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 رسوایی شیرین!
 راهنمای عملی و کاربردی از تحقیر شدن تا رسیدن به موفقیت
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 مقدمه

 

اول از همه باید به شما تبریک بگویم،چون دنبال کردن آروز ها با وجود تحقیر و سنگ انداری دیگران 

اید که همیشه مرد عمل هستید و مسائل زیاد جرات می خواهد و شما با خریدن این کتاب نشان داده 

 و بر خالف دیگران فقط شعار نمی دهید.

تقریبا مطمئنم که در همه انسان ها یک آرزوی بزرگ وجود دارد و بعضی ها همیشه منتظرند که غول 

 چراق جادویی را پیدا کنند تا آرزو های آنها را برآورده کند.

حقق کنند ولی در ابتدای کارشان با اولین بعضی ها هم هستند که می خواهند آرزو های خود را م

شکست یا تحقیر شدن توسط  دیگران ،آرزوی خود را به فراموشی می سپارند و به دنبال زندگی عادی 

 خود برمیگردند.

وعده ایی هم مثل شما هستند که تمام شکست ها و تحقیر شدن توسط  دیگران را تحمل می کنند 

ند و تا محقق کردن آن تالش می کنند و باالخره آرزوی خود را به ولی از آرزوی خود دست بر نمی دار

 واقعیت تبدیل می کنند.

در اطراف ما انسان هایی زندگی می کنند که میخواهند با تحقیر کردن من و شما نگذارند به آرزوی 

 ارد.خودمان برسیم و فکر می کنند که از همه بیشتر میفهمند و آن چیزی که آنها می گویند حقیقت د

یک روز زلزله ای کوه را به لرزه در کوه بلندی بود که النه عقابی با چهار تخم، بر بلندای آن قرار داشت. 

آورد و باعث شد که یکی از تخم ها از دامنه کوه به پایین بلغزد. بر حسب اتفاق آن تخم به مزرعه ای 
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پیری  اردکها می دانستند که باید از این تخم مراقبت کنند و باالخره هم اردک بود.  اردکرسید که پر از 

 دارد تا جوجه به دنیا بیاید. داوطلب شد تا روی آن بنشیند و آن را گرم نگه

جوجه عقاب مانند سایر جوجه ها پرورش یافت و طولی نکشید که یک روز تخم شکست و جوجه عقاب 

او زندگی و خانواده اش را دوست  د که چیزی جزء یک اردک نیست.از آن بیرون آمد.جوجه عقاب باور کر

داشت اما چیزی از درون او فریاد می زد که تو بیش از این هستی. تا این که یک روز که داشت در 

متوجه چند عقاب شد که در آسمان اوج می گرفتند و پرواز می کردند. عقاب آهی  ،مزرعه بازی می کرد

 .هم می توانستم مانند آنها پرواز کنم کشید و گفت ای کاش من

اردک ها شروع کردند به خندیدن و مسخره کردن و گفتند که تو یک اردک هستی و اردک ها هم نمی 

اما عقاب همچنان به خانواده واقعی اش که در آسمان پرواز می کردند خیره شده بود   توانند پرواز کنند.

موقع که عقاب از رویایش سخن می گفت به او می گفتند که  و در آرزوی پرواز به سر می برد. اما هر

رویای تو به حقیقت نمی پیوندد و عقاب هم کم کم باور کرد. بعد از مدتی او دیگر به پرواز فکر نکرد و 

 .، از دنیا رفتاردکیبه زندگی ادامه داد و بعد از سالها زندگی  اردکمانند یک 

ارید.اگر باور داشته باشید که عقاب هستید در نهایت عقاب شما همان چیزی خواهید بود که باور د

خواهید بود و هرگز به حرف ها و تمسخر اردک هایی که در اطرافتان هستند توجه نکنید و به دنبال 

 آروز های خود بروید.

در طول این مسیری که قرار است برویم خودتان را آماده هر نوع تحقیر شدن بکنید ولی هیچ وقت این 

وع را از یادتان نبرید که شما یک عقاب هستید و آن چیزی که اطرافیان تان به شما می گویند موض

 حقیقت ندارد.
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اولفصل   

را آماده این مسیر بکنید.خودتان   

روی زمین موفق ترین افراد جهان ، شکست خورده ترین و مورد تمسخر شده ترین انسان های 

بار شکست خورد تا بتواند المپ را اختراع کند.اگر در  1000هستند.مثال ادیسون در اختراع کردن المپ 

اولین شکست خود ، از هدفش دست برمیداشت االن وضع زندگی ما چگونه بود؟ حتما داشتید زیر 

 شمع این کتاب را میخواندید!

زوی خود دست برمیداشت،االن وضع زندگی ما چگونه اگر هنری فورد با تحقیر شدن توسط دیگران از آر

 بود؟حتما با شتر به مسافرت می رفتیم !

پس میبینم که شکست و تحقیر شدن توسط دیگران از زمان های قدیم وجود دارد و شما هم اگر 

 میخواهید به آرزوی خود برسید در ابتدا باید آماده مشکالت بسیار زیاد،شکست و تحقیر شدن باشید.

 

 لحظه را زندگی کنیدهمین 

 

 کسی سراغ گردو فروش رفت و گفت : می شود همه ی گردو هایت را به من بدهی !

 گردو فروش با تعجب به اون نگاه کرد و جوابی نداد.

 دوباره پرسید: می شود یک کیلو گردو مجانی به من بدهی؟

 و باز با سکوت مواجه شد.
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نی به من بدهید.او آن قدر اصرار کرد تا باالخره پس خواهش می کنم دست کم یک عدد گردوی مجا

 گردو را گرفت.

 یک عدد گردو که ارزش ندارد ،یک عدد دیگر هم بدهید ، و با اصرار یک عدد دیگر گردو گرفت.

 و در خواست کرد که گردوی سوم را نیز مجانی بگیرد.

 گردوهایم را تصاحب کنی؟گردو فروش عصبانی شد و گفت : زرنگی ! این طور میخواهی یکی یکی همه 

مشتری سمج گفت : راستش می خواستم درسی را به تو بدهم.عمر و زندگی ما نیز چنین است ، اگر به 

 تو بگویم  که همه ی عمرت را به من بفروش به هیچ قیمتی این کار را نمی کنی.

ممکن است این شانس هر روز که زندگی می کنیم از ارزش بسیار باالیی برخوردار است چون هر لحظه 

زندگی کردن از ما گرفته شود. پس باید از لحظه لحظه های زندگی خودمان استفاده کنیم.هیچ وقت 

منتظر یک روزخاص یا شنبه یا شروع سال جدید نمانید و هر وقت که تصمیم گرفتید، شروع به کار 

 کردن کنید، اگر منتظر یک روز خاص باشید آن روز هیچ وقت نمی آید.

قیت های بزرگ حاصل تالش در تمام ثانیه های زندگی بدست می آید.شما نمیتوانید تنها با یک موف

قدم به قله کوه بروید بلکه با برداشتن قدم های کوچک به طور مستمر میتوانید به قله کوه برسید.هر 

دارد و با  فصلی که در این کتاب وجود دارد، حکم یک قدم کوچک در راه رسیدن به قله های موفقیت را

 برداشتن هر قدم به موفقیت نزدیک تر خواهید شد.
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 را دست کم نگیر!آرزویت 

 

در این میان نوه اش آمد و گفت: بابابزرگ این ماه  ،ساندرس یک روز در منزل نشسته بودسرهنگ 

 ؟برایم یک دوچرخه میخری

دالر حقوق بازنشستگی  ۵۰۰او نوه اش را خیلی دوست می داشت، گفت: حتماً عزیزم، حساب کرد ماهی 

 میگیرم و حتی در مخارج

 . شروع کرد به خواندن کتاب های موفقیت. در یکی از بندهای یک کتاب نوشته بود خانه هم می مانم.

 قابلیت هایتان را روی کاغذ بنویسید.

 ؟او شروع کرد به نوشتن. دوباره نوه اش آمد و گفت: بابا بزرگ داری چه کار می کنی 

گفت: دارم کارهایی که بلدم را مینویسم. پسرک گفت: بابابزرگ بنویس مرغ های خوشمزه  پدربزرگ

 درست می کنی. درست بود

پیرمرد پودرهایی را درست می کرد که وقتی به مرغ ها میزد مزه مرغ ها شگفت انگیز می شد. او 

حب آنجا قبول نکرد، دومین اما صا ،راهش را پیدا کرد. پودر مرغ را برای فروش نزد اولین رستوران برد

رستوران مراجعه کرد و ششصدوبیست و چهارمین رستوران  ۶۲۳رستوران نه، سومین رستوران نه، او به 

 .حاضر شد از پودر مرغ استفاده کند

کشور دنیا نمایندگی دارد و اگر در آمریکا کسی بخواهد عکس  ۱۲۴امروز کارخانه پودر مرغ کنتاکی در 

هزار دالر به این شرکت پرداخت  ۵۰ر مرغ کنتاکی را جلوی در رستورانش بزند، باید کلنل ساندرس و پود

 .کند
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اهداف و آرزوی خودتان را دست کم نگیرید این همان اهدافی است که میتواند دنیا را جای بهتری برای 

زندگی کردن بکند.مثال سرهنگ ساندرس اگر هدف خود را دست کم می گرفت به نظرتان میتوانست 

به خودتان ایمان داشته باشید که می توانید آرزو های خودتان  این جایگاه را داشته باشد؟و همچنین

را بر آورده کنید در این صورت از شکست و مسخره شدن هم نه میترسید و نه خجالت می کشید و با 

 ایمان نیز به راه خودتان ادامه میدهید.

 االن اقدام کنیدهمین 

عمر پول جمع  کدور دنیا دیدن را داشتند، تاجر یوست بودند و هردو هدف مشترک چوپانی و تاجری د

از دنیا رفت و موفق نشد  دسال که خواست دور دنیا را ببین 30 از نهایت بعددر و تا به هدفش برسدکرد 

مت به شهر سال در نهایت سال 30نقطه از دنیا رفت و بعد  کچوپان هر روز با گوسفندانش به ی و

 آمد.ش با کلی ثروت اصلی

این اشتباه را شما نکنید و هر چیزی که یاد گرفتید را فورا در زندگی خود پیاده سازی کنید و منتظر یک 

روز خاص نباشید.به همین دلیل در این کتاب اقدامک هایی در نظر گرفته شده است تا بتوانید آن 

 رحله اجرا در آورید.چیزی را که در این کتاب یاد می گیرید را فورا آن را به م

 درستی از خودتان داشته باشیدتوقع 

شما که  دارید این کتاب را می خوانید، یادتان هست که چه مدت طول کشید خواندن را یاد بگیرید؟ 

 چه مدت طول کشیده است که به این سن برسید؟ 

به مدت زمانی معینی هر مهارتی که تا به حال یاد گرفته اید یک شبه در شما ایجاد نشده است،بلکه 

نیاز داشتید که این مهارت را به طور کامل یاد بگیرید.برای انجام دادن هر کاری مدت زمانی نیاز است 
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تا به اتمام برسد.در خواندن این کتاب هم عجله نکنید. یادتان باشد قرار نیست در مسابقه کتابخوانی 

 شرکت کنید،بلکه میخواهید از این کتاب نتیجه بگیرید.

در این کتاب برای شما تمرین های متعددی در نظر گرفته شده است و از شما میخواهم که تمرین ها 

 را به طور مرتب انجام دهید و اگر تمرینی را انجام نداده اید ادامه کتاب را نخوانید.

یافتد اگر تمرین های کتاب را انجام ندهید هیچ اتفاق خاصی برای شما رخ نمی دهد و تنها اتفاقی که م

 این است که دانش شما بیشتر می شود،و دانش بدون عمل به هیچ دردی نمی خورد.

اگر میخواهید مطالب همیشه در ذهن شما باشد،بعد از یاد گرفتن مطلبی،آن رابه )مادر بزرگ( خود یاد 

ا بدهید.وقتی که این کار را انجام بدهید به طور معجره آسایی تمام مطالب به حافظه بلند مدت شم

 ود.منتقل می ش
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 کنیدتعهد 

هر چه تعهد خود را به چیزی بیشتر کنید،عشق و شور و حال بیشتری نسبت به آن در خود احساس 

 خواهید کرد)باربارا دی آنجلیس(

 

یکی از قدرتمند ترین روش ها این است که برنامه اجرایی خودتان را بنویسید و در جلوی چشمان خود 

 قرار دهید.این کار را میتوانید 

در روی کاغذ بنویسید.مثال من این کتاب را تا آخر این ماه میخوانم.مطمئن باشید هر بار دیدن این 

 نوشته در شما تاثیرمی گذارد.

 

..............تعهد میدهم که برای موفقیت خود تمام این کتاب را بخوانم و تمرین های آن اینجانب........

 را انجام بدهم.
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 دومفصل 

 مسخره کردن چه اتفاقی می افتد؟با 

یک روز در سلف دانشگاه در جای همیشگی ام نشسته بودم و نهار می خوردم.هوا سرد بود و من هم 

 مادربزرگم در آخرین سال عمرش برایم بافته بود را سرم کرده بودم.کاله بافتنی که 

مادربزرگم در آخرین سال عمرش کاله رو به من هدیه کرده بود و شاید زیباترین کاله نبود.اما من عاشقش 

 بودم،آخرین هدیه ی مادربزرگم برای من از همه چیز ارزشمند بود.

بودند و داشتند نهار میخوردند.یکی از دانشجو ها به کاله  آن روز در میز کناری هم چند دانشجو نشسته

 من نگاه کرد و با اشاره به کالهم با دوستانش شروع به خندیدن و مسخره کردن کردند.

عصبانی نشدم،ولی بسیار خجالت کشیدم و شرمنده شدم،و برای همیشه کاله رو از سرم برداشتم و دیگر 

 .نتوانستم آن کاله را به سرم بگذارم

آن روز پسرا با مسخره کردن کاله من چیز خاصی را به دست نیاوردند،ولی من خیلی چیزها رو از دست 

 دادم،هدیه و یادگار مادربزرگم و عشقی که پس این کاله بود را نیز از دست دادم.

ه با نگاه کردن به این داستان متوجه می شویم که خیلی از این مدل انسان هایی دوره بر ما هستند ک

 با مسخره کردن، اهداف و آرزوهای ما را می دزدند.

وهمیشه یک بقیه ایی وجود دارد که نمی گذارند به اهداف و آرزوهای خودمان برسیم و همیشه در 

کارهای ما دخالت می کنند و با سنگ اندازی و تحقیر کردن ما،نمی گذارند به کار خودمان ادامه 

وجود دارند و مختص من وشما نیستند و در هر شرایطی حاضر  بدهیم.این گونه افراد در همه ی دنیا
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هستند کار ما را خراب کنند.جالب این جاست که شما هر کاری را انجام بدهید برای کار شما ،یک حرفی 

 دارند و آن حرف می تواند تحقیر شما باشد

 

 اکثرا جنبه منفی را هدف قرار می دهند

 

توانست  یسگ م نیداشت. ا یمنحصر به فرد یژگیکه و ی، سگبود دهیخر یدیپرنده، سگ جد یشکارچ

را به  نیمشتاق بود که ا یلیتوانست باور کند و خ ینم د،یرا د نیا یوقت یآب راه برود. شکارچ یرو

 .دیدوستانش بگو

 .آن طرف دعوت کرد یدر برکه  یاز دوستانش را به شکار مرغاب یکی نیهم یبرا

و دوستش شكار را شروع كردند و چند مرغابي شكار كردند. بعد به سگش دستور داد كه مرغابي هاي  او

شكار شده را جمع كند. در تمام مدت چند ساعت شكار، سگ روي آب مي دويد و مرغابي ها را جمع 

 بمي كرد. صاحب سگ انتظار داشت دوستش درباره اين سگ شگفت انگيز نظري بدهد يا اظهار تعج

 .كند، اما دوستش چيزي نگفت

 :راه برگشت، او از دوستش پرسيد در

 متوجه چيز عجيبي در مورد سگش شده است؟ آيا

 .پاسخ داد: آره، در واقع، متوجه چيز غيرمعمولي شدم. سگ تو نمي تواند شنا كند دوستش

 ییتوانا دنید یبعضي از افراد هميشه به ابعاد و نكات منفي توجه دارند و برا ،دیکه بکن یهرکار  یعنی

 .کور و کر هستند  تانیها
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و به همین خاطر با مسخره کردن میخواهند جلو پیشرفت شما را بگیرند چون به جز این کار ،هیچ 

 کاری از دستشان بر نمی آید.

 

 حتما برای شما نظری دارند.

 

ی را به بقیه بگید،حتما یک حرف دیگری را برای شما دارند و به خودشان اجازه وقتی که شما هر چیز 

می دهند بدون اینکه بدانند هدف شما چه چیزی است،خواسته شما چیست،امکانات شما چیست،از 

،حتما برای شما یک چیزی را تجویز می کنند.جایگاه و شرایط شما خبر داشته باشند  

به شهری وارد می شوند که در ابتدا هر دوی آنها سوار االغ بودند.مردی روزی پدر و پسری با یک االغ 

این صحنه را می بیند و می گوید:عجب انسان های ظالمی هستند که االغ در حال مردن است و اینها 

 مالحظه نمی کنند ،هر دو سوار االغ شده اند.

رد دیگری این صحنه را می بیند و با این حرف پدر از االغ پیاده می شود و پسر سوار االغ می شود.م

 می گوید:عجب پسر بی انصافی،پدر خود را پیاده کرده است وخودش سوار االغ شده است.

بعدا پدر سوار االغ می شود و پسر پیاده به راه خودشان ادامه میدهند.مرد دیگری این صحنه را 

پیاده کرده است. میبیند ومیگوید :عجب پدر ظالمی،خودش سوار االغ شده است وپسرش را  

با این حرف ها، تصمیم می گیرند که هر دو پیاده به راه خودشان ادامه دهند.در این حال مرد دیگری 

این صحنه را میبیند و می گوید:عجب نادان هایی هستند در حالی که االغ دارند و خودشان پیاده می 

 روند.
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میخواهند زندگی ما را تحت کنترل خود  خالصه در دوره بر ما این مدل انسان های زیادی هستند که

بگیرند و همیشه در کارهای ما سرک می کشند و این افراد نمی توانند وارد زندگی ما بشوند به شرطی 

 که ما خودمان اجازه بدهیم.

 منتظر شکست شما هستند تا مسخره کنند

.کرد اهیس تخته یشروع به نوشتن بر رو یاضیمعلم در کالس ر کی یروز   

9*1=7 

9*2=18 

9*3=27 

9*4=36 

9*5=45 

9*6=54 

و شروع به  رندیخود را بگ ینتوانستند جلو گریها دآموزان نگاه کرد، آنکارش تمام شد به دانش یوقت

.خنده کردند  

.اشتباه است یآموزان اشاره کرد که معادله اولاز دانش یکی د،یخندیچرا م دیاو پرس یوقت   

.مهم به شما دهم اریبس یاول را عمدا اشتباه نوشتم، تا درس پاسخ داد: "من معادله معلم  

معادله را درست نوشتم، اما شما  5من  دینیبیطور که مرفتار خواهد کرد. همان گونهنیبا شما هم ایدن

.دینداد یتیاهم چیها هبه آن  
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.دیو من را قضاوت کرد دیدیاشتباه به من خند کیشما فقط به خاطر آن  یهمه  

اشتباه  کیاما در مقابل  کند،ینم یان از شما قدردانتخوب یو کارها هاتیبه خاطر موفق شهیهم ایدن

.با شما برخورد خواهد کرد عیسر  

.تا بتوانید به اهداف خود برسید و هیچ وقت از اشتباه کردن دیباش گرانید یهااز قضاوت تریقو پس

ا کنید.نترسید چون در این صورت میتوانید راه درست را پید  

 در مقابل این افراد مثل سنگ باشید

ست؟یک رزنیشمش نی: بهتر دیاز استادش پرس ییجنگجو   

.کن نیآنجاست . به آن سنگ توه یپاسخ داد : به دشت کنار صومعه برو . سنگ استادش   

.دهد یکار را بکنم؟ سنگ پاسخ نم نیا دیگفت : اما چرا با شاگرد  

.به آن حمله کن رتیگفت : خوب با شمش استاد  

به آن حمله کنم ،  میشکند و اگر با دستها یم رمیکنم . شمش یکار را هم نم نیپاسخ داد : ا شاگرد

گذارد . یسنگ نم یرو یاثر  چیشوند و ه یم یانگشتانم زخم  

؟ ستیک رزنیشمش نیبهتر دمی. پرس دمیرا نپرس نیمن ا   

 رونیرا از غالف ب رشیآنکه شمش یماند ، ب یزن ، به آن سنگ م ریشمش نیپاسخ داد : بهتر استاد

.تواند بر او غلبه کند یکس نم چیدهد که ه یبکشد ، نشان م  

شما هم در مقابل این افراد باید مثل این سنگ برخورد کنید تا اجازه ندهید شمشیر هایی که به 

ونه افراد این گ برخورد کند.در ادامه به شما می گویم که باسمت شما از طریق حرف هایشان میزنند 

.باید چگونه رفتار کنیم  
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 بد خواهان ما

کسانی هستند که واقعا می اولین دسته که می خواهند با مسخره کردن  ما به آرزوهای خود نرسیم ، 

خوردن آنها.چون ممکن است ما را با آنها خواهند ما موفق نشویم،چون موفق شدن ما یعنی شکست 

خدام در یک شرکتی  و انتخاب کردن در تیمی و امثالی از این دست ها در جاهایی مثل خانواده ، است

مقایسه کنند.در صورتی که ما پیشرفت کنیم و موفق شویم و چون آنها هیچ گونه برای خود زحمتی 

 نمی دهند که پیشرفت کنند دراین صورت از ما عقب می افتند و این یعنی شکست آنها.

 

 منفی نگر ها

 

ن کسانی هستند که همیشه حال ما را خراب می کنند و با گفتن جمالتی مانند من منفی نگر ها هما

میدانم موفق نمی شوی،تو نمی توانی این کار را انجام بدهی ،نکن ها خراب می کنی،االن در این 

اوضاع که نمی شود کار کرد،چرا فکر می کنی تو فقط عقلت به این چیز ها میرسه و امثالی از این 

همیشه منتظر هستند که ما در کارمان یک شکستی بخوریم تا حرف های شان را به ما دست ها و 

ثابت کنند و می گویند که دیدی گفتم نمی تونی،من که قبال به تو گفته بودم و..... . و آنقدر در مورد 

 همه چیز منفی می گویند که ما را هم از ادامه دادن به مسیرمان نا امید می کنند.

اغه از جنگلی می گذشتند.در جلوی راه آنها گودالی بسیار عمیقی بود و دور تا دور گودال چند تا قورب

 بسیار لیز و صاف بود.
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یکی از این قورباغه ها گودال رو ندید و افتاد داخل آن و ابتدا هرچه تالش کرد نتواست از آن گودال 

 بیرون بیایید.

روع به مسخره کردن و تحقیر کردنش میکردند و قورباغه های دیگر به جای اینکه به او کمک کنند ش

 میگفتند:

 بیچاره

 بدبخت

 مگه کور بودی

 بمیر اونجا و امثالی از این حرف ها

این نوع قورباغه ها هم در دوره بر ما زیاد دیده می شوند وبا دیدن اولین شکست  شروع به مسخره 

 کردن و تحقیر کردن ما میکنند.

 

 نا موفق ها

 

اکثرا قشر والدین را هم شامل می شود که برخی از آنها از سر دلسوزی به اشتیاه کار نا موفق ها که 

 می گویند : ببین من این راه رو رفتم و موفق نشدم و از آن راه نرفتم.پس هایی را انجام میدهند مثال

 اگر تو این راهی که من نرفتم  را بری حتما موفق می شوی.

آکواریوم می خواست یک چیزی را به من بگوید.تا دهناش را در دوران کودکی ماهی داخل 

 میخواست باز کند آب میرفت داخل دهانش و نمی توانست چیزی را بگوید.
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 دست کردم داخل آب تا ماهی را در بیاورم.

شروع کرد از خوشحالی و شادی باال و پایین پریدن،منم دلم نیامد دوباره داخل آب بیندازم.آنقدر باال و 

ن پرید که خسته شد و خوابید.پایی  

 دیدم بهترین موقع است تا وقتی که خواب است دوباره به داخل آب بیندازم.

ولی چند ساعت بود که بیدار نشده بود یعنی فکر می کردم بیدار شده بود ولی دیده بود که دوباره 

 داخل آب است قهر کرده بود و خودش را به خواب زده است!

م هایی است که کنار ما زندگی می کنند.ما آنها را دوست داریم و آنها نیز ما را این داستان رفتار آد

دوست دارند ولی از شرایط ما ،اهداف ما خبر ندارند و فقط در دنیای خودشان دارند بهترین راهنمایی 

 ها و رفتار ها را با ما می کنند.

 

 موفق ها

 

کنند این راه برای همه ،همیشه جواب میدهد.که کسانی که قبال با یک راهی موفق شده اند و فکر می 

اکثر می گویند که مگه آن زمان ما چیکار کردیم رفتیم استخدام شدیم دیگه.شرایط االن تغییر کرده 

است و تغیراتی صورت گرفته است و عموما این افراد متوجه این موضوع نمی شوند و وقتی در باره 

آنها شروع به ناکارآمد بودن ایده های ما صحبت می کنند و ی ایده های االن با آنها بحث می کنیم 

 بعضی اوقات هم به ایده های ما می خندند.

 در ادامه چندین راهکارهایی را پیشنهاد می کنیم که جلو تحقیر کردن آرزو های شما را می گیرد.
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مینبا کی صحبت بک  

می دارد.تحقیقی انجام شده است که عموما حرف زدن و بحث کردن ما را از رسیدن به اهدافمان نگه 

ه در مورد آرزوهایشان حرف می زنند، هورمونی در ی هایی نشان می دهد که افرادی کهبعد از بررس

مغز آن ها ترشح می شود که مغز احساس می کند که به آن خواسته رسیده است.بنابراین برای آن 

سی حرف نزنیم.تالش نمی کند،پس یاد بگیریم که در مورد اهدافمان با ک  

بعضی از افرادی هستند تا وقتی ایده ای به ذهنشان می رسد،فورا با اولین کسی که مالقات می 

کند،مطرح می کند و ممکن است آن فرد هم با تحقیر کردن ایشان کال ایده خود را به فراموشی 

 بسپارد و در نتیجه نمی تواند در کار خود موفق شود.

 جلوی ما گارد می گیرند

حواس ما باشد وقتی که میخواهیم کار متفاوتی را انجام بدهیم،طبیعی است که دیگران جلوی ما 

گارد بگیرند.پس توقع نداشته باشید که بدون هیچ گونه مزاحمتی از دیگران به موفقیت برسید.در 

 این باره گاندی یک جمله بسیار زیبایی می گوید:

 دناول شما را نادیده می گیر

 خواهند خندیدبعد به شما 

 سپس با شما خواهند جنگید

 و بعد شما برنده خواهید شد
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اگر به زندگی نامه افراد موفق نگاه کنید و ببینید که کدام یک از آنها توانسته اند بدون مشکالت و 

تحقیر شدن و سنگ انداری به موفقیت برسند.قطعا سختی های زیادی را تحمل کرده اند و شکست 

ه اند ،چون اگر کار ساده ایی بود همه ی افراد دنیا موفق می شدند.کارهای سخت های زیادی را خورد

را هر کسی انجام نمی دهد وهمیشه کارهای بزرگ کارهی سختی است که دیگران حاضر نیستند 

 انجام بدهند.

 وارد بحث نشوید.

 

ا متوجه می شوند که می یه وقتی چیزی به آنها می گویید و ه عده افرادی در دوره بر ما هستند کی

 خواهید چه کاری را انجام بدهید،فورا می آیند و نظر می دهند و می گویند که 

 نکن این کار رو ها اشتباهه

 تو که نمی تونی این کار را انجام بدهی

گه خودتو چی فرض کردی که می خوای این کار رو انجام بدیاخه مادرت این کاره است یا پدرت،م  

 عمرا نمی تونی از پس این کار بربیایی

در برخورد با این افراد به جای اینکه آن ها را متقاعد کنیم ، اصال وارد بحث با آن ها نمی شویم وبا 

انرژی خود تان را با  گفتن جمله مانند مرسی که گفتید باید دقیق تر فکر کنم،اصال وارد بحث نشوید و

 بحث کردن با این افراد هدر ندهید.
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حابی باشیدس  

حابی یک ابر بزرگ از گاز و غبار است و در فضای بین کهکشانی وجود دارد و این ها محل تولید س

ستاره ها هستند.صحابی ها بسیار بزرگ هستند و از ذرات ریز گاز و غبار تشکیل شده اند.به شکلی 

ا بخواهید از فضای صحابی عبور کنید ،هیچ چیزی به شما برخورد نمی کند ، چون از است که اگر شم

 هم دور هستند.

در برخودر با افرادی که شما را تحقیر می کنند از این تکنیک استفاده بکنید.اگر کسی با تحقر کردن ما 

 ،چیزی به سوی ما پرتاب می کند اجازه ندهیم چیزی به ما برخورد کند.

ک چگونه کار می کند؟با یک دیالوگی نحوه استفاده کردن آن را مشخص می کنیم.این تکنی  

 مثال من به شخصی می گویم که تصمیم گرفته ام که یک کاری را انجام بدهم.

 آن شخص می گوید : نه بابا موفق نمی شوی.

ن را در این صورت آن شخص انتظار دارد من با او وارد بحث بشوم ولی با یک جمله حرف های آ

 خنثی می کنیم و می گوییم که :

 بله ممکن است که موفق نشوم

 میگه: آخه بدبخت می شی ها!

 _آره ممکنه بدبخت بشم
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 آیا میدانید که در گاو بازی چه کسی برنده می شود؟

 کسی که بیشترین جای خالی را داده است نه کسی که با گاو درگیر شده است.

چیزی را پرتاب کرد سعی کنید چیزی به شما برخورد نکند ، در هر وقت کسی به شما با حرف هایشان 

 این صورت است که شما میتوانید بدون توجه کردن به دیگران دنبال آرزو های خودتان بروید.
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 سومفصل 

 اولین قدمبرداشت 

 

منابع موفقیت یا شکست اولین قدم برای شروع هر موفقیتی شناخت ارزش های درونی است.ارزش ها 

انسان هاست .ما طبق ارزش های خود  رفتاری را بروز می دهیم.مثال کسی که به کسب علم ارزش 

بیشتری بدهد به دنبال تحصیل در دانشگاه یا خواندن کتاب می رود ولی کسی که  کار کردن برایش 

 ارزشمند باشد به د نبال کسب و کار می رود تا اینکه  برای کسب علم.

یکی از دالیلی که افراد در مواجه با اهدافتان ،شما را مسخره می کنند تفاوت در ارزش های درونی 

است.ارزش های هر انسانی متفاوت از دیگری است و به همین دلیل است که زندگی انسان ها با هم 

ید و به متفاوت است.مثال ممکن است شما به کارهای پرهیجان مثل پرش از ارتفاع را ارزشمند بدان

انجام این کار عالقه داشته باشید ولی دوستتان سعی می کند خودش را به خطر نیندازد و همیشه 

 کارهایی را انجام می دهد که در امنیت باشد.

اگر شما به دوستتان پیشنهاد پرش از ارتفاع بدهید به احتمال زیاد نخواهد پذیرفت و عمال انجام این 

داند و از آن جایی که خودش نمی تواند این کار را انجام دهد ،شروع به کار را برای خود غیر ممکن می

مسخره کردن شما خواهد کرد ومیگوید تو میخوای از ارتفاغ بپری؟! تو نمی تونی و از این مدل حرف 

 ها که شما هم زیاد شنیده اید.

را پیدا کنیم تا اینکه  ارزش ها مانند نور چراق قوه در تاریکی شب است،که با نورش میتوانیم راه اصلی

به بیراهه برویم.فرض کنید در یک شب در جاده ایی هستید که در آن اثری از هیچ نوری دیده نمی 
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شود حتی نور ماه هم پشت ابرها مانده است.شما در تاریکی مانده اید و میخواهید راه اصلی را پیدا 

 نجام دهید؟کنید تا به خانه خود برگردید،چگونه میتوانید این کار را ا

در این حالت شما حتی نمی توانید از جای خود تکان بخورید چون میترسید که در جلوی راه شما دره 

ایی یا گودالی باشد و داخل آن بیفتید و اگر هم بخواهید در تاریکی راه خود را پیدا کنید به احتمال 

دی میگیرید و در این صورت است خیلی زیاد به بیراهه خواهید رفت و از راه اصلی خود نیز فاصله زیا

 که استرس و اضطراب در شما به اوج خود میرسد و از این اتفاق بسیار نگران و آشفته خواهید شد.

ولی اگر با خود یک چراغ قوه ایی داشته باشید با خیال آسوده ، راه خود را پیدا می کنید و در آرامش 

 و لذت به خانه خود می روید.

انند داشتن یک چراغ قوه در تاریکی شب است.شما اگر در زندگی و کار خود شناخت ارزش ها هم م

دچار استرس می شوید و آرامش فکری ندارید به این دلیل است که شما کارهایی انجام می دهید که 

بر خالف ارزش های درونی تان است،ولی اگر همیشه در آرامش هستید شما کارهایی انجام میدهید 

 ونی تان همسو هستند.که با ارزش های در

 خودت چند چندی؟با 

یکی از مشکالتی که اکثرا در جامعه ما زیاد دیده می شود، توجه کردن زیاد به حرف مردم است و زندگی 

 شان را براساس حرف مردم مدیریت می کنند  تا اینکه به ارزش های درونی شان توجه کنند.

ی کسب علم هیچ ارزشی قائل نیستند.به خاطر حرف مردم مثال اینکه به دانشگاه میروند در حالی که برا

عروسی های گران بهایی را می گیرند در حالی که نمیتوانند به زندگی خود سرو سامان بدهند.به خاطر 

 دیگران کارهایی انجام میدهند که اصال به آن عالقه ندارند ولی به خاطر پز دادن  حتما انجام میدهند.
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انی اسبی داشتم ، وقتی سوارش می شدم و از کنار دیوار عبور میکرد و سایه دوستی می گفت که در جو

آن به دیوار می افتاد.اسبم به آن نگاه می کرد وخیال می کرد که اسب دیگری است که میخواهد با او 

رقابت کند ،لذا سعی می کرد از آن جلو بزند،چون هر چه تند تر می رفت میدید از سایه هنوز جلو نیفتاده 

است و باز هم به سرعتش اضافه می کرد تا حدی که اگر این جریان ادامه میافت مرا به کشتن می 

 داد.اما وقتی که دیوار تمام می شد و سایه اش از بین می رفت و آرام می شد.

وقتی به دیگران نگاه می کنیم و به خاطر آنها اقدام هایی انجام می دهیم ،در این صورت فقط  خودمان 

آن اسب اذیت می کنیم . حتی ممکن است به دیگران نیز آسیب برسانیم ولی اگر به خودمان  را مثل

وخواسته های خودمان نگاه کنیم در این صورت همیشه در آرامش خواهیم بود و اززندگی خودمان لذت 

 خواهیم برد.

همه را طبق دید  اگر به خاطر دیگران زندگی میکنید این کار بسیار نادرستی است چون مردم میخواهند

خودشان ببینند و فکر می کنند آن زندگی که آنها می کنند بهترین و درست ترین زندگی است.پس 

زندگی خودتان را با حرف مردم مدیریت نکیند و همیشه این سوال رو از خود بکنید که من خودم چه 

 چیزی رو می خواهم؟چه نوع زندگی رو دوست دارم؟

 

 ساختار ارزش ها

 

ان کودکی هر کدام از ما احساس های مختلفی را در زندگی خود تجربه کرده ایم که تعدادی از از دور

آنها برای ما لذت بخش بوده و تعدای از آنها برای ما ناراحت کننده بوده است. احساس های لذت 

بخشی که در ما ایجاد شده بود ممکن است برای همه لذت بخش باشد، ولی از درجه لذت متفاوتی 
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رخوردار خواهد بود.ممکن است برای کسی بیشتر لذت بخش باشد ولی برای کس دیگری از لذت ب

کمتری برخوردار باشد.به همین دلیل است که ارزش ها هر کسی متفاوت از دیگری است و بر همین 

 اساس باعث می شود زندگی مردم با هم متفاوت باشد.

ویم و اگر ذهن ما بخواهد همه این اطالعات را ما هر لحظه توسط اطالعات زیادی بمب باران می ش

تجزیه و تحلیل کند به احتمال زیاد ما دیوانه خواهیم شد.ذهن ما اطالعات را بر اساس ارزش های 

درونی مان فیلترمی کند و آن اطالعاتی را تجزیه و تحلیل میکند که با ارزش ها و اهداف ما همسو 

 برای ما ارزشمند ترند. باشند.ما به چیز هایی توجه می کنیم که

در طول روز به چه موضوعی بیشتر فکر میکنید؟همان موضوع برای شما بیشترین ارزش را دارد.ما به 

 چیزهایی فکر میکنیم که برایمان از ارزش باالتری برخوردار است.

بان تا به حال برای شما پیش آمده است که وقتی اتومبیل جدیدی را میخرید آن نوع اتومبیل در خیا

ها زیاد می شود؟ آیا آنها قبال در خیابان ها وجود نداشتند؟ چرا، قبال همه آنها در خیابان بوده اند. تنها 

چیزی که فرق کرده است، کانون توجه شما بوده است .شما بیشتر به چیزهایی توجه میکنید که برای 

 شما بیشترین ارزش را داشته باشد.

هیم به این دلیل است که به ارزش های درونی مان برسیم.ارزش هایی ما تمام کارهایی را که انجام مید

مثل عشق،قدرت،موفقیت،آرامش،امنیت،خوشحالی،زیبایی و کارهای ماجراجویانه و.......ارزش هایی 

هستند که مارا به سوی خودشان سوق میدهند.و شکل عمل ما به این بستگی دارد که درجه اهمیت 

 ارزش های ما چگونه باشد.
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