتان را در اختیار داشته باشید. شما هر روز، بیست و چهار ساعت دارید و موفقیت

ها ها، این هفتهروزها به هفته های کوچکی را به وجود بیاورید. ایندر این زمان، بهبود و پیشرفت

ای های شخصی و حرفهسازىشوند. افسونگر، این بهینهها تبدیل میها به سالها و این ماهبه ماه

                                                            
87 Day Stacking 
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های روزانه تان، از عادتبهتر کردن روزهای %1نامد. تنها با می« 88های کوچکپیروزی»روزانه را 

پیشرفت  %30توانید در تنها یک ماه شخصی، می گرفته تا الگوهای فکری، مهارت شغلی و یا رابطه

پیشرفت  %365کنید، حداقل کنید. این برنامه را تا یک سال ادامه دهید و هدفی را که دنبال می

خواهم بگویم، این است که اگر کامالً روی ایجاد روزهای عالی متمرکز کند. چیزی که میمی

 « شوند.به یک زندگی زیبا تبدیل می وها با هم جمع می شوند این روزدر نهایت شوید، 

آیند، به مدت طوالنی های کوچک روزانه که به نظر کم اهمیت میاگر پیشرفت»کارآفرین گفت: 

 «شوند.انگیزی میانجام شوند، باعث به وجود آمدن نتایج شگفت

و قهرمانان،  بله. این نکته را خیلی خوب به یاد داشته باشید. افراد بسیار موفق»میلیاردر گفت:  

تر از چیزی است که هر چند وقت یک بار دهند، بسیار مهمدانند کاری که هر روز انجام میمی

ساز باشید، خواهید تاریخشود. انسجام و تداوم، واقعاً برای تسلط مهم هستند. و اگر میانجام می

 «قاعده یک ضرورت است. و نظم

صبح، برایم  5هر روز بیدار شدن در ساعت »فت: کارآفرین که احساس آرامش پیدا کرده بود، گ

خواهم ام و واقعاً میهای تو، واقعاً با ارزش هستند. من رشد زیادی کردهشود. آموزشتر میآسان

را یاد بگیرم تا  20/20/20فرمول توانم این عادت را در خودم نهادینه کنم و بدانم چگونه می

من قبل از طلوع آفتاب، در کنار کارهایی را انجام دهم.  دقیقاً بدانم در ساعت پیروزی، باید چه

                                                            
88 micro-wins 
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تر به من کمک ام و کمی یوگا تمرین کردم، اما دوست دارم کمی در مورد آن، بیشدریا قدم زده

 «گذاری، واقعاً مؤثر بوده است.ای که با ما در میان میکنی. اما در هر حال، فلسفه

تان را افتد. صبحبرنده شدن در اول صبح اتفاق می خیلی زود در مورد آن به شما خواهم گفت.»

کند و این به نوبه خود، کیفیت در اختیار داشته باشید و کیفیت روزهای شما کامالً افزایش پیدا می

تر، مؤثرتر، با اعتماد به ترین روزها بسیار پُرانرژیبرد. شما حتی در سختزندگی شما را باال می

خوبی  توانید روزتر خواهید بود. خوب، حاال شما دو نفر میتر و آرامحالتر، خوشتر، عالینفس بیش

 «داشته باشید.

خوب، فردا چه ساعتی »دانست، پرسید: میلیاردر با نگاهی که گویی کامالً جواب سؤالش را می

 «همدیگر را خواهیم دید؟

 «صبح. 5»کارآفرین و هنرمند مشتاقانه و همزمان گفتند: 
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 مدیریت کردن جزر و مدهای زندگی :11فصل 

 

تان ها را باید با قلبشود دید یا حتی شنید. آنبهترین و زیباترین چیزهای دنیا را نمی»

 «احساس کنید.

 89هلن کلر 

 

کارآفرین، در کودکی کشتی سواری را یاد گرفته بود. او در آن زمان، عاشق حس کردن آب 

حساس آزادی بودن در دریا بود. برایش سؤال شده شور دریا روی صورت جوان و باطراوتش و ا

شد و با خودش فکر کرد که چرا انجام بسیاری از کارها را بود که چرا دیگر سوار کشتی نمی

او واقعاً در آن لحظه، حس بسیار خوبی دادند. ترک کرده بود که هارمونی زندگی او را تشکیل می

شتی کوچکی بود و کامالً احساس راحتی و ، مشغول قایق سواری در کاقیانوس داشت که در

 سرزندگی داشت.

مان و تأثیری در فرهنگ ما، موفقیت را با میزان پولی که داریم، دستاوردهای»رو به هنرمندگفت: 

کنند. با این حال، در حالی که هم افسونگر و هم آقای رایلی موافق هستند که داریم، تعریف می

خواهم بدانم که بر اساس معیارهای دیگری، هستند، اما من می های مهمیکه این موارد، پیروزی

کنم. معیارهایی مانند ارتباط با نیروی طبیعی و ارتباط نزدیکم ام را چقدر خوب کنترل میزندگی

                                                            
89 Helen Keller 
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با اصالت و سرزندگی و وضعیت جسمانی و شادی زیادی که دارم. به نظرم، این شیوه بسیار 

 «است. موفق در دنیا و آرام در درون خودم. بهتری برای نگاه کردن به موفقیت

تر مانند کند و بیشتر مانند یک ماشین رفتار میکارآفرین متوجه شده بود که حاال دیگر کم

تر از هر زمان دیگری، کرد. او بیشاش را چک نمییک انسان واقعی است. او دیگر مرتباً گوشی

تر اش نبود. او بیشهای روزانهها و موهبتزهگزار معجچنین سپاسخالق شده بود. او هرگز این

تمام تجربیاتش بود. او متوجه شده بود که  شکرگزاربود. بله، او  شکرگزاراز هر زمان دیگری، 

تر، خردمندتر و تر کرده بود و باعث شده بود به فردی جالبهای زندگی، او را قویدشواری

دگی غنی و قشنگ، با مشکالت زیادی همراه بصیرتر تبدیل شود. او متوجه شده بود که یک زن

گذاران شرکتش پیدا کرده بود، برای افزایش است. به خودش قول داد که از چالشی که با سرمایه

توانست تعهد او نسبت به قهرمان ها برای گرفتن شرکتش، میاقدام آنشجاعتش استفاده کند. 

های ترس، شک و الیه خودشان، زیرِ درونش را تقویت کند. قهرمانی که تمام افراد در درون

 ایم.مان افزایش دادههای منفی را در طول زندگیتردید و محدودیت دارند. ما این الیه

تر شدن شجاعت و تبدیل شدنش به انسان رفتارهای شرکای غیرقابل اعتماد او، تنها باعث بیش

شان دور ت، از خود واقعیدر این دنیا که بسیاری از افراد سرسخشد. تری میبهتر و مناسب

پذیری و مهربانی باشد. اند، او به خودش قول داد تا بقیه روزهای او، نشانی از برتری، انعطافشده

های کارآفرین و هنرمند که عاشق هم شده بودند، در کشتی چوبی کوچکی نشسته بودند و در آب

جا بروند تا با هم خوش ته بود به آنها خواسرفتند که آقای رایلی از آنجا، به مکانی میزالل آن
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شد. گرچه دنیای آن دو نفر تر میتر و بیشبگذرانند. عشق و عالقه کارآفرین به هنرمند، بیش

ها با هم برخورد انکار بود. انگار کهکشان ها غیرقابلکامالً با هم متفاوت بود، اما عالقه بین آن

وتی داشتند، اما سازگاری آن دو نفر بسیار خاص بود ها شیوه عمل متفاکرده بودند. و البته که آن

و کارآفرین قبالً چنین حسی را تجربه نکرده بود. مادرش به او گفته بود که اگر به اندازه کافی 

شانس باشد که در زندگی، دو یا حتی سه بار عاشق شود، کامالً ارزش آن را بداند. او خوش

اق هنرمند برای عالی بودن، باعث جلب توجه و عالقه شیفته نیروی هنری هنرمند شده بود. اشتی

کشید. شوخ طبعی او، های گاه و بیگاه او، کارآفرین را به چالش میقراریکارآفرین شده بود. بی

داشت. همدردی ملموس هنرمند، کارآفرین را تحت تأثیر قرار داده کارآفرین را به خنده وا می

کرد. او با مهارت، کشتی را هدایت را به خودش جذب می های سیاه هنرمند، کارآفرینبود. چشم

 کرد.می

شدم. ها دور میواقعاً ایده خوبی بود تا از همه چیز دور شویم. باید کمی از آموزش»هنرمند گفت: 

ام. آقای رایلی، یک برم و چیزهای زیادی از او یاد گرفتههای او لذت میمن واقعاً از آموزش

خواهم کمی تفریح خواهم استراحت کنم. میم پُر است. برای مدتی میگنجینه است. اما ذهن

 «جا و همراه تو بودن، واقعاً خاص است.داشته باشم و از زندگی لذت ببرم. بودن در این

 «ممنونم.»های درخشان او به آب بود. گفت: پیچید و نگاه چشمباد به موهای کارآفرین می

خت. کارآفرین کامالً آرام بود و اصالً خودش را عقب نکشید. هنرمند دستش را دور گردن او اندا

 بعد از مدتی، به نزدیکی جزیره مقصدشان رسیدند. 
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اند. افراد آقای رایلی، تمام تدارکات را برای یک پیک نیک خوب فراهم کرده»کارآفرین گفت: 

 «جا لنگر بیاندازیم و ناهار را در بخش شنی ساحل بخوریم؟نظرت چیه در آن

 کس دیگری در آن جزیره نبود.پیکر،های غول و الک پشتبه نظر، به جز مرغان دریایی  

 « عالیه. خیلی هم خوبه.»هنرمند گفت: 

از آن  کارآفرین و هنرمند بسیارکه غذای لذیذی پیراهنش را درآورد و به درون آب شیرجه زد. 

 آن روزکه  بود پنیر پیکورینوا یک و ساالد انبه تازه، همراه بتند کبابی  میگوشامل  ند،لذت برد

هندوانه مخلوط با آناناس و کیوی برای دسر آماده شده ها آورده بودند. برای آناز ایتالیا  ،صبح

وقتی در حال خوردن آن غذاهای لذیذ و استراحت در آن مکان آرامبخش بودند، کارآفرین بود. 

خواهد یک که می ی دنیا گفت و اینهاترین شرکتاز عالقه زیادش برای ساختن یکی از بزرگ

چنین گفت که در دوران امپراطوری واقعی را به وجود بیاورد و بعد از آن بازنشسته شود. او هم

روحی بزرگی به او وارد کرده است.  ىکودکی، طالق والدینش و خودکشی پدر عزیزش، ضربه

که وقتی در ی کار گفت و اینتر زمانش رواو از نداشتن روابط موفق و در نتیجه، تمرکز بیش

 کرد. کرد، احساس تنهایی میکارش پیشرفت نمی

ها آن روابط، ناموفق نبودند. در واقع، آن»خورد، متفکرانه گفت: ای را میهنرمند که برش هندوانه

سپس صادقانه گفت: « اند، درسته؟ و من واقعاً تو را دوست دارم.شخصیت کنونی تو را شکل داده

 «، من عاشق تو هستم.در واقع»
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 «قدر دیر گفتی؟چرا این»کارآفرین گفت: 

دانم. خیلی وقت است که اعتماد به نفسم کم شده است. اما حضور در سمینار افسونگر و نمی»

انگیزی که با هم داریم و حضور در این ماجراجویی باور نکردنی ... واقعًا دیدن تو و حس شگفت

توانم به زندگی اعتماد کنم. کنم دوباره میتر شده است. فکر میدانم. باورم به خودم بیشنمی

دانم راحت بودن و درد و دل کردن با کسی، واقعاً عالی است. باید آخر روز یک نقاشی بکشم. می

 «کشم.که چیز خاصی می

 کنم. تو کامالً نقاش موفقآره، حتماً. من هم این را حس می»کارآفرین او را تشویق کرد و گفت: 

 «ای خواهی شد.و اسطوره

 « در ضمن، من هم عاشق تو شدم.»و پس از مکثی نسبتاً طوالنی گفت: 

 صبح، عاشق هم شده بودند. 5آن دو عضو جدید باشگاه 

خیلی کند. روی آب حرکت میسوار جت اسکی ای کننده شد شخصی را دید که به طور خیرهمی 

 .و صدا، استون رایلی بود ی پُر سرزود مشخص شد که آن مزاحم ناخوانده

ها، میگو و ساالد انبه و دسرهای خوشمزه خیلی زود به آن دو عاشق در ساحل رسید و همراه آن 

تازه خورد. این مرد، واقعاً عجیب و در عین حال، یک قهرمان بود.  کارآفرین و هنرمند به هم 

 کردند. نگاه کردند و خنده مالیمی

 «رفقا. دلم براتون تنگ شده.»: میلیاردر با صدای بلندی گفت
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تان شدم، که سرزده وارد پیک نیکامیدوارم از این »در حالی که دهنش پُر بود، ادامه داد: 

ها نماند و همراه با موسیقی، آواز خواند. با انرژی زیادی منتظر جواب آن« ناراحت نشده باشید.

 «.آره، خیلی خوبه»هنرمند گفت: « آهنگ خوبیه، نه؟»پرسید: 

آن سه نفر، تمام آن روز فراموش نشدنی را به شنا، آواز خواندن، رقص و حرف زدن گذراندند. 

ها و جا با مشعلآن شب، میلیاردر در ساحل، تدارک شام بسیار خوبی را داده بود. ساحل آن

ای از بهترین کتان، ها و تعداد زیادی شمع روشن شده بود. یک میز چوبی دراز با پارچهفانوس

ها حضور پیدا کرد و با پُر از غذاهای لذید تدارک دیده شده بود. افسونگر هم در ضیافت آن

میلیاردر صحبت کردند و تعدادی از دوستان آقای رایلی، کمی بعد برای صرف غذا و تفریح به 

جا خواسته شد تا در نواز آن ای و مهمانها ملحق شدند. حتی از مهماندارهای بسیار حرفهآن

 ها شریک شوند. واقعاً شب عجیب و کامالً خاصی بود. سرور آن و جشن

یکی از »، نویسنده خودیار، به یاد آورد: 90کارآفرین نقل قول پدرش را از دیل کارنگی

رویم. ترین چیزها درباره طبیعت انسانی، این است که ما همه از زندگی کردن طفره میدلخراش

اند لذت ببریم، آرزوی ه امروز در بیرون پنجره غنچه کردههای رزی ککه از گلما به جای این 

 «یک باغ گل رز جادویی در افق را داریم.

                                                            
90 Dale Carnegie 
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او نه خواهد زندگی کردن را به تعویق بیاندازد. کارآفرین خندید. او متوجه شد که دیگر نمی

 زیادی برای خود زندگی پیدا کرده بود. تنها عاشق مرد خوبی شده بود، بلکه اشتیاق

* * * 

 

ها را بهم زد که تنها در اولین ساعت صبح، صدای هلیکوپتر، آرامش صبحگاهی آن 5فردا ساعت 

 کارآفرین و هنرمند طبق قرارشان در ساحل، منتظر میلیاردر بودند. داد.روز، خودش را نشان می

یلیاردر شان بودند. اما هیچ نشانی از مها محکم دست هم را گرفته بودند و منتظر آموزش بعدیآن

هایی قرمز، از خانه هایش با پیراهنی به رنگ آبی آسمانی، شلوارک و کفشیکی از معاون نبود.

 میلیاردر بیرون آمد.

اند تا شما را تا هلیکوپتر آقای رایلی از من خواسته»ها سالم کرد و گفت: کامالً مؤدبانه به آن

ما در زمانبندی د، اما باید عجله کنید. ایشان راهنمایی کنم. او هدیه بسیار خاصی برای شما دار

 «.دقیق هستیم

دار از طریق درختان سرسبز، در کنار یک باغ آن سه نفر، در امتداد ساحل در یک مسیر دنباله

هایی از رهبران معروف حرکت کردند. روی تابلویی نوشته شده از گیاهان دارویی، با نقل قول

 بود: ورود بدون اجازه ممنوع.  

تنها  یت، به چمنزارهای گسترده زیبایی رسیدند. درخشش آن صبح زود، بسیار زیبا بود.در نها

بال و لباس اونیفورم تمام های خلبانی، کاله بیسشد. او عینکیک خلبان داخل هلیکوپتر دیده می
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 کردند، خلبانهمزمان که کارآفرین و هنرمند را به داخل هلیکوپتر راهنمایی می سیاه پوشیده بود.

کرد که با رنگ قرمز روی آن نوشته شده بود: ها و چک لیستی را چک میساکت بود و دستگاه

 «.بودن رها شوی متوسطبلند شو و بدرخش تا از عذاب »

 « تان بخیر. آقای رایلی کجا هستند؟صبح»کارآفرین مشتاقانه به خلبان گفت: 

ای را روی صفحه فشار داد. معاون پرواز، در ای را روشن کرد و دکمهخلبان جوابی نداد. صفحه

کرد و هدفونی را با یک میکروفون روی گوش مهمانان ها را تنظیم میحالی که کمربند ایمنی آن

 «موفق باشید و سفر امنی داشته باشید.»داد، گفت: مخصوص قرار می

با  بکسی جواب نداد. در« رویم؟داریم کدام گوری می»د، گفت: هنرمند که عصبانی شده بو

تر سر و صدای موتور شدیدتر و سرعت چرخش پروانه بیشصدای بلندی بسته و سپس قفل شد. 

ای نداشت، فرمان برد و اصالً رفتار دوستانهای آرام به سر میشد.  خلبان که به نظر در خلسه

جا کرد. ناگهان وپتر شروع به بلند شدن از فضای سرسبز آنهلیک کنترل هلیکوپتر را فشار داد.

واقعاً »هنرمند فریاد زد:  به سرعت به سمت چپ حرکت کرد. ای، هلیکوپترمنتظرهبه طور غیر

 « کفایت است.مسخره است. از این خلبان متنفر هستم، او واقعًا بی

 رسید.آرام و مطمئن به نظر میاو کامالً « افتد.نفس بکش. هیچ اتفاقی نمی»کارآفرین گفت: 

جا هستم. هیچ اتفاقی من این»تمرین صبحگاهی او جواب داده بود. نزدیک هنرمند آمد و گفت: 

 «افتد. نگران نباش.برای ما نمی
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خلبان که به وضوح  کرد.ها در آسمان بود و با ثبات و با شکوه پرواز میخیلی زود هلیکوپتر آن 

 رفت.ته بود، با ابزار و صفحه هلیکوپتر ور میدو مسافرش را نادیده گرف

من قبالً این ساعت را »هنرمند که متوجه ساعت بزرگ خلبان شده بود، با صدایی لرزان گفت: 

ام. دقیقاً مانند همان ساعتی است که استون در سمینار افسونگر به دستش بود. واقعاً دیوانه دیده

 الً خیس عرق شده بود.هنرمند در آن هوای گرم، کام« کننده است.

تان را در اختیار داشته باشید صبح»هنرمند و کارآفرین از بخش جلوی هلیکوپتر، با آواز شنیدند: 

 «تان را تعالی بخشید.تا زندگی

صبح هستید،  5که عضو باشگاه ها. از این سالم بچه»ها پرسید: سپس با صدایی گوشخراش از آن

برای این  شوید.دارم خوشحال میتان اً از سورپرایزی که برایبرید؟ آره پسر، شما حتملذت می

های خالق و ای، نابغههای صبحگاهی رهبران افسانهکه درس دیگری را در مورد عادت

خلبان سرش را به  «ترین زنان و مردان دنیا یاد بگیریم، به کشور دیگری خواهیم رفت.بزرگ

 شت.هایش را برداها برگرداند و عینکسمت آن

ها. سالم بچه»خواهی گفت:  آن خلبان، خود میلیاردر بود. خیلی آرام و با حالت معذرت

 «خواستم شما دو نفر را بترسانم. من خودم گواهینامه خلبانی دارم.نمی

 « آره، حتماً.»هنرمند گفت: 
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اما  احال هستند،ها قبل گواهیمامه خلبانی را گرفتم. هلیکوپترها واقعاً بسال» میلیاردر ادامه داد: 

در آمدن از شما معذرت  پرواز به ىکنم. به خاطر اتفاقات لحظهنمی ها زیاد پرواز این روز

 «تری داشته باشم.خواهم. فکر کنم باید تمرین بیشمی

 «خوب، حاال مقصد ما کجاست؟»کارآفرین که راحت روی صندلی چرمی نشسته بود، پرسید: 

 .«91آگرا»میلیاردر خیلی کوتاه جواب داد: 

 «آگرا؟ آگرا چیه؟»هنرمند پرسید: 

برم. باید این ماجراجویی بسیار مهم را ادامه من شما دو نفر را به فرودگاه می»میلیاردر گفت:  

 «بدهیم.

 «رویم؟یعنی از موری تیوس می»کارآفرین با کمی ناامیدی گفت: 

ی شد؟ ما هنوز فرمول پس آن همه چیزی که قرار بود به ما یاد بدهی، چ»هنرمند پرسید: 

ایم که قرار است زندگی ما را متحول کند. تو به ما گفتی که این را یاد نگرفته  20/20/20

ام. و البته واقعاً من خیلی منتظر یادگیری این فرمول بودهصبح است.  5فرمول، تقریباً اساس روش 

 «جا نیستم.عاشق موری تیوس هستم. من هنوز آماده ترک این

ها و کارهایی را که باید بعد بله، درست میگی. تو به ما قول دادی تا تاکتیک»ن گفت: کارآفری

و تو در سمینار افسونگر به من قول  صبح انجام دهیم، به ما یاد بدهی. 5از بیدار شدن در ساعت 

                                                            
91 Agra 
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های عملی خالقیت را به من یاد بدهی تا بتوانم تجارتم را رشد دهم و ثروت خوبی دادی تا روش

تازه من و هنرمند، تنها یک پیک نیک با هم داشتیم که آن را هم با صدای بلند  دست بیاورم. به

 «اسکلی خودت خراب کردی! موسیقی و جت

 برای یک لحظه کسی حرف نزد. سپس همه خندیدند. 

هر زمانی خواستید،  ها آرام باشید. خانه من، خانه خودتان است.بچه»میلیاردر با خوشحالی گفت: 

توانید به موری تیوس برگردید. من دوباره ماشین و جتم را دنبال شما خواهم فرستاد و به شما می

ام تا دهم همان میزان عشق و صمیمیت را از من و تیمم احساس کنید. همیشه آمادهاطمینان می

 «به شما کمک کنم.

. شما دو پرنده عاشق، هواپیمایی در باند فرودگاه، منتظر ما است»ای را زد و ادامه داد: دکمه

های افسونگر را شما دو نفر، خیلی خوب آموزش اید. واقعاً عالی.شاگردهای بسیار خوبی بوده

ام و اید. من شاهد پیشرفت شما بودهاید. شما هر روز قبل از طلوع خورشید، بیدار شدهپذیرفته

 «خواهم امروز یک هدیه عالی به شما بدهم.می

 « هدیه؟»هنرمند پرسید: 

ام برگردم. باید برگردم و تحول بزرگی را باید خیلی زود به استودیو در خانه»کارآفرین گفت: 

 «در زندگی  و کارم به وجود بیاورم. و باید خیلی زود در شرکتم باشم.

 صبح شده بود. 5تر از قبل، اما دوباره نگرانی در صورتش دیده شد. او عضو باشگاه گرچه کم
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 «رویم.ها. خواهشاً فعالً نه. ما به آگرا میبچه نه»میلیاردر گفت: 

 «دانم آگرا کجاست.اصالً نمی»کارآفرین گفت: 

برم. و آگرا در کشور هندوستان قرار دارد. من شما را برای دیدن یکی از هفت عجایب دنیا می»

اید، هصبح را یاد بگیرید. تمام چیزهایی که تاکنون یادگرفت 5آماده باشید تا بخش بعدی روش 

به اطالعات  تااکنون آماده هستیم  شما های بعدی شما بوده است.سازی برای درسآماده

 داشتن بهترین، انگیزشگفتوری تا به شما در راندمان بهره دای دسترسی پیدا کنیهپیشرفت

به مکان بهتری جهان را  کمک کند و بتوانید عالیزندگی یک  داشتن ای وعملکرد، رهبری افسانه

های صبحگاهی ترین اطالعات را درباره عادتای از عملیآماده باشید تا مجموعهبدیل کنید. ت

 «ترین افراد، به دست بیاورید.موفق

آورد. برخالف هلیکوپتر را در کنار یک جت خصوصی فرود میای، میلیاردر به طور ماهرانه

ی که آن دو شاگرد را به موری تیوس مانند همان جت .سیاه بودکامالً این هواپیما  هلیکوپتر سفید،

 .5ACآورده بود، روی این جت هم با رنگ نارنجی نوشته شده بود: 

 «.باور نکردنی برویم وستانبیایید به هند» :میلیاردر با صدای بلند گفت

  «بزن بریم.»گفتند:  کارآفرین و هنرمند

، شروع غریب و عجیب رهبر آن ،ون رایلیبا است هاآنترین تجربیات یکی از با ارزشگونه و این

 .شد
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 گیرندها را یاد میصبح، آیین ایجاد عادت 5باشگاه : 12فصل 
 

تسلیم نشو. االن ناراحتی بکش و »گفتم: من از تک تک دقایق تمرین متنفر بودم. اما به خودم می

 « بقیه عمرت، مانند یک قهرمان زندگی کن.

 92یلمحمد علی ک

 

های جدید رهبران و افراد بسیار موفق این دنیا د چگونگی ایجاد عادتتمرین آن روز صبح، در مور

ها را جذاب، ماجراجویانه و هدفمند کرده بود. العاده و زندگی آنهایی فوقها را انسانکه آن ،بود

شان با او را افزایش دادند. کارآفرین و هنرمند، درخواست آقای رایلی را قبول کردند و مدت اقامت

ترین راه، پذیرش دانستند خردمندانههای او را درک کرده بودند و میزش زیاد آموزشها ارآن

 ها بود. کامل آن درس

 «ها.سالم بچه»میلیاردر با طلوع خورشید هندوستان، فریاد زد: 

های سیاهی پوشیده بود. لبخندی روی صبح بود. او یک پیراهن، شلوار و کفش 5ساعت دقیقاً 

 ای روی سرش بسته بود. بودو عمامه هایش نقش بستهلب

های ایجاد بهترین عملکردها خواهم گفت که به امروز صبح، درباره بینش افسونگر در مورد روش»

طور که قبالً به شما گفتم، تان را در زندگی و کار به دست بیاورید. همانکنند بزرگیشما کمک می

                                                            
92 Muhammad Ali 
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ها ندارد، به ژنتیک یا میزان استعدادهای آن شود، ارتباطیچیزی که باعث بهترین شدن افراد می

گوید که باید رفتارهایی که ما ها است. تحقیقات به ما میها و سرسختی آنبلکه وابسته به عادت

 «کنند.کنند ترک کنیم و رفتارهایی را تقویت کنیم که به ما خدمت میرا تضعیف می

«.  دقیقاً منظورت از سرسختی چیه؟» پرسید: های میلیاردر بود، کارآفرین که حواسش به تمام حرف

 ای پوشیده بود.های سادهو موهایش را دم اسبی بسته بود و کفشا

کند. او درباره افراد بسیار که روانشناس اجتماعی است، از این واژه استفاده می 93آنجال داکورث»

است عاملی که باعث موفق در تجارت، آموزش، ارتشی و ورزشی تحقیق کرده است. او متوجه شده 

پذیری ها نیست، بلکه سطح تعهد، نظم و انضباط، انعطافشود، استعداد طبیعی آنموفقیت افراد می

 « و ایستادگی است.

دهد تا وقتی به هنگام نقاشی کردن، نسبت به خیلی عالیه برادر. این به من الهام می»هنرمند گفت: 

شوم و یا وقتی که دیگران پیشرفت کار دلسرد می شوم و یا نسبت بهخودم دچار شک و تردید می

خندند، چون هنر من تازه و بدیع است و مانند سایر آثار تکراری و تقلیدی نیست، تسلیم به من می

 «نشوم.

                                                            
93 Angela Duckworth 
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خوبه. آلبرت انیشتین در جایی »زد، گفت: میلیاردر در حالی که به بدن خوش تراشش دست می

یک « شوند.های متوسط روبرو میهای شدید ذهنمخالفتعالی، همیشه با  ذهن هایگفته است: 

 «کند.میتواند انسانی را درک کند که نظراتش را با شجاعت و صداقت بیان ذهن متوسط نمی

حالت او نشان از افزایش اعتمادش به بینش « چقدر زیبا گفتی.»هنرمند با خوشحالی زیادی گفت: 

 اش داشت.شخصی

های کالس ها برای ایجاد عادتیم. بیایید در مورد قدرتمندترین روشبگذر»میلیاردر ادامه داد: 

دهیم. البته کالس ها را ادامه میهایی که تنها چند هفته آنجهانی پایدار حرف بزنیم. و نه عادت

 5آموزشی صبحگاهی، کامالً برای شما دو نفر ضروری است، زیرا گرچه االن شما دو نفر ساعت 

اما خواسته ما این است که این به یک عادت همیشگی شما تبدیل شود. و شوید، صبح بیدار می

های کالس جهانی در مورد یادگیری این است که افراد موفق، چگونه کنترل بخشی از ایجاد عادت

 «نفس و اراده بسیار قوی دارند. خوب، ما باید از همین جا شروع کنیم.

انگیز جا نبود. آن بنا واقعاً شگفتس دیگری در آنآن سه نفر در جلوی تاج محل ایستاده بودند. ک

 و اثباتی از مهارت در معماری و مهندسی بود.

جا یکی از بهترین کشورها و تاج محل یکی از من عاشق هندوستان هستم. این»میلیاردر گفت: 

 «عجایب هفتگانه دنیاست. خیلی زیبا است، نه؟

 «آره، خیلی.»فت: نوشید، گکارآفرین در حالی که قهوه داغی می
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های دیگرش، روی این یکی تر بطریمیلیاردر یک بطری آب بزرگ در دست چپش بود. مانند بیش

 ای قرار داشت. او آن نوشته را برای کارآفرین و هنرمند خواند:هم نوشته

شود. افراد برجسته و شهیر دنیای یک قهرمان در دوران راحتی بزرگ نمی

شوند که با عزم ثابت در برابر طوفان نوی میما، زمانی قوی، شجاع و مع

ترین توانید بزرگکنند. زمانی مینامالیمتی، سختی و تردید ایستادگی می

تان روبرو هایترین نقطه ضعفتان را شکل دهید که با بزرگهایقدرت

 شوید.

ط در جهت قدرت واقعی، نه از یک زندگی راحت، بلکه از یک زندگی با تالش زیاد و نظم و انضبا

داند درست است. زمانی قدرت واقعی را به دست تان میآید که خود واالیانجام کارهای الزمی می

خواهید تسلیم شوید و دست بردارید، ادامه دهید و به پیش بروید. وقتی آورید، که وقتی میمی

گروه کنید، آن زمان است که وارد کنید که باید تسلیم شوید اما مقاومت میاحساس می

ناپذیرى و عزم راسخ خودشان، دنیا را به شوید که با شکستهای پُرافتخار و قهرمان میشخصیت

 «کنند.مکان بهتری تبدیل می

 « ها را زده است، آره؟واو. ببینیم نویسنده بزرگی این حرف»هنرمند گفت: 

 «های من هستند.ها حرفنه. این»میلیاردر گفت: 



201 
 

 است. ROYALMIND.IRبزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران،  کلیه حقوق این کتاب متعلق به

آلود، ناگهان خانم بسیار دانید چه اتفاقی افتاد؟ در آن صبح مهکرد و میآقای رایلی دستش را بلند 

 پوشی ظاهر شد.خوش

بینیم. قربان، بسیار خوشحالیم که دوباره شما را در هندوستان می»به آقای رایلی سالم کرد و گفت: 

 «بفرمایید این هم چیزی که خواسته بودید.

 .میلیاردر کمی سرش را خم کرد و لبخندی زد

 نگار داد.  و او به آقای رایلی، یک شال پشمینه پُرنقش

دانید، پشمینه یک نوع پشم ظریف کشمیری است. پشمینه در زبان کشمیری، به طور که میهمان»

 «بینید، شما هم موافقید که شکل آن مانند طال است.طور که میاست. و همان« طالی لطیف»معنای 

ها متوجه کردند. آنآن دو شاگرد، به دقت به آن نگاه می جزئیاتی روی شال نقش بسته بود و

 جنگجوی اراده. 5-3-1آیین شدند که روی آن شال، این عبارت دوخته شده بود: 

نظیر بود. در این جا، شما داد. واقعاً بیرا توضیح می آنهایی بود که معنای زیر این عبارت، نوشته

 بینید.های آن را میهم نوشته

 های برترلمی در مورد عادتحقیقت ع 5

: اراده کالس جهانی، یک نیروی ذاتی نیست، بلکه مهارتی است که آن را با تمرین زیاد 1حقیقت 

 دهید. بیدار شدن در سپیده دم یک تمرین کنترل نفس عالی است.رشد می
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ندتر تر تمرین کنید، قدرتم: نظم و انضباط شخصی، مانند یک ماهیچه است. هر قدر بیش2حقیقت 

 شود. می

که خسته می شوند و نیاز به ریکاوری دارند، نیروهای ذهنی هم گاهی  : مانند عضالت3حقیقت  

  اوقات ضعیف می شوند و نیاز به استراحت و ریکاوری دارند.

 . برایکندرا دنبال میمتمایز  ییک الگوی چهار بخش ،هر عادت بزرگ موفقیت ایجاد: 4حقیقت 

 .به طور صریح آن را دنبال کنید ،نتایج پایدار ایجاد

های را در تمام حوزهخود کنترلی شما از زندگی،  حوزهدر یک  خودکنترلی: افزایش 5حقیقت 

است که  یعادت صبح، 5دهد. به همین دلیل است که پیوستن به باشگاه تان افزایش میزندگی

 دهد.ارتقاء می کند و تمام امور شما را زندگی شما را متحول می

 

 های قهرمانانهارزش عادت 3

 است.انسجام و پایداری  نیازمند: پیروزی 1ارزش  

 کند.شما را مشخص می عزت نفس اید، میزاناستمرار و انجام چیزی که شروع کرده: 2ارزش  

کنید، دقیقاً همان رفتار را در عموم هم گونه که در خلوت خودتان رفتار میشما همان: 3ارزش 

 خواهید داشت.
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 خودانضباطی اسپارتان  نظریه عمومی 1

دهند، حتی اگر بسیار هایی هستند که کارهای سخت اما مهم را انجام میقهرمانان آن

 ناخوشایند باشند.

من آرزوی یک زندگی راحت را ندارم، زیرا در چنین »هایش را بست و گفت: میلیاردر چشم

خواهم تا بهترین دگی چالش برانگیز را میزندگی، هیچ رشدی برای قدرتم وجود ندارد. من یک زن

ناپذیر را به من را نشان دهد. یک زندگی چالش برانگیز، یک اراده آهنین و یک شخصیت شکست

این شال هدیه من به شما دو نفر است. لطفاً پنج حقیقت علمی، آن سه ارزش و یک آورد. وجود می

های کند تا روشاین به شما کمک میخوانید. آن را به دقت ب خودانضباطی اسپارتان نظریه عمومی

 «های پایدار را یاد بگیرید.ایجاد عادت

ی با لبخندی روی لب، . مرد جوانپدیدار شداز یک پارکینگ خالی  ای، کالسکهدر عرض چند لحظه

 های واکس زده پوشیده بود.ها آمد. او یک ژاکت خاکستری، شلواری قشنگ و کفشبه سوی آن

 « سالم قربان.»لیاردر بود. جلو آمد و با احترام زیادی گفت: او معاون می

 هایش را بهم زد و جواب او را داد.میلیاردر دست

 «دانید؟شما دو نفر، داستان تاج محل را می»از کارآفرین و هنرمند پرسید: 

ستش او یک دفترچه یادداشت و یک خودکار در د«  لطفاً در مورد آن به ما بگو.»کارآفرین گفت: 

های میلیاردر در مورد استفاده نادرست از تکنولوژی و تأثیر منفی آن بر خالقیت و بود. حرف
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وری، تأثیر زیادی روی کارآفرین گذاشته بود. او امروز النگویی در دستش بود که روی آن بهره

 «پیوندند.وقتی در خواب هستید، رؤیاها به حقیقت نمی»نوشته شده بود: 

طور که تان خواهم گفت. داستان بسیار قشنگی است. همانحتماً برای»حالی گفت: میلیاردر با خوش

که باعث ایجاد این بنا شده است، بسیار عاشق همسرش  94شما دو نفر عاشق هم هستید، شاه جهان

رفت،  دنیااز  1631او به عنوان نمادی از عالقه و احترام زیاد به همسرش، ممتاز، که در سال  بود.

متعهد به ساخت بنایی کرد که تا پیش از آن دنیا، مانند آن را به خود ندیده بود. یک خودش را 

 «گر این بنا، عمق احساسات این مرد را درک کنند.بخش تا تمام افراد نظارهنظیر و الهامبنای بی

کنم، حس عجیبی پیدا وقتی به آن نگاه می»گفت: کرد، نگاه مینمای سنگ مرمر هنرمند که به 

 تر از هر زمان دیگری بود.تر و آسودهتر، با اعتماد به نفساو بسیار آرام« کنم.می

منم همین طور. دیدن تاج محل، تنها یک گشت و گذار عقلی نیست، »ای گفت: میلیاردر با خنده

کند تا بدانیم به عنوان ترین افراد را بیدار میحسحیات روح است. این بنا حتی بی بلکه تجدید

، قادر به انجام چه کارهایی هستیم. خوب، حاال به ادامه داستان گوش کنید. وقتی مهاراجه انسان

طور که خودتان هم تصمیم خودش را گرفت، فرآیند تبدیل این هدف به واقعیت آغاز شد. همان 

شما در حال حاضر، بینش بسیار . استمضحک  توهمیک طلبی بدون عمل کردن، تنها جاهدانید، می

فرآیند یک این واقعاً  ای شدن دارید. تسلط و مهارت، یک رویداد ناگهانی نیست.از افسانه روشنی

نیاز داشته باشد فداکاری و رنج و سختی  و به وقفه است که ممکن است چندین سال طول بکشدبی

                                                            
94 Shah Jahan 
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 ای بااین تفاوت افراد افسانههای رقابتی است. این یکی دیگر از مزیت. به سطح جهانی برسدتا 

ای، توانند برای مدت کوتاهی عالی باشند، اما افراد برجسته و افسانهافراد عادی است. همه می

زیادی است. امروزه صبر و شکیبایی و این نیازمند کنند. عملکرد عالی را تمام زندگی حفظ می

 م هستید؟اند. متوجه منظورمتأسفانه اکثر افراد، این نوع صبر و شکیبابی را در خودشان رشد نداده

، یک سخنرانی برای فروشندگان صنعت بیمه داشت. او نام آن را، 95چند دهه قبل، آلبرت گری

ترین عامل موفقیت افراد در نامید و شامل سی سال مطالعه او روی مهم مشترک موفقیت وجه

 «تجارت، خانواده، سالمتی و زندگی معنوی و مادی بود.

 «آن وجه مشترک چه چیزی بود؟ ،خوب» :پرسید ،دنوشیاش را میکارآفرین در حالی قهوه

اما  ،شودبه من یاد داده بودند که سختکوشی باعث موفقیت می :گفت آلبرت» ادامه داد:میلیاردر 

 ،اند. به همین دلیلدست نیاوردهه اما موفقیتی ب ،کنندام که سخت تالش میمن افراد زیادی را دیده

 «موفقیت نبود. دلیل اصلی ،متقاعد شدم که سختکوشی

 «پس چه چیزی است؟ ،خوب»  :هنرمند با اشتیاق پرسید

بسیار  ،این وجه مشترک موفقیت :گویدگویم. آلبرت گری میاالن می» :میلیاردر با خنده گفت

کارهایی  این افراد ،راز موفقیت تمام مردان و زنان بسیار موفق بسیار بزرگ و قدرتمند است.

 «د عادی و بازنده دوست ندارند آن کارها را انجام دهند.دهند که افرامیرا انجام 

                                                            
95 Albert E.N. Gray 
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 «ساده و عمیق.» :گفت ،نوشیداش را میهنرمند که او هم مانند کارآفرین قهوه

آورند تا کارهایی را وجود میه این عادت را در خودشان ب، افراد بسیار موفق» :میلیاردر ادامه داد

. این افراد موفق، این کارها را ن کارها را انجام دهندکه افراد متوسط دوست ندارند آ انجام دهند

گونه تسلط شخصی و نظم حتی اگر انجام آن کارها را دوست نداشته باشند. و ایندهند، انجام می

 «.را در خود ایجاد می کنندهای جدید کند و عادتها رشد میباط شخصی آنضو ان

من » :کرد. با خودش گفتباره هنر خودش فکر میهنرمند سرش را به نشانه تأیید تکان داد. او در

 ،ام. من همیشه درباره نظرات دیگرانخودم را محدود کرده ،واقعاً به خاطر شک و تردیدهایم

 ،و آقای رایلی ام به اندازه کافی هنرم را نشانم دهم.گونه نتوانستهدرباره کارم نگران هستم و این

 ام تسلط شخصی را درام و نتوانستهارزشمند را انجام ندادهاما  ،گوید. من کارهای دشواردرست می

خواهم انجام من تنها هر کاری را که دوست دارم و در هر زمانی که می وجود بیاورم.ه خودم ب

م. گاهی تنبل هستم و بخواکنم و گاهی تمام روز را میکمی رانندگی می ،دهم. برخی روزهامی

باط ضهیچ جریان ثابت، و ساختار و نظم و ان ،ند چوبی در آبمن مان کنم.گاهی بسیار تالش می

و وقتی به کمی پول نیاز  دهم.های ویدیویی اختصاص میواقعی ندارم. من وقت زیادی را به بازی

که آرام باشم و روی تمام مهارتم تمرکز کنم  به جای این ،کنمدر نقاشی کشیدن عجله می دارم،

 « توانایی من را نشان دهد و حوزه فعالیت من را متحول کند.و بتوانم اثری را خلق کنم که 

به مدت بیست و دو سال  بیش از هزار » :وباره به داستان تاج محل برگشت و ادامه داددمیلیاردر 

جا ههزاران فیل جاب اهای مرمر را بسنگها آن ای گرم هندوستان سخت تالش کردند.ونفر در آن ه
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این بنای کنونی را به وجود  مداوم تالش کردند تاطور ه ب ،عتگرانکردند و هنرمندان و صنمی

اما متمرکز، نترس و صبور  ،ها با مشکالت معماری، محیطی و اتفاقات تلخی مواجه شدندآن آوردند.

 «شان را انجام دهند.تمام تالش ،یاؤباقی ماندند و متعهد بودند تا برای به تحقق در آوردن آن ر

 « نکردنی است. واقعاً داستان باور» :گفت ،کرده به تاج محل نگاه میهنرمند در حالی ک

 :آمدند. کارآفرین پرسید ناگهان یک پروانه و چند قمری در باالی سر میلیاردر به پرواز در

 :او پیراهنی پوشیده بود که روی آن نوشته شده بود« ها چیست؟راستی جریان این پروانه و قمری»

 «خودت باش.»

دانند چگونه از آن ما همه جادویی داریم. اکثر افراد نمی» :ر خیلی کوتاه و اسرارآمیز گفتمیلیارد

این بنای مجلل به پایان رسید. و ساختن  ،گفتم. بعد از دو دههخوب، داشتم می استفاده کنند.

 « ترین آثار و بناهای این کره خاکی ساخته شد.ه یکی از باشکوهنگواین

جا آوردی. واقعًا عاً تحت تأثیر قرار گرفتم. بسیار از تو ممنونم که ما را به اینواق» :کارآفرین گفت

 «از تو ممنونم.

و سپس به کارآفرین نگاه « مهاراجه بسیار به همسرش عالقه داشته است. حتماً» :هنرمند گفت

 کرد.

واجه شدن مثالی خوبی از تعهد داشتن به یک عادت جدید در هنگام م ،تاج محل» :میلیاردر گفت

 بمانید. وفادارتان هایآلایده هها هم باید ببلکه در سختی ،ها است. شما نه تنها در راحتیبا دشواری
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 ،مین دلیل است که درس امروز شما بسیار مهم است. چیزی که در حال یادگیری آن هستیده و به

به اجرا در  ،گذارمیای را که با شما در میان مکند تا بخش زیادی از فلسفهبه شما کمک می

خواهم مدلی را طراحی کرده است و من می ،ها کار روی افراد بسیار موفقافسونگر با سال بیاورید.

درس امروز در مورد این نیست که چرا باید عادت سحرخیزی را در  در مورد آن به شما بگویم.

تان در تمام زندگی درس امروز در مورد چگونگی ایجاد این عادت وجود بیاورید.ه خودتان ب

 «است.

 ،های عملی نیاز دارم تا بتوانم بعد از این ماجراجوییاین عالیه. من واقعاً به روش» :هنرمند گفت

 « صبح از خواب بیدار شوم. 5چنان ساعت هم

 «پس بزن بریم. ،خوب» :گفت رمیلیارد

افراد بسیار بانفوذی از  عموالً ند که منعبور ک از ورودی، مور امنیتی اجازه دادند تا آن سه نفرأدو م

هایش را شروع میلیاردر حرف ،وقتی در درون آن بنا بودند و هنوز تاریک بود کردند.جا عبور میآن

 کرد. 

هایی که هر روز صبح مانند ای داریم. برای آنکنندهانگیز و گیجامروز ما دوران بسیار هیجان»

دانند چه اتفاقی ها نمیزیرا آن ،و ترسناک خواهد بود آینده بسیار سخت، خطرناک ،ها هستندقربانی

 در برابر مشکالت محیطی، اقتصادی و اجتماعی بدون حامی ،طور قطعه ها بافتد و آنبرای آن می

اند، قهرمان هایی که عادت صبحگاهی را در خودشان ایجاد کردهاما آینده برای آن خواهند بود.
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اند، بسیار غنی، قهرمانانه و صیت قوی را در خودشان ایجاد کردهاند و شخشان را رشد دادهدرون

گونه اند و اینهای صبحگاهی کالس جهانی مجهز کردهها خودشان را با عادتآن مؤثر خواهد بود.

کنند ها را به حسی عمیق از روشنی و آرامش تبدیل میو سردرگمی ،ها را به موقعیتتمام سختی

این است که مغز شما  ،گویماولین چیزی که به شما می دهد.ه شدن میها اجازه برندکه به آن

که در زندگی شخصی و کاری  ییهادانم آنمی ،بله ساخته شده است. پرورش دادن،برای توسعه و 

 5 باشگاهکه با عضو  دگویند امکان ندارمی ،دارند محدوداند و یک ذهنیت خودشان گیر کرده

توانند نمیثابت کنند که به شما جنگند تا خر میآها تا آن .برسیدالزم های به پیشرفت، صبح بودن

کنند شان را میها تمام تالشآن تر کنند.وری، کامیابی و عملکرد و تأثیرشان را بیش، بهرهخالقیت

ها آن العاده داشته باشید.توانید یک زندگی شخصی و کاری فوقتا شما باور کنید که نمی

ها واقعی اند و باور دارند که ناتوانی آنبرای تغییر دور انداختهرا درت خودشان هاست که قمدت

کنید که قدرتی واقعاً باور می ،در نهایت ،تان را نادیده بگیریدهایقدرت ،اگر به مدت زیادی است.

 ،تعدادحقیقت این است که این افراد خوب و با اس داستان کامالً متفاوتی دارد. ،ندارید. اما واقعیت

منفعل هستند و  ،به جای فعال بودن ،بسیاری از افراد شان تباه شود.اند تا نیروهای دروناجازه داده

شان د مانند رهبران عمل کنند و زندگینتواناند که چرا نمیهایی را شکل دادهها و بهانهتوجیه

 کند. پیشرفتمام عمرمان تواند در تکند که مغز ما میامروزه تأیید می لمع درخشش داشته باشد.

نامند و این یعنی مغز انسان مانند یک ماهیچه است که پذیری عصبی میانعطافاین پدیده زیبا را 

شما باید خوب مغزتان را تمرین دهید تا ، خوب شود.میقدرتمندتر  م،اگر آن را تمرین دهی
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 ،تر تمرین کنیدرا بیش هاهر قدر این عادت تان عادی شوند.هایی مانند سحرخیزی برایعادت

 «به این موضوع فکر کنید و سپس به آن عمل کنید. ،شوند. خوبتر و آشناتر میتان آسانبرای

کنم دهیم. فکر می پیشرفتتوانیم مغزمان را دانستم که میاال نمیحمن تا » :کارآفرین گفت

آن  ،کند و در نهایتار میمغزمان با ما ک ،کنیم تکرارتر عادتی را هر چه بیش :خواهی بگوییمی

 «درسته؟ ،شودبخشی از ما می ،عادت

بسیار خوشحال شد  ،گیرندهایش را یاد میدید دو شاگردش خیلی خوب درسمیلیاردر که می

شما مغزی  در واقع، اید.بله. شما مغزی را خواهید داشت که برای داشتن آن تالش کرده» :گفتو 

آن را دارید. شما این مغز را داشتن نه مغزی که آرزوی  ،یدرا خواهید داشت که شایسته آن هست

اگر مدام تلویزیون تماشا کنید و به دنبال اهداف  آورید.دست میه اساس نحوه استفاده از آن ب بر

رود. و این مغز شما تحلیل می ،های دیگرمانند سایر ماهیچه شود.مغزتان ضعیف می ،بیهوده بروید

شود. تر میتر و قدرت پردازش کمتر، یادگیری پایینعیفضیط شناختی وجود آمدن شراه باعث ب

 رسید.تان نمیبه اهداف و در  نهایت

تر و شود و باعث بیشتر میقدرتمنداز طرف دیگر، اگر از مغزتان درست استفاده کنید، مغزتان 

 شود.وری و تأثیر شما میبهتر شدن عملکرد، بهره
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 96لندن صورت گرفت و  مشخص شد که هیپوکامپ شهرگان تاکسی ای روی مغز رانندمطالعه

 «دانید چرا؟تر از افراد عادی بود. میبسیار بزرگ ،ها که مسئول استدالل فضایی در مغز استآن

 «به دلیل پیچیدگی سیستم خیابانی در لندن.» :هنرمند با اعتماد به نفس گفت

ها و با بلند کردن وزنه ،که شما در باشگاه طورکامالً درست است. خوب همان» :میلیاردر گفت

هیپوکامپ  ،رانندگان لندن هم هر روز با رانندگی ،کنیدتان را برجسته میاندام ،حرکات ورزشی

ها چقدر قدرتمند هستند؟ این یک مثال عالی از بینید انسانمی کردند.تر میخودشان را بزرگ

توانیم مغزمان را قوی می، اگر بخواهیم داریم. پذیری عصبی است که ما همه در خودمانانعطاف

تنها ، در حال حاضر در این مورد خوب مطالعه کنید.، کنیم و آن را شکل دهیم. وقتی به خانه رفتید

این  ،شوددارد. و چیزی که باعث متمایز شدن افراد موفق می پذیریبدانید که مغز قابلیت انعطاف 

است که باید برای  بهایی ،های روزانهکه مشکالت و ناراحتیکنند ها واقعاً درک میاست که آن

 «موفقیت پایدار بپردازند.

 میلیاردر دستش را در جیبش فرو کرد و پاکتی را به کارآفرین داد.

 « نامه درون آن را برای ما بخوان. ،لطفاً پاکت را باز کن و با نهایت اشتیاق و باورت»

 :97ویلیان ارنست هانلی ،ر انگلیسیکارآفرین نگاهش به نقل قولی از شاع

 

                                                            
96 hippocampus 
97 William Ernest Henley 
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 مهم نیست که گذرگاه چقدر تاریک باشد 

 ای از پیامدهای تقدیر ندارممن واهمه

 من، ارباب سرنوشت خویش هستم

 من ناخدای سرشت خودم هستم.

 

اند. های زیادی روبرو شدهدر زندگی با سختی ،تمام افراد موفق و قهرمانان» :میلیاردر ادامه داد 

شان را نشان دهند. هایناپذیر بودند تا تواناییها مشتاق و توقفآن سخت تمرین کردند. هاآن

برای  ،این افراد ( گرفته شده است.sufferاز رنج بردن ) ،(passionریشه التین کلمه اشتیاق )

ها و تحقق ها برای افرایش مهارتاند. آنشان رنج بردههایتحقق اهداف و بلندپروازی

های رنج، ها در مسیر تسلط و مهارتآن اند.اند و سختی کشیدهشان فداکاری کردهیهاقدرت

 «شان نشدند.هایاند و تسلیم وسوسهشدیدی را تحمل کرده

این است که داوطلبانه خودتان را ، بهترین روش برای ساختن اراده و عزم راسخ» :گفت میلیاردر

نامد. وقتی خیلی جوان می« کنندهسناریوهای تقویت»افسونگر این را  در شرایط سخت قرار دهید.

توانستم خودم را به انجام کارهایی متقاعد کنم که دوست نداشتم، خیلی زود تسلیم بودم و نمی

افسونگر  دادم.ها را تمرین نمیزیرا آن ،های خودانضباطی من بسیار ضعیف بودند. ماهیچهشدممی

 ،صبح را در خودم به وجود بیاروم و همیشه با من بمانند 5ای هکه بتوانم عادت دانست برای اینمی
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های دشواری قرار دهم. و این شدم. او از من خواست تا خودم را در موقعیتتر میباید بسیار قوی

 «کار واقعاً مؤثر بود.

 « هایی؟چه موقعیت» :هنرمند پرسید

 «خوابیدم.ای یک بار روی زمین میمن هفته»

 «جدی میگی؟» :کارآفرین پرسید

گرفتم. ای دو بار روزه میهفته و گرفتمبله، کامالً. و هر روز صبح دوش سرد می» :میلیاردر گفت

تر توانستم واضحوقت بسیار زیادتری داشتم و می ،گرفتمانگیز بود که وقتی روزه میواقعاً شگفت

تنها با شلوار ورزشی و یک  ،جادر زمستان سرد آن ،و وقتی در آپارتمان در زوریخ بودم فکر کنم.

شما توانایی رسیدن به »میلیاردر ایستاد و ادامه داد:  دادم.تمرینات زمستانی را انجام می ،شرتتی

ترین چیز، تمرین مغزتان برای کند. مهمخود کنترلی سطح جهانی را دارید. علم، این را تأیید می

گونه است که افراد راده خودتان است. اینهای اتوسعه دادن مسیرهای جدید و رشد دادن ماهیچه

ها هایی سر راه آنناپذیر شوند و مهم نیست چه مشکالت و دشواریتوانند قوی، شجاع و شکستمی

شان برسند. رسیدن به شجاعت و توانایی دهند تا به اهداف درخشانگیرد، زیرا ادامه میقرار می

زرگی نیاز دارید، کار آسانی نیست. نه اصالً آسان برای انجام کارهای دشوار که برای رسیدن به ب

نیست. این یک تمرین داوطلبانه است. برای سرسخت بودن و داشتن یک اراده آهنین، شما نیاز به 

تان را نابود کنید. این، من های دورنخواهم اهریمنفداکاری و از خودگذشتگی دارید. از شما می
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خود را با  ،انسان منطقی»گوید: اندازد. او میرا به یاد سخنان جرج برنارد شاو می

کند که جهان تالش می ،دهد. انسان غیرمنطقیجهان وفق می

ها وابسته به انسان دهد. بنابراین، تمام پیشرفترا با خود وفق 

 «غیرمنطقی است.

تغییر  تان برایهایطلبیها، استعدادها و جاهمنظورم این است که، وقتی زمان نشان دادن توانایی

 « شود، هرگز با خودتان منطقی نباشید.دنیا می

قبل از بهتر کردن دنیا، باید خودتان را دوست داشته »ای ایستاد و سپس ادامه داد: برای لحظه

 «باشید.

 « بخش است.های جرج برنارد شاو خیلی الهامحرف»هنرمند گفت: 

تان به باالترین را تمرین دهید تا ارادهدهد اگر خودتان تحقیقات نشان می»میلیاردر ادامه داد: 

ترین دستاوردها برای داشتن یک زندگی عالی خواهد بود. ببنید میزان برسد، این یکی از بزرگ

تری نسبت به ما ترین افراد، اراده ذاتی بیشایترین ورزشکاران و افسانهگویند بزرگاین که می

ن است که افراد برجسته مانند افراد عادی بودند داشتند، کامالً ساختگی و دروغ است. حقیقت ای
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ها برای مدیریت خودشان های عالی روزانه قدرت آنو با تمرین زیاد و مداوم، برای داشتن عادت

 «ها را به انواع افراد برجسته درک کرد.گونه جامعه، آنتر شد و اینها بیشو مقابله با وسوسه

های کوچک اگر پیشرفت»گرفت و گفت: هنرمند با خوشحالی دست کارآفرین را 

اهمیت هستند، در مدت زمان زیادی ادامه دهید، روزانه را که به نظر بی

 «رسید.انگیزی میبه نتایج شگفت

 « کامالً درست است.»میلیاردر گفت: 

های واقعی مانند مردم عادی شروع کردند. اما این افراد برای افزایش توان و قدرت خود، نابغه»

ای ایفاکنندگان افسانه»ر زیاد تمرین کردند و به سطح جهانی رسیدند. افسونگر به من یاد داد: بسیا

بردند که چگونه کنند، به طوری که از یاد میهای مدیدی، شکوهمند بودن را تمرین میبرای مدت

 «های عادی عمل کنند.به روش

دانم که هر دوی ما خواستار چون میخب، االن دقیقاً از کجا شروع کنیم؟ »کارآفرین پرسید: 

های عالی هستیم که تا پایان زندگی، با ما بمانند. مخصوصاً عادت تر و عادتانضباط فردی بیش

 «   صبح. 5بیدار شدن در ساعت 

 «دنبالم بیایید.»میلیاردر گفت: 
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ریک گذشتند ها از چند اتاق تاها را به سمت راهروی آرامگاه راهنمایی کرد. آنآقای ریلی، آن

سیاهی وجود داشت. او یک تکه گچ برداشت و ای، تخته کوچکی شدند. در گوشهو وارد اتاق 

 شروع به کشیدن نموداری کرد.

ها است. نقطه گیری عادتاین مدل ساده بر اساس آخرین مطالعات در مورد چگونگی شکل»

به سادگی  محرکی. خیزیسحر عادت ایجادبرای  محرکیاست.  محرکآغاز شما، ایجاد نوعی 

صبح زنگ بخورد. زمانی که به رم برسیم،  5تان که سر ساعت یک ساعت کوکی در کنار تختخواب

 تان باشد. گویم که چرا نباید هیچ تکنولوژی در اتاق خواببه شما می

 «رم؟»کارآفرین و هنرمند، هر دو  با هم یک صدا گفتند: 

صبحگاهی  روالرا داشتید، قدم بعدی  محرکزمانی که این »اعتنایی کرد: میلیاردر  به آنان بی

 «است.

 «مان بیرون بیاییم، درسته؟خوب، یعنی از تخت»کارآفرین پرسید: 

هایی تان بیرون بیایید، قبل از این که توجیه و بهانهبله. اما باید خیلی زود از تخت»میلیاردر گفت: 

دانم که در آغاز، این کار سختی خواهد د. البته میتان بمانیتر در تختبیاورید که چرا باید بیش

 «بود.

تمام تغییرات در ابتدا سخت، در میانه آشفته و در پایان عالی »هنرمند میان حرف او آمد و گفت: 

 «هستند.
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تان را دهد تا عادتبله، کامالً. قدم بعدی تعیین کردن پاداش است. پاداشی که به شما انگیزه می»

را  20/20/20هایی تعیین کنید. وقتی فرمول تان پاداشهاییشه برای موفقیتادامه دهید. هم

، دقیقاً باید 6تا  5تان توضیح دادم، به شما خواهم گفت که در ساعت پیروزی و بین ساعت برای

 «چه کارهایی را انجام دهید.

ن خواهی ایرفیق تو اصالً می»هنرمند دوباره میان حرف او آمد و با هیجان گفت: 

 «را به ما یاد بدهی؟  20/20/20فرمول

ی فردا صبح است. باید موضوع جلسه  20/20/20فرمول»میلیاردر در نهایت وقار و  نزاکت گفت: 

پاداشی را تعیین کنید. این همان چیزی است که پژوهشگران برجسته در مورد قدرت اراده به ما 

ضروری هستند. پاداش شما برای از خواب گویند که این قدرت، برای ایجاد رفتارهای پایدار می

تواند یک تکه شکالت تلخ برای دسر، چرت نیمروزی، یا هر چیز برخاستن با طلوع آفتاب، می

تواند این پاداش، خرید کتابی باشد که بسیار مشتاق خرید آن بودید. خودتان دیگری باشد. می

 «پاداش را تعیین کنید.

مطمئن بود که این اطالعات، بازی تجارتش را به طرز معنادار  حاال او« فهمیدم.»کارآفرین گفت: 

 دهد.و قابل توجهی ارتقاء می

بهترین روش برای سرکوب خود رسیم. تکرار. خوبه. حاال به قدم بعدی می»میلیاردر گفت: 

ها، تکرار منظم است. شما باید ثابت قدم باشید و عزم راسخی داشته تان و رهایی از وسوسهضعیف



218 
 

 است. ROYALMIND.IRبزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران،  کلیه حقوق این کتاب متعلق به

کنید. هر بار تر میتان عمیقتان را با خود واالیدهید، رابطهید. هر بار که این کار را انجام میباش

کنید. شکوه واقعی تر میتان را بیشتان را تطهیر و ارادهخیزید، شخصیتکه صبح از خواب برمی

 «ناپذیر خواهید شد.دهد. شما شکستشما در روشنایی صبح خودش را نشان می

ام و این واقعاً در پیشرفت من بسیار زیاد در مورد قهرمانان ورزشی مطالعه کرده»ین گفت: کارآفر

ها، شرکتم، کمک زیادی به من کرده است. و چیزی که یاد گرفتم، این بود که عامل پیروزی آن

 «شان بوده است.هایها در هنگام تمریننظم و انضباط آن

ها در لحظات حساس، در نتیجه تکرار و تمرین زیاد انه آندقیقاً. حرکات هوشمند»میلیاردر گفت: 

 «بوده است.

خواهم قبل از رفتن، در مورد مدل آموزشی مهمی حرف بزنم و بدانید که ایجاد یک عادت می

خواهم چند نکته دیگر در جدید، به یک پروسه شصت وشش روزه نیاز دارد. اما قبل از آن، می

 .مورد خودانضباطی به شما بگویم

بهانه را کنار دانم که دیگر عالیه، درس امروز برام درس بزرگی بود. می»هنرمند جواب داد: 

هایی در تنظیم تناسب دهم. همین حاال هم پیشرفتو مطمئنم کیفیت هنرم را ارتقاء میگذارم می

 «اندامم داشتم.

 «آره، بهتر شدی!»کارآفرین جشمکی زد و گفت: 
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شود که احساس خستگی کند. که قدرت اراده، تنها زمانی ضعیف می خب، به  یاد داشته  باشید»

نامند. تصور کنید شما هر روز صبح با می« 98فرسایش قدرت کنترل»داشمندان، این شرایط را 

ها ترین فعالیتخواهم که مهماز شما میبه همین دلیل است که شوید. خودکنترلی کامل بیدار می

تان در قدرتمندترین تان را زمانی انجام دهید که ظرفیتهای درونبرای ارج و ترفیع امپراطوری

قرار دارد. برای مثال، زمانی که در حال سپری کردن روزتان هستید، به  -صبح 5ساعت  -حالت

دهید، توانایی شما برای تان را انجام میکنید و وظایفتان را چک میهایروید، پیامجلسات می

این یابد. ها و مدیریت تمایالت ضعیف افزایش میبرای کنترل وسوسهخودساماندهی و قدرت شما 

دهند که موجب ای را انجام میکارهای احمقانه،دهد که چرا افراد بسیار موفقحقیقت، نشان می

ها شود، آنگیرند و وقتی شب میهای مهمی میها تمام روز تصمیمآنشود. شان مینابودی حرفه

حل استراحت و بنابراین، کلید و راه د داشت.نشان نخواهمیل و نیازهای هیچ انرژی برای مدیریت

اجازه ندهید که بیش از حد خسته شود. قدرت اراده، زمانی به  مغزاست. هرگز به  آزادی به مغز

گیریم رسد که بسیار خسته باشید. ما زمانی بدترین تصمیمات را میترین حالت خود میضعیف

 «.حتماً زمانی را برای استراحت به مغزتان اختصاص دهیدانده هستیم. پس که بسیار خسته و درم

با همان آرامی و وقار قبلی گفت: خشن.  کنندهآقای ریلی شروع به سرفه کرد. یک سرفه نگران

به همین دلیل دهد. آه، لطفاً این را هم بدانید که نظم و ترتیب بیرونی، انضباط شما را افزایش می»

 «بسیار ساده و دیوارهای آن کامالً سفید بود. استیو جابز کارمحل  بود که

                                                            
98 ego depletion 



220 
 

 است. ROYALMIND.IRبزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران،  کلیه حقوق این کتاب متعلق به

، لباس ثابتی را می پوشندبسیاری از نوابغ، هر روز  که شاید به همین دلیل است»هنرمند گفت: 

کنند که ما ها درک میشان را حفظ کنند. و آنخواهند نظم و ترتیب و ساختار زندگیها میآن

 شویم. چنین تمرکز ذهنی از خواب بیدار میحدودی قدرت اراده و همهمه، هر روز صبح با مقدار م

های کوچک و جزئی، مانند این که ارزشمند را با انتخاب قدرت ارادهبنابراین به جای این که این 

عوامل اساسی را به حالت چه چیزی بخوریم و چه بپوشیم هدر دهند، تا حد ممکن، بسیاری از 

های مهم متمرکز ترین قدرت خود را در یک سری فعالیتدرند بیشآورند و قاخودکار در می

یابند. اگر هر روز هنرم و تری نیز دست میفهمم که چگونه نوابغ حتی به نبوغ بیشحاال میکنند. 

بردم. برای مثال، دیگر گیری رنج نمیدادم، دیگر از خستگی تصمیمچند کار دیگر را انجام می

 «خورم.زیادی نمی کنم، هله هولهحمقانه را نگاه نمیهای تلویزیونی ابرنامه

تمام تغییرات در ابتدا سخت، در میانه دانید که بسیار خوب. حاال شماها می»میلیاردر گفت: 

. حاال وقت آن است که سخنان افسونگر را به حالت مدلی واسازی آشفته و در پایان عالی هستند

طوری نیروی محرکه کند و اینت را به تشریح بیان میگیری هر عادی شکلکنیم که سه مرحله

دوست  سحرخیزی دارید. قطعاً چیزی را که قرار است یاد بگیرید، عادتتری برای  شروع بیش

 «.خواهید داشت

کرد، از داخل کیفش یکی از مأموران امنیتی که آن سه نفر را به داخل ساختمان راهنمایی می

 اش را روبروی آن گرفت. چهار چوب آموزشی به شرح ذیل بود:هچراغ قویک جدول بیرون آورد. 
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شما در رمزگذاری هر »کرد، گفت: آقای ریلی، در حالی که به اولین مرحله نمودار اشاره می

کنید. به کارتان ادامه دهید و عبور میسخت و ویران کننده عادت جدید، از یک دوره مقدماتی 

اند و روند راه پیدا خواهید کرد که مسیرهای عصبی جدید تشکیل شده قطعاً به مرحله دوم این

و  -به مرحله آخرسرانجام شود. این همان مرحله میانی آشفتگی است. اندازی واقعی آغاز میراه

 رسید: یکپارچه کردن.می -انگیزشگفت
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-طول می های پژوهشی دانشگاه کالج لندن، کل تمرین تقریباً شصت و شش روز بهطبق داده

نامد. شصت و شش روز تمرین برای می روز 66کمینه افسونگر این حقیقت قدرتمند را،  انجامد.

این که یک عادت جدید برای خودتان ایجاد کنید. حداقل به مدت شصت و شش روز، به قولی 

ار را افتد، در هر صورت، این یک کاید، پایبند باشید. مهم نیست چه اتفاقی میکه به خودتان داده

 دهم.. این را از ته قلبم به شما  قول میزندگی تان را برای همیشه متحول کنیدانجام دهید و 

دقت کنید که همه تغییر و تحوالت در ابتدا سخت هستند. به همین دلیل است که افسونگر مرحله 

هرگز نامگذاری کرده است. اگر تغییری در شروع کار سخت نبود، « ویرانی»اول را تحت عنوان 

تان و شد. قرار بر این است که سخت باشد، چون الگوهای گذشته ذهنتغییری واقعی قلمداد نمی

های کهن و منسوخ عملکرد نویسید و روشتان را مجدداً میعواطف و قلب یگذشته هایبرنامه

ثانیه  تری در شصتدانید که چرا شاتل فضایی، از سوخت بیشبرید. آیا میخودتان را از بین می

 «کند؟استفاده میکل سفرش  اول پس از پرتاب، در مقایسه با زمان

قوی برای غلبه بر گرانش  ییچون شاتل فضایی به نیرو»هنرمند با اعتماد به نفس جواب داد که: 

 «نیاز دارد. زمین

ه تری برای غلبه بر نیروی اولیدقیقاً. شاتل به سوخت بیش»میلیاردر در تأیید حرفش جواب داد: 

. یابدبه تکانش دست می دهدو رسیدن به سرعت گریز نیاز دارد. اما زمانی که این کار را انجام می

دقیقاً به همین شکل است. الزم است که  -مرحله ویرانی–اولین مرحله در ایجاد هر گونه عادت 

برانگیز سیار چالشاند، غلبه کنید.  این حالت، در ابتدا بکه عمیقاً در نهادتان سرشته شده یبر عادات
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اید، در بیدار شدن هایی که با من بودهگویم. هر دوی شما در طول صبحاست. حقیقت را به شما می

اما هنگامی که در مرحله اول هستید، در بیست و دو اید. صبح، عملکرد خوبی داشته 5سر ساعت 

-ا بخشی از پروسه پایهشوید. جای نگرانی نیست، این تنههایی مواجه میروز اول، با یک سختی

 تر هستند. گذاری عادت کسانی است که خواهان زندگی مرفه

دم بیدار شوند، دشوار خواهد بود. هر روز این مرحله برای اکثر افرادی که حاضرند قبل از سپیده

ها سحرخیز کنند. آنان از این شکایت دارند که آنآنان احساسی مانند تسلیم شدن و کم آوردن می

اند و ارزش این همه سختی و مشقت را ها برای این روال زندگی ساخته نشدهد. این که آننیستن

ندارد. توصیه من ساده است: هر طور که شده ادامه دهید.  سرسختی و استقامت، کلید رسیدن به 

ترین نیز هستند. به یاد آیند، باارزشترین به شمار میاست. چیزهایی که سخت و استادی تسلط

ترین افراد ه باشید که انجام کارهای سخت که اهمیت زیادی دارند، همان چیزی بود که موفقداشت

ها را پذیرفتند. این قانون ترین قهرمانان تمدن ما با آغوشی باز و با قدرتی که داشتند، آنو بزرگ

که شما  زمانی که باید تصمیم بگیرید، همیشه موردی را انتخاب کنیدرا هم به یاد داشته باشید: 

 دهد.ی شما را ارتقاء میراند و استعداد، ذوق و قریحه، و مهارت شخصی شکوفا نشدهرا به جلو می

و انصراف دهید، ثابت قدم باشید و پشتکار  تسلیم شویدبنابراین زمانی که این حس را دارید که 

رات منفی، عواطف که تفکداشته باشید. به زودی به مرحله بعدی وارد خواهید شد. و متوجه باشید 

 «هستند. فرآیند ایجاد عادت جدیدو خواست شدید برای انصراف، بخشی عادی و طبیعی نامتعادل 
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های قدیمی است، بنابراین ی ویرانی و نابودی روشچون مرحله اول کالً درباره»کارآفرین پرسید: 

 « گذاری هستند، درسته؟های جدید قابل پایهبه همین دلیل است که روش

دقیقاً همینطور است. صرفاً به این دلیل که »کرد، گفت: لیاردر در حالی که حرفش را تأیید میمی

توانید آن را انجام دهید. در گذشته قادر به انجام کاری نبودید، به این معنی نیست که االن هم نمی

ه ارزشمند الزم است تکرار کنم که اگر تحول و تغییر در ابتدا سخت نبود، پس واقعی و در نتیج

ریزی کرده است که فکر کنیم چون این کار از ابتدا سخت گونه برنامهنیست. جامعه، ما را این

دهیم متوقف کنیم. است، بنابراین اتفاق بدی قرار است بیافتد و بنابراین باید کاری را که انجام می

چ رشد و تکاملی نخواهیم گونه ما هیمان باز گردیم. اما اینو به همان خانه امن حالت عادی قبلی

 «داشت.

شناسم، روزهای طور است، همه افرادی که من میواقعاً همین»کارآفرین موافقت کرد و گفت: 

ها همان افکار، رفتار و حرکات تر آنکنند. خب، شاید همه نه، ولی یقیناً بیشیکسانی را تکرار می

 « .و همیشگی را دارند یکسان

ها قادر به تغییر نیستند. به این دلیل است که تعهدی در ن است آنحقیقت ای»آقای ریلی گفت: 

آید، زمانی هر چیزی که االن به نظرتان ساده میاند. یادتان باشد شان نداشتهقبال بهبود شرایط

دانستید. پس از آن، میلیاردر از مأمور امنیتی خواست چراغ قوه همان را به عنوان واقعیتی سخت می

جا نگاه ممنونم، کریشنا. به این»نزدیک کرد و گفت:  نمودارو آن را روی مرحله دوم  را به او بدهد
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نامگذاری « 99پایه گذاری»همه تغییرات در میانه راه آشفته هستند. مرحله دو، تحت عنوان  -کنید

های شوید. الزم است پایهنی میروشده است، چون مانند این است که شما وارد یک نوسازی د

ها را بگیرند. این مرحله باعث گذشته در هم شکسته شوند و پایه و مبانی بهتری جای آن استداللی

شود احساس گیجی و سردرگمی، اضطراب و استیصال داشته باشید. تمایل شما به انصراف در می

صبح را به عنوان  5تان برای پیوستن به باشگاه و تصمیم -شودتر نیز میاین مرحله، حتی بیش

تان دانید. از ته دل آرزو خواهید کرد که به تختخواب گرمفرسا میمزخرف و طاقتتصمیمی 

 تان ادامه دهید.برگردید و به خواب

. و این مرحله، احساس آشفتگی کردن است و صرفاً پُر هرج و مرج شده ایدمرحله دوم وارد شما 

قی هستید. روانشناس رسد. واقعیت این است که به شکل زیبایی در حال رشد و تربه نظر می

بنابراین زمانی « ها، یک نظم نهفته وجود دارد.نظمیدر همه بی»گوید: می 100یونگمعروف، کارل 

های عصبی نوینی های صبحگاهی نوین ارزشمند خود هستید و راهکه مجدداً در حال نوشتن عادت

. در این حالت، دگیرکنید، ساختار کلی ذهن شما تحت یک دگرگونی شدید قرار میرا ایجاد می

کنید و تان را فتح میقلمروهای جدید استعدادهای شمادر یک قلمرو ناآشنای جدید قرار دارید. 

شود و یابید. کورتیزول، هورمون ترس، در این زمان ترشح میهای باالتر انسانی دست میبه هستی

حله دو، احساس خستگی خواهید بنابراین، اکثر مواقع خواهید ترسید. بنابراین، اغلب مواقع در مر

شب تاریک »کرد. دانایان، پیشگویان و فیلسوفان باستانی چنین تغییر و تحول ژرف فردی را 
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تغییر و تحول واقعی و عمیق، به عنوان سفری به همراه یک اند. عارفان در مورد این نامیده« 101روح

ای جدید متولد شود. افسونگر شمای قدیم باید بمیرد تا شماند. های کوچک یاد کردهسری مرگ

« تان را تجربه کنید.تان، باید نابودی ضعف و ناتوانیبرای ترفیع و واالسازی بزرگی»گوید: می

باید به مدت بیست و دو روز، در مرحله دو کنم. سخنان پُرشور و شگرفی هستند. تحسینش می

 « است.های بزرگی در انتظار شما بمانید و بدانید که پاداش و جایزه

واقعاً عالی هستند. من آیین سحرخیزی را برای بقیه روزهای »هنرمند حرفش را قطع کرد و گفت: 

هنرمند به « حتی اگر امتحان کردنش به قیمت جانم تمام شود. -کنمگذاری میام پایهزندگی

 خودش قول داد. 

ام. و تحول را تجربه کردهاندازی من بارها و بارها این مرحله پوست»میلیاردر آرام شد و گفت: 

شوم. و باید به کنم، دوباره وارد این چرخه مرگ و تولد میرا امتحان می یهر بار من عادت جدید

اید. خواهید ترسید و برای مدتی شما بگویم که در این مرحله، مانند این است که به آخر رسیده

شوید. حتی گوید، سردرگم میچه صدای تاریک ضمیرتان میشوید و از شنیدن هر آنخسته می

اید. به همین دلیل است که معدود این احساس را نیز تجربه خواهید کرد که گویی دیوانه شده

دهند. به همین دلیل است که همین معدود افراد، به یک زندگی حماسی افرادی این کار را انجام می

توانند این کار را انجام تمام عیار میگذارند. تنها جنگجویان رسند و تأثیر جهانی بر فرهنگ میمی

دهند. این کار به شجاعت فراوان، اعتقاد راسخ عظیم و قدرت نامتداول شخصی نیاز دارد. شما همه 
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طور ها را در درون خودتان دارید. تنها عزم و اراده داشته باشید تا آن را به دست آورید. هماناین

شوند و در نهایت، به حالت خودکار تر میموارد آسانکه گفتم، با تمرین، ممارست و صبوری همه 

تر فهمیدید. بیایید ادامه دانم این را به زیبایی هر چه تمامآیند. بسیار خوب دوستان، میدر می

سپس  دهد، به خاطر بسپارید.فروپاشی الگوهای قدیمی را که در مرحله اول روی می دهیم. پروسه

افتد، این اتفاق می یتان که در فیزیولوژی عصبدار جدیدی در ذهنم در مرحله دو، از طریق ایجاد

این کار را انجام دهید و یقیناً به مرحله سه و آخرین بخش از عروج خود راه  پروسه را ادامه دهید.

پیدا خواهید کرد: یکپارچه کردن. به یاد داشته باشید: همه تغییرات در ابتدا سخت، در میانه راه 

 «انگیز هستند.مان و در پایان، عالی و شگفتآشفته و نابسا

 سپس ادامه داد.میلیاردر مکثی کرد و  

دهد، و سود و منفعت تعهد عالی خود را مرحله آخر، زمانی است که همه چیز با هم روی می»

کنید. در این حال، به پایان و صبح، در طول عمرتان تجربه می 5تان در باشگاه برای عضویت

شوید. بنابراین، زمان موفقیت فرا رسیده تقریبی شصت و شش روزه نزدیک می  سرانجام دوره

اید، از خطر و آشفتگی و مرحله میانی با موفقیت است. از مرحله اولیه ویرانی با موفقیت عبور کرده

تری از ذات اید و به دانش و تبحر کاملتر و با استعدادتر شدهرد شدید و از طرفی دیگر، قوی

تری را با موفقیت پشت سر بگذارید، افراد اید. اکنون شما قادرید بازی بزرگتان دست یافتهمتعالی

تان مفیدتر واقع تری را با قدرت شکوهمندتان تحت تأثیر قرار دهید و برای جهان پیرامونبیش

ها، انسجام و سازگاری شما و شجاعت باشکوه در تان، فداکاری و رنجی کارهای سختشوید. همه
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کردید، دهند که عادت جدیدی که بر روی آن کار میاین مرحله، زمانی دست به دست هم می

شود. و این به شناختی، عاطفی، فیزیکی و روحی، با هم منسجم و هماهنگ میدر یک سطح روان

 «شود.حالت عادی شما تبدیل می

صادقانه بگویم، من »نوشت، گفت: اش چیزهایی میدر حالی که روی دفترچه یادداشت کارآفرین

ترسم. شکست هم بخشی از یادگیری کامیابی و پرواز است. من تنها از رشد و ترقی از شکست نمی

 « های من هستید؟ترسم. متوجه حرفنکردن می

نقطه »برد و روی قسمتی توقف کرد و گفت:  نمودارسپس میلیاردر انگشت سبابه خود را مقابل 

رسید، در این حالت است که مانی است که به نقطه خودکار میانگیز ز. حقیقت هیجان102خودکار

صبح نیاز ندارید. از خواب بیدار شدن قبل از  5دیگر به قدرت اراده برای بیدار شدن در ساعت 

جا هدیه واقعی از تعالی و وقف شود و آسان هم است. در ایندم، به عادت شما تبدیل میسپیده

ای که برای ایجاد عادت سحرخیزی کنم: قدرت اراده ن میتان بیاشصت و شش روزه را برای

استفاده کردید، اکنون برای رفتار جهان گستر دیگری آزاد شده است. بنابراین شانس و فرصت 

تر رشد کنید. به عنوان مثال، این همان ، شکوفا، شادمان و موفقاین را دارید که خالقانه، مبتکرانه

تری در مقایسه با یک فرد متوسط دارند. ها خودانضباطی بیشت. آنراز نهفته ورزشکاران موفق اس

ها تمام آن شصت و شش روز را کنترل کردند تا زمانی که عادت این فقط به این معنی است که آن

ها نهادینه شد. پس از آن، دوباره قدرت اراده خود را به چیز دیگری هدایت کردند جدید در آن
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گذاری یک عادت پس از دیگری، همان روشی است که کند. پایهمیکه مهارت آنان را تقویت 

ها به حالت خودکار، سیستماتیک دهند. با گذشت زمان، رفتارهای پیروزی آنافراد موفق انجام می

اند و اکنون به شان را برای پیروزی بسیار تمرین کردهآید. این سوپراستارها عاداتو عادی در می

 «.نمی توانند آن عادت ها را انجام ندهندگر اند که دیجایی رسیده

شان ای رسیده بودند که انجام آن کارها، در مقایسه با انجام ندادنها به نقطهآن»گفت:  کارآفرین

 «تر بود. درسته؟راحت

 «کامالً درسته.»میلیاردر پاسخ داد: 

وهله دوم برای شغلم به ها در وهله اول، برای خودم و در این درس»هنرمند هیجان زده شده بود: 

عنوان یک نقاش، ارزشمند و گرانبهاست. من این پروسه را کامالً در هر سه مرحله، یعنی ویرانی، 

-دانم که هر کدام در حدود بیست و دو روز اتفاق میگذاری و یکپارچه کردن فهمیدم و میپایه

 « افتند. درسته؟

شود. این همان نقطه خودکار است. ن تبدیل میتابله، درسته. و روز شصت و ششم به عادتی برای»

صبح را بعد از یک هفته متوقف نکنید. زمانی که در مرحله  5عادت از خواب بیدار شدن در ساعت 

ها، ثابت ها و چالشرسید، کم نیاورید. در طول تمرین، در همه سختیمیانی پروسه به آشفتگی می

-انش، تاج محل را ساختند و آن را به یکی از شگفتیطور که شاه جهان و کارگرقدم بمانید، همان

دارند. زمانی که خورشید  نیازالعاده به صبر و شکیبایی های جهان تبدیل کردند. چیزهای خارق
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تان را توسعه دهید و این شما کند و اکثریت در خواب هستند، شما چهار امپراطوری درونیطلوع می

تان، آرزوی به های بزرگبیرونی را شناسایی کنید که قلبدهد که عوامل را در وضعیتی قرار می

شوید ناپذیر میها را دارد. دوستان من، این همان روشی است که با آن شکستحقیقت پیوستن آن

 شوید. و به حاکم حقیقی تبدیل می

د، به این روش را دوست دارم. آفرین واقعاً مفید است. اکثر افرا»کارآفرین با خودش زمزمه کرد: 

 « توانستند، اما این کار را انجام ندادند.ها میمانند. آنتعهد و پیمان اولیه پایبند نمی بهاندازه کافی 

اش کرده بود، در خاطرش سپس کارآفرین ایستاد تا طبیعت فراموش نشدنی این منظره را که احاطه

او اکنون فهمید که چیزهایی ثبت کند. او در یکی از عجایب هفتگانه جهان در هند ایستاده بود. 

تر از ثروت، تحسین و شهرت وجود دارد. و بسیاری از افرادی که به لحاظ مادی ثروتمند مهم

گرانبها  هیچ چیز به اندازه آرامش ذهنی من» هستند، در واقع به غایت فقیر هستند. با خودش گفت: 

 « نیست.

برد. او چیزهای زیادی دارد که ل به سر میاو عشق را پیدا کرده بود. او هنوز هم در سالمتی کام

انگیز، دو پا برای گشتن  و ها شکرگزار باشد: دو چشم برای دیدن این جهان شگفتبه خاطر آن

تواند بخورد، در حالی که میلیاردها انسان بر روی کره کشف این جهان، و غذایی که هر روز می

ش این احساس را پیدا کرد که باید کاری خاکی، چیزی برای خوردن ندارند. کارآفرین در قلب

انجام دهد که الزم است همه ما آن را انجام دهیم. او بخشید. او کینه و بغض علیه سهامدارانش را 

کرد. زندگی برای جدی گرفتن بسیاری از هایش در گذشته فکر نمیرها کرد. او دیگر به ناامیدی
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ترین اهمیت را دارد، شخصیت، اش چیزی که بیشیچیزها، بیش از حد کوتاه است. و در پایان زندگ

 کیفیت و کمک او به سایر افراد خواهد بود، نه درصد سهامش در شرکت. 

های باشکوه جهان، او با خودش عهدی بست. او متوجه در آن صبح خاص، در درون یکی از آرامگاه

ترین راه نابغه درون، سریعشد که بهترین راه تغییر دنیا، بهترین خود بودن است و رشد دادن آن 

برای بهتر کردن رابطه او با همه چیز بود. او به خودش قول داد دیگر هرگز به خودکشی فکر نکند. 

صبح از خواب بیدار شود و هدیه ساعت پیروزی  5چنین به خودش قول داد تا هر روز ساعت او هم

توانست ادامه دهد. گونه او میو اینها به خودش بدهد. ها و شلوغیپرتیرا به دور از تمام حواس

ی خود توجه حورهای های سالمتی و خواستهخواستهو های قلبیتوانست به ذهینت، خواستهاو می

گونه باشد، زیرا او شایسته تجربه کردن بزرگی خواست اینای میکند. او بدون هیچ توجیه و بهانه

 ها هستیم.بدیل شود که ما همه منتظر آنبود. و او امیدوار بود تا به یکی از قهرمانانی ت

و حاال سه تاکتیک پایانی و عملی برای پایدار ماندن »میلیاردر با صدای بلندی فریاد زد: 

ام، زیرا برای موفقیت شما بسیار های جدید. من زمان زیادی را به این موضوع اختصاص دادهعادت

های صبحگاهی دهم که برای ادامه عادتخیلی زود سه تکنیک را به شما آموزش می .ضروری است

اش را روی سقف او چراغ قوه« رویم.جا میکنند. و سپس از اینصبح، به شما کمک می 5باشگاه 

 های زیر مشخص شدند:گرفت و نوشته
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 گذاری نکنید.که عادتی با شما بماند، هرگز آن را به تنهایی پایه: برای این1

 گیرد.یتر از همه یاد م: معلم بیش2

 کنید، آن هنگام زمان ادامه دادن است.: وقتی که میل شدیدی به تسلیم شدن پیدا می3

آسان هستند، نه؟ بسیار آسان و در عین حال، عمیق. اولین نکته به شما »میلیاردر خندید و گفت: 

است کنند، که به صورت گروهی انجام شوند. به همین دلیل ها زمانی عمق پیدا میگوید عادتمی

های صبحگاهی را به تنهایی صبح شدن تا این اندازه قوی است. شما این عادت 5 کلوبکه عضو 

دهید. در انجام این کار، ما همه با هم هستیم. و آرزوی قلبی من این است که زمانی که انجام نمی

افرادی که آماده توانید افراد را با خودتان همراه کنید. شما دو نفر به خانه رسیدید، تا جایی که می

سحرخیزی هستند تا بتوانند عملکردهای کالس جهانی داشته باشند. گروهای حمایتی همیشه تأثیر 

اش گذاشت. انگار آقای رایلی سرفه شدیدی کرد و سپس دستش را روی سینه« اند.زیادی داشته

 درد زیادی داشت.

ا بگویم، این است که شما در حقیقت خواهم به شمای که میدومین نکته»هایش را ادامه داد: حرف 

اید، به دیگران هم بیاموزید. وقتی این کار را انجام باید این فلسفه و روش را که از من یاد گرفته

ای است شود. آموزش دادن این دانش و اطالعات، هدیهتر میدهید، درک شما از این حقیقت عمیق

 « دهید.که به خودتان می

 « طوری به قضیه نگاه نکرده بودم.ال اینتا حا»کارآفرین گفت: 
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ها است. به یاد داشته باشید ترین آنبله، این حقیقت داد. و سومین نکته، مهم»میلیاردر گفت: 

کنید دیگر ای که فکر میکه استقامت برای هر نوع تسلطی، الزم و ضروری است. در لحظه

ا وجود دارد تا سطح جدیدی از اراده را در توانید ادامه دهید، در آن لحظه، موقعیتی برای شمنمی

توانید ادامه دهید، استقامت کنید و تسلیم کنید که دیگر نمیخودتان شکل دهید. وقتی احساس می

تان به شود. و وقتی احترامتر میتر و بیشاحترام به خودتان، بسیار بزرگ در این حالتنشوید. 

تر کنید و یک زندگی عالی داشته باشید. تان را بیشیورتوانید بهرهشود، میتر میخودتان بیش

های بزرگی برسید. به شما دو نفر، شایسته آن هستید تا بهترین خودتان را نشان دهید و به موفقیت

تان خیانت نکنید و نگویید دیگر دیر است. زنان و مردان موفق این دنیا، به نیروهای خفته درون

ها را دیوانه رغم این که اکثر افراد، آنی بزرگی داشتند و علیاین دلیل موفق شدند که آرزوها

شان رسیدند. برای رسیدن به کالس جهانی، باید هایکردند، اما ادامه دادند و به هدفخطاب می

تعهد، نظم و انضباط، فداکاری و شکیبایی داشته باشید. و باید بدانید که  قهرمان شدن در یک 

 افتد.شب اتفاق نمی

را ادامه دهید و تسلیم نشوید. با انجام این  فرآیندصبح را در خودتان نهادینه کنید. این  5 عادت

آقای رایلی، دو شاگردش را بغل « شوید و تأثیر زیادی روی دنیا خواهید داشت.ای میکار، افسانه

 جا رفتند.کرد و از آن
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 د.گیرنرا یاد می 20/20/20صبح فرمول  5اعضای باشگاه  : 13فصل 
 

من عاشق رم هستم. انرژی »اش نشسته بود با خودش گفت: وقتی میلیاردر داخل جت شخصی

گیرد. غرور، شور گیرد و جادوی خاص آن، در روح من قرار میاین شهر سراسر وجودم را فرا می

ترین جا، بیشبخشند. غذاهای لذیذ اینهای پُرشکوه رمی، بسیار به من الهام میو شوق و شخصیت

انگیز و دقیق این شهر دهند. من عاشق قدم زدن زیر باران و معماری شگفتت را به من میلذ

 « آورد.ها قهرمان و شاعر درون من را به وجد میهستم و این

اش را در شهر رم گذرانده بود و در آپارتمانی در مرکز تاریخی های زندگیمیلیاردر، بهترین سال

هایی بودند که او های او در زوریخ و سایر جاهای دیگر مکاناقامت داشت. خانه 103ویا ویتوریا

رفت. اما رم شهری بود که حس عظمت او را تشدید جا میهایش به آناکثراً برای مدیریت پروژه

ها در فصل بهار و دمیدن عطر باغداد. کرد و میل شدید او را برای لذت بردن پرورش میمی

، دو تا از کارهای 104معبد در کنار دریاچه و در پارک ویال بورگزههای طوالنی در اطراف رویپیاده

که ترافیک شدید شهر صبح، قبل از این 5بیدار شدن در ساعت مورد عالقه او در زندگی بودند. 

رم بتواند کمی از شکوه آن را بگیرد، و دوچرخه سواری در کنار مناظر تاریخی و زیبای این شهر، 

چنین توان شاهد آن بود. های زود میکرد که تنها در صبحیادآوری می زیبایی و شکوهی را به او

ترین عشقش او بزرگداد. تر از ثروتش به او حس سرزندگی و کامیابی میهایی، بسیار بیشتجربه

                                                            
103 Via Vittoria 
104 Villa Borghese 
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را در شهر رم پیدا کرده بودم. میلیاردر، آن خانم را در یک کتابفروشی انگلیسی در خیابان ویا 

های مد مشهور ایتالیا، این خیابان معروف، جایی است که خانه بود. دیده 105دی کاندوتی

در آن زمان، گرچه این غول اند. جا دایر کردههای خود را در آنترین و بهترین فروشگاهبزرگ

تر به دنبال پول صنعت در اواخر دوران سی سالگی خود بود اما هنوز ازدواج نکرده بود و بیش

 گر بود. های دیخرج کردن و لذت

 جاناتانآن خانم در پیدا کردن کتابی به او کمک کرد و او هنوز اسم آن کتاب را به خاطر داشت: 

 .107اثر ریچارد باخ 106دریایی مرغ

های دانست باید باالتر از دیگر مرغالعاده، درباره یک مرغ دریایی است که میاین کتاب فوق 

اسم زد تا این حس درونی را واقعیت ببخشد. انگیز دریایی پرواز کند و دست به سفری هیجان

ای از کتاب را به او داد و سپس برای کمک به مشتری دیگری بود. او زود نسخه 108آن خانم، ونسا

های قدیمی هایی روی قفسهمیلیاردر بیش از یک سال به آن کتابفروشی کوچک با کتابرفت. 

دن با او بگیرد. زیبایی، هوش فراوان، سبک رفت تا بتواند موافقت ونسا را برای شام خورچوبی می

ها آنهایی بودند که باعث شده بود میلیاردر به دنبال او باشد. خاص شخصی و خنده ونسا، ویژگی

 .ندجنوب ایتالیا، ازدواج کرد در ،109در شهر ساحلی مونوپولی

                                                            
105 Via dei Condotti 
106 Jonathan Livingston Seagull 
107 Richard Bach 
108 Vanessa 
109 Monopoli 
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ا زیر تابش شد و مچه روز خاصی بود. موسیقی در میدان اصلی شهر نواخته می»میلیاردر گفت: 

جا نور ماه کامل، بسیار خوشحال بودیم. آن روز بهترین غذاها را آماده کرده بودند. شهروندان آن

، هدایایی هم برای بی حد و حصر ایتالیایی خودبه جشن ما ملحق شده بودند و با مهمان نوازی 

های عاشقانه حماسی، داستانما آورده بودند. آن تجربه، کامالً او را تحت تأثیر قرار داده بود. مانند 

گاهی اوقات روابط عاشقانه پُر شور، با دردهای رابطه او با ونسا هم شورانگیز و زودگذر بود. 

ای به شما کرد، به وقتی عشق اشاره»گوید: می پیامبرزیادی همراه است. جبران خلیل در کتاب 

بال و پر  ،های پنهانتیغشاید چند هر های او سخت و ناهموار باشد. دنبال او بروید. هر چند راه

در هم کوبد و باغ را رؤیاهای شما  ،باد مغرب صدای او مانند شایدهر چند کند. شما را مجروح 

 «آگاه شوید.کند تا به اسرار قلب خود می ییعشق با شما چنین رفتارها .کند ویران شما را

 سر زیبایش برای چند دهه با هم بودند.ها، میلیاردر و همرغم طبیعت پُرتالطم ازدواج آناما علی

ها پیش به طور ناگهانی از دنیا رفت، اما میلیاردر هرگز دوباره ازدواج نکرد. او به گرچه او سال

خودش اجازه نداد تا دوباره عاشق شود و ترجیح داد تا روی رشد امپراطوری تجارتش تمرکز 

زندگی خود لذت ببرد. آن غول صنعت، کیفش دوستانه خود برود و از کند، به دنبال اهداف انسان

را بیرون آورد و به آرامی عکسی از ونسا را بیرون کشید. به عکس او خیره شد و تحت تأثیر قرار 

 های شدید. گرفت. سپس دوباره شروع به سرفه کردن کرد. سرفه

چنان به عکس حالتون خوبه قربان؟ میلیاردر حرفی نزد و هم»یکی از خلبانان در کابین پرسید: 

هنرمند و کارآفرین، چند روز قبل به رم آمده بودند و تحت تأثیر مناظر دیدنی و کرد. نگاه می
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انگیز این شهر جاودان قرار گرفته بودند. آن دو نفر، دست در دست هم انرژی و زیبایی رم شگفت

پُر قدرت و افراد  هایزدند که زمانی امپراطوریهایی قدم میکردند و در خیابانرا دریافت می

ها ها، زمانش رسیده بود. امروز صبح آنکردند. باالخره بعد از مدتجا عبور میسرشناسی از آن

 صبح بود. 5 کلوبرا یاد بگیرند که هسته اصلی  20/20/20قرار بود فرمول 

قاً صبح، باید دقی 6تا  5ها قرار بود یاد بگیرند که در طول ساعت پیروزی، یعنی بین ساعت آن

ها یاد امروز آنانگیزی داشته باشند. چه کارهایی انجام دهند تا بتوانند همیشه روزهای شگفت

کالس سطح شان به خوبی استفاده کنند تا بتوانند حضوری در هایگرفتند که چگونه از صبحمی

های پله ها خواسته بود، کارآفرین و هنرمند درطور که میلیاردر از آنهمانجهانی داشته باشند. 

زمانی که این دو عاشق به این شهر زیبا صبح بود.  5منتظر او بودند. ساعت دقیقاً  110اسپانیایی

شهر رم، شروع به درخشیدن کرد. کارآفرین و هنرمند، نخستین پرتوهای خورشید کردند، نگاه می

ند که دیدرا می 113رمچنین هفت تپه و هم 112آرامگاه امپراتور آگوستوس، 111کلیسای سنت پیتر

که به عنوان یک روستای کوچک در بسیار مهم بودند. امپراطوری  ،برای حفاظت از امپراطوری

کشور به امپراطوری تبدیل شد که امروزه شامل چهل آغاز شد و  114تیبررودخانه  هایکناره

 . بود هاگل رایحه خوش از جا، ترکیبیی معطر آنهوا .شدمیاروپا، آسیا و آفریقا  درمختلف 

                                                            
110 Spanish Steps 

 . م.اندساخته شده 1723 – 1725های و بین سالد نباشمی رمشهر های دیدنیاز  هااین پله
111 St. Peter’s Basilica 
112 Emperor Augustus 
113 Seven Hills 
114 Tiber River 
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تان را تعالی تان را در اختیار داشته باشید تا زندگیسالم! صبح»گفت: ایی به آرامیصد

 «ببخشید.

یک عینک آفتابی ایتالیایی شیک برای امروز او ها پیوست. با لبخندی جادویی به آن ،آقای رایلی

ای هکفشو سیاه و شلوار چنین یک تی شرت او همانتخاب کرده بود. این جلسه مربیگری مهم 

 نارنجی پوشیده بود.

 «حالتان چطور است؟»با خوشحالی پرسید: 

 «خوبیم.»کارآفرین با هیجان گفت: 

 «واقعاً حالمان عالی است.»هنرمند گفت: 

است.   20/20/20ها، امروز روز بزرگی است. درس بسیار مهم امروز ما، در مورد فرمول بچه»

های صبحگاهی را یاد توانید عادتما دو نفر میباالخره رسیدیم. حاال در جایی قرار داریم که ش

تان شوید. زندگیهایم میدانم عاشق حرفبگیرید تا یک زندگی بسیار خوب داشته باشید. می

 «از این به بعد متحول خواهد شد.

 گرفتید.جا بودید، تحت تأثیر قرار میجا بسیار معنوی بود و اگر شما هم آنفضای آن

 «های ایتالیا واقعاً عالی هستند.قهوه»نوشید، گفت: ای میهوههنرمند در حالی که ق
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های صبحگاهی ما است. من واقعاً ترین آموزشها، این یکی از مهمخوب بچه»میلیاردر گفت: 

که کنم مانند یک خانواده  هستیم. و این جا هستم. حس میخوشحالم که با شما دو نفر در این

جا نیامدم. واقعًا یم لذتبخش است. بعد از فوت همسرم، دیگر به ایناالن در رم هستم، واقعاً برا

 «جا بودن بدون او بسیار برایم دشوار است.این

 را از جیبش بیرون آورد. 115آقای رایلی دستش را در شلوارش کرد و استخوان آرزویی

ن بود. شما ها گذاشت که نقاشی اسرارآمیزی روی آاو با دقت، این استخوان را روی یکی از پله

 بینید:جا شکل آن را مینیز در این

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
115 wishbone 



240 
 

 است. ROYALMIND.IRبزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران،  کلیه حقوق این کتاب متعلق به

که از دو طرف، آن استخوان را فشار دهند تا بشکند، میلیاردر از آن دو خواست تا قبل از این 

 آرزویی بکنند. 

چنین از شما خواهم این کار را انجام دهید تا حس بهتری داشته باشیم. همامروز از شما می»

 «رساند.که یک استخوان آرزو، بدون شجاعت و اراده، شما را به جایی نمیخواهم بدانید می

خواهی بگویی که تعهدهای نیمه وقت، نتایج نیمه وقت به دنبال دارند، می»هنرمند پرسید: 

 « درسته؟

 «ای مفید نیست، آره؟که بدون عمل کردن، هیچ ایدهو این»کارآفرین هم گفت: 

تان را افزایش دهید وریخواهید بهرهدانم که شما دو نفر مییی. میبله، یک جورا»میلیاردر گفت: 

صبح بودن، واقعاً عادتی است که  5و یک زندگی خوشحال و معنادار داشته باشید. عضو باشگاه 

هایی است که برای داشتن یک رساند. این یکی از بهترین تمرینتان میشما را به این آرزوی

رؤیاها و آرزوهای شما، دقیقاً مانند استخوان آرزو هستند و بیدار شدن  شناسم. بله،زندگی شاد می

ها است. قدرت بیدار شدن در صبح دم، همان اراده و شجاعت شما، برای تحقق آنقبل از سپیده

آید و من نیز تا چند ثانیه دیگر، در مورد این عادت صبحگاهی می 20/20/20زود، از فرمول 

 «گفت. تان خواهمقدرتمند برای

 «خوب، پس باالخره وقتش رسید!»هنرمند گفت: 
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حاال خوب گوش به رم عزیز من، خوش آمدید! »ها را بغل کرد و گفت: میلیاردر، هر دو نفر آن

وری، کامیابی، عملکرد و سودمندی شما، تنها و به سادگی با کنید. باید بدانید که خالقیت، بهره

تنها سحرخیز بودن کافی نیست. چیزی که باعث فتد. اصبح اتفاق نمی 5بیدار شدن در ساعت 

دهید. این جمله شود، کارهایی است که در این شصت دقیقه انجام میتان میتحول شما و زندگی

دهد. های زندگی را به شما میترین موقعیترا فراموش نکنید: ساعت پیروزی شما، بزرگ

را آغاز کنید، بسیار روی ادامه آن روز شما که شما چگونه روزتان دانید، اینطور که میهمان

شوند، اما با تماشا کردن اخبار، در اینترنت گشتن و تأثیرگذار است. برخی از افراد زود بیدار می

 برند.را از بین می سحرخیزیشان، ارزش هایچک کردن پیام

آید. لذتی ی موقت میدانید که این رفتارها، از نیاز برای لذتمطمئنم هستم که هر دو نفر شما می

شود اکثر افراد نتوانند ها باعث میرکند. این نوع رفتاکه شما را از چیزهای واقعاً مهم دور می

ها را رساند و روزهای آنها را به بزرگی میکارهایی را در این زمان خاص انجام دهند که آن

 «عالی کند.

این همان  شود.مان هم عالی میمان عالی باشند، زندگیو وقتی روزهای»هنرمند گفت: 

مان است. و این یکی از چهار حوزه تمرکز افراد بسیار موفق است که درباره سازماندهی روزهای

 «آن به ما گفتی. من هنوز آن مدل را به یاد دارم.
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کامالً درست است. و باید بگویم که شروع هوشمندانه، سالم و »میلیاردر با خوشحالی گفت: 

رساند، بلکه از آن تان، نه تنها موفقیت شخصی و عمومی شما را به حد اعال میهایآرام صبح

 «کند.مراقبت هم می

از میدان دی  لباس پوشیده بود، یک گالدیاتورمانند و بود  یک کالسکهسوار ناگهان، مردی که 

 .و سپس به راه خود ادامه داد «.یلیاآقای ر صبح بخیر»عبور کرد و فریاد زد:  116گناااسپ

لباس زیبایی پوشیده بود، »به شاگردانش نگاه کرد و گفت: « صبح بخیر.»میلیاردر جواب داد: 

 «نه؟

اندازد. می 118این مردی که اکنون دیدیم، من را به یاد آریگا»نگاه کرد.  117سپس به کولوسیوم

ران رومی جا کردن رهببه خاطر قابلیت اعتماد برای جابهآریگا نوعی برده در روم باستانی بود که 

 .شدانتخاب می

یکی دیگر از کارهای مهم آریگا، ایستادن در پشت ژنرال نظامی بود و باید هنگامی که تاج را 

آریگا « فراموش نکن که تو تنها یک انسان هستی.»گفت: گذاشت، در گوش او میروی سرش می

 .داد تا غرور آن رهبر را کنترل کنداین کار را انجام می

                                                            
116 Piazza di Spagna 
117 Colosseum 
118 Auriga  
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ظم و انضباط عمیق بود تا آن رهبر مطمئن شود تنها روی هدف واقعی خودش که این کار، یک ن

که تمام انرژی خود را با سرگرمی و  بهتر کردن خود و امپراطوری است، متمرکز شود و این

 «شد.هایی هدر ندهد که باعث سقوط سلطنت میروىزیاده

ام که های هنری را دیدههم نابغهدانید، من هایت هستم. میکامالً متوجه حرف»هنرمند گفت: 

شان را به خوبی مدیریت اند، زیرا موفقیتشان را نابود کردهدامپراطوری، خالقیت و شهرت خو

 «نکردند.

های موفق زیادی را دقیقاً. من هم شرکت»کارآفرین که دست هنرمند را گرفته بود، گفت: 

ها دچار شان را از دست دادند. آنن اشتیاقند، چوام که سهم بازار خودشان را از دست دادهدیده

شان موفق کنند که چون مدت زیادی به خاطر محصوالتها به اشتباه فکر میغرور شدند. آن

توجه بودند. نکاتی مانند بهتر کردن خدمات ها به نکاتی بیبودند، همیشه موفق خواهند بود. اما آن

شان را ارتقاء دهند. من کارکنان، عملکرد رهبریکه تمام  مشتری و اطمینان پیدا کردن از این

 «های شما هستم، آقای رایلی.هم کامالً متوجه حرف

کنید، همیشه به یاد داشته باشید که هر روزتان را را اجرا می 20/20/20عالیه. وقتی فرمول »

. نیست ندهنهیچ چیز مانند موفقیت شکهمیشه از آن محافظت کنید، زیرا بهتر کنید. مشتاق باشید. 

شوید که تواند زندگی شما را متحول کند، متوجه میوقتی بفهمید که این تمرین تا چه حد می

 «شروع کردن آن چقدر راحت است.
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نشسته بود،  119سپس دستش را بلند کرد و مردی که روی صندلی و در پایین ویا دی کاندوتی

های زرد رنگی پوشیده آبی و کفشخیلی زود به سوی او آمد. آن مرد، پیراهنی خاکستری، شلور 

بفرمایید » ای را بیرون آورد و گفت: اش، برگهبود. پیراهنش را باال داد و از زیر جلیقه ضد گلوله

 «بینم.قربان. خوشحالم که دوباره شما را در رم می

 آدریانو»کرد، گفت: در حالی که به آن برگه کاغذ نگاه می« ممنونم آدریانو.»میلیاردر گفت: 

، در منطقه 120ها است. او در شهر آلبایکی از اعضای تیم امنیتی من است. او یکی از بهترین

 «دوست دارید؟ 122ها، شما تارتوفوبزرگ شده است. هی بچه 121پیمونته

 «این دیگه چیه؟»هنرمند که گیج شده بود، پرسید: 

الی است. خدای من، ها واقعاً عنوعی دسر است. خدای من، مزه آن»میلیاردر با اشتیاق گفت: 

 «.میلیاردر از توصیف آن دسر، دهنش آب افتاد« واقعاً خوشمزه هستند!

شد، ها جدا میو سپس هر چهار نفرشان شروع به خندیدن کردند. وقتی آدریانو داشت از آن

بینم. بسیار ممنونم می 123تستاسیوروز خوبی داشته باشید قربان. امروز عصر شما را در »گفت: 

 124اسپاگتی با سس پنیر و فلفلشام امشب، من را دعوت کردید. آیا طبق معمول که برای 

 «خوریم؟می

                                                            
119 Via dei Condotti 
120 Alba 
121 Piemonte 
122 tartufo 
123 Testaccio 
124 cacio e pepe 
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انگیز خوب، بیایید نگاهی به این مدل شگفت»سپس ادامه داد: « بله. حتماً.»میلیاردر گفت: 

را به ما یاد داد. در حال حاضر  20/20/20در واقع افسونگر، ساعت پیروزی و فرمول بیاندازیم. 

ای نباید داشته باشید. های صبحگاهی نپرسید. هیچ بهانهؤالی درباره چگونگی انجام عادتهیچ س

تان را در اختیار داشته فقط این کار را انجام دهید و صبحتان دارید. شما همه چیز را در درون

 « ای از خود بیزاری است.باشید. طفره رفتن و به تعویق انداختن، نشانه

 «؟واقعاً»هنرمند گفت: 

کنید که به اندازه بله، واقعاً. اگر واقعاً خودتان را دوست داشته باشید، دیگر احساس نمی» 

تان تمرکز تان نخواهید بود. دیگر روی کمبودهایهایکافی عالی نیستید و دیگر برده نقطه ضعف

کسی در اش فکر کنید: هیچ گیرید. دربارهانگیزتان را جشن میهای شگفتکنید و توانایینمی

های شما را داشته باشید. در واقع در تمام تاریخ، این دنیا وجود ندارد که شبیه شما باشد و توانایی

شما بسیار خاص هستید. این یک حقیقت  کسی وجود نداشته است که کامالً شبیه شما باشد.

تان باشید. ونغیرقابل انکار است. بنابراین پذیرای تمام استعدادهای زیاد و نیروهای قدرتمند در

تان را ترک کنید. یکی از دالیلی که اکثر افراد، خودشان را عادت فراموش کردن تعهدهای

 دهند عمل کنند. هایی که به خودشان میتوانند به قولدوست ندارند، این است که نمی

بریم. اگر این مان را از بین میهای خودمان نمانیم، ارزش شخصی و عزت نفساگر روی حرف

کند که شما واقعاً ارزشمند نیستید. و آن رفتار را ادامه دهید، بخش نیمه هشیار شما باور می

پدیده روانشناسی، یعنی پیشگویی خود محقق کننده را که قبالً به شما گفتم، فراموش نکنید. ما 



246 
 

 است. ROYALMIND.IRبزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران،  کلیه حقوق این کتاب متعلق به

افکار گونه، بینیم. و اینخودمان را به همان شکل می در ذهنمان کنیم کههمیشه طوری رفتار می

تری قائل باشیم، به مان ارزش کمشوند. و هرچه برای خودمان و نیروهایما نتایج ما را باعث می

 «کنیم.تری دسترسی پیدا مینیروی کم

خوب، پیشنهاد من به شما این است که دیگر »ها نگاه کرد و ادامه داد: ای از پروانهبه دسته 

. ارزش قائل شدن برای خودتان رشد دهیدتان را ارادهتان را به تعویق نیاندازید، عضله کارهای

تان زندگی کنید. تان، با نابغه درونزمانی است که به جای تنفر از خودتان و انکار خاص بودن

ای از خود بیزاری است. بنابراین برای مدیریت کردن گویم که به تعویق انداختن، نشانهدوباره می

 « را اعمال کنید. 20/20/20تان، کامالً فرمول هایصبح

 بینید:جا میهنرمند نشان داد. شما نیز شکل آن را در اینرا به کارآفرین و فرمول میلیاردر 
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جا قرار دارند ای در اینهای بیست دقیقهطور که در این مدل آموزشی مشخص است، بستههمان»

ای فرمول بیست دقیقه ها را تمرین کنید تا به سطح تسلط برسید. اولین بستهکه باید آن

منظورم این است که انجام کمی ورزش  داشته باشید.تحرک کنید تا شما را ملزم می ،20/20/20

کند تا به کند. دومین بسته، شما را تشویق میدر اول صبح، کیفیت روزهای شما را واقعاً متحول می

ما کمک کند تمام کنید. این بخش طراحی شده است تا به ش تفکر عمیقمدت بیست دقیقه 

تان را کاهش تان را افزایش دهید، استرستان را به دست بیاورید، خودآگاهیهای طبیعیقدرت

تان را بازیابی کنید. و شما این شصت دقیقه تر کنید و آرامش درونیتان را بیشدهید، خوشحالی

رشد به معنای خواندن  رسانید. خواه اینبه پایان می ،شخصی رشدساعت پیروزی را با بیست دقیقه 

های صوتی و ها یا گوش دادن و تماشا کردن فایلای مفید در مورد بهترین زندگیکتاب یا مقاله

تان را بهتر کنید و یا مادیت و معنویت خودتان را تقویت گویند چگونه روابطتصویری که به شما می

شود. یکی از بهترین تر برنده میبیشگیرد، تر یاد میدانید، رهبری که بیشطور که میکنید. همان

دقیقاً بعد  -ام، این است که شروع کردن روزم با ورزش کردنچیزهایی که از افسونگر یاد گرفته

 ترین اهمیت را دارد. بیش -که از تختم بیرون آمدماز این

ای یچ بهانهباید روزت را با ورزش کردن شروع کنی. ه»من هنوز کلمات او را دقیقاً به خاطر دارم: 

ای ندارد و من عضویت تو را در هیچ فایده 20/20/20قبول نیست. در غیر این صورت، فرمول 

 « کنم.صبح لغو می 5باشگاه 
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هایش را ها کرد. سپس حرفای را روانه آنسه قمری باالی سر او به پرواز در آمدند و او بوسه

کامالً شرایط شما را تغییر دن باشد، این اگر اولین کارتان در اول صبح، ورزش کر»ادامه داد: 

کند که این کار جادویی را در مغز شما ایجاد می ،کنیددهد. وقتی بعد از بیدار شدن ورزش میمی

کند و تر میبلکه تمرکز، انرژی و خودانضباطی شما را بیش ،کندنه تنها شما را کامالً بیدار می

برای  .های مختلفی را انجام دهیدتوانید ورزششما میید. کنتری شروع میروزتان را با اشتیاق بیش

دانم کدام حرکات برای شما بهترین را انجام دهید. نمی کششیحرکات پروانه، حرکات  ،مثال

  «تان را در بیاورد.اما نکته این است ورزشی باشد که عرق ،هستند

 «چرا؟»داشت، گفت: های متعددی بر میهنرمند که حاال یادداشت

بینید، کورتیزول هورمون ترس است. این هورمون در قشر طور که در مدل آموزشی میهمان»

کورتیزول یکی از مواد شود. شود و سپس به درون خون ترشح میى فوق کلیوى ساخته میغده

 کند.سازی را ویران میشود و فرصت شما برای تاریخشما می بروز نبوغاصلی است که مانع 

 «ها، سطح کورتیزول شما در باالترین میزان است.کند که صبحی تأیید میهای علمیافته

 «چه اطالعات جالبی.»کارآفرین گفت: 

دقیقه، تا حد  20، دقیقاً تنها به مدت 5:20تا  5بله، همین طور است. ورزش کردن از ساعت »

شته باشید. این شیوه توانید بهترین عملکرد را داآورد و شما میزیادی کورتیزول شما را پایین می

کند که ارتباط چنین تأیید میتان است، نه؟ علم همهایبسیار جالبی برای شروع کردن صبح



250 
 

 است. ROYALMIND.IRبزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران،  کلیه حقوق این کتاب متعلق به

فاکتور حیاتی بین آمادگی جسمانی و توانایی شناختی وجود دارد. عرق کردن ناشی از ورزش، 

BDNF125 کند.کند و شما را برای برنده شدن در آن روز آماده میرا آزاد می» 

 «واو. عالیه.»کرد، گفت: سرعت مطالب را یاداشت میبه ارآفرین که ک

کند های آسیب دیده ناشی از استرس را بازسازی می، سلولBDNFدهد که تحقیقات نشان می»

تر عمل توانید بهتر فکر کنید و سریعگونه شما میبخشد و اینو ارتباطات عصبی را سرعت می

های شود تا سلولچنین باعث میهای رقابتی بزرگ است. و همتاین هم یکی دیگر از مزیکنید. 

 «مغزی جدیدی را رشد دهید. واقعاً ارزشمند است، نه؟

 «دو بار، واو!»هنرمند فریاد زد: 

ها را انجام دهم، تجارت من بسیار پیشرفت خواهد کرد و اگر تمام این ایده»کارآفرین گفت: 

 «ناپذیر خواهم شد.من به شخصه شکست

شما دوپامین را آزاد ، 20/20/20چنین با ورزش کردن در بیست دقیقه اول فرمول دقیقاً. و هم»

دهید که را افزایش می سروتونینچنین میزان رسان عصبی است و همدانید پیامکنید که میمی

دقیقه صبح است، در حالی که  5:20کند. این یعنی وقتی ساعت شادی و خوشحالی را تنظیم می

                                                            
125 BDNF—brain-derived neurotrophic factor-  

 این فاکتور از خانواده نوروتروفین هاست که سبب گسترش شبکه عصبی و برقراری ارتباط نرونی میشود، 
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عالی بان شما در خواب هستند، شما آماده هستید تا حوزه خودتان را رهبری کنید، به نتایج رقی

 «ی کنید.برسید و آن روزتان را حماس

شود به ما بگویی دقیقاً باید چه کاری انجام دهیم تا مطئمن شویم زود بیدار می»کارآفرین گفت: 

ی داشته باشیم تا وقتی ساعت زنگ شویم؟ منظورم این است به ما بگو باید چه رفتارهایمی

 «ای نپرسیده باشم.مان بیرون بیاییم. امیدوارم سؤال احمقانهخورد، مستقیم از تختمی

 «این یک سؤال عالی است.»هنرمند گفت: 

دار بخرید. و توانید یک ساعت زنگیک سؤال محشر! و بله، قبالً گفتم می»میلیاردر گفت: 

تان نباشد. گفتم، بهتر است اصالً هیچ تکنولوژی در اتاق خواب طور که در آگرا به شماهمان

تان خواهم گفت. وقتی ساعت را خریدید، زمان آن را نیم ساعت جلوتر دلیلش را خیلی زود برای

 «تنظیم کنید. 5:30ببرید و سپس آن را روی ساعت 

 «رسد.واقعاً؟ روش عجیبی به نظر می»هنرمند با تعجب پرسید: 

کنید دارید دیرتر زنید و فکر میکند. شما به خودتان کلک میاما مانند جادو عمل میدانم. می»

دهد. پس شوید. این روش جواب میصبح از خواب بیدار می 5شوید، اما در واقع ساعت بیدار می

تان بیرون بیایید، قبل تان زنگ خورد، زود از تختاین کار را انجام دهید. سپس همین که ساعت

که ذهن منطقی  ترتان توجیه کند که باید در تخت بمانید. قبل از اینکه بخش ضعیف ناز ای

تان ادامه دهید، باید شصت و شش روز این پروسه را ادامه شما دلیلی بیاورد که باید به خواب
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تان به نقطه خودکار برسد. و آن زمان، زود بیدار شدن برای 5دهید تا بیدار شدن در ساعت 

 «خوابیدم.ام میهای ورزشیصبح شدم، با لباس 5شود. من خودم وقتی عضو باشگاه آسان می

های ورزشی کنی، درسته؟ واقعاً با لباسداری شوخی می»هنرمند لبخندی زد و گفت: 

 «خوابیدی؟می

گذاشتم. من برای حذف کردن تمام ام را کنار تختم میهای ورزشیگویم. و کفشبله، جدی می»

 «کردم.ا هر کاری میهآن بهانه

تر تر و قویکارآفرین سرش را به نشانه تأیید تکان داد. به نظر، با گذشت هر روز خوشحال

 شد.می

بگذریم. خوب بیایید حرف زدن در مورد ورزش کردن در اول صبح را ادامه بدهیم. وقتی این »

متفاوت خواهد بود. لطفاً تان کامالً استراتژی را ادامه دهید، بعد از بیست دقیقه بیداری، حس

توانید فراموش نکنید که حتی اگر فرد سحرخیزی نباشید و در اول صبح معموالً اخمو هستید، می

ها روی توانید ساعتتغییر کنید. شما اعتماد به نفس یک رهبر واقعی را احساس خواهید کرد. می

تحقیقات نشان  تر خواهید شد.مموضوعی تمرکز کنید و بهترین کارها را ارائه دهید و بسیار آرا

کند، به ، یا همان مغز باستانی، تنظیم میسیستم لیمبیکدهد که ورزش کردن آمیگدال را در می

هایی مانند یک پروژه سخت، برخورد با یک مشتری دشوار، های شما به محرکطوری که پاسخ

 «شوند.تر میادب یا گریه یک کودک، بسیار آرامیک راننده بی
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توانم قیمتی واقعاً جالب و مفید است. حق با شماست آقای رایلی. من واقعاً نمی»آفرین گفت: کار

 «ها بگذارم.روی این

 «تان تنگ خواهد شد.دقیقاً. من واقعاً شما را دوست دارم و دلم برای»میلیاردر گفت: 

 در آن لحظه، امیدواری همیشگی او به غمی ناشناخته تبدیل شد. 

دانم گونه باشد. ولی نمیشویم. شاید دوباره همدیگر را ببنیم. امیدوارم اینجدا می کم کم از هم»

»... 

 صدایش ضعیف شد. دستش را داخل جیبش کرد و قرصی را بیرون آورد و در دهانش گذاشت.

بینید، وقتی اول صبح طور که میهمان»کرد، ادامه داد: در حالی که به مدل آموزشی اشاره می

تان های بدنشود چربیشود و این باعث میتر میشما بیشسوخت و ساز بدن نید، کورزش می

تان را بسوزانید. این هم یک پیروزی ارزشمند دیگر است، درسته؟ و هنگامی آمادگی جسمانی

تری داشته تر تمرین کنید تا عمر طوالنیتوانید همیشه سالم بمانید. سخترا باالتر بردید، می

های دانید، یکی از راهام را بر پایه آن ساختم. میاری است که من امپراطوریباشید. این شع

ای شدن، عمر طوالنی داشتن است. نمیرید. اگر در قبرتان خوابیده باشید، رسیدن به افسانه

خواهم به شما بگویم: وقتی تان را در اختیار داشته باشید و دنیا را تغییر دهید. میتوانید بازینمی

 ترین حالت جسمانی خودتان باشید، زندگی شما صدها برابر بهتر خواهد شد.در به
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دهید ورزش کردن باشد، این واقعاً زندگی شما وقتی بعد از بیدار شدن، اولین کاری که انجام می

کند. پس هر کاری را که الزم است، انجام دهید تا این عادت را در خودتان به وجود را متحول می

 «اری را که الزم است انجام دهید.بیاورید. هر ک

 «توانم سؤال دیگری از شما بپرسم، آقای رایلی؟می»کارآفرین مؤدبانه پرسید: 

 «بله، حتماً.»

 «تر از بیست دقیقه تمرین کنم؟توانم بیشمی» 

گویم، یاد بگیرید و سپس خودتان بسته بله، اصالً مشکلی نیست. تمام چیزهایی را که به شما می»

 «ها را اعمال کنید.تان، آنزندگی به سبک

میلیاردر نفسی تازه کرد. از همان هوای شهر رم که هزاران سال پیش امپراطورها، گالدیاتورها، 

 افراد برجسته و سرشناس استنشاق کرده بودند. 

رسیم که باید در ساعت پیروزی انجام دهید. بین ساعت می 20/20/20فرمول حاال به بسته دوم »

 «کنید. تفکر عمیق، زمانی است که باید 5:40 تا 5:20

 «چیست؟ تفکر عمیقدقیقاً منظورت از »زد، پرسید: هنرمند در حالی که به ریشش دست می

شان های افراد استثنایی، خوب مدیریت کردن روزهایطور که قبالً گفتم، یکی از مهارتهمان»

عوامل اصلی موفقیت تجاری و بزرگی  تان، یکی ازاست. استفاده ماهرانه و درست از اول صبح
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، آرامش است. کمی آرامش و سکوت برای های صبحگاهیشخصی است. و یکی از عناصر عادت

 خودتان، قبل از شروع پیچیدگی و شلوغی. 

خوب، در این بخش ساعت پیروزی، از آرامش و سکوت . آرامش، کاالى لوکس جامعه ما است

خواهید چگونه زندگی کنید و امیدوارید به چه انسانی که میدر مورد این فکر کنید  لذت ببرید.

ها وفادار بمانید. در مورد خواهید نسبت به آنهایی فکر کنید که میتبدیل شوید. در مورد ارزش

که امروزتان  در نظر بگیرید، برای ایناین فکر کنید که دوست دارید چه رفتاری داشته باشید. 

 «تفاقی بیافتد.ای باشد، باید چه اافسانه

او امروز یک النگوی جدید در « این بسته برای من بسیار مهم خواهد بود.»کارآفرین گفت: 

 «کنند.ای میهای زود، روزی من را افسانهتمام این صبح»دستش بود. روی آن نوشته شده بود: 

ز ادامه تری ظاهر شدند. میلیاردر قبل اهای بیشدیگری پرواز کرد و سپس پروانه پروانه

توضیحاتش، قرص دیگری را در دهانش گذاشت. سپس دستش را روی قلبش گذاشت و به 

 منظره شورانگیز شهر رم خیره شد.

تفکر »هایش را ادامه داد و گفت: حرف« شود.جا تنگ میواقعاً دلم برای این»با خودش گفت: 

ه طور حتم بهتر انجام خواهید یکی از منابع اصلی تحول است، زیرا زمانی که بهتر بدانید، ب عمیق

ای ساعت پیروزی، تمام کاری را که باید انجام دهید، آرامش پیدا داد. در این بخش بیست دقیقه
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کردن و ساکت ماندن است. در این عصر شلوغی و نگرانی، این یک هدیه عالی است که به 

 «دهید.خودتان می

و تجارتم خواهد بود. حاال متوجه هستم که این واقعاً یک هدیه عالی برای من »کارآفرین گفت: 

کنم و زمان بسیار کمی را به زمان بسیار زیادی را صرف انجام دادن و واکنش نشان دادن می

های دهم. تو به ما گفتی که افراد بسیار موفق، از زمانریزی اختصاص میفکر کردن و برنامه

های مشهور، ام که بسیاری از نابغهدهکردند. من خوانشان استفاده زیادی میتنهایی و سکوت

شان ها در تنهایی با خودکار و کاغذی بنشینند تا اگر ایده و بینشی به ذهنعادت داشتند ساعت

 «ها را یادداشت کنند.آمد، آن

تخیل عالی برای داشتن یک آینده عالی، بسیار مهم  ىبله، همین طور است. توسعه دادن یک قوه»

ها کند، اندازه بناهاست. آنهای تاریخی شهر رم را بسیار خاص میی که مکانیکی از چیزهای است.

ها را به واقعیت ی خیال و اعتماد به نفس و مهارت زیادی داشتند که توانستند این ایدهواقعاً قوه

منظورم این است که تمام این بناها در این شهر جاودان، محصول خیال یک انسان  تبدیل کنند.

شما هم باید از بسته دوم برای ابداع، تجسم و  درستی از آن استفاده شده است. است که به

تر به خاطر بیست سال بعد، بیش»گوید: کنم ماریک تواین میرؤیاپردازی استفاده کنید. فکر می

خودت پذیری روحیه تسلیمتا کارهایی که انجام دادی.  خوریافسوس میکارهایی که انجام ندادی، 

 «.و کشف کن. رؤیاپردازی کن جستجو کنخارج شو. . از حاشیه امنیت رها کنرا 
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کنند که عده ای رؤیاپردازی میتمام هنرمندان بزرگ، درباره آینده»هنرمند خردمندانه گفت: 

 «کنند شدنی است.بسیار کمی فکر می

که افسونگر،  توانید تمرین کنید، این است که چیزی را بنویسیدبله، درسته. تاکتیک دیگری که می»

خواهید داشته باشید. آلی که مییک نوشته ساده از روز ایده نامد.می 126آن را طرح قبل از انجام

کنند تا تمرکز و نظم های پیش تعهدی، بسیار خوب عمل میدهد که استراتژیتحقیقات نشان می

تان ق از روز پیش رویگونه، شما توصیفی دقیاین تر کنند.و انضباط شما برای انجام کارها را بیش

در زندگی چیز  همیشه همههای شما پیش خواهد رفت. البته، خواهید داشت و آن روز، طبق نوشته

و تجارت عالی نیست. با این حال، این بدان معنی نیست که ما نباید بهترین عملکردمان را داشته 

ها نسبت به عالی بودن در هر نگرا بودند. آآلباشیم. تمام زنان و مردان قهرمان این دنیا، ایده

کاری، وسواس داشتند. شما باید حداقل ده دقیقه وقت اختصاص دهید تا روز عالی خودتان را 

 «توصیف کنید.

نگاه میلیاردر به گل فروشی افتاد. انگشت سبابه دست چپش را باال برد. زنی بسیار زیبا و 

ها رسید، میلیاردر گفت: ها رفت. وقتی به آنپوش از پله باال آمد و با کیفی فلزی به سوی آنخوش

 .«127سالم وینا»

                                                            
126 Pre-Performance Blueprint 
127 Vienna 
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بینم. آن چیزها سالم آقای رایلی. بسیار خوشحالم که دوباره شما را در رم می»با احترام جواب داد:  

 «تان آوردم.را برای

لیایی های ایتارمزی را زد و صندوق باز شد. داخل آن، سه دفترچه بسیار زیبا بود که با بهترین چرم

ها را به کارآفرین و دیگری را به هنرمند داد. او سپس صحافی شده بودند. میلیاردر، یکی از دفترچه

 آخرین دفترچه را برداشت و آن را روی قلبش گذاشت و بوسید.

 

 «وقتی به تاکستان جادویی آفریقای جنوبی رفتیم، به شما خواهم گفت چرا این کار را انجام دادم.»

 «رویم؟آفریقای جنوبی؟ کی می»ای بلندی پرسید: هنرمند با صد

 «های جادویی؟تاکستان»کارآفرین پرسید: 

 ها توجهی نکرد.های آنمیلیاردر به حرف

 «وینا، تو کارت خوبه. واقعاً کارت خوبه.»شد، گفت: ها جدا میسپس به معاونش که از آن

چارچوب قشنگی را در صفحه اول آن شان را باز کردند، هایوقتی کارآفرین و هنرمند، دفترچه

 دیدند.
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 «یک مدل آموزشی دیگر؟»هنرمند با هیجان پرسید: 

ابزارهای آموزشی عالی تا درک مفاهیم  ها هستم.برادر، من عاشق این مدل»هنرمند ادامه داد: 

 «سخت، بسیار واضح و آسان شود.

 «شود، درسته؟وضوح باعث تسلط می» کارآفرین گفت: 

کنم. اما این افسونگر است که چندین سال از زندگی باارزشش بله. و خواهش می»گفت: میلیاردر 

صبح را توضیح دهد.  5گذاری کرده است تا فلسفه و روش باشگاه ها سرمایهرا روی این چارچوب

ها ای خودش را صرف ساختن این مدلها واضح و آسان هستند، زیرا تمام زندگی حرفهاین مدل

است. مانند وقتی  ها توجه و تنهایی و دوری از پیچیدگیادگی و وضوح، نتیجه سالکرده است. س

رسد، اما او مهارت استاد را درک کند. به نظر ساده میکه یک آماتور به یک شاهکار نگاه می

ها برای ایجاد کند که تمام چیزهای غیرضروری را حذف کرده است. حذف کردن غیرضرورینمی

 «ها فداکاری است. نشان یک استاد، ساده نشان دادن چیزهاست.د سالبهترین ، نیازمن

فرمول  تفکر عمیقها حرف بزنیم. در بسته خوب، حاال بیایید در مورد این هدیه»میلیاردر ادامه داد: 

، یکی دیگر از کارهای برنده شده، نوشتن در دفترچه یادداشت است. من این 20/20/20

 «تان مفید باشند.تان بسازد. امیدوارم برایتالیایی دادم تا برایها را به استادی ایدفترچه

کردند. گردشگرها در جا کار میها نگاه کرد. رفتگرها سخت برای تمیز کردن آنبه پایین پله

 خریدند.ارزانی می ها زیورآالتگرفتند و از دست فروشخیابان بودند و از خودشان عکس می
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شانس باشیم، امروز با او دیدار جاست. اگر خوشبا من گشتن در اینافسونگر عاشق »ادامه داد: 

دانم برای دویدن به بیرون رفت و بعد از آن، به ماهیگیری رفته است. او چند ساعتی کنیم. میمی

، حداقل چند دقیقه را در این 5:40تا  5:20گوید باید بین ساعت با ما فاصله دارد. در ضمن، او می

کنید، زیاد فکر ترین چیز این است که وقتی این کار را میکنید. مهم برداری دفترچه یادداشت

 نکنید و فقط بنویسید.

تان را یادداشت کنید و با های بعدی را بنویسید، آرزوهایتان برای ساعتخیلی راحت تعهدهای

ن دهید. تان را نشاتان دارید، شکرگزارینوشتن لیست چیزهای خوبی که در حال حاضر در زندگی

تان به عنوان جایی برای نوشتن در مورد هرگونه سرخوردگی، ناامیدی یا توانید از دفترچهمی

ها را فراموش کنید. وقتی احساسات سرکوب شده خودتان را گونه آنناراحتی استفاده کنید و این

ت، شادابی و ترین خالقیکنید و به بیشنویسید، احساسات مضر و انرژی کم خودتان را آزاد میمی

 «رسید.بهترین عملکرد می

 «های قلبی، درسته؟یک راه عالی برای تقویت خواسته»کارآفرین گفت: 

 و سپس به مدل روی صفحه اول دفترچه نگاه کرد.« بله، دقیقاً!»

بینید که وقتی ده یا حتی تمام بیست دقیقه از بسته دوم ساعت پیروزی هایی را میجا پاداشدر این»

گویم که عالوه بر کنید. و دوباره میتان اختصاص دادید، دریافت میروزانه ادداشت بردارییرا به 

شوند، زیرا هایی را هم بنویسید که باعث ناراحتی و درد شما میتان، جنبهنکات مثبت زندگی
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ترین راه برای رها کردن احساسات دشوار، داشتن خرد و شجاعت برای مستقیم رفتن به سریع

شان ها را نام ببرید تا بتوانید فراموشها را احساس کنید. آنهاست. برای درمان، باید آنندرون آ

 کنید. 

های شما ترقی یابند، خود واالی شما، شروع به قدرت و وقتی چهار امپراطوری درونی شما با تالش

ها را رزوی آنشود که شما دو نفر، آهای بیرونی میکند و این باعث ایجاد امپراطوریگرفتن می

دارید. منظورم این است: اگر نتوانید راهی سالم پیدا کنید تا از شر احساسات بدتان آزاد شوید، 

آورند و باعث عملکرد ضعیف و حتی بیماری شما این احساسات، استرس را در شما به وجود می

 «شوند.می

کننده خودم  حساسات ناراحتخواهی بگویی که اگر نتوانم از شر اجالبه. خوب، می»هنرمند گفت: 

 «مانند و شاید حتی من را مریض کنند؟کنند و میرها شوم، در درون من گیر می

پوشانند. این یکی از دالیل اصلی بله. این احساسات مضر، روی هدایا، استعدادها و خرد شما را می»

کنیم، مان دوری میاند چه قهرمانانی هستند. وقتی از احساساتاست که اکثر مردم فراموش کرده

های زندگی را فراموش دهیم و حقیقتمان به قدرتمندترین خودمان را از دست میدسترسی

های بزرگی برسد، کارهای تواند به موفقیتها که هر کدام از ما میکنیم: این حیقیقتمی

زندگی انگیزی انجام دهد، سالمتی ُپرطراوتی داشته باشد، عشق واقعی را بشناسد، یک شگفت

 جادویی داشته باشد و بتواند به افراد زیادی کمک کند.
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های زیادی را در خودمان جمع ها همه حقایق هستند. اما اکثر ما ترس، درد، خشم و اندوهاین

هایی که در جلوی ما هستند، نداریم. تمام آن انرژی سیاه، مانع ایم و هیچ حسی از موقعیتکرده

دهد. افراد برجسته تاریخ، مان را نمیدروناجازه دسترسی به نابغه  شود وها میدیدن آن موقعیت

 «دسترسی داشتند. امروزه اکثر افراد، این دسترسی را ندارند. درونشانبه نابغه 

زنی. کمی به نظر غیرواقعی یک زندگی جادویی؟ تو مدام درباره جادو حرف می»کارآفرین گفت: 

 «آید.می

بله. یک زندگی جادویی. وقتی به آفریقا »ن حال با احترام، جواب داد: میلیاردر با جدیت و در عی 

دهم. وقتی تان توضیح میرفتیم، در مورد دسترسی به جادویی که در دسترس همه افراد است، برای

هایم را یاد گرفتید، توانایی شما برای تحقق بخشیدن ثروت جا رسیدیم و آموزشبه تاکستان آن

اما در حال شود. تر میتر و بیشتر، بیشتر و آرامش درونی عمیقر، شادی عالیتر، سالمتی بهتبیش

سپس به طور « توانم همه چیز را درباره یک زندگی جادویی داشتن به شما بگویم.حاضر، نمی

 « من اجازه ندارم.»اسرارآمیزی گفت: 

ام. را تحمل کردهشما برای بهبود زخم، نیاز به زخم دارید. من در زندگی دردهای زیادی »

در واقع، همین االن مشکلی دارم که غمی را های شخصی و جسمانی. های تجاری، شکستشکست

 «در دلم ایجاد کرده است.
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ناگهان رنگش پرید. برای یک لحظه به نظر پیرتر شد. برای یک لحظه خم شد و نفس کشیدن  

 برایش سخت شد. اما دوباره حالش خوب شد.

ها را ام و آناین است که من بسیاری از دردهای گذشته را فراموش کردهبگذریم. خبر خوب »

روزانه در بسته  یادداشت برداریکنم. من از تمرین انگیزم نمیالعاده و آینده شگفتوارد حال فوق

ها استفاده کردم. همین مهارت، به تنهایی یکی از دالیلی ، برای حذف آن20/20/20دوم فرمول 

گزار و عالی هستم. زندگی کردن در گذشته، انرژی اوقات بسیار آرام، سپاس است که من اکثر

 «توانند مؤثر باشند.دزدد. این یکی از دالیل اصلی است که اکثر افراد نمیبسیاری از افراد را می

و این درباره هنر تو هم صادق »های دو شاگردش گذاشت و به هنرمند گفت: دستش را روی شانه

 «است.

کننده است. ما همه، بله، قبول دارم. فکر کردن به دردهای گذشته، واقعاً خسته»د گفت: هنرمن 

 «شویم.خوریم و گاهی اوقات از زندگی خسته میهایی میشکست

دقیقه، چند  5:40تا  5:20کنم تا بین ساعت چنین شما را تشویق میمن هم»میلیاردر ادامه داد: 

ید. افسونگر این کار را به من یاد داد و این عمیقاً روی تمرکز، ای را به مراقبه اختصاص دهدقیقه

اعتماد به نفس، عملکرد و خونسردی من تأثیر مثبتی داشته است. و افرادی که خونسرد هستند، 

ها برسند. مراقبه کردن واقعی عالی است، پس تمام افکار قبلی در توانند به باالترین موفقیتمی
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و تالش کنید تا این مهارت را در خودتان ایجاد کنید. این یکی از بهترین  مورد آن را فراموش کنید

 ها برای تقویت تمرکز، حفظ توانایی طبیعی و افزایش آرامش درونی شما است.راه

کنند و این عمیقاً روی شما تأثیرگذار خواهد زیادی ارزش آیین مراقبه منظم را تأیید می تحقیقات

کند سطح کورتیزول را کاهش دهید د که مراقبه منظم، به شما کمک میدهنبود. تحقیقات نشان می

تان را با کند تا رابطهچنین به شما کمک میشود. این کار، همتر میگونه استرس شما کمو این

خودتان بهتر کنید. شما باید زمانی را برای خودتان اختصاص دهید تا فصاحت و نزدیکی با خود 

کنید و بتوانید با بهترین بخش خودتان، دوباره ارتباط برقرار کنید. همان بخشی تر تان را بیشواالی

داند که چیزهایی که به نظر شناسد و میکه منابع پنهان شجاعت، درخشندگی و عشق شما را می

شان تالشی صورت نگرفته است. همان غیرممکن هستند، تنها کارهایی هستند که برای انجام دادن

بله، هر روز  تواند بزرگی را در دیگران ببیند، حتی وقتی که رفتار بدی دارند.ه میبخشی از شما ک

حقیقت در آرامش هر روز صبح وجود  صبح به درون این بیست دقیقه آرامش و سکوت بروید.

 «های بعدی آن روز با خود داشته باشید.دارد. و شما این حقیقت را در ساعت

بعد از  برویم تا درس امروزمان را تمام کنیم. 20/20/20مول خوب، حاال باید به بسته سوم فر»

 «جا، چند جلسه دارم و سپس باید با آدریانو، افسونگر و چند تا از دوستانم شام بخورم.این

 «بله، حتماً.»هنرمند گفت: 
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کند، غذا ای درست میهای خوشمزه 128ما هم امشب در رستورانی که کاربونارا»کارآفرین گفت: 

 «یم.خورمی

های صبحگاهی هایش را درباره عادتو سپس حرف« واقعاً خوشمزه است.»میلیاردر گفت:  

 گذاشت و از درد خودش را عقب کشید. شترین افراد ادامه داد. ناگهان دستش را روی شکماموفق

 «حالتان خوبه، آقای رایلی؟»کارآفرین به سرعت پیش او رفت و پرسید: 

بله. بیایید ادامه دهیم. من کامالً متعهد »همه چیز خوب است؛ گفت:  کردمیلیاردر که تظاهر می

از شما  صبح یاد بگیرید. 5که جدا شویم، شما دو نفر همه چیز را درباره روش هستم تا قبل از این

توانید، با سایر مردم در میان بگذارید. شما های افسونگر را تا جایی که میکنم آموزشخواهش می

 دنیا را به مکان بهتری تبدیل کنید. شاید من نتوانم.  توانیدهم می

را به یاد داشته باشید:  2x3xذهنیت  ، درباره رشد روزانه شما است.20/20/20بسته سوم فرمول 

تان را در دو بخش مهم تسلط شخصی و گذاریاین یعنی درآمد و تأثیرتان را دو برابر و سرمایه

، یعنی در آخرین بخش ساعت 6:00تا  5:40بنابراین ساعت  ای، سه برابر کنید.توانایی حرفه

تان یاد از رقیبانبیشتر تر کنید و تان را بیشپیروزی، زمانی است که باید دانش، فراست و مهارت

 « بگیرید.

                                                            
128 carbonara 
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شود. در آخرین بسته فرمول رهبری بیرونی با رهبری درونی شروع می»گفت:  میلیاردر

تر شدن در حرفه و جامعه کار کنید. شما تنها ، روی با ارزش6:00تا  5:40، از ساعت 20/20/20

ها را بر اساس کسی که هستید، به زندگی رسید. شما اینبا خواستن، به موفقیت و تأثیرگذاری نمی

خواست و میل شخصی بدون پیشرفت شخصی، مانند رؤیای داشتن یک کنید. خودتان جذب می

های عالی را به سوی خودمان مان، پاداش. ما با افزایش ارزشای استباغ زیبا و نکاشتن هیچ دانه

 کنیم.جذب می

ام. وقتی پیشرفت کردم، توانایی من برای پیشرفت زندگی سایر گونه عاقبت خوبی پیدا کردهمن این

ام تر شد، ارزشم برای حوزه کاریوقتی دانشم بیش تر شد.افراد، از طریق کیفیت خدماتم بیش

 این نکته را فراموش نکنید: کتاب بخوانید. تر کنم.توانستم درآمد و تأثیرم را بیشتر شد و بیش

درباره  ترین زنان و مردان مطالعه کنید.، درباره زندگینامه موفق20/20/20در بسته سوم فرمول  

وری و ها و ارتباطات، بهرههای روانشناسی یاد بگیرید. مطالعات زیادی در مورد نوآوریپیشرفت

ترین افراد چگونه و مستندهایی را تماشا کنید و ببینید موفق هبری، کامیابی و تاریخ داشته باشیدر

های صوتی درباره تسلط شخصی، خالقیت و تجارت، به کتاب ها باشید.کردند و مانند آنعمل می

ریم یاد های تمام دوستان میلیاردر من، این است که ما واقعاً دوست دایکی از ویژگی گوش کنید.

ما همیشه  کنیم.گذاری میهای خودمان سرمایهکنیم و بدون وقفه، روی تواناییبگیریم. ما رشد می

 خودمان هستیم. شخصیکنیم. ما واقعاً عاشق خواندن و رشد گذاری میروی رشد خودمان سرمایه

ما وقت  بمانیم. زدهرویم تا خالق، عالی و کامالً هیحانما هر سه ماه، حداقل به یک کنفرانس می
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گذاری کنیم، زیرا روی آموزش خودمان سرمایههدف نمیهای بیزیادی را صرف سرگرمی

 « ایم.کرده

دانید، زندگی بسیار منصفانه است. شما چیزی را از زندگی می»تر گفت: با حالتی فلسفی و قوی

 تر به آن بدهید.دن بیشدهید. این قانون طبیعت است. بنابراین با بهتر شگیرید که به آن میمی

صبحگاهی برای داشتن یک تجارت و زندگی شخصی کالس جهانی  والخوب حاال شما یک ر

وری، کامالً پذیرای آن باشید. هر روز، و حداقل پنج روز در هفته، آن را انجام دهید و بهره دارید.

 «شود.تر میکامیابی، شادی، آرامش و ارزش شما در این دنیا بیش

 « رویم؟خوب، حاال به کجا می»پرسید: هنرمند 

 «ها.به دیدن مُرده»میلیاردر خیلی کوتاه جواب داد: 
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 کنندصبح، ضرورت خواب را درک می 5اعضای باشگاه : 14فصل 

 

 

شلوغ شده بودند و زندگی در شهر جاودان جریان پیدا کرده بود. دوباره های رم حاال خیابان

مردی که به نظر در  های او پیدایش شد.و بار دیگر یکی از معاون برد آقای رایلی، دستش را باال

ها آمد و دستگاهی را بیرون آورد و به سرعت با آن اوایل دوران چهل سالگی خود بود، نزد آن

هایی روی سرشان، با سه اسکوتر قرمز ظاهر تر از یک دقیقه، سه خانم با روسریدر کم حرف زد.

بزن بریم. »های اسپانیایی، پارک کردند. میلیاردر با هیجان گفت: ایین پلهها را در پشدند و آن

 «وقتشه رانندگی کنیم.

 «ها برویم؟ولی آخر چرا باید به دیدن مُرده»کارآفرین پرسید:  

 «به من اعتماد کنید. سوار شوید و دنبالم بیایید.»

ترین بناها هم حسی از عظمت تههای تاریخی رم عبور کردند. حتی ناشناخآن سه نفر، از خیابان

ها را پُر کرده بودند. شهر بسیار سرزنده بود. در داد. گردشگرها، خیابانها میو شگفتی به آن

جا جمع شده خیابانی یک خواننده اپرا با استعداد، در حال آواز خواندن بود و افراد زیادی در آن

انگیز دیگر را دادند، منظره شگفتادامه می های رمشان را در جادهبودند. وقتی آن سه نفر، راه
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قبل از میالد، به عنوان یک آرامگاه ساخته  12و  18های که بین سال 129دیدند: هرم سیستیوس

 شده بود. 

 ،مصرمانند اهرام  هرمیک »کرد به تمام مناظر نگاه کند، با خودش گفت: هنرمند که سعی می

 «است. باور نکردنی جاودان.در قلب شهر 

کرد. کارآفرین متوجه ها را هدایت مییری نگذشت که از شهر خارج شدند. میلیاردر آند

صبح زود با خودش »گوید: های پشت پیراهن او شد. سخنانی از بنجامین فرانکلین که مینوشته

با خودش « زود بیدار شو، دیر بمیر.»چنین در پشت کاله ایمنی او نوشته شده بود: هم« طال دارد.

 «انگیز است.این مرد واقعاً شگفت»گفت: 

رسد، اما امیدوار بود که دانست که این ماجراجویی شورانگیز، کم کم دارد به پایان میاو می

کرد کرد، بلکه احساس میآقای رایلی در زندگی او بماند. او نه تنها آقای رایلی را تحسین می

ار یک خیابان متروکه بایستند. بعد از پارک ها گفت که در کنکه به او نیاز دارد. میلیاردر به آن

ها اشاره کرد تا دنبالش بروند. که حرفی به شاگردانش بزند، به آنکردن اسکوترها، بدون این

یی هاپله عبور کردند، از ژنرال ژولیوس سزار فرمانروای بزرگ رومیها از کنار تندیسی سنگی، آن

 خاک شدند. ز گرد وا پُریک تونل تاریک و وارد و  پایین رفتند

 «کنیم؟جا چه کاری میآخر ما این»هنرمند پرسید: 

                                                            
129 The Pyramid of Cestius 
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سوزاندند. شان میهای باستان، جسدهایجا جایی است که رومیما توی گوردخمه هستیم. این»

 «هایی از قرن دوم تا قرن پنجم هستند.تمام این راهروهای زیرزمینی، گورستان

 «جا هستیم؟نخوب، حاال ما چرا ای»کارآفرین پرسید: 

ای را به شما را به این گوردخمه آوردم تا نکته»میلیاردر با همان صدای گرم خودش گفت:  

در این لحظه، صدای پاهایی از انتهای تونل شنیده شد. هنرمند با چشمانی باز « شما آموزش دهم.

شد. تر میتر و ترسناکبه کارآفرین نگاه کرد. میلیاردر هیچ حرفی نزد. صدای پاها نزدیک

 «من احساس خوبی ندارم.»کارآفرین گفت: 

جا حاکم شد. گوردخمه رسیدند، صدای پا قطع شد. سکوت کاملی در آنوقتی به دیوار قدیمی 

در دستش و کالهی روی سرش بود.  بزرگیک شمع  . اوظاهر شدها جلوی آنبه آرامی فردی 

 شان رد و بدل نشد. حرفی بین گذارند. هیچها روی سرشان میهایی که راهبمانند آن

واقعاً اسرار آمیز بود. او جلوی آن سه نفر ایستاد، شمع را باال آورد و در چهار جهت تکان داد. 

ای که به میلیونها نفر انگیزه داده بود تا سپس کالهش را برداشت. چهره او آشنا بود. همان چهره

 بله، او خود افسونگر بود. ی بزرگی برسند. هاانگیزی را انجام دهند و به موفقیتکارهای شگفت

 «خدای من. تو منو ترسوندی.»گفت:  ،کردهنرمند که هنوز به شدت عرق می

جا بیایم. کمی راه را گم از من خواست به این آقای رایلیخواهم. معذرت می»افسونگر گفت: 

 «آور است.ای هستند. اگر چه کمی هم چندشالعادهها مکان فوقکردم. این گوردخمه
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رسید. میلیاردر، بهترین دوست و مشاورش را بغل افسونگر سالم، خوشحال و آرام به نظر می 

 «سالم رفیق. ممنونم که آمدی.»کرد و گفت: 

دانید، من همیشه کنم. خوب، حاال بیایید چیزهایی را به شما دو نفر یاد بدهم. میخواهش می»

است تا درباره ارزش خواب عمیق، به عنوان یکی از آماده بازی هستم. آقای رایلی از من خو

وری عالی و عملکردی استثنایی توضیح دهم. او به من عوامل اصلی داشتن خالقیت سرآمد، بهره

جا در خواب ابدی هستند، بلکه جا ببیند، زیرا نه تنها افراد اینخواهد شما را در اینگفت که می

 «صلی مرگ زودهنگام، نداشتن خواب کافی است.علم ثابت کرده است که یکی از دالیل ا

 «واقعاً؟»کارآفرین پرسید: 

 نور شمع، حلقه نامزدی دست او را آشکار کرد. 

 « واقعاً نامزد کردید؟»میلیاردر گفت: 

 «بله. ما نامزد کردیم.»هنرمند و کارآفرین با هم جواب دادند: 

هستید. مراسم مختصر، اما خاصی و هر دو نفر شما هم به عروسی ما دعوت »هنرمند گفت:  

 «گیریم.می

تیوس  تان را در ساحل من در مورىشوم اگر مراسم ازدواجخوشحال می» میلیاردر گفت: 

کنم. همه چیز با من. این حداقل کاری است بگیرید. من در تمام مخارج آن به شما کمک می

ها هم. شما به من که مانند دیوانهتوانم انجام دصبح می 5که برای شما دو نفر عضو جدید باشگاه 
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های من را قبول بودم، اعتماد کردید. شما با من به این ماجراجویی آمدید. شما تمام آموزش

های من هستید. میلیاردر سرفه شدیدی کردید. واقعاً کارتان عالی بوده است. شما دو نفر، قهرمان

سه انگشتش را روی قلبش گذاشت و کرد. احتماالً به خاطر گرد و خاک آن راهرو بود. سپس 

حالت »کارآفرین دستش را روی شانه او گذاشت و پرسید: دوباره شروع به سرفه کردن کرد. 

 «خوبه؟

 «بله.» 

خوب بگذارید به شما بگویم که نه تنها مدیریت اولین ساعت روز، بلکه آخرین »افسونگر گفت: 

چیزی که باعث ایجاد  ی ضروری است.وری استثنایساعت روز هم برای مهارت رهبری و بهره

های صبحگاهی و شبانگاهی شود، تعادل بین مدیریت و تسلط روی عادتیک عملکرد استثنایی می

 «را به خوبی اجرا کنید. 20/20/20توانید فرمول اگر خوب نخوابید، نمی شما است.

م به چیزی فکر کنم توانمن تقریباً هیچ وقت خواب کافی ندارم و اغلب نمی»کارآفرین گفت:  

 «کنم.میشدید و احساس خستگی 

شوم. اما از وقتی در ها بیدار میها، شبآره، خواب من آشفته است. خیلی وقت»هنرمند گفت:  

 «خوابم.این ماجراجویی با شما هستم، هر شب خوب می

کل خواب کنیم که اکثر افراد مشاین خیلی عالیه. زیرا ما در عصری زندگی می»افسونگر گفت: 

دهد که رنگ های اجتماعی، از دالیل اصلی آن هستند. تحقیقات نشان میدارند. اینترنت و شبکه
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تان دهد. مالتونین ماده شیمیایی است که به بدنآبی وسایل، تکنولوژی مالتونین ما را کاهش می

ها در ها و سایر تکنولوژیگوید به خواب نیاز دارد. هیچ شکی نیست که چک کردن گوشیمی

و کامالً مشخص است که اگر قبل از  رساند.تمام طول روز، به عملکرد شناختی شما آسیب می

نور این  های وسایل تکنولوژی باشید، خواب خوبی نخواهید داشت.خواب، مدام در جلوی صفحه

کند فعال می 131های گانگلیونی شبکیه حساس به نورسلولرا به نام  130های نوریوسایل، گیرنده

روزى شما دارند که خواب کنند و تأثیر منفی روی روال شبانهه تولید مالتونین را محدود میک

 «کنند.شما را مختل می

دهم تا بتوانم های قبل از خوابم را تغییر میگویی. من عادتدانم چه میمی»کارآفرین گفت:  

دهم که این کار ول میتری داشته باشم. قصبح بیدار شوم و حس و انرژی بهتر و بیش 5ساعت 

 «را اجرا کنم. 20/20/20را انجام دهم تا بتوانم خوب استراحت کنم و به طور کامل فرمول 

حداقل به مدت شصت و شش روز، تا به عادت عادی ما »هنرمند میان حرفش آمد و گفت:  

نشدن صبح، از بیدار  5تبدیل شود. و سپس آن را همیشه ادامه دهیم تا بیدار شدن در ساعت 

 « تر شود.مان آسانبرای

مان بسیار سخت وقتی خواب کافی نداشته باشیم، نه تنها بیدار شدن برای»افسونگر ادامه داد: 

وری، عملکرد، سالمتی و شادی شما به طرز شدیدی به طور منفی کاهش شود، بلکه بهرهمی

                                                            
130 photoreceptors 
131 intrinsically photosensitive retinal ganglion cells 
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و  -بلکه کیفیت خواب شماستجا نه تنها کمیت، و مسئله مهم در این -خوابیدیابند. وقتی میمی

شد چنین سیستم لنفاوی، که قبالً تصور می. همدهدنخاعی مغز شما را شستشو می -مایع مغزی

قرار دارد. و این یعنی، ما به  هم در بدن شما قرار دارد، مشخص شده است که در جمجمهفقط 

دهد و بتواند در شرایط ایم تا مغزمان را شستشو عنوان انسان، فرآیند قدرتمندی را شکل داده

 « افتد که خواب باشیم.بهینه باشد. و این مکانیسم پاک کردن، تنها زمانی اتفاق می

 «ها بگو.به آن 132درباره هورمون رشد»میلیاردر گفت: « واقعاً جالب است.»کارآفرین گفت: 

قوی و داشتن  ها، سوخت و سازشود و برای بافتى هیپوفیز انسان تولید میاین هورمون در غده»

تر یک عمر طوالنی مهم هستند. سطح باالی این هورمون حال، شناخت و انرژی شما را بهتر و بیش

و این یکی  -شودکند. نکته مهم این است: در حالی که با ورزش کردن این هورمون آزاد میمی

ن هورمون، ای %75اما  -است 20/20/20از دالیلی است که نشان دهنده اهمیت بسته دوم فرمول 

شود! برای به حداکثر رساندن فرآیند شستشوی مغز و آزاد شدن در هنگام خواب ترشح می

تری داشته باشید، تر کنید و عمر طوالنیوری، شادابی را بیشهورمون رشد، تا بتوانید خالقیت، بهره

کند. و این یای کامل داشته باشید. علم، این موضوع را تأیید مباید پنچ چرخه خواب نود دقیقه

دهد که نه تنها کمبود چنین تحقیقات نشان میدر هر شب. همیعنی، هفت ساعت و نیم خوابیدن 

 «کند.تر میخواب، بلکه نُه ساعت خوابیدن هم زندگی را کوتاه

                                                            
132 HGH -human growth hormone 
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آیا هیچ مدل آموزشی در این مورد داری که تمام این موارد را خیلی راحت و »هنرمند پرسید: 

 « واضح توضیح دهد؟

ای موفقیت را به کارت خوب بوده استون. تو فرمول سه مرحله»افسونگر خوشحال شد و گفت: 

 میلیاردر به نشانه تأیید، سرش را تکان داد. « ای.ها یاد دادهآن

های شبانگاهی خودم را واسازی بله، من چارچوبی برای شما دارم. من عادت»افسونگر ادامه داد: 

 «ها خواب بسیار خوبی داشته باشم.اند در تمام این سالهام که به من کمک کردکرده

چنین دو تا فهرست را از زیر ای را از زیر لباسش بیرون آورد. او همسپس افسونگر، چراغ قوه 

. مدل زیر، در آن آن لباس بیرون کشید و یکی را به کارآفرین و دیگری را به هنرمند داد

 شد. ها دیده میفهرست
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 «دانم چطوری از شما دو نفر تشکر کنم.واقعاً نمی»آفرین گفت: کار

ثروت »گفت: میلیاردر زیر نور شمع، در حال انجام حرکات دراز و نشست بود و زیر لب می 

گیرند. من همیشه یک رهبر هستم. من هیچ وقت قربانی عالی و خرد زیاد، سر راه من قرار می

خواهم هر روز آن را بهتر من عاشق زندگی هستم و می نیستم. من شیر هستم، نه یک گوسفند.

 «شوم.تر میکنم، خوشحالتر به مردم کمک میکنم. و هر قدر بیش

 «گزار هستم.من هم از شما دو نفر سپاس»هنرمند گفت: 

دانستند، همه افراد صبح را می 5اگر تمام دنیا، این فلسفه و روش باشگاه »کارآفرین ادامه داد: 

فهمم که زود بیدار شدن، اصالً به معنی خواب ستند زندگی خود را متحول کنند. و حاال میتوانمی

 « شود.تر داشتن نیست. هر کس زودتر بخوابد، زودتر بیدار میکم

وقتی هر کدام از ما کار خودمان را برای تحول شخصی انجام دهیم، تمام روابط »هنرمند گفت: 

 « .کنندمان با ما پیشرفت میزندگی

همان تغییری باش که دوست داری در »گوید: مانند مهاتما گاندی که می»کارآفرین گفت: 

 و در زیر نور شمع، دستش را روی حلقه جدیدیش کشید.« دنیا ببینی.

گوید: اگر بتوانیم خودمان را تغییر گاندی در واقع می»میلیاردر میان حرف او آمد و گفت: 

دهد، نگرش دنیا وقتی انسانی طبیعت خود را تغییر میکنند. ر میهای جهان هم تغییدهیم، گرایش

 «دهند.کند. ما نباید منتظر بمانیم و ببنیم دیگران چه کاری انجام مینسبت به او هم تغییر می
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بله، حق با »سپس رو به کارآفرین کرد و گفت: « کارت عالیه استون.»افسونگر خندید و گفت: 

های ذهنی را با افراد توانید، این اصول و مدلخواهم تا جایی که میمی من از شما دو نفرتو است. 

زیادی در میان بگذارید. زیرا اگر تمام رهبران تجاری، کارکنان بازرگانی، دانشمندان، هنرمندان، 

های تاکسی، ها، پدرها، رانندهنشانمعمارها، سیاستمدارها، ورزشکارها، معلمان، مادرها، آتش

های روزانه و شبانه را در خودشان نهادینه کنند، ما ران ما، خیلی راحت این عادتدختران و پس

تر ها، بسیار کمها و نفرتها، متوسط بودنیک دنیای کامالً جدیدی خواهیم داشت. ناراحتی

جا بروم. استون، شود. و حاال باید از اینشوند و خالقیت و زیبایی و آرامش و عشق، زیاد میمی

 «بینم؟ا در رستوان میشب تو ر

و سپس دوباره شروع به سرفه کردن کرد. دست چپ او « حتماً.»میلیاردر بلند شد و گفت: 

 شروع به لرزیدن کرد. 

ها جدا شود، خیلی مختصر که از آنافسونگر خیلی زود نگاهش را از او گرفت و پیش از این 

 «باید بروم.»گفت: 

دوباره خورشید رم را دیدند. میلیاردر، سوار اسکوتر خود جا بیرون آمدند و آن سه نفر از آن

ها از چند خیابان باریک گذشتند و به شد و از آن دو شاگردش خواست به دنبال او بروند. آن

های پُر از مراکز تاریخی حرکت کردند و به سمت پشت دیوارهای شهر رسیدند. سپس در خیابان

و هنرمند، بعد از پارک کردن اسکوترها، به دنبال ویا دی کاندوتی حرکت کردند. کارآفرین 

 های اسپانیایی باال رفتند.میلیاردر از پله



279 
 

 است. ROYALMIND.IRبزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران،  کلیه حقوق این کتاب متعلق به

که شما دو نفر بروید، یک مدل عالی دیگر برای شما دارم. وقتی خیلی  خوب. قبل از این»

خوبی دانم که پایان بسیار تر بودم، افسونگر آن را به من یاد داد و واقعاً ارزشمند است. میجوان

 «های امروزمان خواهد بود.برای آموزش

شد. خیلی هایش را بهم زد و صدای بلندی داد. سر و صدایی از دور شنیده میمیلیاردر، دست 

تر شد. چیزی در باالی سر میلیاردر، کارآفرین و هنرمند، در حال پرواز زود صدا بلندتر و نزدیک

خوردند، یی نشسته بودند و اسپرسو و جالتو میهای اسپانیاکردن بود. گردشگرانی که روی پله

 خواستند ببینند چه اتفاقی افتاده است. به آسمان نگاه کردند و می

هایش، یک کودک و در دست دیگرش، دسته در یکی از دست« ماما میا.»پیرزنی فریاد زد: 

 گلی قشنگ قرار داشت. 

 «است!این یک هواپیمای بدون سرنشین »پسر نوجوانی فریاد زد: 

 میلیارد با مهارت، آن هواپیمای کوچک را هدایت کرد و خیلی آرام آن را به زمین آورد.

 «هنوز خلبان خوبی هستم.»چشمکی زد و گفت: 

 ایورق نازک شیشهشامل یک جعبه چوبی کوچک بود و درون آن یک آن هواپیمای کوچک، 

 بینید:ا میجبود که روی آن مدلی قرار داشت. شما هم آن مدل را در این
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 شگفت انگیز یروزالعمل دستور 

45:4   زمان بهینه بیدار شدن 

 مراقبت شخصی 

 آماده کنید از شب قبل را وسایل ورزش 

 آب بنوشید تا انرژی شما بیشتر شود 

00:5  

- 

20:5  

 ورزش شدید 

 فاکتور عرق کنید ) آزادسازی  باید

 (شده از مغز زایی مشتقنورون 

  پادکست/ فایل صوتی/ فایل

 تصویری/ موسیقی

 

 رک داشته باشیدبسته اول: تح 

  شما را کامال سرحال می  5:30تا ساعت

 آورد

  طول تلومرهای شما را ورزش کردن

 افزایش می دهد

  عصب شناسی بزرگی را در شما فعال می

 کند

20:5  

- 

40:5  

 مراقبه 

 رازو نیاز 

 یادداشت برداری 

 تمرین شکرگزاری 

  طرح قبل از انجامنوشتن 

 بسته دوم: فکر کنید 

 ن شما را کاهش می مراقبه سرعت پیرشد

 دهد

 تمرکز و بهره وری شما را  ،برنامه ریزی

 افزایش می دهد

 

40:5  

- 

00:6  

 خواندن 

 کتاب های صوتی 

 پادکست ها 

 ویدیوهای تصویری الهام بخش 

 بسته سوم: رشد کنید 

  2ذهنیتx3x 

 امید و مهارت شما را بیشتر می کند 

 الهام بخش شما می شود 

 پذیر شما را در حوزه خودتان شکست نا

 می کند

00:6  

- 

00:8  

 ارتباط خانوادگی 

 اهداف شخصی 

 بدون شبکه های اجتماعی 

 بدون اخبار 

 بدون چک کردن پیام ها 

  سالمتی شما را بیشتر می کند و دیوانگی

 تکنولوژی را کاهش می دهد

 صبح های شما را بهتر می کند 

 آرامش و شادی شما را بیشتر می کند 
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00:8  

- 

00:13  

  1/90/90قانون 

 10/60وش ر 

 کار کالس جهانی 

 چرخه دوقلوی عمکرد ممتاز 

  حباب فشرده تمرکز کاملپروتکل 

 شما منلو پارک شخصی  

00:13  

- 

00:17  

 کارهای با ارزش کمتر 

 جلسات 

 هماهنگی ها 

 

 کارهای عادی 

 کارهای کمتر خالقانه 

 برنامه ریزی 

 

00:17  

- 

00:18  

 ترافیک در دانشگاه 

 دومین ورزش 

 ماساژ 

  +دوره انتقالفشارزدایی 

 تفریح و یادگیری با هم 

  زمان  بازسازی شخصی 

  خورشید/ هوای تازه/ انرژی دوباره 

00:18  

- 

30:19  

 بدون هیچ وسیله دیجیتالی 

 وعده های غذایی خانوادگی 

 اهداف خوشایند برداری از یاداشت 

  پیاده روی در طبیعت با افرادی که

 ددوستشان داری

 ارتباط اجتماعی 

 ماجراجویی 

 اجتماعی خدمت 

 

30:19  

- 

30:21  

 خواندن 

 یادداشت گزارش شبانه 

 آماده سازی برای زود بیدار شدن 

 بدون هیچ تکنولوژی 

  مراقبه قبل از خواب 

 عادت های قبل از خواب شبانه 

 دوش آب گرم 

 اتاق تاریک 

 دمای خنک 

 

30:21   خواب عمیق  کاهش هورمون رشد انسان 

 بازسازی مغز، بدن و روح 
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شوید. البته که این کنم شما از داشتن این برنامه قدم به قدم روزانه، بسیار خوشحال میفکر می»

شبانگاهی، کمی با مدل افسونگر  والشوید که این رهای ممکن است. متوجه میتنها یکی از راه

بستگی  ها، کامالً به خودتاندانید، نحوه استفاده از این تاکتیکطور که میمتفاوت است. همان

دارد. این زندگی شماست، خودتان باید انتخاب کنید. این مدل بسیار به من کمک کرده است، 

تأکید  -تواند به هر کسیاست و می 20/20/20زیرا شامل بسیاری از عناصر قدرتمند فرمول 

انگیزی را تجربه کند. این مانند یک کمک کند تا روزهای شگفت -کنم به هر کسیمی

 «ها پیروی کنید و به نتایج برسید.غذایی است. از راهنماییدستورالعمل 

های سازند و هفتهانگیز را میهای شگفتانگیز، هفتهو روزهای شگفت»هنرمند گفت: 

 «شوند.انگیز تبدیل میهای شگفتانگیز، به ماهشگفت

انگیز و تهای شگفانگیز، به فصلهای شگفتو ماه»اش را بست و گفت: کارآفرین هم دفترچه

 ...«انگیز و در نهایت های شگفتها و دههانگیز به سالهای شگفتفصل

 «شود.انگیز ختم میبه یک زندگی شگفت»و سپس هر سه نفر با هم گفتند: 

 «ای ساخت.توان یک حضور افسانهقدم به قدم و روز به روز، می»میلیاردر گفت: 

و نه تنها ثروت زیادی داشت، بلکه قلب ثروتمندی میلیاردر، واقعاً انسان دوست داشتنی بود. ا

 هم داشت.
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های اسپانیایی آوردم. بهروه وری زیاد، دانید که چرا شما را به پلهحاال می»گفت:  میلیاردر

 پله به پلهپایان، یک بازی دار و آرامش درونی بیسالمتی عالی، کامیابی استثنایی، شادی ادامه

اهمیت روزانه را به مدت زیادی انجام دهید، به به ظاهر بی های کوچک واست. اگر پیشرفت

ترین راه برای های بسیار کوچک روزانه، واقعاً مطمئنرسید. پیروزیانگیزی مینتایج شگفت

جا یکی از کنید. اینداشتن یک زندگی است که در پایان از داشتن آن احساس غرور می

جا آوردم تا نه تنها در مورد فرآیند شما را به اینهای مورد عالقه من در دنیا است. من مکان

زندگی یک که  به شما آموزش بدهم، بلکه این حقیقت را نیز تقویت کنید 20/20/20فرمول 

طور که این و همان .موفقیت و اهمیت استی هادر واقع یک مارپیچ رو به باال از پله العاده،فوق

 ،جادو و زیباییبرد، تان میعظمت خوداز ن تجربه تریبه سمت کاملشما را  ، قدم به قدمسفر

شود. در این مورد شک نداشته تر میتر و بیشها بیشسالگیرد و در طول تان را فرا میروزهای

 «باشید.

چیست؟  10/60چیست؟ روش  1/90/90قانون » کارآفرین بعد از نگاهی دقیق به مدل گفت: 

 «شوم؟ها نمیمن متوجه این

 «ه شما خواهم گفت.خیلی زود ب»

 «ام.ترین چیزها را برای پایان نگه داشتهباید بدانید که بهترین و مهم
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شما دو نفر را »هایش پُر از اشک شد و گفت: سپس خیلی محکم آن دو نفر را بغل کرد. چشم

 « خیلی دوست دارم.

 و سپس رفت.
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 گیرندبرای تمام عمر را یاد می بسیار مؤثرتاکتیک  10صبح،  5اعضای باشگاه : 15فصل 

 

 «کردید.زحمت کشیده است، آن را شاهکار خطاب نمی اثر دانستید چقدر برای آناگر می»

 میکل آنژ 

 

قیمتی بودند. میلیاردر مانند جزیره موری تیوس، میلیاردر، کارآفرین و هنرمند سوار ماشین ارزان

 « ئولو شهر بسیار خاصی است.سائوپا»دوباره در صندلی جلو نشسته بود و گفت: 

آن سه نفر تازه از فرودگاه آمده بودند و به سمت یک بوتیک هتل در مرکز این پایتخت اقتصادی 

 «واقعاً شهر بزرگی است.»کرد، گفت: رفتند. هنرمند که به اطراف نگاه میآمریکای التین می

مان، ما را منونیم که برای عروسیآقای رایلی، بسیار از تو م»کارآفرین سر ذوق آمده بود و گفت: 

 «به برزیل آوردی.

او هم واقعًا »هنرمند هم از میلیاردر تشکر کرد. کارآفرین به هنرمند اشاره کرد و گفت: 

 «عروسی را در جزیره تو در موری تیوس بگیریم.  خواستمی

 «جا بسیار زیبا بود.بله، واقعاً آن»هنرمند گفت: 

جا را دوست داشتم، اما به خاطر پدرم تش را بخواهی، من هم واقعاً آنراس»کارآفرین ادامه داد: 

 «جا برگزار کنیم.مان را در اینکه برزیلی بود، دوست داشتم مراسم عروسیو این 
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سپس کلماتی « و یک همسر خوشحال یعنی یک زندگی خوشحال.»هنرمند لبخندی زد و گفت: 

خواهم صد سال اگر تو صد سال عمر کنی، من می »را نقل قول کرد:  133آلن الکساندر میلناز 

 «منهای یک روز زندگی کنم تا مجبور نباشم بدون تو زندگی کنم.

کرد. ذهن او پُر از های او، میلیاردر را به یاد همسرش انداخت. او هنوز هر روز به او فکر میحرف

ردن یک پیتزای ارزان و لحظات ساده و زیبایی بود که با هم گذرانده بودند. لحظاتی مانند خو

روی عالی با روغ زیتون روی آن. لحظاتی مانند خواندن کتاب در سکوت و در جلوی شومینه. پیاده

شان که های دو نفرهدر طبیعت، تماشا کردن فیلم و با هم به خرید رفتن. لحظاتی مانند رقصیدن

مانند زمانی که ونسا به  و لحظاتیکرد، چقدر همدیگر را دوست دارند. ها یادآوری میبه آن

که چقدر عاشق تنها فرزندشان خندید و این داد، وقتی خیلی بلند میمیلیاردر ایتالیایی یاد می

در همان لحظات ترین لحظات هستند. های زندگی، در سادهبهترین گنجینهبودند. با خودش گفت: 

 دهیم.را از دست میها دانیم تا زمانی که آنها را نمیروزانه عادی، که قدر آن

اش را نشان دهد و عمق عشق خود به هنرمند دستش را بلند کرد تا با افتخار، حلقه نامزدی

من عاشق او هستم. او سرآغاز »کارآفرین را بیان کند. سپس رو به آقای رایلی کرد و گفت: 

زی نداشتم کسی دانی، نیادادم. میهای من است. تا پیش از او، تنها به هنرم اهمیت میموفقیت

ام را بدون او توانم زندگیکنارم باشد. فکر کنم تا حاال عشق واقعی را نشناخته بودم. دیگر نمی

 «تصور کنم.

                                                            
133 .A. Milne’s Winnie 
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کارآفرین متوجه شد که چقدر سعادتمند است. از زمانی که در سمینار افسونگر شرکت کرده 

کرده بودند. او در حال فراموش او بسیار پیشرفت  ی قلبی، سالمتی و معنویتهابود، ذهنیت، خواسته

کردن باورهای محدودکننده و احساسات مضری بود که از دوران کودکی با خود داشت. او 

چنین، در حال فراموش کردن تنگنا و مشکالت کنونی با سهامداران شرکتش بود. وقتی اولین هم

های او سرسختی موزشهای افسونگر را در سمینار شنید، بسیار شکاک بود و در برابر آبار حرف

داد. او از آن زمان کامالً تغییر کرده بود و حاال با تمام وجود، پذیرای تمام و مقاومت نشان می

بخش بود. سه هفته از دیدار از رم گذشته بود. های باارزش او بود. این یک تحول الهامآموزش

و چند  کششیات صبح به مدت بیست دقیقه حرک 5کارآفرین در این مدت، هر روز ساعت 

کرد ، از آرامش بسته دوم استفاده می5:20داد. سپس در ساعت حرکت ورزشی دیگر را انجام می

کند و در دفترچه یادداشت جدیدش، لیست چیزهایی را بنویسد که تفکر عمیق تا در سکوت 

تی ، به کتابی صو5:40ها است و بعد از آن مراقبه کند. در نهایت، او در ساعت آن شکرگزار

وری، کار گروهی داد و یا مطلبی را در مورد بهرهدرباره زندگی یک فرد موفق در تجارت گوش می

 خواند.و رهبری می

های وابستگی به تکنولوژی، انجام ندادن بهترین چنین کار دشواری را انجام داد و عادتاو هم

العاده دور از شرکتش، با وقرا ترک کرد. او در این روزهای ف به تعویق انداختن کارهاکارها، و 

ها یاد داده بود، که میلیاردر به آن قشر پیشانی مغز موقتو فعالیت پایین استفاده از پدیده 

کرد و دوباره حس رفاه درونی خود را به دست اش را ایجاد میترین شکوفایی حرفهبزرگ



288 
 

 است. ROYALMIND.IRبزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران،  کلیه حقوق این کتاب متعلق به

ای را به وجود آورده العادهوقهایی که یاد گرفته و اعمال کرده بود، نتایج فآورد. تمام آموزشمی

تر و مؤثرتر تر، آرامتر، خوشحالبودند. به نظر، همه چیز در زندگی او مرتب شده بود. او سرحال

کرد. همه از هر زمان دیگری بود. شرایطی که تا پیش از آن هرگز تصور رسیدن به آن را نمی

اش در داد از استعدادهای درونیه میصبح بود که به او اجاز 5ها به لطف عضویت در باشگاه این

کرد این دنیای شلوغ و پُراسترس محافظت کند. ساعت پیروزی، شرایط خاصی را برای او فراهم می

او حاال با امیدواری، بخشش و اعتماد های درونی و بیرونی خود را بسازد. توانست امپراطوریو او می

حل بهتری برای مذاکره با سهامداران شرکت پیدا ست راهنتوابه نفسی که پیدا کرده بود حتی می

 رساند.زده بود که به زودی این آزمون سخت را با موفقیت به پایان میکند. او هیجان

هایش و خیلی زود قرار بود ازدواج کند. او همیشه به دنبال فرد خاصی بود که شادی و موفقیت

تیاقش برای ثروتمند شدن و داشتن یک خانواده کرد بین اشاو همیشه آرزو می را با او تقسیم کند.

  تجربه نکرده بود. داشتن را یک خانواده خوب ،تعادل برقرار کند. او به عنوان دختر ،خوب

  ها در پنت هاوس آقای رایلی بودند و او کامالً متمرکز و خوشحال بود.روز بعد آن

چشید. حاال تصور کنید شدن را میصبح  5های عضو باشگاه شما دو نفر تازه دارید مزه فایده»

 افتد.تان میچه اتفاقی برای، ترین افرادهای صبحگاهی موفقتدبعد از شصت و شش روز اعمال عا

توانید در یک شود و تا چه حد میو عملکردتان چقدر بهتر می اهتصور کنید و ببینید که توانایی

ها ترین آنخادم ،ترین رهبرانشید که بزرگیاد داشته باه همیشه ب برای دنیا مفید باشید. ،سال
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توانید تر میبردن دیگران اهمیت نشان دهید، بیش تر در مورد باالهستند. هر قدر بیش

 «سازی کنید.به عنوان یک فرد بسیار موفق باال ببرید و تاریخ را تانشخصیت

 «ی.ویگمی هدانم چمی» :کارآفرین کمی آب نوشید و گفت

کارکنانم در حال انجام کارهای  کنیم. رئیسبگذریم. درس امروز را زود تمام می» :میلیاردر گفت

در حال آماده بهترین شکل  به ،تمام چیزهایی که درخواست دادید مراسم عروسی شما است.

جا هستند و برای شما اند. همه اینجا آمدههای من به اینهای شما با جتمهمانشدن است. 

 «من. صاًخوشحال هستند. مخصو

دوباره دستش لرزید. روی  میلیاردر دوباره سرفه شدیدی کرد. و سپس چند سرفه شدید دیگر.

 های او مشخص شد.در چشم ،هایی از ترسصندلی نشست. برای اولین بار نشانه

سر به سر بد داری دهم. تو کنم و او را شکست میمن با این هیوال مبارزه می» :با خودش گفت

 «.گذاریکسی می

نگاه کرد. عکس را روی  ،رده بودها پیش مُکیفش را بیرون آورد و به عکس همسرش که سال

 قلبش گذاشت و روی درس آن روز صبح متمرکز شد.

هایی را به شما خواهم تاکتیکمی ،ایدصبح را یاد گرفته 5تر مطالب در مورد روش حاال که بیش»

ده تاکتیک برای  کنند.تر میتان را بیشصوصییاد دهم که عزم حرکت شما در حرفه و زندگی خ
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ای از کند تا استفاده هوشمندانهبه شما کمک می 20/20/20فرمول  کارهای قهرمانانه روزانه.

 ربارتر باشد. تا ادامه روزتان پُ به شما کمک می کند ،تان داشته باشید.  این ده عادتهایصبح

تمام  همراه آن، شوید و موفقیتی را تجربه کنید کهناپذیر نجام دهید و شکستااین ده کار را 

 «کنند.عناصر مهم زندگی شما پیشرفت می

های او از کتابخانه پنت هاوس به هایش را باال آورد. یکی از معاوناو یکی از دست ،طبق معمول

 ر یک اثر هنری بزرگ در دستش بود. میلیاردر خیلی سریع بلند شد و بهظنه ها آمد و بسوی آن

 کمک او رفت.

ای شدن را دارند تا زمانی که یای افسانهؤر ،همه افراد»روی پیراهن معاون او نوشته شده بود: 

 «را انجام دهند.شدن ای هافسان الزم برای باید کارهایشوند متوجه می

 :نقاشی از توماس ادیسون، مخترع بزرگ، بود اشاره کرد و گفتیک میلیاردر به آن اثر هنری که 

 «های من برای عروسی شما است.ن یکی از هدیهای»

افکار در تنهایی و بدترین افکار در بهترین »کلماتی از او نقش بسته بود:  ،روی چهره ادیسون

 «گیرند.آشفتگی و هرج و مرج شکل می

خواستم تا  ،کندمن از یکی از هنرمندهای محبوبم که در برلین زندگی می» :میلیاردر ادامه داد

 در زوریخ کار کرده است.را شی را برای شما آماده کند. او بسیاری از آثار هنری آپارتمانم این نقا
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لطف زیادی به من کرده است. ارزش این  ،برای انجام این کارو  کشدتر نقاشی میدیگر خیلی کم

 «نقاشی بسیار زیاد است.

دوباره روی صندلی نشست و  ها خواست تا تابلو را پشت و رو کنند. سپسدبانه از آنؤمیلیاردر م

، هابسیاری از آن آسمان خراش های سائوپائولو نگاه کرد.به پنت هاوس مشرف به آسمان خراش

شان را که وقت گرانبهایبدون آن، سکوی فرود بالگرد داشتند و افراد بسیار برجسته در صنعت

 ،دانیدطور که میهمان ردازند.شان بپد به انجام کارهای مهمنتوانستمی ،در ترافیک شهر هدر دهند

شان اما اکثر افراد وقت ،کنندشان میهمیشه بهترین استفاده را از وقت ،افراد برجسته و بسیار موفق

 دهند.را هدر می

تمام  بسیار مؤثر برایتاکتیک  10»جدولی با این کلمات قرار داشت:  ،در پشت آن اثر هنری

 «عمر.

از  مادین ،مانند توماس ادیسون انددر تاریخ توانسته سیار کمیب افراد»: میلیاردر ادامه داد

اش داشته است. سه اختراع در زندگی دستاوردهای خالقانه باشند. او بیش از هزار و نود و

های در ماشین ، یک باتری که بعدا1901ًهایی مانند المپ، دوربین فیلمبرداری و، در سال اختراع

 ،بلکه یک سازنده بزرگ بود. بله ،ت. ادیسون تنها یک مخترع نبودبرقی مورد استفاده قرار گرف

تری از زندگی او کامالً ارزش مطالعه و واسازی کردن را دارد تا بتوانید نزدیکی و درک بیش

مشغول بودن همیشه به معنای انجام کار » :ادیسون در جایی گفته است زندگی او داشته باشید. 
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و عالوه بر مطالعه درباره فرمول موفقیت  «ولید یا دستاورد است.ت ،واقعی نیست. هدف هر کاری

 درباره توانایی تمرکز او هم عمیق شوید. ،ادیسون

کنند. این کار را می هدهید، نه؟ همشما تمام روز کاری را انجام می» :گویدچنین میادیسون هم

 ،در این صورت ،رویدتان بصبح از خواب بیدار شوید و ساعت یازده به تخت هفتاگر ساعت 

در حال انجام کاری  ،شانزده ساعت در اختیار دارید و اکثر افراد مطمئن هستند که تمام مدت

کنند و زیادی استفاده می خوبکارهای  برایها از این زمان تنها مشکل این است که آن اند.بوده

در یک جهت فقط این زمان را ها کنم. اگر آنتنها برای یک کار عالی استفاده می ،من از این زمان

 «شدند.کردند، موفق میو به سوی یک هدف متمرکز می

شانس  ،پرتی که توجه ما را بدزددکه هرگونه حواسگفتی ،در موری تیوس عالیه.» :هنرمند گفت

هایی پرتیمان را روی حواسزیرا ما توجه، دهدما برای انجام کارهای ماهرانه را کاهش می

دچار دیوانگی  ،و اگر کامالً مراقب نباشیم دهند.مان رخ میدر محل کار یا زندگیگذاریم که می

ام را درک کردم. وقتی به خانه و کارگاه هنری موضوعبسیار خوب این  ،امروز شویم.تکنولوژی می

 کنم تا کامالً ساکت و آرام باشد.جا را مرتب میمحیط آن ،بدون شک ،برگردم

خواهم زمان زیادی را بدون تکنولوژی چنین میباشد. هم جاآننولوژی در دهم هیچ تکاجازه نمی 

خواهم برای چند هفته بدون هیچ شبکه اجتماعی و گشتن در اینترنت باشم سپری کنم. حداقل می

ایی آرام داشته باشم، ضام که وقتی فمن متوجه شده تا بتوانم دوباره تمرکزم را به دست بیاورم.

پروژه تمرکز کنم و نباید انرژی جسمانی و خالقانه خودم را روی اهداف زیادی  باید تنها روی یک
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 ،توانم با تمرکز روی یک هدفوقتی می متمرکز کنم. من این را از سخنان ادیسون متوجه شدم.

خوب  ها نسبتاًمتمرکز کنم و در آن هدفام را روی چندین چرا باید توانایی و نابغه ،ای شومافسانه

 «باشم؟

ام که وقتی دارم روی یک محصول عالی جدید من هم متوجه شده» :کارآفرین هم با هیجان گفت

تر تمام ها دالر و حتی بیشتواند به قیمت میلیونک میچپرتی کوحتی یک حواس ،کنمفکر می

 «شود.

 ،دبسیار مهم هستن ،ها اشاره کردیدیزهایی که شما دو نفر به آنچ» :میلیاردر با خوشحالی گفت

تان جدی باشید. ادیسون برای ها و بروز بزرگی دروناگر درباره استفاده از توانایی مخصوصاً

ها و گاهی روزها پشت رفت و با تیمش ساعتاز تپه باال می ،134رسیدن به آزمایشگاه منلو پارک

 «کردند. او واقعاً یک انسان برجسته بود.سر هم روی یک اختراع کار می

خواهید برای می، دانم که هر دو نفر شمامی» :نقاشی اشاره کرد و گفتل پشت وسپس به جد

این  ،کنم این هدیه را از من قبول کنید. اما قبل از آنتان آماده شوید. خواهش میمراسم ازدواج

 را توانند پیشرفت شمایند جذب این ده تاکتیک را شروع کنید که میآها را بخوانید تا فرنوشته

تر کنند. بیدار شدن در هنگام ها و نیروهای شما را بیشبح سرعت ببخشند و تواناییص 5در باشگاه 

ترین قدم شما برای رهبری حوزه کاری و زندگی مهم ،20/20/20دم و انجام فرمول سپیده

                                                            
134 Menlo Park 
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دهند ها به شما اطمینان میکننده شما هستند. این تاکتیکشخصی شما است. این ده عادت تقویت

 «ی بزرگی برسید.هاتا به پاداش

 بینید:جا میشما هم آن مدل آموزشی را در این 
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به همراه توضیحات دقیقی درباره معنی را ها از استراتژی یلیست، زیر این مدل ،کارآفرین و هنرمند

   ها خواندند.آن اجرایو نحوه 

 

 135: حباب فشرده تمرکز کامل1تاکتیک 

های پرتیتوجه شما به حواس .شودمیگ تولید خالقانه شما مر ، باعثپرتیحواس هوابستگی زیاد ب

که  برای این شما تمام شود. یتو معنو سالمتیتواند به قیمت ثروت مالی، انرژی، می ،دیجیتالی

ای گونهه تان را بدارند، باید روزهای درآمد و تأثیری را داشته باشید که تنها افراد بسیار کمی

یک خندق  ،حباب فشرده تمرکز کامل کنند.طور رفتار میاد بسیار کمی آنکه تنها افر ،اجرا کنید

پنج دارایی اصلی که تمام افراد بسیار  سازید.خودتان مینبوغ ای است که شما در اطراف استعاره

تمرکز ذهنی، انرژی جسمانی، اراده شخصی، استعداد بدیع و  ،کنندها محافظت میموفق از آن

دارای غشا نفوذپذیری است که اطراف آن را گرفته است و  ،این حباب است.ها زمان روزانه آن

 وارد مدار شما شوند. ،هاییو چه نوع فعالیت یچه اطالعاتی، چه افرادکنید که شما تعیین می

تواند می ،این روش حضور شما در دنیا شود.گرفته می منفی، سمی و ناپاک هر چیز جلوی ورود

 کند.تان دور میرابر هر نوع محرکی باشد که شما را از بزرگیدر ب تانسیستم دفاعی

شما  ،هر روز صبح. کنداز تمرکز و هوش شما محافظت می ،استراتژی حباب فشرده تمرکز کامل 

های سایر افراد، اخبار منفی و دروغ، هیچ خبری از پیام آن شوید که دروارد این حباب نامرئی می

                                                            
135 The Tight Bubble of Total Focus (TBTF) 
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سیل نتوانند پتاربط و سایر اشکال تکنولوژی نیست که می، گفتگوهای بیهای احمقانهتبلیغات، فیلم

آورید شوید و شاهکارهایی را به وجود میاز دنیا جدا می به بیان دیگر شما زیاد شما را نابود کنند.

سکوت و آرامش  ،جانکته مهم در این تر کنند.توانند تسلط و شهرت جهانی شما را بیشکه می

وقت  است. ر از خالقیت، انرژی، خوشحالیی در هر روز است؛ در محیطی که پُبرای مدت خاص

نگری، تخلیه انرژی و کارهایی باشد که به روح شما صدمه خصوصی شما باید خالی از منفی

تان نبوغهایی را در مورد این دیوار استعاری زرهی در اطراف پنج دارایی البته تعدیل زنند.می

 العاده داشته باشید و از مردم گریزان نباشید.دگی اجتماعی فوقیک زنانجام دهید تا 

بتوانید با دقت اجازه دهید که چه کسی یا نفوذپذیری دارد تا  ءغشا ،فراموش نکنید که این حباب

در هنگام اجرای این  های کاربردیبرخی از ایده وارد واقعیت شخصی شما شوند.ی چه عناصر

ر تلویزیون، گوش ندادن به اخبار، دوری کردن از مراکز خرید پُ فروش توانند شاملتاکتیک، می

با ، های اجتماعیتان در شبکهجا شما به چیزی نیاز ندارید، پایان دوستیسر و صدا که در آن

 .باشدپرتی تکنولوژی دهند و غیرفعال کردن تمام عوامل حواسافرادی که انرژی شما را هدر می

 

 1/90/90: قانون 2تاکتیک 

مزیت رقابتی بزرگی  ،ظاهری های سطحی وانجام کار واقعی روزانه و با استمرار مطلق در برابر کار 

ترین پول را به بیش ،و در بازار تولید در سطح و کیفیت بسیار باال کمیاب است دهد.را به شما می

وی یک هدف شان را در هر زمان رتمام توجه، دهند که کمیاب باشد. افراد بسیار موفقچیزی می
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شان روی ایجاد محصوالت عالی استفاده کنند گذارند تا بتوانند از تمام انرژی با ارزشاصلی می

شما باید عادت روزانه بهترین استفاده از ، برای این کار ها را متحول کند.تواند صنعت آنکه می

وقتی سرکار حاضر  وجود بیاورید.ه داشته باشید تا بهترین نتایج را برا تان های کاریساعت

پرانی کنید و یا نیست که خرید اینترنتی انجام دهید، خبرچینی و شایعه آندیگر وقت  ،شویدمی

 زمان ایجاد بهترین محصوالت است.، کار هستید تان را چک کنید. وقتی در سرهایپیام

یک کار اختصاص تان را به هر روز کاری ،ریزی کنید تا نود دقیقهبرای نود روز آینده، برنامه 

باید  ،این نود دقیقه ارتان قرار دهد.تیتواند حوزه شما را در اخمی ،شوددهید که وقتی کامل می

ای بگذارید ای باشد. وسایل تکنولوژی خودتان را در کیسهو صدا و وقفه کامالً رها از هر گونه سر

 در اتاق دیگری بگذارید.و سپس آن کیسه را « خودم. 1/90/90برای دوره »: و روی آن بنویسید

کند، یک تاکتیک قوی برای کاهش ها را مسدود میدسترسی به وسوسههایی که ایجاد محدودیت

 ها است.آن

 

 10/60 ش: رو3تاکتیک 

ها با این امید آن -کنندبه یک روش خطی عمل نمی ،دهد که افراد بسیار موفقتحقیقات نشان می 

ها قدرت در عوض، آن کنند.تر کار نمیالنیوتر و طد، سختتر و بهتری برسنکه به نتایج قوی

کنند تا بتواند آرامش های کاری خودشان را سازماندهی میها چرخهکنند. آننوسان را درک می

  عمیق و عملکرد بسیار شدید کنند. واقعی و بازیابی کامل را جایگزین تمرکز بسیار
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دهند که ترین کارها را انجام میالعادهها زمانی خارقاندانند انسای میافراد بسیار موفق و حرفه

 راسترس باشند.و نه زمانی که خسته و پُ ،بانشاط و آرام هستند

با  ،سنج استفاده کنید و به مدت شصت دقیقه کامل، از یک زمان1/90/90 قانون بعد از اجرای 

خودتان را تمرین دهید  دهید. بهترین کار خودتان را انجام ،آرامش در حباب فشرده تمرکز کامل

 ،تا حرکت نکنید. تنها تمرکز کنید و بهترین نتایج ممکن را ایجاد کنید. بعد از این شصت دقیقه

را انتخاب  د قدم زدن در هوای آزادیتوانمی استراحتبرای  برای ده دقیقه خودتان را بازیابی کنید.

کردن و یا مانند  جسمشخصی، مراقبه، ت خواندن کتابی برای پیشرفت رهبری یا تسلط کنید و یا

دهنده گوش به موسیقی انرژی ،بسیاری از قهرمانان ورزشی که قبل از ورود به زمین مسابقه

کننده به توانید این کار را انجام دهید تا توجه مغزتان از رفتارهای نگرانشما نیز می ،کنندمی

ید و شصت دقیقه دباره به کارتان برگرپس از این ده دقیقه، دو سمت خالقیت و جریان برود.

 شود.دوباره ده دقیقه بعدی شروع می ،بعدی را با انگیزه انجام دهید. و بعد از آن

 

 هدف روزانه 5: مفهوم 4تاکتیک 

شان طور فعاالنه ذهنیته هایی هستند که بآن ،دهد که مؤثرترین رهبران تجاریمطالعات نشان می

ها آن حتی اگر با مشکالت جدی روبرو شده باشند. ،کنندکز میشان متمرهایرا روی پیشرفت

ترین نکات برای داشتن یک عملکرد یکی از مهم اند.خودشان را از تأثیر خودمخربی مغز دور کرده

های بسیار کوچکی به پیروزی ،تان را تمرین دهید تا در هر ساعت روزاین است که توجه ،عالی
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به نتایج  مطمئناً ،های کوچک روزانه داشته باشیدموفقیت نی،برسید. اگر در مدت طوال

ها در حال پیشروی هایی که در آنهانه فکر کردن روی حوزهاو با آگ رسید.انگیزی میشگفت

یعنی ترس را  ،ترین حیلهکنید و خطرناکتان محافظت میطلبی و اعتماد به نفسهستید، از جاه

 وجود بیاورید.ه توانید شاهکاری بدهید و میشکست می

در زمان انجام بسته دوم ساعت پیروزی، پنج هدف کوچک را مشخص کنید که در طول آن روز  

این هم مانند بسیاری از چیزهایی  ها احساس خوبی پیدا کنید.ها را انجام دهید و با انجام آنآن

دهید، این عادت تر این کار را انجام یک تمرین است: هر قدر بیش ،ایدکه تاکنون یاد گرفته

یند را ادامه آپس این فر شود.تر میشود و توانایی شما برای انجام آن بیشتر میتان آسانبرای

همین  ،و بعد از یک سال رسید.پیروزی با ارزش می 150دهید و تنها بعد از سی روز، شما به 

کند که دوازده ن میمیضرساند و تهدف بسیار باارزش می 1825به تنهایی شما را به  ،استراتژی

 اید.حال داشتهه که تا ب خواهند بودهایی ترین ماهموفق ی،ماه بعد

 

 : دومین ورزش5تاکتیک 

باال  تمرکز شما را ،تحرک داشتن منظم اید.ورزش روزانه شدهو ارزش شما تا حاال متوجه زیبایی  

تر تان را بیشد، انرژیدهبرد، توانایی پردازش مغز و ظرفیت یادگیری شما را افزایش میمی

خواب بهتری را برای شما به ، تر مالتونیندهد، با تولید بیشبینی شما را افزایش میکند، خوشمی

کند و طول تلومرهای شما را تر میعمر شما را بیش ،با آزاد کردن هورمون رشد، آوردارمغان می
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 ،پیری کنند.ها محافظت میند و از آنکروموزوم بدن وجود دارتلومرها در انتهای  دهد.افزایش می

کاماًل  .شودگاهی اوقات با یک فیوز بمب مقایسه می ،به همین دلیل و کندتلومرهای ما را کوتاه می

دهد و به شما کمک رعت این کوتاه شدن را کاهش میس ،مشخص شده است که ورزش کردن

ید که مراقبه، داشتن یک رژیم غذایی چنین باید بدانهم تری سالم بمانید.کند برای مدت بیشمی

زیرا  ،نامدمی 8/16غنی، کیفیت خواب کافی و روزه گرفتن متناوب )که افسونگر آن را پاداش 

خورید و سپس به مدت هشت ساعت روزه خودتان را شما به مدت شانزده ساعت چیزی نمی

قایق تجربی که قدرت کامالً با توجه به ح کند.برابر کاهش محافظت می شکنید(، از تلومرها درمی

چرا نباید  چرا باید تنها یک ورزش را در روز انجام داد؟ ،کنندکننده ورزش را اثبات میمتحول

بلکه یک زندگی  ،تان استفاده کنید تا نه تنها عمر طوالنی تریبرای افزایش شادابی تکنیکاز این 

 کامالً شاد و مؤثر داشته باشید؟

تان در نظر بگیرید تا یک پیروزی دیگر ورزش را برای انتهای روز کاریبرای انجام ورزش دوم، 

 و بعد از کار احساس خستگی نخواهید کرد ،شما مانند اکثر افراددر این صورت،  برای شما باشد.

از بهترین  ییک. های عصرگاهی بهتری بگیردکنید تا بتوانید تصمیمتر میتان را بیشقدرت اراده

توانید دوباره میشما روی یک ساعته در طبیعت است. یک پیاده ،وانید انجام دهیدتکارهایی که می

تری داشته باشید و به گونه تفکر عمیقد و اینیهای دیجیتالی باشپرتیمدتی را به دور از حواس

روی ذهنیت و  تاناطرافتوانید از مزایای مناظر طبیعی چنین میهم های باارزشی برسید.ایده

 شوید. دتان بهره منتهای قلبی، سالمتی و معنویهخواست
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تر از چیزی که فرد بسیار بیش ،روی در طبیعتبا پیاده»گوید: گرا میطبیعت 136جان مویر

تواند دوچرخه سواری به مدت می، های دیگر برای این بخشایده« کند.خواهد دریافت میمی

چنین شما هم ،با ورزش س یوگا باشد.شصت دقیقه در کوهستان، شنا کردن یا رفتن به کال

و  تان را افزایش دهیدتری بسوزانید و سرعت سوخت و ساز بدنهای بیشتوانید کالریمی

 کند.واقعاً زندگی شما را متحول می ،تر کنید. این تاکتیکتان را کمهای بدنچربی

 

 : ماساژ6تاکتیک 

های بزرگی را در عملکرد که پیشرفتدهند که ماساژ درمانی روشی است مطالعات نشان می 

مزایای  آورد.مغز، حال و هوا، توانایی شما برای مقابله با استرس و سالمتی کلی شما به وجود می

رسان افزایش دوپامین )پیام %31کاهش کورتیزول )هورمون ترس(؛  %31شامل  ،ماساژ درمانی

کاهش تنش عضالنی؛ بهبود درد (؛ افزایش سروتینین )مسئول افزایش شادی %28عصبی انگیزش(؛ 

ها برای های عضالنی؛ و افزایش پیام به این سلولهای ضد التهابی به سلولاز طریق ارسال پیام

که این ماساژ به خوبی کار کند، نیاز به کمی اذیت شدن  برای این .است ترایجاد میتوکندری بیش

تر سالمتی و طول عمر شما را بیش دهد واسترس شما را کاهش می ،العادهاین تمرین فوق دارید.

ای را در برنامه خودتان قرار دهید. برای انجام این تاکتیک، در هفته دو ماساژ نود دقیقه کند.می

اید و باید بدانید ریزی کردهشان برنامهدهید که برایشما کارهایی را انجام می فراموش نکنید که

                                                            
136 John Muir 
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چنین فراموش نکنید آورند. هموجود میه مشخصی را بعملکردهای نا ،های نامشخصکه برنامه

با تعهد خود  ،افراد بسیار موفق ها بهتر است.ترین نیت و خواستهاز بزرگ ،ترین کارهاکه کوچک

دهند. شاید بگویید که سرتان شلوغ است و می را توسعهخودشان  بینش ،شانبه انجام کارهای

اما حقیقت این است که با توجه به مزایای  هفته را بپردازید. توانید هزینه دوبار ماساژ رفتن درنمی

باید این  ا،این تاکتیک برای حالت روحی، شناختی، شادی، سالمتی و طول عمر شم ،ثابت شده

خرج زیادی روی دست  ،بله، شاید دو بار در هفته ماساژ رفتن عادت را در خودتان ایجاد کنید.

 تر است.بیشبسیار  ،پردازیدردن میمُای که با شما بگذارد، اما هزینه

 

 ترافیک در : دانشگاه7تاکتیک 

دهند، اگر رفتن و برگشتن از سرکار اختصاص می رایافرادی که هر روز شصت دقیقه را ب 

هزار و دویست روز از عمرشان را صرف این  متوسط عمر یک انسان عادی را داشته باشند، تقریباً

افزایش فاصله منزل تا  با ش از سه سال در ترافیک، اتوبوس یا مترو. وو این یعنی بی کنند.کار می

به  ،در راه رفتن و برگشتن از کار ،بسیاری از این افراد شود.تر هم میاین زمان بیش، محل کار

مردم اغلب در این رفت و  کنند.کنند و آرامش درونی خودشان را نابود میاخبار مضر گوش می

 کنند.توجهی با وسایل تکنولوژی خودشان بازی میکنند و یا با بییالبافی میخوابند، خآمدها می

خواه رفتن و یا برگشتن از سر کار یا  -این تاکتیک درباره مدیریت زمان رفت و آمدهای شما  

ای و دانش شخصی خودتان است تا یاد بگیرید که نیروهای حرفه -خرید کردن یا سفرهای کاری
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های صوتی یا تواند شامل گوش دادن به کتابهایی برای کمک به شما مییدها تر کنید.را بیش

یک ایده جدید از کتابی یا دوره  باشد. حقیقت این است که حتی اگر دیگر های باارزشفایل

ها دالر برای شما سودآوری داشته باشد و حتی شاید تواند میلیونآنالین یاد بگیرید، این ایده می

دهد. هیچ چیز  ءانگیزی ارتقاوری، شادابی و معنویت شما را به طرز شگفتبهرهبتواند خالقیت، 

 گذاری روی دانش و رشد خودتان داشته باشد.تری نسبت به سرمایهتواند سود بیشنمی

 

 یاییؤ: تیم ر8تاکتیک 

گونه کنند. اینیک تیم کامل را برای بهترین شدن در دنیا انتخاب می ،ایورزشکاران حرفه 

خودشان را روی پیشرفت مهارت و نیروهایی متمرکز کنند که  نبوغ انند پنج داراییتوها مینآ

دکتر ورزشی خودش نبود و محمد  ،مایکل جردن شود در رشته خودشان سرآمد باشند.باعث می

به جز کارهایی که در حوزه تسلط ، علی کلی هم مربی بوکس خودش نبود. افراد بسیار موفق

توانند کامالً تمرکز گونه میکنند و اینبه افراد مختصص واگذار میسایر کارها را  ،خودشان است

 کنند و زمان زیادی را برای خودشان آزاد کنند.

بلکه  ،دهندنه تنها زمان شما را هدر میآن کارها کارهایی را به سایر افراد واگذار کنید که 

تان را نوسازی کنید تا تنها کارهایی را زندگی ل، تمامآطور ایدهه کنند. بخوشحالی شما را کم می

گونه، نه تنها این ها عالی هستید و عاشق انجام آن کارها هستید.انجام دهید که در انجام آن
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اید، بلکه از آزادی بندی کردهاولویت موردزیرا تنها روی چند  ،شودبسیار بهتر مین عملکردتا

جایی که افرادی که در تیم عالوه بر این، از آن د.بسیار لذت خواهید بر تانشخصی و آرامش

زیرا  ،ای شویدتوانید افسانههمه در کارهای خودشان رهبر هستند، شما می ،یایی شما هستندؤر

تواند شامل مربی آمادگی جسمانی، یایی شما میؤاعضای تیم  ر افراد عالی در کنار شما هستند.

 ادی، مشاور ارتباطات و مشاور معنوی شما باشد.متخصص تغذیه، متخصص ماساژ، مشاور اقتص

 

 هفتگی برنامه: 9تاکتیک 

یک هفته بدون یک  شروع اید.ریزی کردهشان برنامهدهید که برایشما کارهایی را انجام می

آن هم بدون هیچ  ،است 137مانند تالش برای رسیدن به قله کوه مون بالن جامع،برنامه بازی 

بله، خودانگیختگی و انتظار  نما.روی در جنگلی عمیق بدون قطبیادهاستراتژی برای صعود یا پ

مسئولیت شخصی اما این به معنی نیست که شما نباید  است،های غیرمنتظره بسیار مهم برای معجزه

ولیت و بلوغ را با طراحی یک برنامه ئتوانید این مسو بلوغ انسانی خودتان را نشان دهید. شما می

های شما را سازماندهی و و روشن نشان دهید که انرژی شما را تقویت، انتخابهفتگی متفکرانه 

 .کندتعادل شما را تضمین می

این  را بسازید.« برای یک هفته زیبا طرحی»سی دقیقه وقت اختصاص دهید تا  ،هر روز جمعه 

ن شروع کنید. تاترین کارهای هفته قبلتان درباره مهمیند را با نوشتن یک داستان در دفترچهآفر

                                                            
137 Mont Blanc 
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حتی  ،یادداشت کنید تا در هفته پیش رو ،ایدهایی را که یاد گرفتهسازیسپس درس و بهینه

روی یک  ،شب 11صبح تا  5از ساعت  را تانتمام تعهدهای بعد از آن، های بهتری بگیرید.تصمیم

است که تنها بنویسید. نکته مهم این  ،ایدبرگه کاغذ بزرگ که هفت روز هفته را روی آن نوشته

های ، چرخه1/90/90 قانونساعت پیروزی،  ،طور دقیقه ب های کاری را ننویسید.قرارها و پروژه

ها که باید از آنرا دی رشان دارید، و مواتتان برای افرادی که دوس، ورزش دوم، وقت10/60

حرکت  ،عزم کند،تمرکز بسیار زیادی را وارد روزهای شما می، این کار بنویسید.، دوری کنید

به را و تعادل زندگی شما  کندتر میبیش راوری شما آورد، بهرهزیادی را برای شما به ارمغان می

 دهد.طرز قابل توجهی افزایش می

 

 ایدقیقه 60: شاگرد 10تاکتیک 

پایانی ش بیطکنجکاوی و ع، ایتر بدانید، بهتر انجام خواهید داد. تمام رهبران افسانهچه بیش هر 

دنبال یادگیری هستند. باید ه برجسته همیشه ب افراد ای رسیدن به بهترین خودشان را دارند.بر

های خودشان را آورند، مهارتیکی از معدود افرادی باشید که قهرمانی خودشان را به دست می

 کنند. تر میبیش

دی تعه ،هر روز حداقل به مدت شصت دقیقه مطالعه کنید. برای رشد همیشگی خودتان 

کند و شما را به تر میفراست و خرد شما را بیش ،ناپذیر داشته باشید. یادگیری روزانهشکست

 ،هایی برای این تاکتیکشوید. ایدهگونه شما به فردی اندیشمند تبدیل میاین رساند.بزرگی می
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های دفترچه خودتان، شرکت در یک تواند شامل خواندن هر کتاب خوبی، مرور یادداشتمی

آنالین، حرف زدن با یک مربی یا تماشا کردن ویدیوهای مفید برای افزایش آموزشی رنامه ب

تان هایگذاری روی باالترین نیروها و تواناییزمانی که در حال سرمایه تان باشد.هایمهارت

ه ب ،دهیدتان را به شکلی عالی انجام میکارهای شوید.تر تبدیل میبه انسانی بهتر و مهم ،هستید

شما در حوزه خودتان به رهبری بسیار  تواند ادامه دهد.بدون شما نمی ،طوری که سازمان و بازار

ها و جامعه به ها، مشتریتیمیتوانید ارزش بسیار زیادی را برای همو می دشویباارزش تبدیل می

به شکل درآمد، هایی ای خواهد بود. پاداشهای سخاوتمندانهصورت پاداشه نتایج ب همراه بیاورید.

 د، انجام کارهای کالس جهانی و تحقق هدفی بزرگ.اشهرت، خوشحالی بسیار زی
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 گیرندهای دوقلوی عملکرد ممتاز را یاد میچرخهصبح،  5اشگاه اعضای ب: 16فصل 

 

 « توان خوشحال نبود؟، گل و ماه، آیا میبا وجود آزادی، کتاب»

 138اسکار وایلد 

 

 139ای در فرانچوکای که در مزرعهی شخصییی روی تراس بزرگ کلبهمیلیاردر به تنها

نوشت را می روزانه اشآفریقای جنوبی اجاره کرده بود، نشسته بود. آقای رایلی داشت خاطرات 

ی عروسی کارآفرین و هنرمند کنندهسابقه و زیبایی خیرهو در عین حال به شادی شگرف، نشاط بی

 ر برای هم ساخته شده بودند.اندیشید. آن دو نفمی

 «دنیا خیلی عجیب و هوشمندانه است.کار »با خود فکر کرد: 

محابایی ها آوازهای بی وقتی میلیاردر سرگرم نوشتن خاطرات در دفتر یادداشت خود بود، پرنده

و رو های براق، خاک تاکستان را زیر های آبی داشتند با بیلدادند و باغبانان با آن لباسسر می

ای زدند. باریکهی غلیظ آفریقای جنوبی، خیلی شاداب و پُرانرژی حرف میکردند و با لهجهمی

 رفت. های اطراف باال میجادویی از مه، به آرامی دشت فرانچوک را درنوردیده و از کوه

صبح، میلیاردر، کارآفرین و هنرمند با دوچرخه از تاکستان خارج  5تر، در ساعت کمی قبل

های زیبا ها از کنار اصطبلرا طی کرده و وارد روستا شده بودند. آن 140شده، خیابان دنیل هوگو

                                                            
138 Oscar Wilde 
139 Franschhoek 
140 Daniel Hugo 
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رمق، مانند حلزونی که هایی کُند و بیهای تنبل را پشت سر گذاشته بودند؛ سگرد شدند و سگ

سفید های های رُزی رد شده بودند که به نردهبخش مصرف کرده باشد. و سپس از کنار بوتهآرام

ای بود که میلیاردر برای برگزاری العادهبودند. جای فوق ی خاکی ناهموار پیچیدهدو طرف جاده

 ی آموزشی یکی مانده به آخر، انتخاب کرده بود. جلسه

راجع به اهمیت و ارزش اختصاص دادن زمان برای پیگیری موفقیت در باالترین سطح  میلیاردر

گفت. این تقارنی است که برای برای تجدید قوا سخن میخود و سپری کردن وقت در طبیعت، 

چنین برای این که برقراری هماهنگی میان موفقیت شغلی و پُرباری زندگی ضروری است. او هم

وری مطمئن شود که شاگردانش، خوب به نبوغ خدادادی خود واقف هستند، توضیح داد که بهره

نباشد، مانند  و آرامش درونی، احساس شادی اصیل مندباال در جامعه، اگر همراه با قلبی سخاوت

چنان دود، اما واقعیت این است که همدویدن موش است داخل چرخ و فلک. موش به ظن خود می

 ماند.در قفس می 

شد، میلیاردر دریغ دشت ذوب میوقتی پرتوهای زودهنگام صبحگاهی داشت در سرسبزی بی

راند و در عین حال، سرشار از براق خود را به پیش میی قرمز زد و دوچرخهداشت پدال می

داد. از آن نوع بینانه و صادقانه سر میهای سرورآمیز، خوشگفت و خندههیجان سخن می

تر در زندگی خود تجربه کنیم. او هنوز تر و بیشخواهد بیشمان میی ما دلهایی که همهخنده

هم خون وارد دهانش شد که آن را تف کرد. اما چون  کرد. حتی یک بار، کمیهم زیاد سرفه می

رسید، کارآفرین و هنرمند چندان نگران سالمتی مربی ثروتمند، شاداب و سرزنده به نظر می



309 
 

 است. ROYALMIND.IRبزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران،  کلیه حقوق این کتاب متعلق به

ی قدر غرق لحظهشان هم همین بود. نوعروس و شاداماد، آنقلب خود نبودند. چه بسا اشتباهخوش 

کردند. البته بعداً پشیمان شدند که چرا به ور چیزها نمیج حال بودند که زیاد خود را درگیر این

 اند. این مسئله توجه نکرده

وقتی این سه همراه، تصمیم گرفتند کمی استراحت کنند، استون رایلی الگوی یادگیری دیگری 

پشتی آبی رنگ خود بیرون آورد و را به این زن و شوهر معرفی کرد؛ الگویی که آن را از کوله

 د:چنین بو

 

 

 

 

 

 

 

 

های العاده بدون نگهداری مناسب از داراییی فوقتولید خالقانه»ها گفت که: میلیاردر به آن

خواهی در اگر میمنظورش این بود که «. شودانسانی، منجر به کاهش قابل توجه عملکرد می

ماه یا حتی  و عملکرد ممتاز را فقط به مدت یک ی باشی، باید پایدار باشی.اصنعت خودت افسانه
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، قهرمانان یک سال از خود نشان ندهی. رقابت اصلی اساتید بزرگ هنر، افراد دوراندیش و ژرف

 های ورزش، در این است که بازی خود را تا آخر عمر ادامه دهند.عالم بشریت و غول

 این یکی از رموز»سپس به دو شاگرد خود گفت: « دوام، رمز اسطوره شدن است.»او تأکید کرد: 

تان است. باید یاد بگیرید که چطور بین کار سخت و استراحت و تجدید قوای برجسته شدن 

درست و حسابی، توازن برقرار کنید تا بتوانید در دراز مدت شاداب و قوی بمانید. اگر چنین کنید، 

مواهب خود را فرسوده نکرده و مانند برخی ورزشکاران نخواهید بود که زانوی خود را نابود 

دانند و به کار العاده مهم را میتوانند ورزش کنند. تمام نوابغ، این اصل فوقکنند و دیگر نمیمی

 «گیرند.می

داد که کرد، توضیح میمزه می رنگ خود را مزه ی شیرین و تیرهوقتی میلیاردر داشت قهوه

ه خاطر این است شود مردان و زنان بزرگ در دنیا استثنائی باشند، تا حدودی بچه باعث میآن

طور که وقتی کنند. درست هماناستفاده می« 141ابر بازسازی»ای تحت عنوان که از پدیده

ی تجدید در حین وقفهشود و سپس گیرد، پاره میای تا سرحد توانش تحت فشار قرار میماهیچه

د و سپس کنی، وقتی شما از پنج دارایی نبوغ خود، تا سرحد توان استفاده میکندقوا رشد می

کنند. آقای رایلی به ها فوران میدهید، این داراییها اختصاص میای را به بازسازی آندوره

تر ببینید، رمز موفقیت شگرف در درازمدت، که کم»چارچوب روی کاغذ اشاره کرد و گفت: 

                                                            
141 supercompensation 
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تصری ی مخ. من در سائوپائولو به این قضیه اشارهنوسانداند، یک کلمه است: کسی آن را می

 «تر در این باره بحث کنیم.اید که عمیقکردم، اما حاال شما آماده

 «طور است.حتماً همین»کارآفرین گفت: 

برداران بزرگ روسی را وزنه ،این جمله را از من داشته باشید. وقتی دانشمندان»میلیاردر گفت: 

 -بت کارناپذیری این ورزشکاران، در نسبررسی کردند، متوجه شدند که رمز شکست

 «شان نهفته است.استراحت

شدند راهی در کنار تاکستانی زیبا رد می های کوهستانی از کورهآن سه نفر داشتند با دوچرخه

 «معنای این گفته چیست؟»که هنرمند پرسید: 

دهد. منطقی به نظر رشد در زمان استراحت رخ می»میلیاردر رک و پوست کنده حرفش را زد: 

ترین و در عین حال، یکی از مهم در واقع، این قاعده»سپس ادامه داد: « ست؟رسد، درست انمی

کردم، وری است که وقتی داشتم امپراطوری جهانی خود را بنا میبرانگیزترین اصول بهرهبحث

تری انجام دهید، باید ساعات گوید اگر بخواهید کار بیشافسونگر به من یاد داد. تفکر عامه می

تر زحمت تری داشته باشید، باید بیشف کنید. اگر بخواهید دستاوردهای بیشتری را صربیش

وری تر برای بهرهکار بیش» -بکشید. اما تحقیقات نشان داده است که این رویکرد خطی 

صحیح نیست. چنین رویکردی پایدار نیست. فقط منجر به استهالک و فرسودگی  -«تربیش

ی گذارد در حوزهکند و نمیبرده و سوخت شما را تمام میی شما را از بین شود. انگیزه می
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و دنیا را بهتر کنید. این رویکرد قدیمی، باعث استهالک منابع انسانی  –خودتان پیشتاز باشید 

 «شود؛ منابعی که اگر درست و هوشمندانه استفاده شود، شما را ارباب بازار خواهد کرد.می

او لباس « اندازد.می 10/60ن را یاد روش حرف شما م»هنرمند با خوشحالی گفت: 

 5سواری را پوشیده بود که میلیاردر به او داده بود. و با توجه به این که عضو باشگاه دوچرخه

تر و تر، متمرکزتر، شادابکرد، بسیار متناسبرا رعایت می 20/20/20صبح بود و فرمول 

 رسید. او تغییر چشمگیری کرده بود.ر میتر از زمان حضورش در کنفرانس افسونگر به نظمطمئن

خواهم به شما یاد ی خوبی. حق با تو است. اما مدل یادگیری که میچه نکته»میلیاردر گفت: 

های دهم، بسیار فراتر از این است. امروز به صورت پیشرفته به شما نشان خواهم داد که دوره

چنین یاد خواهید شوند. همری میواستراحت، چطور سبب افزایش تصاعدی بهره-متناوب کار

« 142سازیدوره »ای چه ورزشکاران حرفهگرفت که چطور بترکانید. امروز صبح، شما با آن

تر به دست بیاورید. تر کار کنید و بیشنامند، آشنا شده و یاد خواهید گرفت که چگونه کممی

یی خواهید داشت که با وقتی کارمان تمام شد، هر دوی شما درک خوب و روشنی از آن چیزها

ی کاری خود موفق شده و در عین حال، باقی عمر خود را به توانید در حوزهاستفاده از آنها می

 «خوبی و خوشی زندگی کنید.

طور همان»نام داشت.  دارایی نبوغ 5میلیاردر به بخشی از چارچوب یادگیری اشاره کرد که 

شوید. هر روز ر از نیروی خالق از خواب بیدار میکه آموختید، شما هر روز صبح با یک باتری پُ

                                                            
142 periodization 
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ها را ایستید که اگر درست آنی پنج گنج شخصی میهنگام طلوع آفتاب، شما روی سرچشمه

تان های گذشتهمحدودیت تان غلبه کرده و از هایمدیریت کنید، باعث خواهند شد بر بهانه

تان نهفته است، روشنایی روز را رون روحنجات پیدا کنید، طوری که آن قهرمان بزرگی که در د

اید. خالق آثار مشاهده کند. و به شما امکان خواهند داد، آن چیزی شوید که برایش ساخته شده

انگیز حیات انگیز، رهبر و انسانی که خود را وقف زیستن در پرتو حیرت نعمات شگفتشگفت

 «کرده است.

 «سراپا گوشم!»هنرمند گفت: 

عبارتند از:  دارایی نابغه 5دانید، طور که میهمان»اهی به شکل انداخت و گفت: آقای رایلی نگ

. این را زمانو  استعداد بدیع، ی شخصیاراده، انرژی جسمی، تمرکز ذهنی

ترین مقدار خود را دارند. به های اولیه سر صبح، بیشکنم تا یادتان بماند. این داراییتکرار می

روزتان را خوب شروع کنید و به جای این که این فرصت ارزشمند را همین دلیل است که باید 

 «ترین کارهای خود را در آن انجام دهید.با تکنولوژی، تماشای اخبار یا خواب تلف کنید، مهم

ی چرمی که در رم به او داده بودند، خانم کارآفرین که داشت با جدیت تمام، در دفترچه

روسری رنگارنگش با آن نقوش شکیل « فهمم.منظورت را می»کرد، گفت: نکاتی را یادداشت می

 ی زیباتری به موهایش داده بود.و زیبا، جلوه

ی مهم درس امروز، این است. عملکرد ممتاز، نکته»میلیاردر به وسط مدل اشاره کرد و گفت: 

تر شبیه ضربان قلب، آهنگ و نبض است. اگر یک بازی خطی نیست. دستاورد شگرف، بیش
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و بتوانید در تمام طول مسیر شغلی خود، بر  –چون یک استاد بزرگ ظاهر شوید خواهید هممی

بدون شک، باید بعد از  –ی کارتان حکمرانی کنید و زندگی مطلوب خود را بسازید حوزه

 یی برای تجدید قواهاالعاده(، زمانهای خروجی شدید و فوق)یعنی دوره 143های کمالچرخه

اش، چارچوب چاپ سپس با انگشت اشاره.« 144گیری عمیقهای سوختی چرخهداشته باشید، یعن

 «لطفاً این را بخوانید.»شده را نشان داد و گفت: 

خواهان پیروزی پایدار هستید، باید  -ای و شخصی از نظر حرفه -پس اگر »ثروتمند ادامه داد: 

بی در باالترین سطح داشته های کار مشتاقانه، متمرکز و درست و حسانوسان کنید. باید دوره

گیری، استراحت، تجدید قوا و خوشگذرانی داشته های زمانی مشخصی برای سوختباشید و بلوک

 «باشید. درست مانند ضربان قلب یا نبض.

دهید، خیلی دوست دارم. این من این مفهومی را که شما دارید به ما یاد می»کارآفرین گفت: 

 «ام بدهد.ندگی کاری و دنیای شخصیتواند تکان دیگری به زهم می

دهد. ی استراحت رخ میدهد. رشد در مرحلهبله، حتماً می»میلیاردر موافقت خود را ابراز کرد: 

مان را اند فکر کنیم که اگر نیافرینیم و تولید نکنیم، داریم وقتعجیب است، نه؟ به ما یاد داده

ی ثروتمند جعبه« کنیم. اما به این نگاه کنید.ناه میکنیم. اگر این کار را نکنیم، احساس گتلف می

نایلونی را که به کمرش بسته بود، باز کرد. دو مدال به ظاهر طالیی را بیرون آورد و به گردن 

                                                            
143 High Excellence Cycle 
144 Deep Refueling Cycles 
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شان را بدهد. روی کارآفرین و هنرمند آویخت، گویی این دو قهرمان باشند و او بخواهد جایزه 

 هر مدال، این کلمات حک شده بود:

 ای:ی عملکرد افسانهعادلهم

 گیری = رشد + استقامتسوخت xفشار 

گفت: فشار یک مزیت است. ببینید، می 145بیلی جین کینگ»میلیاردر به دو شاگرد خود گفت: 

 «فشار و تنش بد نیستند.

 «بد نیستند؟»کارآفرین پرسید: 

 «ضروری هستند.نخیر. در واقع این دو، کامالً برای گسترش ظرفیت شما »میلیاردر گفت: 

خواهید چنین باید استعدادهای خود را تحت فشار قرار دهید. حتی وقتی نمی»سپس ادامه داد: 

کنند. تان رشد میخود بیرون بیایید. در این صورت است که استعدادهای 146کنید. از منطقه امن

است که اصالً بهترین وقت برای انجام یک کار، همان وقتی همیشه این را به یاد داشته باشید: 

ی ی ارادهدانید، این است که وقتی عضلهطور که میو دلیل این امر همان حس انجامش را ندارید.

های دیگر افزایش تان در تمام حوزهکنید، انضباط فردیی مهم تقویت میخود را در یک حوزه

های بزرگی نعمت خواهم به شما بگویم، این است که فشار و تنش،کند. چیزی که میپیدا می

یابد. نه. ظرفیت خود را به ی امنیت خود بمانیم، مواهب ما افزایش نمیهستند. وقتی در دایره

شوند که از تر کش بیاورید. عضالت، تنها زمانی بزرگ میچالش کشیده و از حالت عادی بیش

                                                            
145 Billie Jean King 
146 Comfort zone 
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و تجدید قوا گیری ها فرصت سوختتر تحت فشار قرارشان دهیم و سپس به آنحد عادی بیش

 «بدهیم.

ای که خودم یادم هست در مراسم شام خیریه»میلیاردر تاکستان را از نظر گذراند. سپس افزود: 

 «دانید به من چه گفت؟ای گفتگوی زیبایی داشتم. میبه راه انداخته بودم، با یک ورزشکار حرفه

 «چی؟»هنرمند با تعجب پرسید: 

نگرش  "کنم تا بگذارم تمریناتم اثر کند.استراحت میمن "ورزشکار گفت: »میلیاردر گفت: 

 «رود.تان از بین میعمیقی است. اگر فقط کار کنید و استراحت نکنید، به مرور زمان عظمت

 «.همم»ای تکیه داد و زیر لب گفت: ی کوهستانی را به میلهکارآفرین دوچرخه

تر به ، باید از مرزهای کنونی، بیشتر شودتان قویاگر بخواهید عضالت شکم»میلیاردر گفت: 

روید، دویست تا بروید. اگر هر روز دویست ها فشار بیاورید. اگر معموالً صد تا حرکت شنا میآن

ها، شود عضله از هم گسیخته شود. فیزیولوژیستروید، سیصد تایش کنید. این کار باعث میتا می

تان رشد کند، نباید مدام بدون خواهید عضلهنامند. اما اگر میمی« پارگی ریز»این پدیده را 

استراحت به آن فشار بیاورید و اگر این کار را بکنید، آسیب خواهید دید. باید یک یا دو روز به 

 «عضالت استراحت دهید.

ی و در حین همین چرخه»گرفت تمرکز کرده بود، گفت: هنرمند که روی اصلی که داشت یاد می

 «دهد.عی رخ میتجدید قواست که رشد واق
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نه  –دهد ی استراحت رخ میکامالً درست است! رشد در مرحله»میلیاردر با شوق و ذوق گفت: 

ی عمل. یادتان هست آن روز که در ساحل من در موری تیوس بودیم، گفتم بسیار قبل در مرحله

 «کردم؟ای زندگی میبیایم، در مزرعه 147که به مالیبواز آن

 «ه نظرم. انگار موری تیوس خیلی وقت پیش بود.بله ب»کارآفرین گفت: 

ی عملکرد های دوگانهچرخهخب در این مزرعه، من اصطالحی را یاد گرفتم که به درک کامل »

تان خواهد گفت. برای« 148فصل آیش»کند. به هر کشاورزی که حرف بزنید، از کمک می ممتاز

کارند و به سختی زنند، در آن بذر میای وجود دارد که خاک را شخم میقبل از این فصل، دوره

افتد. گویی وقت رسد. گویی هیچ اتفاقی نمیکنند. سپس فصل استراحت فرا میرویش کار می

آید. ی جالب این است: در واقع در فصل آیش است که محصول بار میشود. اما نکتهتلف می

 «قابل دیدن است. ی نهاییشود، فقط نتیجهتمام محصولی که در فصل پاییز دیده می

شرتش ریخت. روی فنجان قهوه اش را چشید. کمی از قهوه روی تی میلیاردر کمی دیگر از قهوه

 «کوچک آغاز کن. همین حاال شروع کن.اما رؤیای بزرگ داشته باش. »نوشته شده بود: 

شت. سه زنان از کنارشان گذ های قرمزرنگی داشت، بالهایش رگهی زردی که روی بالپروانه

 کردند. ی آسمان، ابراز وجود میعقاب در پهنه

، دارهای دنبالهکمان، ستارهخدایا، من عاشق پروانه هستم. و رنگین»میلیاردر آرزومندانه گفت: 

 «های شکوهمند.کامل و غروب ماه

                                                            
147 Malibu 
148 fallow season 
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 گرفتم. یکوقتی بیست سالم بود، مانند ربات بودم. خیلی خودم را جدی می»سپس ادامه داد: 

دقیقه هم وقت برای هدر دادن نداشتم. برای هر ساعتم برنامه داشتم. تمام زمان پروازهایم به 

چشمانش خموش، تنها و سردرگم به نظر رسید و « کردم. مشکل این بود که...وری فکر میبهره

 صدایش جان باخت.

 «م داد.نجات تر اوقات خسته و کوفته بودم. افسونگر جانم را نجات داد. واقعاًبیش»

های نبوغ من، به مرور زمان فرسوده شده بود. دارایی»میلیاردر نفس عمیقی کشید و ادامه داد: 

هایم ام که شرکتطور. از آن زمان متوجه شدهام هم همینکارایی –خالقیتم، رو به افول نهاده بود 

بداعات جدیدی پیدا هایی برای محصوالت و اها و ایدهدهند که فکر کنم. بینشبه من پول می

مان در تمام دنیا کنم که وضعیت را تغییر داده و ارزش یکدست و یکنواختی به تمام مشتریان

ی های دوگانهچرخهدانستم. افسونگر خیلی به من کمک کرد. ارائه دهند. اما آن زمان، این را نمی

کرد که بالفاصله ی اصرار میمان به من یاد داد. خیلی آموزشیرا در اولین جلسه عملکرد ممتاز

این اصول را پیاده کنم. اما چقدر با او سر این قضیه جنگیدم! خیلی با  -و به صورت پیوسته  –

دانم استراحت کنم، نفس بکشم و دست بردارم. حاال خوب می خواستممیطبیعت من مخالف بود؛ ن

 «یی خود را شکوفا کنیم.دهد عظمت ابتداکه استراحت، همان چیزی است که به ما امکان می

اگر کار نکنم، احساس گناه شدیدی به من »ی فهمیدن، سرش را تکان داد: کارآفرین به نشانه 

 «کنم.دهد. انگار کار اشتباهی میدست می
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اگر خودت را دوست داری، باید مراقب خودت باشی. حرف من این است که »میلیاردر گفت: 

عاده زیادی در عملکرد ممتاز دارد. این که شب و روز کار الدانم توازن، اهمیت فوقحاال می

تر هم لقتر شوم. بدخشد خستهتر شود. فقط باعث میام بیشکردم، باعث نشده بود کاراییمی

کنم، رسم، دوچرخه سواری میکنم، به خودم میگذارم و استراحت میشده بودم. حاال وقت می

جاست، از وقتی که کنم. جالب اینام بخوانم، مطالعه میهایی را که همیشه دوست داشتهکتاب

تر ام بیشوریدهم، خالقیتم چند برابر شده است، بهرهگونه وقتم را به تجدید قوا اختصاص میاین

تر استراحت کنم، بیشتر کار میمن کماند. خیلی عمیق است: شده و نتایجم سر به فلک کشیده

 «.تر شده استتاوردهایم بیشو در عین حال، دس می کنم

ی سفیدی بیرون آورد که پارچه اش کرد و تکهپشتی آبی سپس آقای رایلی دست در کوله

ی جالب این که روی آن تصویر، آلبرت انیشتین را گویی از بادبان کشتی بریده شده بود. نکته

با بودید، چنین چیزی را سوار بر قایق ماهیگیری کشیده بودند. اگر آن روز در آن تاکستان زی

 دیدید:می
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خواهید در بله شاگردان من، اگر می»نواز، میلیاردر صحبتش را ادامه داد: در آن تاکستان چشم

بخش تمام دنیا باشید، نیاز مُبرمی تان را ارتقاء دهید و الهامی خودتان پیشتاز باشید، زندگیحوزه

 «دارید. استراحتبه 

 اش کوبید و این کلمات را با خود زمزمه کرد:مشت بر سینه میلیاردر با یک

تواند این روز را دوباره بیاورد. و بنابراین، های دنیا نمیاین روز چقدر با ارزش است. تمام پول

 دارم. اش میچشم و گرامیاش را میگیرم، مزهمن آن را در چنگ می

ماند. های کوچک نمینتیجه، جایی برای تردید کنم از رؤیاهای بزرگ و درامروز ذهنم را پُر می

ماند که ام. و یادم میتوانم را در ذهن خود نشاندهتوانم، ذهنیت میمن به جای روانشناسیِ نمی

 های ناهموار باالترین حد و مرزهایم قرار دارد. ترین رشدم در لبهبیش

ام را و ذکرم نشود، مواهب خدادادیآورم که تا وقتی مأموریتم، تمام فکر امروز به یاد خود می

تر ام بیشام برای خدمت کردن، از احساس ناامنیشکوه به حساب نیاورم. و تا زمانی که تشنگی

ای باشم برای اند تا وسیلهتوانم از فرصتی که این ساعات ارزشمند به من دادهنشود، نمی

 خدمتگزاری، استفاده کنم. 

در حالی که هر دو پایم روی این زمین  –صادق و فروتن بمانم  تاکنم امروز تعهدم را نو می

مقدس است. اگر بدخواهان و عنودان به سویم سنگ بیندازند، با مهربانی و عشق، به این رفتار بد 

 –گیران، من را مسخره کنند ی آن هم نباشند. اگر خردهحتی اگر شایسته –پاسخ خواهم داد 

کنند، هایی را که به سمتم پرتاب میسنگ –اند کی در حقم کردههمان کاری که از اوان کود
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ها یادبودهایی استادانه خواهم ساخت. و اگر کسی من را عجیب و غریب بداند، گرفته و از آن

دهم که تنها پروایی که در ژرفای قلبم نهفته است، پاسخ میلبخندی برآورده و از آن حکمت بی

دهند. متفاوت بودن خیلی ها هستند که دنیای ما را تغییر میو غیرعادیها ناجورها، عجیب و غریب

 هم خوب است. و عجیب و غریب بودن، از آن هم بهتر است. 

خواست کوبید، گویی میاش میای بود آکنده از احساس. آقای استون رایلی بر سینهاین صحنه

 خواند. قلبش را فعال کند، و شعرش را می

باالخره تمام نخبگان روزگار، بازی کردن را دوست »ها نگاه کرد و افزود: اک میلیاردر به ت

ها، ی آن، شکل قدرتمندی از تجدید قواست. همهتفریحدانستند که ها میی آناند. همهداشته

 اند. کردهشان را با آن شارژ میهای خالیاند که باتریهای تفریحی داشتهفعالیت

، 149هیگیری بود. ارسطو و چارلز دیکنز، عاشق قدم زدن بودند. مریل استریپانیشتین، عاشق ما

کرد، بیل ، چوگان بازی می150ی معروف هالیوود، به بافندگی عالقه داشت، استیو وزنیاکستاره

، به بند بازی عالقه دارد. زمانی که دور از کار 151کند و سرگی برینهای کارتی میگیتس، بازی

هایی دهد تا ایدهتلفی نیست. بلکه اجباری است. این زمان به شما فضا می کنید، وقتسپری می

تر به دست تر کار کنید تا بیشتان شود، خوب پرورده شوند. پس کمتواند منجر به موفقیتکه می

 «گوید.همین را می ی عملکرد ممتاز،های دوگانهچرخهبیاورید. مدل 

                                                            
149  Meryl Streep 
150 Steve Wozniak 
151 Sergey Brin 
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کند. حاال به نظرم ایرادی تر درک میز قبل هم بیشرا ا 10/60حاال ارزش روش »هنرمند گفت: 

 «ندارد اگر هر هفته، چند روز را استراحت کنم.

خواهید از پنج دارایی نبوغ خود محافظت کنید، ضروری است؛ نه تنها ایرادی ندارد، بلکه اگر می»

نظرشان به هایی که بازیکنان برتر برای تحقق برتری خود در صنعت مورد یعنی از همان دارایی

حداقل دو روز کامل را در هر ام را مشخص و تاکتیکی بگویم: . اگر بخواهم جملهگیرندکار می

«. روزهای بدون دستگاه»گوید: بدون تکنولوژی. افسونگر به این روزها میهفته استراحت کنید. 

من چند  های اضافی هم برای استراحت در نظر بگیرید.تجدید قوای کامل. در هر فصل، زمان

دهم. ماهیگیری های ژوئن، ژوئیه و اوت را به تعطیالت و مسافرت اختصاص میدهه است که ماه

گذرانم، بهترین کنم، با دوستانم وقت میخوانم، شنا میخوابم، میرانم، میکنم، دوچرخه میمی

نم. شاید کترین چیزهای زندگی را تجربه میکنم و لذتبخشزمان ممکن را با دخترم سپری می

های بازیابی، بهترین شما نتوانید تا این حد تعطیالت داشته باشید. اما باید بگویم که در این چرخه

کنم. همیشه وقتی به دفترم هایم را پیدا میترین بینشها به ذهنم خطور کرده و مهمافکار و برنامه

 «رزنده هستم.تر شده است و شاداب و سام هزار بار بیشگردم، انگیزهباز می

هایی را در رسید که آن تاکستان، نوید معجزهی دیگری از کنارشان رد شد. به نظر میپروانه

کرد. خورشید اکنون به اوج شکوه و تابندگی خود رسیده بود، اما در آن آسمان شان نجوا میگوش

 ده بود. ها را جلب خود کند. خیره کننکرد نگاهآفریقایی، رخ کمرنگ ماه، تالش می

 «چقدر سحرآمیز و زیباست.»کارآفرین دست همسرش را گرفت و گفت: 
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راه سیاهی که معلوم نبود چطور پیدایش اش را برداشت و در آن کورهآقای رایلی دوچرخه

ها، بهشت روی زمین جایی عرفانی و روحانی نیست. دانید بچهمی»است، قدم نهاد و گفت:  کرده

ام طور نیست. من کشف کردهها، پیامبران و حکما باشد. اصالً اینیسجایی نیست که مختص قد

 «تواند ایجاد کند.که بهشت روی زمین حالتی است که هر کسی می

 تر کرده بود. کرد و درس آن روز را ، فلسفیتر میمیلیاردر حاال داشت بحث را عمیق

 ست با از دست دادن فرصت. چون موفقیت و کسب و کار بدون شادی از صمیم قلب، مساوی ا

تر اوقات، در کنم زندگی بسیار بسیار پُربرکتی دارم. بیشمن احساس می»استون رایلی گفت: 

 «کنم.جادو و افسون زندگی می

جادو و »کرد، با تعجب پرسید: اش را باز میسواری های دوچرخههنرمند که داشت کفش

 «افسون؟

رسید، تأیید کرد: اما فکور، بازیگوش اما روحانی به نظر میمیلیاردر که آرام اما مطمئن، راحت 

ترین شکست ام که موفق بودن بدون احساس سرزندگی، بزرگجادو و افسون. من یاد گرفته»

 «است.

 کارآفرین و هنرمند، کنار هم روی زمین تاکستان نشسته بودند.

هایم و گسترش فت شرکتمن همیشه شوق و ذوق زیادی نسبت به پیشر»میلیاردر ادامه داد: 

ام جادوی یک زندگی اما در عین حال، به همین اندازه دوست داشته امام داشتهمنافع تجاری

 «خوب و رؤیایی را تجربه کنم. برد بدون لذت، هیچ است.
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خیلی »کامیون حامل کارگران پُرانرژی و لبخند به لب، از آن کنار رد شد و کارآفرین گفت: 

 «رتان را متوجه شده باشم.مطمئن نیستم منظو

 «چه صبح زیبایی!»یکی فریاد زد: 

برم. ها، کاالها و چیزهایی که دارم خیلی لذت میمن خیلی عاشق کارم هستم. و از دیدن خانه»

ام. اما چیزهای زیادی دارم و شهرت خوبی به عنوان یک تاجر جهانی برای خودم دست و پا کرده

کنم. من به هیچ یک از این چیزها وابسته نیستم. حاال که پا به پنداری نمیهرگز با آن همذات

اما برای خوشحالی و آرامش  –های این دنیا را خیلی دوست دارم چنان لذتام، همسن گذاشته

 «بینم.ها ندارم. من تمام این چیزها را مانند یک بازی بزرگ میخودم، نیازی به آن

ها مالک من نیستند. من برای لذت بردن هایم هستم، اما آنمن مالک چیز»ثروتمند ادامه داد: 

 «گذارم.تمام و کمال از زندگی، وقت می

ها گوش های زیبا آمده بودند تا به گفتگوی آنای از پروانهآواز پرندگان اوج گرفته بود و دسته

 «جادو.»بسپارند. میلیاردر گفت: 

را از دست ندهید. این شگفتی برای شماست  خدای من، زندگی زیباست. شگفتی و زیبایی دنیا»

هر حال و وضعی هم داشته باشید. زمانی که خداوند به ما داده است، کوتاه است. زندگی به  –

ی این جمله« اید و نوه دارید.بینید پیر شدهگذرد. شما دو نفر هم تا به خود بیایید، میسرعت می

 فت. آمیز گای شیطنتآخر را ثروتمند با خنده
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، نیروانا و بهشت روی زمین، آرمان شهربه هر حال. »آقای رایلی با لحنی نجواکنان ادامه داد: 

های مختلف این حالت وجودی هستند و به جا و مکان خاصی اشاره ندارند. وقتی به قدرت نام

و توانید وارد جادوی زندگی شوید تان نهفته است پی ببرید، هر روز میای که در درونذاتی

ترین مواهب هم از شکرگزاری دریغ نکنید، های آن را تجربه کنید. و اگر برای کوچکموهبت

 «گاه آهنربای معجزات شده و برای خود، جادوگر ماهری خواهید شد.آن

 «شود.میلیاردر دارد وارد قلمروهای دوردست عرفان می»کارآفرین با خود فکر کرد: 

ین. زندگی من جریان ثابتی از زیبایی بوده است. و من پی بهشت روی زم»ثروتمند ادامه داد: 

تر به احساس رضایت، حتی از چیزهای ام که این ربط چندانی به پول ندارد. بلکه بیشبرده

کرد و به من الهام شود. برای مثال، این که دیشب آتش من را گرم میکوچک مربوط می

و چه قدم زدن در »ارع انگور دشت اشاره کرد: این را گفت و با انگشت اشاره به مز« .بخشیدمی

های صحرا باشد. باید سواری در شنها، قدم زدن کنار دریا و یا ماشین جنگل، باال رفتن از کوه

به آن ابهت، حیرت و شکوهی متصل شویم که زندگی هر انسانی در خود دارد و برای این کار، 

ازه دهیم که انرژی و نبوغ آفرینندگان این اثرها، در های هنری سر بزنیم و اجباید زیاد به گالری

مان رخنه کند. باید غذای تازه و ساده بخوریم و با افراد جالب، و جان ذهن، دل، سالمت و روح

دهند. قدم گذاشتن در این واقعی، فکور، خالق و مهربانی غذا بخوریم که حس خوبی به ما می

گذشته خداحافظی کنیم و اکنون را در آغوش بکشیم و  چنین منوط به این است که باجادو، هم

به تخیل، معصومیت، شادابی و عشقی که در دوران کودکی در خود داشتیم، بازگردیم. بزرگساالن 
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اند. بهشت روی زمین به طور طبیعی در قلب شما جای کودکانی هستند که فاسد و خراب شده

ی آن را داشته باشید. ای باز کردن دوبارهدارد، فقط کافی است شجاعت و استعداد کافی بر

 «کردید.طور که در کودکی این کار را میدرست همان

پیکاسو زمانی گفت: چهار سال طول کشید تا مثل رافائل نقاشی »هنرمند با شور و شوق گفت: 

و من هم قبول دارم که «. کنم، اما یک عمر طول کشید تا توانستم مانند یک کودک نقاشی کنم

 «شود جادو دوباره به زندگی ما بازگردد.شتن به معصومیت کودکی، باعث میبرگ

ی دست به دو شاگردش فهماند که اش را زمین گذاشت و با اشارهمیلیاردر ایستاد. دوچرخه

 ای از تاکستان وارد شوند. استون رایلی زانو زد. دنبالش بروند و به منطقه

دوخته بودند که داشت یک مدل یادگیری را روی خاک  کارآفرین و هنرمند، نگاهشان را به او

 کرد. این مدل چیزی شبیه این بود:تاکستان رسم می
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حاال « جادو.»زد، مانند سربازها صاف ایستاد و گفت: چنان با نجوا حرف میمیلیاردر که هم

. یک دستش را چشمانش را بسته بود. موهای پُرپشتش کمی در آن نسیم مالیم پریشان شده بود

 شان شد. روی قلبش گذاشت و چندین کبوتر پیدای

ام. قدرشان را فقط زمانی خواهید دانست که دیگر وجود مند شدهاین روزها خیلی به نسیم عالقه»

طور که گفتم، زندگی سحر و افسون خاصی دارد. درست جلوی روی شماست. نداشته باشند. همان

توانیم برای خود، جادوگری باشیم. اما برای این که این واقعیت ی ما میدر دسترس همگان. همه

باید زیاد این دنیا  –و واقعاً پیدایش کنید  –زنم، تجربه کنید باالتری را که دارم از آن حرف می

گذارد موفق تان میای که پیش رویرا ترک کنید. در بازی جامعه شرکت کنید و در مسابقه

 «تا هرگز به مالکیت آن در نیایید.ا شوید شوید، اما زیاد از آن جد

طور که دوست داشت، به سمت چنان بسته بود. سپس هر دو دست را همانچشمان میلیاردر هم

 آسمان بلند کرد.

توانید از شادی می»گفت: میلیاردر داشت مستقیم با نموداری که روی خاک کشیده بود، سخن می

ای از و وارد جادو شوید. برای دستیابی به مقادیر فزایندهخود به عنوان جی پی اس استفاده کنید 

داند تان میدهد. قلبسعادت و خوشی، به آن چیزی اعتماد کنید که حس خوشحالی به شما می

داند تر از عقل میتان بسیار داناتر از مغزتان است. غریزه، بسیار بیششما باید کجا باشید. قلب

ز خرد است، شک نکنید. هوش ما از آن چیزی تشکیل شده است که و شهود، بسیار هوشمندتر ا
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چه قبالً انجام شده و آن –اند. هوش محدود است. هوش به منطق مان به ما یاد دادهافراد پیرامون

 «د.شومحدود می –است 

 «کنم منظورتان را فهمیده باشم.فکر نمی»کارآفرین گفت: 

ورتر ات را شعلهل کن. تنها نزدیک کسانی باش که شادیات را دنباشادی»آقای رایلی گفت: 

کنند. تنها در آن جاهایی تر میات را بیشکارهایی را دنبال کن که خوشی سازند. تنها آنمی

دانم که اجرای کامل کنند. ببین، میباش که بیش از هر جایی احساس سرزندگی را به تو القا می

رچوب را آرمانی در نظر بگیر که باید برای رسیدن به آن تالش این مدل دشوار است. پس این چا

نه یک  –ام، این نیز یک فرآیند است کنی. و مانند تمام چیزهای دیگری که به شما یاد داده

شدن از این مدل است. سپس اجازه دهید شادی  آگاهبرد. اما شروع آن، رویداد و اتفاق. زمان می

 «ازی کند.تان نقش جی پی اس را ببرای

اش را برداشت و شروع کرد به قدم زدن و به دو شاگردش هم اشاره کرد که میلیاردر دوچرخه

 دنبالش بروند. 

 کند.میلیاردر دستانش را محکم مشت کرد، گویی دارد درد شدیدی را تحمل می

باشید. داند شما باید کجا تان میقلب همیشه از مغز داناتر است. قلب»به آرامی تکرار کرد: 

 «دنبالش کنید. به آن اعتماد کنید. جادو را پیدا خواهید کرد.

ای کرد و بالفاصله دستیارش، از پشت مترسک بیرون آمد و به سرعت خود را به میلیاردر اشاره 

 ای به میلیاردر داد و او را بغل کرد. سمت کارفرمایش رساند. یک بیل نقره
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دن زمین. طولی نکشید که بیلش به چیزی خورد و صدای پولدار با لذت فراوان شروع کرد به کن

ی فلزی که در زمین دفن شده چرنگ به گوش رسید. آقای رایلی زانو زد و خاک را از روی جعبه

بود، کنار زد. در همین حین، شروع کرد به آواز خواندن. دیدن این که او با آن همه ثروت، داشت 

 طور. داد. و آوازش هم همیندم میکَند، حس و حال خاصی به آزمین را می

 کارآفرین و هنرمند افسون شده بودند.

سپس جعبه را با احتیاط فراوان باز کرد. داخل جعبه، یازده شیء سحرآمیز قرار داشت که به 

ای وصل شده بود. در آن لحظه، درخشش آفتاب، اطراف میلیاردر را فرا گرفته و هرکدام، نامه

 ش ایجاد کرده بود. ی لرزانی اطرافهاله

چه وجود دارد. قدرت عظیم کیهان در درون من بخشی هستم، از هر آن»میلیاردر با خود گفت: 

چه با ایمان راسخ، مثبت، انتظار و سرسپردگی بخواهم، راهش را به سمت من من است. تمام آن

ز بهتری دارد به خواهم نشود، صرفاً به این دلیل است که چیچه من میکند. و اگر آنپیدا می

 «آید. من به این گفته ایمان دارم. تمام جادوگران به این ایمان دارند.طرف می

چه کار »شان کامالً باز بود. هنرمند گفت: کارآفرین و هنرمند به هم خیره شده بودند و چشمان

 «کنید؟دارید می

اش، دوباره آواز نتهای گفتهدر ا« کنم.هایم استفاده میدارم از یکی از افسون »میلیاردر گفت: 

که به هنرهای فروزان ات جادو ایجاد کنی، مگر اینتوانی در زندگینمی»سر داد و سپس گفت: 

 «جادوگران واقعی مسلط باشی.
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ناگهان، جعبه یک لحظه از روی زمین بلند شد و در هوا ایستاد. دهان کارآفرین و هنرمند از 

 بود.  های بهاری باز شدهتعجب مانند گل

 «ای، مگر نه؟این نوعی تردستی است که از کسی یاد گرفته»هنرمند با حیرت پرسید: 

 تر کرد.پاسخ آقای رایلی فقط ماجرا را پیچیده « شاید بله، شاید هم خیر.»

ها، به شما کمک خواهد کرد یکی از یازده اصلی را به خاطر بسپارید که هر یک از این طلسم»

ی یک زندگی کامل به خیر، برای افزایش دستاوردهای مالی و برای تجربهی امن در چند دهه

طور که گفتم روزهای من، جریان ثابتی از زیبایی، حیرت و شگفتی را فراهم ام. همانکار گرفته

طور خواهم شما دو تا هم اینو می»این را میلیاردر دوباره تکرار کرد: « کنند. بهشت روی زمین.می

تواند چنین موجودیتی برای خود ایجاد کند. اما جالب این است که هر کسی می زندگی کنید.

 «دانند که چطور باید چنین چیزی را تحقق بخشند.افراد اندکی می

هر نامه، یکی از مضامین کلیدی را در خود دارد که در این ماجرای »ثروتمند اضافه کرد: 

 «ها داشته باشیم.ای از آنایان خالصهام؛ تا در پشورانگیز با شما در میان گذاشته

 ی متصل به آن چنین محتوایی داشت:ی کوچک بود. نامهاولین شیء سحرآمیز، یک آینه

 

 :1پند میلیاردر 

 تان را در اختیار داشته باشید.برای ایجاد جادو در دنیا، جادوی درون
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کند. به یاد داشته باشید بینی میرا پیشتان با دنیا تان با خودتان، رابطهبه آینه نگاه کنید. ارتباط

تر که شما آرزویی اولیه برای آرامش و سکوت دارید و این که خودآگاهی در سکوت بیش

تمام مشکالت افراد، از ناتوانی انسان »نویسد: دان فرانسوی، می، ریاضی152شود. بلز پاسکالمی

نیازتان برای پیچیدگی را رها کنید و « آید.برای به تنهایی آرام و ساکت نشستن در یک اتاق می

تواند به شما کمک کند تا دوباره خودتان در صبح زود، خودتان را در آرامش فرو ببرید و این می

گیرد. برای این که یک را بشناسید، زیرا دوری کردن از سکوت و آرامش آزادی را از شما می

تری با سکوت باشید، راحتی بیش جادوگر باشید و یک زندگی غنی و با آرامش و عشق داشته

تان را بشنوید. در آرامش و سکوت، شما به یاد توانید نجوای نابغه درونگونه میپیدا کنید. این

کنید. همان خودی که تان دسترسی پیدا میآورید که واقعاً چه کسی هستید و به خود واالیمی

شرط و شرایط است. در پناهگاه سکوت، ناپذیری و عشق بدون سرشار از خالقیت، توانایی، شکست

در  خودتان بودنکنید که در این عصر، بسیار کمیاب است: شما زمانی را برای چیزی را پیدا می

کنید. تر معنای زندگی را درک میتر انجام دهید، بیشاختیار دارید. و هر قدر این کار را بیش

هایی هایی فرهنگی هستند و آندر واقع الزامتان که شوید که بین باورهایچنین متوجه میشما هم

کنید که حوزه هایی را دریافت میکه حقیقت هستند، تفاوت قائل شوید. شما در سکوت، بینش

کنید رسد، اما شما در واقع با واقعیتی دیدار میدانم به نظر عجیب میکنند. میشما را متحول می

، توماس ادیسون، جان دی 153ین، گریس هاپرکه افرادی مانند: نیکوال تسال، آلبرت انیشت

                                                            
152 Blaise Pascal 
153 Grace Hopper 
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، رزا لیندا 158، سام والتون157، کاترین گراهام156، آندرو کارنگی155، ماری کوری154راکفلر

اند. جا گذراندهو بسیاری از افراد بسیار موفق دیگر، زمان زیادی را در آن ، استیو جابز159فرانکلین

ها، صنعتگران و هنرمندان بسیار موفق، گذارکنید چرا تمام دانشمندها، سرمایهمی واقعاً فکر 

ام که یکی از رازهای داشتن یک ذهن من قبالً به شما گفتهکنند تا تنها باشند؟ قدر تالش میاین

در نهایت، شما تنها کسی های زیادی برای فکر کردن در سکوت است. پیشرفته، گذراندن زمان

تان را با خود د. خوب، چرا نباید رابطهخواهید بود که در تمام عمرتان با خودتان خواهید بو

تان را کامالً بشناسید و یک رابطه عاشقانه را با طبیعت واالی تان تقویت کنید، نابغه درونواالی

 خودتان برقرار کنید؟

*** 

برد. او سپس دومین شیء اسرارآمیز، به شکل یک گل بود. میلیاردر از عطر و رایحه آن لذت می

 ا به شاگردانش داد. داخل نامه نوشته شده بود:ای رخندید و نامه

 

 :2پند میلیاردر 

 یی را به دست بیاورید.آسامعجزههای از چیزهای دنیایی، تجربه

                                                            
154 John D. Rockefeller 
155 Marie Curie 
156 Andrew Carnegie 
157 Katharine Graham 
158 Katharine Graham 
159 Rosalind Franklin 
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که چگونه شما در کودکی یاد گرفتید های زیادی را به شما تحمیل کرده است. دنیا سختی 

های پاییزی ارنگ درختان در صبحهای رنگاتفاقاتی مانند دانه برف، تار عنکبوت و افتادن برگ

ها هایی تشخیص دهید. هدف، به دست آوردن چیزی نبود، بلکه تمام آنها را معجزهرا ببینید و آن

تر بازی کنید. فلورانس تر برقصید و بیشتر بخندید، بیشدرباره کشف زندگی بود. لطفاً بیش

تواند در دهد. هر چیزی میرا میهای اسرارآمیزی آینده قول خوبی»گوید: می 160اسکاول شین

تان سرزنده باشید: های روزهایتر نسبت به شگفتیبسیار بیش« یک شب اتفاق بیافتد.

ها در پارک و یک موسیقی عالی های مالیم، به دنبال هم دویدن سنجابهایی مانند نسیمشگفتی

توانید کنید و میتر میرا بیش گونه شما نیروهای خودتانتواند شما را احساساتی کند. و اینکه می

تان را فدای درآمد تان کنید. هرگز رفاه و کیفیت زندگیهایتری را وارد صبححتی انرژی بیش

احساسی که دارید ها مشخص است: های یک زندگی عالی برای قرنسالیانه نکنید. شاخصه

ثر را در برید؛ بهترین اتان بهره میهای انسانیکنید و از تواناییرشد می

ارتباطات قوی با افراد مثبتی کارتان داشتن و برای انسانیت مؤثر بودن؛ 

کنند؛ و انجام کاری که که روح شما را تر میکه سرزندگی شما را بیش

ام را بوسیدم. این یکی از کارهایی است که من پیوسته بله من در رم دفترچه کند.تغذیه می

تر قدردان ام نشان دهم. هر قدر بیشهای زندگیاز تمام موهبتام را دهم تا سپاسگزاریانجام می

                                                            
160 Florence Scovel Shinn 
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انگیز های شگفترسم. تجربهتری در زندگی میهای بیشام باشم، به ارزشتمام چیزهای زندگی

ها مواجه ای که هر روز با آنهای سادهتان را ساده کنید و از خوشیزندگی را جمع کنید. زندگی

اند و کنید که آتش شما را خاموش کردهگونه بر نیروهایی غلبه میشوید، لذت ببرید. اینمی

چنان اند. هم، در آن گیر افتادها نابود کنید که بسیاری از افرادای رنگری مسخرهتوانید سطحیمی

تان واقعاً چقدر عالی و باشکوه شوید که زندگیتر متوجه میدهید، بیشکه این کار را ادامه می

به یاد داشته باشید که گذشته شما، غالمی است که شمای کنونی را به وجود آورده  است. و لطفاً 

وارد آینده خودتان کنید. اگر  تان را با گذشته بگذرانید و نباید آن رااست و نباید زمان حال

تان باشد، محال های گذشتهها و آسیبها، ناراحتیهایی از شما درگیر ناامیدیچنان بخشهم

آورد. شما تاکنون به تان به ارمغان مینید وارد جادویی شوید که هر روز صبح، برایاست بتوا

توانند کنار هم باشند. اید. دلخوش بودن و دردهای گذشته، نمیخوبی متوجه این موضوع شده

بنابراین، پیوسته و محکم خودتان را تمرین دهید تا کامالً در لحظه زندگی کنید. بله، این کار نیاز 

برای داشتن یک زندگی عالی، لذت بردن از لحظه حال بسیار ضروری تالش و تمرین دارد.  به

های است. این لحظه، تنها چیزی است که واقعاً دارید و این یک امپراطوری است که از تمام پول

 تر است.دنیا مهم

*** 
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 سومین نشان جادو، نمادی از یک در بود.

غاز شروعی است. تمام تجربیات ما، یک دلیل مؤثر دارند. و هر پایانی، سرآ»میلیاردر گفت: 

شود. اطمینان داشته باشید تان باز میشود، همیشه درِ دیگری برایتان بسته میوقتی دری به روی

 «افتد معنایی نداشته باشد.تان میکه زندگی همیشه هوای شما را دارد، حتی اگر اتفاقی که برای

 :داخل نامه نوشته شده بود

 

 :3پند میلیاردر 

 کند.تر میآمیزی بیششکست، ترس را به طور اغراق

غیرممکن است بتوانید زندگی بدون شکست داشته باشید، مگر »گوید: می 161جی.کی رولینگ

کنید، که در ای که گویی اصالً زندگی نمیاین که بخواهید بسیار با احتیاط زندگی کنید، به گونه

پردازی بزرگ شما، نباید طلبی و خیالجاه« خورید.یعی شکست میاین صورت، شما به طور طب

و یا « چطور؟ اگر من را قبول نکنند،» ، «کنند؟مردم چه فکری می»تحت تأثیر سؤاالتی مانند: 

توانید تحت تأثیر ترس قرار بگیرید قرار گیرد. می« رسم.اگر این کار را بکنم، احمق به نظر می»

توانید هر دو کار را توانید دنیا را تحت تأثیر خودتان قرار دهید. شما نمیو تسلیم شوید و یا می

دیگر با برچسب شکست به چیزی که مطابق میل شما پیش نرفت، بزرگی، شکوه و انجام دهید. 

نهان برای  فرصتدانیم که درون هر شکستی، یک ما همه میتان را انکار نکنید. درخشندگی

                                                            
161 J.K. Rowling 
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شجاعت، یک سالح قوی است تا نیروهای پشیمانی را شکست دارد. تر وجود های بزرگموفقیت

 دهید.

*** 

 

شیء اسرارآمیز بعدی، یک قلم موی چوبی به اندازه یک انگشت بود که آقای رایلی از جعبه 

 فلزی بیرون آورد.

کند که شما یک آفریننده قوی از زندگی و یک هنرمند بزرگ در مورد ای را تقویت میاین ایده»

شان را با شانس به بین، موفقیتتان هستید. این که افراد موفق، کامیاب و خوشهایلبیطجاه

ام تا شما متوجه این موضوع شوید. اند، یک دروغ بزرگ است. من تالش زیادی کردهدست آورده

اند، چون گویند افرادی پول بسیار، شادابی و تأثیر بسیار زیادی را به دست آوردهاین که می

ها میلیاردر نامه بعدی را به آن« شان این بوده است یک دروغ بزرگ است.داشتند و طالعشانس 

 داد:

 

 :4پند میلیاردر 

 آورد.شما را به وجود می آرمانشهر تان،استفاده درست از نیروهای

گویند خوشحال هستند، در حالی که واقعاً درمانده هستند. کنند و میبسیاری از افراد، فکر می

از چیزی که دارند راضی باشند، به جای این که به چیزهای  بهتر استگویند ا به خودشان میهآن

کنند. بله، شما باید واقعًا توجیه می را شانشان به رؤیاهایگونه خیانتاین دست یابند.تری بیش
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د، این چنین باید در نظر داشته باشیبه خاطر تمام چیزهایی که دارید، شکرگزار باشید. اما هم

 اند.شان، شادی و نشاط خودشان را کاهش دادههایافراد با غفلت کامل و رها کردن توانایی

برای وارد شدن به جادوی زندگی، شما باید نسبت به چهار ابزار خالقیت آگاه باشید که تمام 

تا دهند کنند. این چهار منبع که به شما اجازه میواقعیت تبدیل میبه های شما را خواسته

تان هایی را در دنیا به وجود بیاورید، افکار، احساسات، کلمات و اعمال شما هستند. ذهنمعجزه

شوند. را تمرین دهید تا تنها افکاری در آن باشد که باعث رسیدن شما به تسلط و خوشحالی می

ته تان در زندگی داشهایهمیشه احساسات قدردانی، انتظار مثبت و عشق نسبت به تمام داشته

کننده را بر زبان بیاورید. و تنها کارهایی را انجام بخش، فراوانی و دلگرمباشید. تنها کلمات روحیه

شان را هایتان است. به افرادی نگاه کنید که تواناییدهید که در توازن قوی با قهرمان درون

ر دشوار است. قدشان اینشوید که چرا شرایطگیرند و آن زمان، دقیقاً متوجه میدست کم می

ها مدام شان. آنهایکنند تا روی فراوانیشان متمرکز میهایها افکارشان را روی محدودیتآن

این کلمات  صحبت می کنند، غافل از اینکه شانخواندن شرایط« افتضاح»، «مشکالت»درباره 

 کند. شان برای ایجاد جادو دور میها را از ظرفیتها است که آنخودِ آن

*** 

ها برای مانند است که در برخی از فرهنگیء بعد، یک نظر بود. نظر، یک زیورآالت چشمش

ها. من ببینید بچه»کنند. میلیاردر به شاگردهایش گفت: جلوگیری از تأثیر شر از آن استفاده می

 تر عمرگونه باشند، اما هر چه بیشای اینباور ندارم انسانی واقعاً شر باشد. خوب، شاید عده
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ایم. مختلفی خورده ى روحیهاضربهمان شوم که همه ما در زندگیتر متوجه میکنم، بیشمی

هایی شوند. آنطور که قبالً گفتم، تنها افرادی که ناراحتی دارند، باعث ناراحتی دیگران میهمان

معموالً  ای دارند،شوند. افرادی که رفتار گیج کنندهبرند، باعث رنج بردن دیگران میکه رنج می

ها اتفاق افتاده است که کشند و چیزی برای آنها واقعاً درد میبسیار سردرگم و گیج هستند. آن

ها را افرادی وحشتناک بدانیم، یک قضاوت سطحی است. که آنکنند. ایناحساس ترسیدن می

برای گویم تر از یک درک سریع است. بگذریم. در حال حاضر، تنها میاین موضوع بسیار عمیق

پایان و آرامش ذهن، بسیار مهم است تا از وری، عملکردی عالی، شادی بیترین بهرهداشتن بیش

های گذشته هستند و آگاه نیستند که نباید آن را روی شما افراد بدی دوری کنید که پُر از زخم

و گفت: بودم که یک راننده تاکسی، این خرد را به من آموخت  بار بادوسکنند. زمانی در  خالی

 «از افراد بد دوری کن.

 داخل نامه نوشته شده بود:

 

 :5پند میلیاردر 

 از افراد بد دوری کنید.

ای که آن کنی، دست کم نگیر. از طریق پدیدهها معاشرت میهرگز قدرت افرادی را که با آن

رفتارهای ای در مغزمان، ما از های آینهنامند و با فعالسازی نورونمی« گیری احساسیهمه»را 

سرشار از معاشرت با تان را زندگیکنیم. ها معاشرت داریم، الگوبرداری میافرادی که با آن
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 در طول زمان، شما گونهاین وکنید.  العاده عالی، سازنده، سالم، مثبت، اخالقی و صادقافرادی فوق

ساز افراد مشکل نکته مهم، این است که از. گذاریدهای عالی را به نمایش میاین ویژگی نیز

اند، به طور پایان رشد کردهدوری کنید. افرادی که در محیطی دراماتیک و با مشکالت بی

انگیزی، این کنند و به طور شگفتپایانی را بازآفرینی میخودآگاه و ناخودآگاه، مشکالت بی

ا انجام ندهید، باف دوری کنید. اگر این کار رها آشنا است. از تمام افراد منفیشرایط برای آن

دهند. تا حد ممکن کنند. واقعاً این کار را انجام میدیر یا زود، بزرگی و زندگی شما را نابود می

آمیزی داشته باشید. حتی داشتن یک دشمن هم بسیار زیاد است. با همه افراد، رابطه مسالمت

اگر کسی بدی در  آید، کار درست را انجام دهید، حتی اگر آسان نباشد.وقتی تضادی پیش می

 ا کارما خودش کارها را انجام دهد.حق شما کرد، اجازه دهید ت

*** 

 

های دیگر بود و توی تر از نامهیک پول کاغذی به نامه ششم سنجاق شده بود. این نامه، طوالنی

 آن نوشته شده بود: 

 

 

 :6پند میلیاردر 

 پول، میوه بخشندگی است.
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ما را گمراه کند. فقر، تنها نتیجه شرایط درونی است، نه شرایط اجازه ندهید فلسفه غالب دنیا، ش 

تان برای ایجاد جادوی اگر غیر از این باور داشته باشید، این به معنای رها کردن تواناییبیرونی. 

پول جریانی است که باید مانند الکتریسته جریان داشته باشد. بله، پول یک جریان است.  ثروت

خواهید دانند. اگر میتمام افراد بسیار موفق، این را میرکت در آورد. ت. باید آن را به حاس

های هتل خدمتکارهای رستوران، تر بدهید. انعام خوبی به گارسونتر دریافت کنید، باید بیشبیش

ترین انتظاری، کارهای ها کمک کنید. بدون کوچکبه خیریههای تاکسی بدهید. و راننده

گونه فراوانی زیادی به سمت شما روانه تان انجام دهید. اینواده و دوستانای برای خانالعادهفوق

مان، این همه کمبود داریم. هایشاید از خودتان بپرسید: چرا بسیاری از ما در زندگیخواهد شد. 

اند. هایی را به صورت پنهانی در عمق ناخودآگاه ما قرار داده، برنامهاطرافیانهای والدین و پیام

 قانعچیزی که داری،  به»گویند: ها یاد دادند، میهای اشتباهی که به آنادی بر اساس عقیدهافر

این کلمات در سن بسیار « پول علف خرس نیست.»یا « افراد ثروتمند، درستکار نیستند»یا « باش

اند تا از چهار تمرین، بسیار به من کمک کردهحساسی، بذرهای سیاهی را در درون ما کاشتند. 

لحاظ اقتصادی بسیار قوی شوم. این چهار تمرین عبارتند از: انتظار مثبت، باور فعال، همیشه 

بودن و تحویل ارزش بسیار زیاد. منظورم از انتظار مثبت، این است که من همیشه  شکرگزار

ذهنیتی دارم که در آن انتظار دارم که پول به طور منظم و از منابع بسیار غیرمنتظره، به سوی من 

دهید کنید که به زندگی نشان میای رفتار میخواهد آمد. باور فعال زمانی است که شما به گونه

آن باور دارید. عالم هستی، عاشق رفتارهایی مانند پرداخت پول ناهاری  سخاوت شما به فراوانی و
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تان هخورید، آن هم وقتی که پول زیادی همراتان در رستورانی گرانقیمت میاست که با دوستان

گویم بدهکار شوید و به خاطر این کار به زندان نیست. منظور من را اشتباه متوجه نشوید. من نمی

اما بروید. نه اصالً. امروزه بیش از حد بدهی داشتن، یک نیروی بسیار مخرب در جامعه ما است. 

نید که گویی آید و جوری رفتار کدانید پول به سمت شما میدهید که میبه طبیعیت نشان باید 

ایم. بودن، در این ماجراجویی زیاد حرف زده شکرگزارپول بسیار زیادی دارید. ما در مورد همیشه 

پردازید، قدردان تان باشید. وقتی صورتحسابی را میهمیشه قدردان همه چیز و همه افراد زندگی

ه غذای شما را یا کشاورزهایی باشید ک بار فروشیو خوار آن پول باشید. قدردان صندوقدار 

دهد و موسیقیدانی اند. قدردان موتور سواری باشید که در ترافیک به شما راه میبرداشت کرده

ها، شما را تان باشید که در تمام این سالسازد. قدردان پاهایکه آهنگ مورد عالقه شما را می

ها دهند شاهد زیبایییتان باشید که به شما اجازه مهایرسانند. قدردان چشمتان میبه مقصدهای

 دهد، احساس سرزنده بودن کنید.تان باشید که به شما اجازه میباشید و قدردان قلب

ها، تیمیهم -و تحویل ارزش بسیار زیاد، به معنای سودمندی بیش از انتظار برای دیگران 

 کاریم. م که میکنیاست، زیرا ما همان چیزی را برداشت می -هاها، اعضای خانواده و غریبهمشتری

*** 

 «بعدی چیه؟خوب، مورد »نوشید، گفت: هنرمند در حالی که کمی آب می

 « کنند.ورزش کردن جادو می»میلیاردر کفش کوچکی را از جعبه بیرون آورد و گفت: 
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 داخل نامه نوشته شده بود:

 :7پند میلیاردر 

 ند.رساقدرت شما برای ایجاد جادو را به حداکثر خود می ، تیسالم

وقتی اولین کار شما در صبح زود، ورزش کردن باشد، این یک پیروزی برای شما به حساب 

کنید و این وقتی پیوسته هر روز صبح ورزش میتان مراقبت کنید. توانید از سالمتیآید  و میمی

، احساس بدی خواهید یک روزاید، در صورت ورزش نکردن در را برای خودتان عادتی کرده

شوید که این همان احساسی بود که اکثر اوقات، قبل از نهادینه ر آن زمان، متوجه میدداشت. 

کردید. شما متوجه آن احساس نبودید، چون آن حالت کردن این عادت در خودتان احساس می

هایی که سالمتی خودشان را از سالمتی عالی، واقعًا یک ثروت واقعی است. آنطبیعی شما بود. 

کنند. شادابی بسیار زیاد هم یک روش عالی قیه عمرشان را صرف بازیابی آن میدهند، بدست می

تر شما است. وقتی در بهترین حالت جسمانی خودتان باشید، تغذیه شما برای کامیابی بیش

های خواب شما کامالً درست باشد، متوجه افزایش بسیار زیاد ترین باشد و وقتی عادتسالم

شوید. این امر به نوبه خود، ثروت تان مییک رابطه نزدیک با خود واالیتان برای ایجاد توانایی

گیرید که تر، شما در موقعیتی قرار میاز آن مهمزیادی را برای شما به ارمغان خواهد آورد. 

باشکوه  بخشیکمکتری به دنیا بکنید. و هیچ چیز به اندازه مؤثر بودن و توانید کمک بیشمی

 دانند.وفق این نکته را مینیست. تمام افراد م

*** 
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هرگز از پیشرفت دادن کیفیت »میلیاردر گفت: هشتمین شیء، نماد یک کوهنورد کوچک بود. 

سپس آواز بلندی سر داد. کارگران تاکسنان « تان دست نکشید.تان و کیفیت زندگیهایصبح

ها تکان داد. سپس نگاهی به او کردند و خیلی بلند خندیدند. آقای رایلی دستش را برای آن

 هایش را ادامه داد.حرف

ترین بازی یک بازیکن برتر، این است که همیشه پیشرفت کند. وقتی به قله یک کوه مهم»

 «به یاد داشته باشید. ب. این موضوع را خوببینیدرسید، قله کوه بعدی را مرتفع می

د و نامه را به دو شاگردش گرد و خاک نشسته بود. آن را پاک کرروی نامه متصل به آن، کمی 

 داد. داخل نامه نوشته شده بود:

 

 :8پند میلیاردر 

 تان را به سوی کالس جهانی شدن برسانید.همواره استانداردهای زندگی

ها با تغییرات محیطی و کند که انسان، شرایط روانشناسی را توصیف می162سازگاری هدونیک

رسید و خواستید میها به اضافه حقوقی که میالشما بعد از سکنند. زندگی سازگاری پیدا می

شوید. سپس این سطح درآمد به حالت عادی شما تبدیل برای یک روز بسیار خوشحال می

شود. دیگر احساس شادی را که اولین بار پس از دریافت اضافه حقوق داشتید، ندارید. یا می

                                                            
162 Hedonic adaptation 

 ها است. مها و دشواریاین اصطالح به معنی وفق یافتن و عادت کردن به لذت
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هفته، تنها به بخشی دیگر از وسایل  ماشینی را که همیشه رؤیای خریدنش را داشتید، بعد از چند

هایی از سازگاری هدونیک هستند و این پدیده برای همه افراد ها مثالاینشود. شما تبدیل می

حلی برای آن، این است که مدام استانداردها و کیفیت زندگی خودتان را راهافتد. اتفاق می

تان، از سال قبلی تر باشد و هر سالتان، از فصل قبلی بهافزایش دهید. کاری کنید که هر فصل

دهند. یک فلسفه بسیار مهم و تر. این کاری است که تمام افراد بسیار موفق انجام میباشکوه

مرتبط که بسیار به من کمک کرده است، این است: یک زندگی کالس جهانی داشته باشید. 

کن از آن بهره نبرید. و  وقتی انگیزترین حالت ممتر از آن است که به شگفتزندگی، بسیار کوتاه

شود، تان با دیگران، با کارتان، با پول و دنیا بسیار بهتر میاز خودتان مراقبت بهتری کنید، روابط

ها را ترین است. بهترین کتابتان با خودتان، مهمزیرا نه روابط شما با موارد بیرونی، بلکه رابطه

ای بنوشید. د. بروید و در بهترین هتل شهرتان قهوهترین غذاها را بخوریبخرید. بهترین و سالم

اگر در مکان زندگی شما، یک تیم ورزشی از ورزش مورد عالقه شما وجود دارد، در هنگام 

های ممکن بنشینید. بهترین ماشین ممکن را داشته باشید. ها، در بهترین صندلیتماشای بازی آن

های هنری بروید تا خالقیت و آگاهی شگاهبخش گوش دهید. به نمایهر روز به موسیقی فرح

ها فراوانی و توانایی ها باشید. آنهنرمندان، روح شما را تحت تأثیر قرار دهد. و اغلب در کنار گل

افراد مقدس و خردمندان، همیشه بسیاری از دهند. شما برای دیدن دنیاهای دیگر را به شما می

واقعاً تأثیر زیادی برای افزایش نیروهای شما برای ها گلهایی را در کنار خودشان داشتند. گل

 تان را دارند.هایرسیدن به خواسته
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*** 

 شیء اسرارآمیز نهم، یک قلب بود. داخل نامه متصل به آن نوشته شده بود:

 

 :9پند میلیاردر 

 آورد.ی را برای شما به ارمغان میتسخیرناپذیرعشق عمیق، شادی 

من تنها یک بار زندگی »گوید: دم نشان دهید. ویلیام پن میتان را به مرتا حد ممکن عشق

توانم برای هر فردی انجام دهم، کنم، پس اجازه دهید تا هر نوع مهربانی و کار خوبی را که میمی

تا زمانی که زنده هستید، به افراد «  حاال انجام دهم و آن را به تعویق نیاندازم و نادیده نگیرم. 

شان دارید. من زمانی مردی را دیدم کنید و بگویید چقدر دوستافتخار می هابگویید که به آن

من در زندگی، »شد. از او دلیلش را پرسیدم و او گفت: که با دیدن هر انسانی بسیار خوشحال می

داند کسی نمی« ای، برایم یک هدیه خاص است.ام و دیدن هر انسان زندههای زیادی را دیدهمُرده

رای عمیقاً دوست داشتن را به رسیم. خوب، چرا باید توانایی انسانی بآخر خط میچه زمانی به 

تعویق بیاندازیم؟ بخشی از مسئولیت شما به عنوان یک انسان، این است که کاری کنید دیگران 

ها بیاورید. شاید تعجب های آناحساس بهتری درباره خودشان داشته باشند و لبخند را به لب

تواند راحت باشد. برای تمام افرادی که چقدر میدیگر کردن شخصی  کنید که خوشحال

اند، نامه تشکرآمیز ای بنویسید و برای افرادی که به شما کمک کردهشان دارید، نامهدوست
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مند تان را بنویسید. همیشه به دیگران عالقهبفرستید. بدون ترس از رد شدن، احساس واقعی

 باشید. 

*** 

چیزی که در این نامه »ها داد و گفت: که مانند شکل یک فرشته بود، به آن میلیاردر چیزی را

داخل نامه نوشته « خواهم با دقت آن را بخوانید.نوشته شده است، بسیار مهم است. از شما می

 شده بود:

 

 :10پند میلیاردر 

 بهشت روی زمین یک حالت است، نه یک مکان.

نامند، می« بهشت روی زمین»ام که چیزی که افراد همن از تجربیات خودم در زندگی یاد گرفت

تان را رشد دهید، کنید. وقتی شما ذهنیتنه یک مکان، بلکه وضعیتی است که در آن زندگی می

تر تان را بیشتان را به باالترین حد برساند و معنویتتان را تطهیر کنید، سالمتیهای قلبیخواسته

شود. اگر این کار بسیار مهم را انجام ه کردن زندگی متحول میکنید، تجربه شما از دیدن و تجرب

های من، مانند یک پیرمرد عجیب و غریب است. در یک شوید. حرفندهید، هرگز متوجه آن نمی

های بزرگ . تمام موفقیتپندارنددنیایی که دیوانه شده است، همیشه انسان خردمند را دیوانه می

به خودتان دارد. ذهن نیمه هشیار شما، به خاطر چیزی که سایر های شما بستگی به عشق و شادی
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و بزرگی شما را پنهان  دست کم می گیرداند، شجاعت شما را افراد در کودکی به شما گفته

 کند. می

*** 

کارآفرین و هنرمند، وقتی آخرین شیء اسرارآمیز میلیاردر را دیدند، کمی جا خوردند. میلیاردر 

و « خواهید در جادوی زندگی بازی کنید، روی این مورد خوب فکر کنید.یاگر واقعاً م»گفت: 

 ها با رنگ قرمز نوشته شده بود:ها داد. نامه آن، برخالف دیگر نامهسپس تابوت کوچکی را به آن

 

 :11پند میلیاردر 

 است، نه یک حق. فردا یک موهبت

تان در عرض یک گونه زندگیهرگز قهرمانی و آرامش خودتان را به تعویق نیاندازید. این

بینی هم بین و امیدوار و در عین حال، انسان واقعتواند از هم بپاشد. من انسانی خوشساعت می

این طبیعت انسان است که فکر افتد. ها و مرگ و میر اتفاق میهستم. هر روز تصادفات، بیماری

های زیادی را های خردمند، نکتهنساندهند. با این حال، تمام اها هرگز رخ نمیکند این اتفاقمی

خودتان،  فناپذیرىاین بینش را داشته باشید و با دهند.  زندگی به ما یاد می ناپایدارىدر مورد 

رسند و با عبور از هر صبح تان، روزی به پایان میارتباط برقرار کنید. درک کنید که روزهای

تان را به تعویق نیاندازید توانایی و استعدادهایشوید. نشان دادن تر میدرخشان، به پایان نزدیک

کنید، و حتماً از این مسافرت زندگی لذت ببرید. زمانی که برای رسیدن به شکوه تالش می
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انگیز است که اکثر افراد تا قبل از این که خیلی پیر شوند، از زندگی بسیار غمخوشحال باشید. 

هایی را تجربه شکستگیدلنگیز است. بله، ما ازندگی واقعاً یک سفر شگفتبرند. لذت نمی

چنین و هم فرد شرورنیاز به یک  ،هر داستان قهرمانانهکنیم، اما زندگی عمدتاً خوب است. می

به کوتاهی زندگی تا ارزش تماشا کردن را داشته باشد. همراه پیروزی نهایی دارد  ی بههایتراژدی

ها اینتری در بانک دارید، به تعویق نیاندازید. ل بیشتان را تا زمانی که پوفکر کنید. خوشحالی

تان هایشاید فردایی در کار نباشد. از تمام صبحها را از خودتان دور کنید. بهانه هستند. این بهانه

های حساب شده لذت ببرید و قدردان تمام روزهای حضورتان در این دنیا باشید. ریسک

را برقرار کنید که گویی فردایی در کار نیست و جوری رفتار ای را انجام دهید. تعادلی جسورانه

دانید که رسد، میگونه، زمانی که آخر عمرتان فرا میاینکنید. کنید که گویی همیشه زندگی می

 ای داشتید.یک زندگی افسانه

*** 

 

شما  شما دو نفر را خیلی دوست دارم. واقعاً دلتنگ»میلیاردر شاگردهایش را بغل کرد و گفت: 

 « شوم.می

 ها جدا شد.اش شد و از آنو سپس سوار دوچرخه
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 شوندهای زندگی خودشان میصبح، قهرمان 5اعضای باشگاه : 17فصل 
 

گیریم. در غیر ها یاد میمانند یک قهرمان زندگی کنید. این چیزی است که ما از بهترین کتاب»

 « خورد؟این صورت، زندگی به چه دردی می

 163کوتسی ماکسول جان

 

است. این  164آلفرد و ویکتوریا سکوی فرود هلیکوپتری در کیپ تاون آفریقای جنوبی، در اسکله

شوند، قایق سواران خود را برای می 165اسکله مکانی است که گردشگران سوار چرخ و فلک کیپ

بنوشید.  ها قهوه غلیظجا ماهیگیری کنید و صبحتوانید در آنکنند، میمسابقات پُرهیجان آماده می

کنند. ها را امضا هایی را به میلیاردر، هنرمند و کارآفرین داد تا آنای، برگهخانم جوان و سرزنده

های بینیپیش ویژه خودش، سه مشتریبه گذاشت و ش ها را در چک لیست، یادداشتبلند شدسپس 

 اجباری بودند.  166را یادآوری کرد که قبل از پرواز به جزیره روبن احتیاطی

که  آب و علف به ظاهر شومی استبی یک قطعه زمینکه   –دانید، جزیره روبن طور که میهمان

هیجده سال از بیست و  ،که نلسون ماندال جایی است – نداردساحل کیپ تاون فاصله چندانی با 

در آن دوران، به بود. شده  جا زندانیآنیک سلول زندان بسیار کوچک  هفت سال زندانش را در

                                                            
163 J.M. Coetzee 
164 V&A waterfront 
165 Cape Wheel 
166 Robben Island 
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با این حال، او قهرمان بزرگ دنیا بسیار حمله شد و با او با خشونت زیادی بدرفتاری کردند. این 

دید و امید یک ملت آزاد را در سینه داشت که در آن همه افراد جا میهای آنخوبی را در نگهبان

که  نندکمیهای بعدی به سختی باور سلن»برابر بودند. انیشتین درباره مهاتما گاندی گفته است: 

توان این می« کرده است.زندگی میروزگاری چنین موجودی از گوشت و پوست بر روی زمین 

 جمله را درباره آقای ماندال هم استفاده کرد.

« اید.تان به این جزیره آمدهبسیار خوشحالیم که برای سفر کوتاه»آن خانم خیلی مؤدبانه گفت:  

 با مالحظه هستند.مردم آفریقای جنوبی، بسیار خوش رفتار و 

رهبری کردن »میلیاردر، کاله سیاه بیسبالی را روی سرش گذاشته بود که روی آن نوشته شده بود: 

 «به معنای سودمند بودن است.

مرد جوان، وقتی به سکوی هواپیما رسیدیم، باید کالهت »آن خانم با برق طالیی در چشمانش گفت: 

 «را برداری.

سپس ادامه داد: « آید.کنم از من خوشش میفکر می»نش گفت: میلیاردر خندید و به همراها

 « امروز، آخرین روز ماجراجویی ماست.»

های ایمنی، میلیاردر، کارآفرین و هنرمند را از ساختمان خارج کردند و به زمین بعد از دادن توصیه

وا آفتابی بود، اما رفته قرار داشتند. گرچه ه رو و جا، دو میز رنگای بردند و در آنفرش شدهسنگ

کمی نگران هستم. من تا »وزید. میلیاردر کالهش را برداشت. با خودش گفت: بادهای تندی می
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غیرانسانی و شرور  نظام زمان چه که درمن چیزهای زیادی درباره آنام. حاال به جزیره روبن نیامده

بدون توجه به  ،شانپوست مردم را با توجه به رنگ. نظامی که امآپارتاید وجود داشت، خوانده

 «کردند.می بندیشان طبقهکیفیت شخصیت و یا کیفیت قلب

از  پوشیده بود، های قایقرانیبارانی، شلوار خاکی و کفشکت  که یک ی با ظاهری جدیمرد جوان

، کارآفرین و هنرمند، درخواست کرد به دنبال او میلیاردر ازو  بیرون آمدخالی  هایکوپهیکی از 

در حال آن به شدت  هایپروانه ها بود وجا، منتظر آنوسط آندر  یسبز ارتش یک هلیکوپتر بروند.

مرد جوان . بود چیزهای دیگرها و ها، دستگیرهتنظیم کننده حال کنترلخلبان در  چرخیدن بودند.

سپس یک برای یک پرواز امن در جای مناسب قرار بگیرند و  این سه نفر،که حاصل کرد اطمینان 

 داد.روی سر میلیاردر قرار را دفون با میکروفون ه

 هایصورت خلبان در زیر آن کاله ایمنی ، عینک« صبح بخیر.»میلیاردر با اشتیاق به خلبان گفت: 

 . او جوابی نداد.شودو محافظ صورت دیده نمی یخلبان

داشت، گفت: انگیزش اشتیاق زیادی میلیاردر که هنوز کمی نگران بود و به خاطر تجربه هیجان

 «ای نیست.خیلی خلبان دوستانه»

این سفر حدود پنج دقیقه طول »هلیکوپتر آهسته آهسته شروع به بلند شدن کرد. خلبان گفت: 

 «کشد. بادهای امروز بسیار قوی هستند.می
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جا ها به جزیره روبن خیره شده بودند. هر چه به آنمیلیاردر، کارآفرین و هنرمند چیزی نگفتند. آن

 سکویروی  هلیکوپتررسید. تر به نظر میرحمتر و حتی بیشدند، آن زمین، گستردهتر میدیکنز

شروع به جهیدن کردند.  هفت آهوی جهندهتوسط درختان کم ارتفاع فرود آمد و ، محصور شده

همان زمان، بارش باران شروع شد. و دوباره مانند جزیره موری تیوس، بله، هفت آهوی جهنده. 

 مان دوقلویی در آسمان دیده شد.کرنگین

 «بسیار خاص است.»هنرمند که دست همسرش را گرفته بود، گفت: 

 «ایم.ما قطعاً وارد مکان جادویی شده»ای گفت: میلیاردر با لحن محترمانه

های در صدای او، حسی از احترام برای تجربه سفر به جزیره روبن و در عین حال، ناراحتی از زندگی 

یی، هابا فشار دادن دکمه ماند وخلبان در کابین جا نابود شده بودند. ود که در اینباارزشی ب

ایستاده بودند و در سکوت منظره، روی فضای فرود آسفالت هلیکوپتر را خاموش کرد. آن سه نفر، 

 کردند.جا را تماشا میآن

پشت دی را در ها آمد و گرد و خاک زیاناگهان یک وانت کوچک قدیمی به سرعت به سوی آن

راننده که مشخص بود یک نیروی امنیتی است، با لهجه غلیظ آفریقای جنوبی خودش ایجاد کرد.  سر

 چنان در ماشینش نشسته بود. او هم« جا باشید.شما نباید این»فریاد زد: 

های جزیره روبن به خاطر آب و هوا به روی عموم بسته شده است. تمام کشتی»با جدیت گفت: 

جا بیاید و هیچ اند. هیچ کشتی نباید به اینشان را متوقف کردهو مسافربری، فعالیت باربری
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سپس « جا باشید!دانستید! نباید اینجا فرود بیاید. شما باید این را میهلیکوپتری هم نباید در این

کرد. میای رفتار در تمام مدت، او مانند افراد حرفه« شما کی هستید؟»تری پرسید: با تأکید بیش

کرد که افراد شوکه شده بود. شاید با خودش فکر میاما به طور کامالً واضحی، سورپرایز و کمی 

کرد که آن افراد نیات ریزی کرده بودند. شاید فکر میداخل هلیکوپتر، برای حمله زمینی برنامه

 بدی دارند.

 «همه چیز مرتبه.»خلبان با اعتماد به نفس و جدیت زیادی گفت: 

از هلیکوپتر پیاده شد و به آرامی به سوی مرد  ،که هنوز کاله ایمنی روی سرش بود در حالی سپس

 شدید.رفت. او جوان نبود و شما از نحوه راه رفتن او، متوجه این موضوع می

امروز روز خاصی برای این افراد است. این افراد، راه بسیار طوالنی را »با صدای بلندتری گفت: 

اند تا معدن سنگ ها آمدهجا زندانی شده بود. آندانی را ببینند که نلسون ماندال در آناند تا زنآمده

فرسا، سخت کار آهکی را ببینند که او به مدت بیش از یک دهه مجبور بود در آن گرمای طاقت

ا خواهند حیاطی رها میها، برای همیشه به بینایی او صدمه زد. آنکند و به خاطر بازتاب نور صخره

انداخت. های سیاسی خود میجا آن سیاستمدار، توپ تنیس را به سمت زندانیببینند که در آن

راه طوالنی به سوی به نام اش را نامهزندگی خودخواهند به مکانی بروند که  نلسون ماندال، ها میآن
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واهند حداقل خها میکرد. آنها کار کردن روی آن، در زیر خاک پنهان میبعد از ساعت، 167آزادی

 های آقای ماندال را در طول آن هجده سال بسیار سخت، تجربه کنند.کمی از رنج

ها باید یاد بگیرند که او چگونه وقتی آزاد شد، تصمیم گرفت تا با وجودی که بدترین رفتارها و آن

 «.اش را دزدیده بودند، ببخشدهای زندگیرا با او داشتند، تمام افرادی را که بهترین سال

شان، ای و شخصیهای حرفهخواهند در زندگیاین افراد می»خلبان جلوی کامیون ایستاد: 

خواهند این دنیا را وری و تسلط باشند و میخواهند رهبران بهرهها میهای واقعی باشند. آنقهرمان

ت. و دنیای ما هرگز تا این حد به قهرمان واقعی نیاز نداشته اسبه مکان بهتری تبدیل کنند. 

چرا باید منتظر قهرمانان باشید، وقتی خودتان گویم: هایم میطور که همیشه هنگام سخنرانیهمان

 «ها باشید؟توانید یکی از آنمی

 آقای رایلی کامالً تعجب کرده بودند.« طور نیست، استون؟این»سپس از میلیاردر پرسید: 

 هایش و در نهایت، کالهش را برداشت.سپس خلبان، خیلی آهسته محافظ صورت و بعد از آن، عینک

 میلیاردر، کارآفرین و هنرمند، کامالً از دیدن صورت او متعجب شده بودند. او خود افسونگر بود.

داشت و احساس آور جزیره روبن را روشن نگاه می، حتی در روز هم، زندان وهممهتابیالمپ 

ده آن کامیون، یکی از طرفداران پرو کرد. مشخص شد که راننرحمی را ایجاد میوحشتناک و بی

                                                            
167 Long Walk to Freedom 
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او عاشق ها را هدایت کرد. ی آفریقای جنوبی، آنالعادهپا قرص افسونگر بود و او در آن صبح فوق

 « ترین طرفدار تو هستم.من بزرگ»کارهای افسونگر بود و گفت: 

ای به وازهها و درها، مسیری به سوی موقعیتترین زندگیدر زندگی همه افراد، مخصوصاً سخت

کنیم، کند که هر چیزی که ما تجربه میشود و این واقعیت را آشکار میها باز میسوی شگفتی

انگیزترین شرایط ترین نیروها، شگفتای هوشمندانه است که برای رسیدن به بزرگبخشی از برنامه

، در حقیقت شویمها طراحی شده است. در سفر زندگی با هر چیزی که روبرو میو بهترین خوبی

مان طراحی شده هایترین تواناییانگیز است که برای معرفی ما به واقعییک ارکسترای شگفت

مان که ما را با واالترین خودمان مرتبط کند و نزدیکی ما را با قهرمان باشکوه دروناست و تا این

که از قضا یکی از  ها،راهنمای تور آنبله، این در درون همه افراد وجود دارد. تر کند. عمیق

هایش را وقتی داشت مهماناندام با صدایی خشن بود. های سیاسی سابق بود، مردی درشتزندانی

جا سپری های زیاد و بسیار دشواری را در آنکرد که سالبه سمت سلول نلسون ماندال هدایت می

 داد.ها جواب میکرده بود، به همه سؤاالت آن

 « شناختی؟یا نلسون ماندال را میآ»افسونگر متفکرانه گفت: 

 «بله. من هشت سال با او در جزیره روبن زندانی بودم.»

 «او چگونه انسانی بود؟»هنرمند پرسید: 

 «اوه، او واقعاً انسان فروتنی بود.»روی صورتش گفت:  ایراهنما با خنده
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 «بود؟ و نلسون ماندال به عنوان یک رهبر، چگونه انسانی»کارآفرین از او پرسید: 

زدند، رفتند، حرف میجا راه میهای سیاسی در آنزندانیزمانی راهنما به مکانی رسید که 

العاده، واالمنش و موقر. مدیریت او درباره فوق»کردند. او جواب داد: ریزی میایستاندند و برنامهمی

 بخش بود. خودش و شرایطی را که تجربه کرده بود، الهام

فرسا در آن های کار سخت و طاقترفتار بسیار بدی با او کردند. تمام آن ساعت»راهنما ادامه داد: 

جا، به او دستور دادند تا قبری معدن سنگ آهک. تمام آن تحقیرها. چند سال بعد از آمدن به این

 « را در حیاط زندان بکند و سپس داخل آن بخوابد.

 « های اوست.ه است که این آخر رنجکردحتماً با خودش فکر می»گفت:  میلیاردر به آرامی

 «کردند.کردند و روی او ادرار میجا،  او را تحقیر میهای ایناحتماالً. اما نگهبان»

 افسونگر، میلیاردر، کارآفرین و هنرمند سرشان را پایین انداختند.

واند ما را تکنم که ما همه جزیره روبن خودمان را داریم که میفکر می»میلیاردر متفکرانه گفت: 

کنیم. البته نه به دشواری هایی را تحمل میها و ناعدالتیزندانی کند. ما در مسیر زندگی، دشواری

جا اتفاق افتاده است. در جایی خواندم که نلسون ماندال گفته است که چیزهایی که در این

ترین پسرش زرگترین حسرت او، این است که به او اجازه ندادند تا در مراسم خاکسپاری ببزرگ

 «حضور پیدا کند که در یک تصادف کشته شده بود.
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کسی های خودمان را داریم و هیچکنم ما حسرتفکر می»میلیاردر به آسمان نگاه کرد و گفت: 

 «های سخت ندارد.یک زندگی بدون تراژدی و آزمون

جا. این سلول نآ»راهنمای تور به پنجره چهارم در سمت راست ورودی حیاط اشاره کرد و گفت: 

 «جا برویم.نلسون ماندال است. بیایید به آن

تا در  زدجا نبود. یک میز چوبی کوچک که زندانی زانو میسلول بسیار کوچک بود. تختی در آن

جا نبود؛ کف سیمانی و سخت، یک پتوی اش چیزهایی را بنویسد، زیرا صندلی در آندفترچه

 قرمز روی آن.های سبز و ای پشمی با خال خالقهوه

گرچه زمستان آفریقای جنوبی بسیار سرد بود، اما در اولین سال زندانی شدنش، او اجازه »

نداشت شلوار درازی بپوشد. به ماندال تنها یک پیراهن و شرت نازک داده بودند. وقتی دوش 

ردن ایستاد. وقتی زمان غذا خوگرفت، نگهبان برای تحقیر و تسلیم کردنش باالی سر او میمی

دادند. و های همسر و فرزندانش را به او نمیدادند. اغلب نامهشد، غذای بسیار کمی به او میمی

کردند. تمام این کارها را برای ها را سانسور میدادند، کامالً آنها را به او میهایی هم که نامهزمان

 «دادند.تخریب روحیه او انجام می

رایطی را که در این جزیره متروکه و این سلول کوچک تحمل به نظر من، تمام ش»افسونگر گفت: 

ها آزمایش او شده بود. بدرفتاری آن ىکرد، باعث رشد، قدرت و شکفتن او شد. این زندان، بوتهمی

انسانی و قهرمانی  خوب هاىترین ویژگیباعث رستگاری او شد و او را به نیروهای طبیعی، بزرگ
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اند، او هیجانی و افرادی که از معنای واقعی انسانیت دور شدهی، بیرساند. در دنیایی از خودپسند

العاده بودن استفاده کرد. مردی از شرایطی که به او تحمیل شده بود، برای رشد به یک انسان فوق

که به ما نشان داد، رهبری، شکیبایی و عشق چگونه است. او یکی از نمادهای بخشش و بهترین 

 «سمبل صلح شد.

 دقیقاً. وقتی آقای نلسون ماندال در نهایت از جزیره روبن آزاد شد، او را به جای»گفت:  راهنما

ناپذیر بود و او آماده بردند. انتخاب شدن او به عنوان رئیس جمهور آفریقای جنوبی، اجتناب دیگری

ن محل از ای ،در روز آزادی اوبود تا آن مقام را در دست بگیرد و یک کشور آزاد را رهبری کند. 

یک پست نگهبانی و یک دروازه  ای طوالنی رفت که در انتهای آن،و به سمت جاده اقامت خارج شد

خواهد با ماشین، او را به این جاده آزادی پرسنل زندان از او پرسیدند که آیا میقرار داشت. سفید 

ساز بخش و تاریخالهامگونه این رهبر و اینخواهد پیاده برود. برسانند. اما او خیلی ساده گفت: می

هایش را به های زیادی خواهد بود، قدمبخش نسلکه میراثی را از خود بر جای گذاشت که الهام

 «سوی آزادی برداشت.

 ای کشید. سپس ادامه داد.راهنمای تور، نفس عمیق و خسته

، او توانست آقای ماندال کشوری را به دست گرفته بود که درگیر یک جنگ داخلی بود. با این حال»

 هایش به یاد دارم:یک رهبر متحدکننده باشد. هنوز کلمات او را در حین یکی از محاکمه
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طلبی سفیدها و سلطهمن علیه ام. مردم آفریقا کردهاین مشکل خود را وقف  ،امدر طول زندگی

همه  ،آن که درام و آزادی عشق ورزیدهمن به جامعه آرمانی دموکراتیک  .امها جنگیدهسیاه

آرمان من به امید دستیابی به این های مساوی زندگی کنند.  در سازگاری و با فرصت افراد

 «.اگر الزم باشد، حاضرم در راه آن بمیرم... ام. امازندگی کرده

 کرد.چنان به کف سیمانی این سلول کوچک نگاه میآقای رایلی گلویش را صاف کرد. او هم

یک قهرمان واقعی بود. او بعد از آزادی، دادستانی را که حکم مرگ را  آقای ماندال»راهنما گفت: 

کنید؟ و از یکی از زندانیان که از او محافظت برای او صادر کرده بود، به شام دعوت کرد. باور می

 «کرد، خواست تا در مراسم آغاز به کار ریاست جمهوری او شرکت کند.می

 «واقعاً؟»پرسید: کارآفرین به آرامی 

 «بله، این واقعیت دارد. او یک رهبر و یک بخشاینده واقعی بود.»

رفتم که ای میگوید: وقتی به سوی دروازهنلسون ماندال می»افسونگر انگشتش را بلند کرد و گفت: 

دانستم که اگر تلخی و نفرتم را پشت سر نگذارم، هنوز در زندان رساند، میمن را به آزادی می

آزاد بودن، لزوماً به معنای باز کردن دستبندها نیست، بلکه به »گوید: چنین میاو هم« خواهم ماند.

گذارد و آن را افزایش ای است که به آزادی دیگران احترام میمعنی زندگی کردن به شیوه

 «دهد.می
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شود تا به خاطر رنگ پوست، سابقه یا کس متولد نمیگوید: هیچآقای ماندال می»راهنما ادامه داد: 

توانند یاد بگیرند ها میگیرند که متنفر باشد و اگر آنمذهب کسی، از او متنفر شود. مردم یاد می

تر از نفرت داشتن توانند یاد بگیرند عشق بورزند، زیرا عشق ورزیدن بیشتا متنفر باشند، پس می

 « برای قلب انسان عادی است.

شد، به مدت صبح از خواب بیدار می 5ساعت ام که او اغلب دور و بر من خوانده»میلیاردر گفت: 

دوید و سپس دویست حرکت دراز و نشست، و صد حرکت شنا انگشتی انجام پنجاه و پنج دقیقه می

 «دهم.داد. به همین دلیل است که من همیشه حرکت شنا را انجام میمی

تانه و ستیزه جو، وارد آقای ماندال به عنوان یک انسان سرسخت، عصبانی، غیردوس»راهنما ادامه داد: 

طور گذاریم که در این سلول به آن تبدیل شد. هماناین سلول شد. ما همه به شخصیتی احترام می

تواند بر تلخی ما بیفزاید و هم رنج بردن هم می»گوید: می 168دزموند مپیلو توتو اسقف اعظمکه 

 «دومی را انتخاب کرد.خدا را شکر، ماندال   «تواند ما را به رتبه اشرافیت برساند.می

ها تمام مردان و زنان موفق دنیا، وجه مشترکی دارند. رنج بردن شدید. و تمام آن»افسونگر گفت: 

شان برای التیام بخشیدن، مطهر کردن و تعالی بخشیدن ها از شرایطبه بزرگی رسیدند، زیرا آن

 «خودشان استفاده کردند.

                                                            
168 Desmond Tutu 
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دیدند. آورد. این آخرین مدلی بود که آن شاگردها میسپس افسونگر مدلی را از کت خودش بیرون 

 بود. دایره انسان قهرمان اسم آن،

 

 بینید:جا میشما هم آن مدل را در این
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هایی هستند ها ارزشاین»گفت:  ،هایی از اندوه و قدرت زیاد داشتافسونگر با صدایی که نشانه

هایی تبدیل شوند که ند تا بتوانند به قهرمانها را داشته باشکه همه افراد باید آرزوی داشتن آن

صرف نظر از  -توانند رهبر شوند. همه ماتواند دنیا را به مکان بهتری تبدیل کنند. همه افراد میمی

مان افتاده است و در هایی برایکنیم، در گذشته چه اتفاقکنیم، چه کار میکه کجا زندگی می این

هیجانی و زندانی ید غل و زنجیر سرزنش کردن و متنفر بودن، بیبا -ای داریمحال حاضر چه تجربه

ما کنند. می نما درونها ما را برده نیروهای تاریک یک زندگی عادی داشتن را رها کنیم، زیرا این

تا توانیم انجام دهیم، صبح بیدار شویم و تمام کارهایی که می 5همه باید هر روز صبح ساعت 

تری پیدا کنیم و مان را پرورش دهیم، شخصیت عمیق، استعدادهایمان را نشان دهیمنابغه

 «مان را باال ببریم. ما همه باید این کارها را انجام دهیم.روحیه

های شخصی خودمان نجات ما همه باید خودمان را از زندان»افسونگر با صدای بلندی ادامه داد: 

کنند. لطفاً فراموش نکنید که اگر از نی میها، شکوه و بزرگی ما را زندادهیم، زیرا این زندان

 «شوند.ها و مایه تأسف شما تبدیل میتان استفاده نکنید، به مصیبتهایاستعدادها و توانایی

حاال نوبت »های کارآفرین و هنرمند نگاه کرد و گفت: افسونگر مکثی کرد. سپس مستقیم به چشم

 «شماست.

 نه را روی میز کوچکی قرار داد.چارچوب دایره انسانی قهرمانا افسونگر
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ها دست جا جمع شوند. آنسپس از میلیاردر، کارآفرین، هنرمند و راهنمای تور خواست تا دور آن

 همدیگر را گرفته بودند.

ای به ما ما در صورت روبرو شدن با هرگونه دشواری و مشقتی، استقامت خواهیم کرد. هر حمله

هر خشونتی مواجه شویم، باید مقاومت کنیم و ادامه دهیم. ما باید  شود، هرگونه ما را تحقیر کنند، با

قوی بمانیم. ما باید زندگی درخشانی داشته باشیم و شکوه و بزرگی خودمان را نشان دهیم، حتی 

اگر احساس کنیم کل دنیا در مقابل ما ایستاده است. این دقیقاً معنای انسانیت است. حتی اگر به 

چنان به سوی آزادی قدم بردارید. رود، همهرگز از تاریکی فراتر نمی نظر برسد که روشنایی

 «سرمشق دیگران باشید و عشق واقعی را نشان دهید.

االن زمان »هایش را بلند کرد و روی شانه هنرمند و کارآفرین گذاشت و گفت: افسونگر دست

 «شماست.

 افسونگر خندید. او آرام و موقر بود.

 « زمان چی؟»: هنرمند با تعجب پرسید

 «تا سفر طوالنی خودتان را شروع کنید.»

 «به کجا؟»کارآفرین که متعجب شده بود، پرسید: 

ها برای لحظاتی به سرزمینی به نام میراث. بسیاری از افراد، در این مکان گردشگر هستند. آن»

رند، فکر گذااند و چیزی که بعد از مرگ به جای میزودگذر درباره کارهایی که انجام داده
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شان پرت شود، در مورد کیفیت های زمانی کوتاهی و قبل از این که حواسکنند. برای فاصلهمی

کنند. و قبل از این که در هیاهوی شلوغی گیر کنند، برای وری، شایستگی و تأثیرشان فکر میبهره

ها صرفًا دند. آناند و چقدر مفید بوکنند که چقدر زیبا زندگی کردهلحظات بسیار کوتاهی فکر می

 «گردشگرانی در این سرزمین هستند.

من عاشق زندگی هستم. من »داد، گفت: های مرشدش گوش میآقای رایلی در حالی که به حرف

تری بخشخواهم فرد الهامخواهم فرد مؤثرتری باشم. من میشوم. من حتی میحتی رهبر بهتری می

 «باشم.

جا سرزمین و خانه ان همیشگی این سرزمین میراث بودند. آنساکن قهرمانان»افسونگر ادامه داد: 

ها، زندگی کردن برای ای کرده است. مأموریت اصلی آنها را افسانهها بوده است و این، آنآن

 «تحقق هدف واالیی بود. بنابراین، وقتی از دنیا رفتند، دنیای ما را به مکان بهتری تبدیل کرده بودند.

 «کند.داند تا چه زمانی زندگی میم روزی از این دنیا خواهیم رفت. کسی نمیما ه»میلیاردر گفت: 

 «کامالً درست است.»هایش را تأیید کرد و گفت: کارآفرین حرف

خواهد تا انسانی خالق، مؤثر و آبرومند شوید امروز و همین لحظه، تعهد شما را می»افسونگر گفت: 

طفاً دیگر تسلط و استادی خودتان را به تعویق نیاندازید. تواند به افراد زیادی خدمت کند. لکه می

های ترس، رد شدن، شک دیگر در برابر نیروهای قوی خودتان مقاومت نکنید. اجازه ندهید تا سایه

تان را بگیرد. حاال نوبت شماست. امروز روز شماست و تردید و ناامیدی جلوی درخشش خودِ واالی
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اند و وارد عالم استادان بهترین رهبرهایی که تاکنون زندگی کردهتا جهشی داشته باشید، به سوی 

های بشریت را به وجود واقعی، کارشناسان خبره و قهرمانان اصیلی شوید که تمام پیشرفت

 «اند.آورده

تان است. بخشیدن دیگران با استفاده از روش زندگیرهبری کردن به معنای الهام»افسونگر گفت: 

ترین شرایط، برای وارد شدن به درون بخشندگی نای عبور کردن از آتش سخترهبری کردن به مع

تان است. رهبری کردن به معنی ها از زندگیاست. رهبری کردن به معنای حذف تمام متوسط بودن

تر، ها است. و از همه مهمها به قهرمانیشکستنها و تبدیل تمام دلتان به پیروزیهایتبدیل ترس

امروز، شما باید این ندای ها در این دنیا است. ه معنای نیرویی برای انجام خوبیرهبری کردن ب

 «تان را باال ببرید.بزرگ را قبول کنید تا استانداردهای زندگی

 «یا حداقل از فردا.»میلیاردر با لبخندی شیطنت آمیز گفت: 

تان را باشید و زندگیتان را در اختیار داشته صبح. صبح 5ساعت »سپس همه با همدیگر گفتند: 

 «تعالی بخشید!
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 آخرسخن 

 پنج سال بعد

 

آقای استون رایلی، چند ماه پس از سفر به جزیره روبن درگذشت. او در آرامش و در حالی که در 

آپارتمان کوچکی در مرکز تاریخی رم بود، درگذشت. در آن هنگام، دختر عزیزش و افسونگر، 

برد و در مورد آن به جز افسونگر، به در و غیرقابل درمانی رنج میکنار او بودند. او از مریضی نا

داشتنی، تمام پول کسی چیزی نگفته بود، زیرا افسونگر بهترین دوستش بود. این ثروتمند دوست

امپراطوری بزرگ خود را به خیریه بخشید. آقای رایلی تصمیم گرفت تا مجموعه کنار اقیانوس 

 جا هستند. دانست عاشق آنبه کارآفرین و هنرمند بدهد، زیرا می خودش در جزیره موری تیوس را

شان با میلیاردر خوب، حاال اجازه بدهید در مورد کارآفرین و هنرمند، بعد از پایان ماجراجویی

بازرگانی بسیار  ى تان بگویم. کارآفرین بسیار ثروتمند شده است و شرکتش را به یک مؤسسهبرای

های گذشته را کامالً فراموش کرده است و عاشق هاست ناراحتیاو مدت موفق تبدیل کرده است.

کند، اما در عین حال، استراحت زیادی هم دارد. زندگی با همسرش است. او هنوز سخت کار می

کارآفرین، چهارمین مسابقه ماراتن خود را کامل کرده است، عاشق باغبانی شده است و تمام سه 

کند. او دیگر اهمیت زیادی به شهرت، ثروت و نیروهای ها کمک میخانمانها، دواطلبانه به بیشنبه

 ها را در اختیار دارد. دهد، اگر چه همه آندنیایی نمی
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اندازد و یک استاد هنرمند، حاال یک نقاش بسیار مشهور است. او دیگر کارهایش را به تعویق نمی

ها با همسرش بوده است و در حال حاضر، کامل و یک شوهر نمونه است. او در دو تا از ماراتون

رود. این دو نفر، پسری بسیار قشنگ و ها به کالس آوازخوانی میگیاهخوار است و چهارشنبه شب

صبح  5اند. کارآفرین و هنرمند، هنوز هم عضو باشگاه باهوش دارند و اسم او را استون گذاشته

ها هنوز هم دهند. آندم انجام مییدهرا قبل از سپ 20/20/20هستند و هر روز صبح، فرمول 

ها را به اند تا حد ممکن این درسکنند و به خودشان قول دادههای آقای رایلی را تمرین میدرس

 سایر افراد هم آموزش دهند.

تر از هر زمان دیگری است. او هنوز عاشق ماهیگیری افسونگر هم هنوز زنده است. در واقع او قوی

 است.

 

 

 


