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 :میپرداز یم ریبه مباحث ز کتاب شیوه حل مسائل زندگی در

 شما یاز حل مسئله در زندگ یفیتعر

 شما یزندگ لئاحل مس یبرا راه ۵

 ها درباره مسئله یباور منف نداشتن

 نیها نترس مسئله از

 رسالت راز

 ریبه مس عالقه

 همراهه مونیجهان با رشد شخصت رشد

 باور مثبت یمجاز یمسئله به روش آکادم حل

 افراد یاز رشد شخص ییها مثال نمونه

 حل مسئله بزرگ فکر کن اما کوچک عمل کن یبرا

 که پشت اشتباهاتمون قرار داره یاز راز بزرگ یبردار پرده
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 تعریفی از حل مسئله در زندگی شما

شیوه حل مسئله در زندگی هر اتفاقی در زندگی ما یک مسئله هست 

خرید لباس یک مسئله است حل یک مسئله مالی خودش یک مسئله 

است تهیه خوراک و پوشاک ماهانه یک مسئله است درامد ما یک 

در مورد حل مسئله و راهکارهای برای  کتابما درین  است ومسئله 

 .صحبت خواهیم کردزندگی شما تر کردن حل مسائل  راحت

پس ما در زندگی همواره در حال حل مسئله هستیم و کار ذهن ما حل 

ما به ذهنمون طریقه حل مسئله رو یاد ندیم ما  گهامسئله است ولی 

 نمیتونیم مسائل رو حل کنیم،

ی یاد بگیریم که مسائل رو حل کنیم اونوقت به مقداری اگر در زندگ

 کنیم، کنیم در زندگی رشد و پیشرفت می که اون مسئله رو حل می
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چون وقتی هر فردی در زندگی یاد بگیره چطور با یک مسئله برخورد 

در زندگی خواهد  هرزمانیتر از  کنه و اون رو حل کنه اونوقت قوی

 شد،

های در زندگی بهتون  بخوام یک مسیر رو برای حل مسئله گهااما 

 :پیشنهاد بدم میتونم مراحل زیر رو بهتون پیشنهاد بدم

 :برای حل مسئله زندگی شما راه ۵

هر کاری سلسله مراتب و یکسری اقدامات منحصر به فرد خودشو داره 

و برای اینکه ما بتونیم مسائلمونو به طور شفاف شروع حل کردنشون 

 .باید مراحل زیر رو آروم آروم انجام بدیم تا به نتیجه برسیم بکنیم،

 :مرحله اول حل مسئله کد کردن

ذهن ما از هر چیزی یک کد میسازه و یک لیبل میزنه روی اون مسئله 

مثالً روی بعضی اتفاقات کد ترس کد عصبیانت کد احساس غم کد 

  ... احساس خوب و بد و

در زندگی میاد و به اون مسئله در  وقتی من یا هر کس دیگه ای

زندگیش برخورد میکنه ذهنش میاد ببینه در گذشته چه کدی رو به 

 اون مورد داده وقتی برخورد کردید کد رو استفاده میکنه،

بذارید یه مثال بزنم مثالً وقتی یک فردی بی توجهی میبینه از طرف 

ه اون داده مقابلش این میشه یک مسئله یا چالش و کدی که از قبل ب

گرانه بشه وقتی بی توجهی بایستی رفتارت پر خاش این کد بوده که،

 میبینه این رفتار رو از خودش نشون میده اما کد مناسب چیه؟
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های موفق برای خودشون یک کد و یک لیبل رو طراحی کردن و  اما آدم

 سازیم، حتماً میتونم انجامش بدم و ما یک کد رو می نهیااون 

که میتونم حتماً انجامش بدم حاال همون فرد مثال باال مورد  نهیاو اون 

رو حل کنم استفاده  بی توجهی قرار میگیره و میاد از کد من میتونم این

 .میکنه

اونوقت میاد رابطه رو بررسی میکنه و خودش رو بازنگری میکنه و 

پیدا میکنه دلیل بی توجهی در رابطه رو با حل کردن اون رابطه به 

 پیدا میکنه،بهبود 

تر میشه به همین دلیل هست که میگم حل مسئله  و اون رابطه قوی

 .شمارو قدرتمند خواهد کرد
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 :مرحله دوم برنامه ریزی برای حل مسئله

های رو که داریم بررسی کنیم یادمون باشه ذهن ما از برنامه  راه حل

ریزی فراریه پس وقتی کدمون رو روی مسئله زدیم راه حل هارو 

 .های که داریم یسیم و به ذهنمون یه برنامه ریزی بدهیم از راه حلبنو

های که بقیه براش طراحی  اما بهتره بدونیم که ذهن ما از برنامه

کنند فراریه اما زمانی که با شناخت خودمون بیایم به ذهنمون یه  می

 برنامه بدیم،

چیه از اون برنامه استقبال میکنه پس وقتی درک کردیم برنامه ریزی 

 .رو پیاده سازی کنیم این

 :مرحله سوم حل مسئله انتخاب

دقیقاً جایی که مغز ما توقف میکنه برای حل مسائل، مغر ما انتخاب 

میکنه که حرکت نکنه و به ما میگه برای حل مسئله نیازی نیست تو 

 حرکت کنی،

خودش حل میشه تو تواناییشو نداری که مسئلتو حل کنی، چرا میخوای 

 اذیت کنی؟خودتو 

هایی که با دوستان عالقمند به تغییر داشتم همیشه  بنده در نشست

گفتم شما وقتی ذهنتون رو رشد ندین اون هیچ تالشی برای رشد 

 دادن خودش نمیکنه،
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این انتخاب رو نداشته  گهاخوریم  ای بر می پس وقتی به یک مسئله

های زندگیم رو حل کنیم من توانایی حل  باشیم که من میتونم مسئله

 هارو دارم، مسئله

ذهنتون میاد انتخاب میکنه که حل کردن این مسئله کار شما نیست و 

برای این انتخاب هم دالیل کامالً منطقی میاره و بیخیال این موضوع 

 رو بدونید که، میشید اما این

یک  گها چون توانایی حل کردن هر مسئله رو در زندگی دارید.شما 

تر باشه حتماً شمارو  اش از شما خیلی بزرگ ای در زندگی اندازه مسئله

 از پا در میاره،

کنید  فکر تنها دلیلی که داخل یک مسئله میمونیم انتخابیه که کردیم،

ای اون ای در زندگی دارید چه انتخابی رو بر اآلن مسئله گهاببینید 

 مسئله در نظر گرفتید؟
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 :مرحله چهارم تصمیم گیری برای حل مسئله

ای که انتخاب کردیمو  ما اینجاست که باید تصمیم بگیریم این مرحله

حلش کنیم، انتخاب اولین مرحله برای حل مسئله برای درک بهتر حل 

کنم که ذهن هر کسی از خود  آوری میرو اینحا بهتون یاد اما این مسئله،

دید که میخواید  رو می اون شخص فرمان میگیره وقتی شما فرمان این

 یک مسئله رو حل کنید،

ذهن شما در راستای حل اون مسئله شروع میکنه به تالش کردن، 

خالقیت به خرج دادن، ایده دادن و... پس بدونید که فرمان دهنده 

  اصلی شما هستید،

وقتی درست  و اولین فرمان از جانب شما تصمیم گیری هستش

تصمیم گیری قاطع داشته باشید فرمان اجرای تصمیم از طرف مغز شما 

 به کل بدنتون مخابره میشه،

و باعث میشه که شما شما در مسیر خواسته و تصمیمتون شروع به 

 .حرکت کنین

 :عملیاتی کردن راه حل مسئله مرحله پنجم

تو که این ترین سد ممکن برای ما، اینکه مغر ما، به ما میگه  بزرگ

مسئله رو در ذهنت حل کردی پس دیگه نیازی نیست براش قدمی 

 های ناموفق دارن برداری، ادبیاتی که آدم

هیچ وقت گول ذهنتون رو نخورید شاید این جمله رو شنیده باشید که 

که فاصله تصمیمی گیری تا اجرا  نهیاهای موفق  میگه تفاوت آدم

 کردنشون خیلی کوتاهه،
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ده و راهکار رو پیدا کردید شروع کنید به عمل کردن پس به وقتی ای

 شما هر چقد هم ایده تاپی داشته باشید تا زمانی که اجرایش نکنید،

مسئله سر جای خودش باقی میمونه و نتیجه گرفتن جایی هست که 

 عمل کردن هم باشه.

ها و دو روز سه روزها این مسئله رو از یاد ما میبره  و طی این یک هفته

 .میخواد که شما در راستاش قدم برداریدچون ن

اولین قدم رو برارید هر قدمی که هست، مغز ما در طی مسیر که برای 

داریم همواره مارو بهبود میده و خودشو بهینه  حل مسئله قدم بر می

 سازی میکنه،

های بیشتری رو در زندگیتون حل کنید میتونید  هر چقدر بتونید مسئله

 .تر بشید موفق
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چه زمانی من یا هر کس دیگه ای به فکر حل کردن یک  :نکته مهمیک 

 مسئله نیست؟

 گهازمانی که مسئولیت زندگیش رو قبول نکنه و دنبال مقصر باشه اما 

فردی خودش رو مسئول تمام زندگیش بدونه حتماً برای بر طرف کردن 

 های زندگیش قدم بر میداره، چالش

زندگیش رو قبول کنه و همینطوری امکان نداره فردی مسئولیت تمام 

 .ها و پیشرفتش نکنه صبر کنه و هیچ کاری برای حل مسئله

پس بایستی مسئولیت زندگیتون رو قبول کنید همیشه به خودتون 

یادآوری کنید که من مسئول زندگیم هستم در ادامه یک تمرین رو 

 .باهم انجام میدیم

رین بعدی نشید قدم اول لطفاً تا تمرین اول رو انجام ندادید وارد تم

 .رو درست بردارید

کار کوچیکی که الزمه تا یک ماه آینده انجام بدید رو بنویسید، هر  ۱

 چیزی که هست برای حل مسئله االنتون چه کاریو میخواید انجام بدید؟

هایی که به ذهنتون میاد رو بنویسید حتی از خود انجام  تمام راه حل (۲

 راهکارهاترین  ندادن تا پیشرفته

 گهابعد از نوشتن راه حلها برای هر راه حل سود و زیانشو بنویسید )

های  انجام بدم چه سود و زیان گهاانجام ندم چه سود وزیان های داره 

 .داره
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 مسیر هارو به سه دسته تقسیم کنید ۳

A بهترین حالت 

 Bیک مقدار پیچیده 

Z  و ...( پس باید باید سمت آن راه حل نروم )مثل انجام ندادن کار

 سمت این گزینه نرید

رو بنویسید و همین حاال همین لحظه اولین  A های یکی از راه حل (۴

 قدم رو بردارید

 

بشینید با خودتون فکر کنید که اآلن من توی این راه حل میتونم چه 

الزمه  گهاالزمه بنویسید اکه الزمه تماس بگیرید  گهاقدمی بردارم؟ 

 .رکورد کنید هر کاری که اآلن میتونید انجام بدید رو انجام بدید
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ینه که حد فاصل اهای دیگه  های موفق با آدم یادمون باشه تفاوت آدم

تصمیمی گیری تا عملشون خیلی کوتاهه و همیشه عملی رو که شروع به 

 .کنند انجامش کردن بهینه سازیش می

 :اه نداشتن باور منفی درباره مسئله

که بهتون گفتیم داخل این آموزش دلیل بر این نیست  اردیتموم مو

های  که ما باور کنیم مسئله در زندگی داشته باشیم و منتظر مسئله

 زندگی باشیم،

ما هر چیزی رو باور کنیم و منتظر اونا باشیم در زندگی اون رو تجربه 

ت به ر زندگی هر وقین موضوعات به این دلیلِ که ما دکنیم و ا می

 ای برخورد کردیم، مسئله

اون مسئله هارو حل کنیم و با حل کردن اونا در زندگی خودمون و 

 زندگیمون رو رشد بدیم،

هر وقت در زندگی ما باورهای درستی رو داشته باشیم و در مسیر 

های کمتری رو تجربه  های و چالش درستی خودمون رو قرار بدیم مسئله

 کنیم، می

مسئله و چالشی رو تجربه کنیم اون مسئله و چالش برای رشد  گهاو 

های که  ها و خواسته دادن ماست و قراره با حل کردن اونا به واقعیت

که  نهیاباور داریم برسیم، پس برای این موضوع بهترین گزینه 

 .باورهای درستی رو در زندگی برای خودمون انتخاب کنیم
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 :ها نترسین از مسئله

در زندگی با مسئله و چالشی برخورد کردین از اون مسئله و هر وقت 

چالش نترسین چون قرار نیست اون مسئله و چالش به ضرر شما 

های  وقتی ما آگاهی و درک کافی رو از مسئله و شمارو نابود کنه باشه،

 زندگی داشته باشیم خیلی راحت میتونیم با اونا برخورد کنیم،

های برخورد با  های زندگی روش پس به جای ترسیدن از مسئله

های رو یاد بگیرین تا بتونین برخورد درستی رو با اونا داشته  مسئله

 .باشیم

 

www.takbook.com

https://pba1.com/


 

 

 شیوه حل مسائل زندگی                   

 pba1.comwww.                      مثبتآکادمی مجازی باور                     

حل نباشه تنها دلیلی که ما  چیزی در این دنیا نیست که قابل هیچ

که رشد نکردیم و یاد نگرفتیم به  نهیانمیتونیم مسئله هارو حل کنیم 

 های زندگیمون برخورد کنیم، چه صورتی با مسئله

ترسیم که اندازه اون از اندازه درونی و  و زمانی ما از موضوعی می

که از همین لحظه خودمون  نهیاتر باشه پس بهترین کار  باوری ما بزرگ

 .رو رشد بدیم و با یادگیری این کار رو میتونیم انجام بدیم

پس ما یاد گرفتیم چطور یک مسئله رو در زندگیمون حل کنیم همین 

ای که در زندگیت داری رو حلش کن و در راستاش قدم  حاال هر مسئله

 بردار،

تا اآلن که با این آموزش پیش اومدی یاد گرفتی مسئله چیه و چطور 

 .بایستی این مسئله رو حل کنی و یادت باشه که بایستی حرکت کنی

ده  ای در زندگیت رخ نمی زمانی که تو ثابت بمونی هیچ معجزهدر مدت 

 کنم که در ذهنت تثبیت بشه، اینارو بهت یاد آوری می

ها داشته باشید در زندگیتون اون نگاه  باور کنید هر نگاهی به مسئله

ای هست هر چقد هم میخوای  تا اآلن یه مسئله گهاکنید و  رو تجربه می

 .رو از پا در نیاوردهاون رو بزرگ بدون اما تو

برات قابل حل نبود یا تورو دچار  گهاپس برای تو قابل حله چون 

کرد که به زندگیت ادامه ندی  کرد یا کاری می های روانی می بیماری

 های که داری، شاید یه وقتایی راه حل
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ها باشه اما به اونا توجه نکن راه حلی که میدونی  برخالف نظر بقیه آدم

شناسی  های زندگیت رو می ون تو بهتر از هرکسی مسئلهرو اجرا کن چ

 .و بهتر از هر کسی میتونی برای اونار راه حل بدی

 

 حاصل از حل مسئله جیتان

ما  یبرا جهیما دارند و چه نت یدر زندگ یکردن مسائل چه کاربرد حل

  م؟یمسئله رو حل کن هیگه ا شهیحاصل م

 یچه کار میریاگر تمام ثروت تورو ازت بگ دندیفورد پرس یهنر از

 ؟یدیانجام م

خواهم کرد  دایجامعه را پ یها مسئله ای ازهایاز ن یکیپاسخ گفت  در

 و دوباره ثروتمند خواهم شد، دمیارائه م نییپا متیاونو با ق
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 :رسالت موجود در حل مسئله راز

 یدر مورد رسالت و حل مسئله در زندگ میخواه یم نجایما در ا اما

 گهیکور د کیعصا کش  تونهیکور نم کیباشه که  ادمونی میصحبت کن

 باشه،

کمک  گرانیبه د میبعد بتون میکن یالزمه که ابتدا خودمون رو قو پس

 .میرو انجام بد ٔ  گهید ٔ  هر کار انسان دوستانه ایبخشش  ای

 اریموضوع بس کی دمیماسک د النیا یکه از آقا یها از صحبت یکی در

 کتاب کنیم. نیا یرو اشاره کرد که باعث شد به فکر آماده ساز یجالب

اول  دیبه حل مسئله ندار یازیثروتمند شدن ن ینکته بود که برا نیا

کره  نیا یرو یا بعد سراغ رسالت و حل مسئله دیکن ازین یخود را ب

 .دیبرو یخاک

کردن  دایبه دنبال رفتن و پ دیندار یازیثروتمند شدن ن یبرا شما

 یکار تمرکز خود را از رو نیچون با ا دیها برو مشکالت و مسئله

ها  مشکالت و مسئله یتمرکز رو رو و د،یداریوفرصت ها برم یفراوان

 م،یذاریم

 :تر شدن حل مسئله شما باعث آسان ریبه مس عالقه 

که  یاست که هنگام نیحل مسئله وجود دارد ا یقابل توجه برا نکته

و  دیرو دوست دار ریکه واقعاً اون مس دیشو یم یریمس کیشما وارد 

 د،یعاشق اون کار هست

ها با ما برخورد خواهد کرد و ما از حل کردن  چالش و مسئله همواره

 .برد میاونها لذت خواه

www.takbook.com

https://pba1.com/


 

 

 شیوه حل مسائل زندگی                   

 pba1.comwww.                      مثبتآکادمی مجازی باور                     

با تمرکز و توجه مثبت و  میکن یمسئله هارو حل م میواقع ما دار در

است که باعث ثروتمند شدن ما  یگاهیجا قاًیدق نیلذت بردن و ا

 .شود یم

اول  یهست یایدن یها ها و حل کردن مسئله کم کردن مسئله یبرا پس

رو حل  ریاون مس یها و مسئله میکه دوسش دار میش یوارد کار

 م،یکن

و  رهیقدم م کیو  رهیبگ ادیراه رفتن رو  خوادیبچه که م کی شما

و  کنهیکارو تکرار م نیا نقدریا دهیو ادامه م شهیدوباره بلند م وفتهیم

 برن،یو راه م رنیگیپدر و مادرش دستشو م

 ادیبه قدرت خودش و راه رفتن رو کامل  شهیم یخودش متک که

 به راه رفتن، شهیتا مسلط م کنهیکار رو تکرار م نیا نقدریو ا رهیگیم

 نیبا تمر یزندگ نطوریو هم شهیم دنیدو یعنی یوارد پروسه بعد بعد

 رسه،یم یو جوان ینوجوان نیبه سن یادامه داره اما وقت

و تکرار و کار کردن  نیبدون تمر خوادیو م رهیم ادشیمراحل رو  نیا

راه  یخودش بدون داشتن همون شور و شوق و عالقه که برا یرو

 داشت، دنیرفتن و بعدش دو

اعمال  یرو یادآوری کی دیمقاصد و اهداف خودش برسه، ما با به

و اون  میعالقمند شد یکه چطور مینیو بب میگذشتمون داشته باش

 .میخواستمونو دنبال کرد

 یشتریب تیبه خواسته هات رو با جد دنیرس یبرا تیزندگ ریمس و

 .یو بهشون برس یدنبال کن
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بعد  ،یزندگ یها در تمام جنبه میکرد ازین یخودمون رو ب نکهیاز ا بعد

 یو رسالت ما برا میریم یتر بزرگ یها به دنبال رسالت و حل مسئله

 رشد،

با تمرکز  میتوان یم یاست و ما زمان ایدن نیدر ا یا حل کردن مسئله و

 ازین یکه اول خودمان را ب میشکل انجام ده نیرسالت رو به بهتر نیا

 ..میکن
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 :خودمون همراهه یجهان با رشد شخص رشد

 دیاول با میبه رشد جهان کمک کن میخواه یباشه اگر م ادمانی پس

و به اون رشد و  میکن یتکامل رو ط ریو در مس میکن ازین یخودمان را ب

 . میحل مسئله برس یرو تمرکز گذاشتن، یکه برا یتکامل

 نیو قوان دیکن یگذار هیخودتون سرما یحتماً رو شتریدرک ب یبرا پس

 تونیدر زندگ یو به طور هدفمند و اصول دیریبگ ادیرو  یجهان هست

 د،یکن یساز ادهیپ

 :حل مسئله جیاز نتا یکی یازین یب

کار  اریبس یهست ایدن نیا یها از مسئله یا االن در حال حل مسئله اگر

انجام  نکارویتر ا بزرگ یلیخ یخواه یاما اگر م هیو ارزشمند دهیپسند

 ،یبد

 ینقش یکردن خودت بذار تا بتوان ازین یب یرو رو تیو اولولطفاً تمرکز 

تو اول  تیاولو .یداشته باش ایپر رنگتر در حال اون چالش در دن اریبس

 .یخودت

هول  یلیخ میکش یم دکیبا خودمون  شهینکته رو هم نیا دیپس ما با 

 مسئله و انجام رسالتشون، کیحل  یهستن برا

در اون  شهیباعث م نیکنار گذاشتن و ا شونویزندگ یها از جنبه یلیخ

 ازین یب یرو رو تیکمک کردن هم شکست بخورن، لطفاً تمرکز و اولو

تر در حال اون چالش  پر رنگ اریبس ینقش یبتوان تا کردن خودت بذار،

   .یداشته باش ایدر دن
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 :افراد یمثال از رشد شخص نمونه

اسمشو  ها یلیباشه که خ ییها از مثال یکی دیجف بزوس شا یآقا

 اد،یم شهیم تیموفق ریو وارد مس کنهیکه شروع م یزمان دن،یشن

به پروسه  یمن کار کنهیم یپروسه رو ط کیو  کنهیاتاق شروع م کی از

بگم اول اومد تمرکز و تموم توانشو به خودش  نویا خواهم یندارم م

 داد،

کرد. خودشو رشد  دایدست پ میعظ گاهیجا نیآمازون به ا تیسا پس

کرد و حاال که در حال انجام  ازین یداد، کارشو رشد داد، خودشو ب

گذاره که  ریاونقدر بزرگ و تأث استیدن نیدر ا یا حل مسئله و رسالت،

از اون حل مسئله کل  یآدم کنار بکشه قسمت نیاحتمال داره اگر ا

 ره،یدر بر بگ ارویدن
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 نیتسال و چند یماسک )صاحب کارخونه خودرو ساز النیا یخود آقا ای

به حل  کنهیپر قدرت(، شروع م یها یشرکت مطرح در حوزه فضا و باتر

 ادیفضا ببره اول م گهید یدوس داره انسان رو به بعدها و مسئله

ساعت با  ۱۸۸تا  ۰۸ یا من هفته گهیم یو حت دهیخودشو رشد م

 م،یکرد یبرادرم کار م

 میکرد دایرشد پ یفقط و فقط فکرمون رشد دادن کارمون بود و وقت و

ها  آدم یکه در زندگ یا اومدم سراغ رسالتم و انجام دادن اون مسئله

 .وجود داره

 :حل مسئله بزرگ فکر کن اما کوچک عمل کن یبرا

 هیحل مسئله کردن موضوع زمان بر ایکه کمک کردن  کنم یانکار نم من

 م،یانجام بد تر میعظ یلیخ اسیمق کیرو در  نیبگم ا میخوایاما م

کارمون و رفع  ممون،یرو به خودمون، ت تمونیتمرکز و اولو یمدت اگر

 رو که ییها تیحاال اولو نی. پس دوست دارم هممیبد ازهامونین شیپ

 تیشدن به سمت موفق ازین یحرکت کردن به سمت ب یبرا دیدار ازین

  شتر،یتمرکز رو ب دیو شروع کن دیسیو بنو د،یکن یجمع آور

لذت بخش تره ما  یلیاونوقت خ دیدادن باور کن ها تیاولو نیا یرو

. میبکن حل تر بزرگ یلیخ اسیمق کیمسئله رو در  کی میبتون

بذارم  انیکه دوست داشتم باهاتون در م یموضوع نیا دوارمیام

 .دیریبگ یجد یلیدرباره حل مسئله رو خ

خودتون رو  نکهیا یبرا دیدار ازیکه شما ن یزیچ نیو بهتر نیتر بزرگ

و  نیفقط وفقط خودتون نیشی ازمندیکه االن ن یزیاز هر چ دیکن ازین یب

  تمرکزتون،
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 کیهاتون پراکنده باشه اونوقته که در  تیتمرکزتون و اولو دینذار

و وقتتون آزاد  دیکن یهارو برطرف م ازین شیپ یمدت زمان کوتاه

 ،یمال یبا ازاد شهیم

 دیدوتا رو بخواه نیگه اااما  تونیبعد یها حل مسئله و رسالت یبرا

زمان  شتریبرابر ب ۱۸تا  ۵ یمدت زمان کیمطمئناً در  دیباهم رشد بد

 .برهیم

 

 :مونیاز راز بزرگ اشتباهات زندگ یبردار پرده

باعث  نکاریکه ا کننیو فکر م دنیانجامش م ها یلیکه خ یبزرگ اشتباه

 شیکه دوکار رو باهم پ کننیدو کار رو باهم رشد بدن فکر م شهیم

 ببرن،
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 ۱۸، نه اونوقت کنهیرشد م یدرصد کار بعد ۵۸کار و  هیدرصد  ۵۸

 تون،یدرصد انرژ ۰۸و  کنهیرشد م گهیدرصد کار د ۱۸کار و  هیدرصد 

سوخت  یو ذهن یفکر یها یریدوتا کار در اثر استرس، درگ نیا نیب در

 .رهیم نیو از ب شهیم

بعد وارد  میو اون کارو انجام بد میکار بذار کی یتمرکز رو رو پس

 ایدن نیرو در ا یا مسئله کی می، همه ما دوست دارمیبش یمرحله بعد

 م،یحل کن

 نیو ا میکن یم یداخلش زندگ میکه دار ییایبه رشد دن  میکمک کن و

 یازهاین میو بتون میهارو برطرف کن ازین شیپ میریبگ ادیکه ما  هیزمان

 . میباش میسه گرانیدر رشد د میبتون و میبرطرف کن گرانوید

 شهیها م باعث ساده شدن مسئله تمرکز

و کارهامون رو با تمرکز  میما تمرکز داشته باش یوقت در زندگ هر

و هر  میکارهامون دار یرو رو یشتریاونوقت ما تسلط ب میببر شیپ

 .روش میکه تمرکز دار یریدر مس یوقت مسئله و چالش

اون رو  شهیر میتونیراحت م یلیداشتن تمرکز خ لیبه دل ادیب شیپ

اما هر وقت ما تمرکز نداشته  میو اون مسئله رو حل کن میکن دایپ

 اد،یهم به وجود ب یگه مسئله و چالشااونوقت  میباش

 یرو رو یدرست ریتأث میتونینم یو ذهن یفکر کیداشتن تراف لیدل به

 نیهم قاًیدق میدونیکه ما اونارو موفق م یها انسان میاون داشته باش

 یستیکه با دوننیم و موضوع آگاه شدن نیکار رو کردن و نسبت به ا
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و  میموضوع بزار کی یمطلوب همواره تمرکز رو رو جهیگرفتن نت یبرا

 .میببر شیاون رو پ

 

 مهارته کیمسئله  حل

حل مسئله نکرده و انسان  یذات شیاز روز اول زندگ یکس چیه

و بعد گذشت چند  رهیگیم ادیمهارت رو  نیو تکرار ا نیهمواره با تمر

 .رو داره یمهارت و تسلط کاف یزندگ یها در حل مسئله گهیوقت د

 یستیدر قدم اول با میریبگ ادی یا رو کامالً حرفه نیا نکهیا یبرا اما

روند اشاره  نیبه اها  آموزش نیکه در ا میریبگ ادیروندش رو  میایب

 .میروند رو تکرار کن نیا یو در قدم بعد میکن یم

 نکهیا یبه شما بکنم برا هیتوص نیخالصه چند یلیگه بخوام خا اما

موضوع اشاره کنم  نیبه ا تونمیم نیرو بهتر حل کن یزندگ یها مسئله

و اصالً تحت  میخودمون رو حفظ کن یخونسرد یستیقدم اول با در که
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و در گام  نیبر ندار یحل مسئله قدم یو احساسات برا جاناتیه ریتأث

 .نیکن زیمسئله رو آنال یبعد

که به ذهنتون  یبشه و در قدم آخر راهکارها دایاون مسئله پ شهیر تا

و اون رو  نیکن دایراه حل رو پ نیو بهتر نیاریکاغذ ب یرو رو ادیم

 .نیتر کن پخته

حل مسئله  قیطر نیبه هم یوقت نیکن ییدر مرحله آخر اون رو اجرا و

 لیمهارت تبد کیرو به  نیبا تکرار ا میتونیاونوقت م میببر شیرو پ

 .میها رو حل کن و به صورت ناخودآگاه مسئله میکن
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 یانیکالم پا یبند جمع

و  نیزمان و تمر ازمندیموضوعات به تبع ن نیهمه ا یکار کردن رو

بزرگ و  یلیما به همراه داره خ یکه برا ییهستن اما دستاوردها یانرژ

 .هستش انیب رقابلیغ

هارو  نیتریو عال ها نیبهتر دیهست یدر زندگ یگاهیدر هر جا دوارمیام

  .دیموضوع هست نیا قیچون شما ال دیاریبه دست ب

امیدوارم در زندگی بهترین نتیجه هارو بگیرید و به اون زندگی که 

اون چیزی رو که برای لیاقت شماست دست پیدا کنید، شما تموم 

بهترین شدن نیاز دارید رو دارید پس راحت از کنار خودتون رد 

 .نشید

رو یادتون باشه دوستتون  هر جا هستی شاد و موفق پیروز باشید. این

 داریم

 در پناه حق

 .یا حق
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