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 آینده خود را بسازید.
 

 نام کتاب: شاه کلید موفقیت، آینده خود را بسازید.

 نویسنده: آنتونی رابینز

 گردآوری کننده: معصومه نجارپور

 

به چیزی دست یابیم یا کسی باشیم، متحول نمی شود بلکه زمانی متحول می شوود کوه   « می خواهیم»زندگی ما زمانی که 

تعهد و مصمم باشیم. بسیاری از افراد بدون این که از پیش تصمیم بگیرند من چیزهایی تصمیم بگیریم برای به دست آورد

پویش از  می خواهند بروند، مقصدشان کجاست و چگونه کسی می خواهند باشند، وارد رودخانه زندگی می شووند.   کجا

و نقشه ای ندارند اجازه می دهند آنکه از این موضوع آگاه شوند رودخانه آنان را با خود می برد و از آنجا که هیچ طرح 

تصمیم گیری کند. سرانجام یک روز که چشم می گشایند خودشوان را  رودخانه در تندآب ها و پیچ و خم ها برای آنان 

از ایون  نخستین گوام آگواهی    در قایقی بدون پارو ته آبشار می یابند. چگونه می توان از سقوط از آبشار جلوگیری کرد؟

 دگی تان تغییر دهید.نط با گرفتن یک تصمیم می توانید در هر لحظه هر چیزی را در زاست که شما فقر ام

 

 شاه کلید استفاده کارآمد از قدرت تصمیم گیری 6
 و از نیروی نهفته در تصمیم گیری آگاه باشید.1

 و تصمیم گیری دشوارترین بخش کار است. پس تصمیم های خود را سریع بگیرید.2

 یم بگیرید. ماهیچه های تصمیم گیری همچون ماهیچه های بدن با استفاده بیشتر پرورش می یابند.و تا می توانید تصم3

و از تصمیم های خود درس بگیرید. اگر از مشکالت و شکست ها )به تعبیر عامیانه(، برای گرفتن تصمیم هوای بهتور در   4

 س درد جلوگیری کنید.آینده استفاده کنید، می توانید از هدر رفتن وقت، انرژی، پول و احسا

هدف اصولی برویود ولوی نبایود بوه      و نسبت به تصمیم های خود وفادار بمانید و در عین حال انعطاف پذیر باشید. به دنبال 5

 وسیله ها و راه و روش ها بچسبید و چشمتان را به روی فرصت های تازه ببندید. 

پیش روی شما قرار موی دهود و تصومیم هوای کوچوک      و از تصمیم گیری لذت ببرید. هر تصمیم فرصت هایی تازه در 6

 شما می توانند تحوالت مثبت گسترده ای در زندگی تان به بار آورند.

اگر می خواهید در هدایت قایقتان در رودخانه زندگی موفق باشید و از این سفر لذت ببرید، الزم است گام هایی در این 

 راه بردارید. 

 فیت زندگی آینده تان تصمیم گیری کنید. پرسش های زیر را روی کاغذی بنویسوید در مورد معیارها و کی گام نخست:

  چگونوه کسوی موی خواهیود باشوید؟     شوید؟  ه سوال آینوده در کجوا موی خواهیود با     پاسخ دهید: در د اسطر به آنهو در چند 

 زندگی تان را چگونه می خواهید سپری کنید؟

 مئن بریزید و در صورت تمایل نقشه ای بکشید.برای رسیدن به خواسته های خود طرحی مط گام دوم:

ه اند استفاده کنید. عالوه بر آن این نقشه باید شامل تعهدات ردکه دراین رودخانه سفر ک نیبرای این کار از تجارب کسا

 تا به سوی هدفتان پیش بروید. شما و فهرست کارهایی باشد که هر روز باید انجام دهید

دست به عمل بزنید. از گذشته درس بگیرید اما تمرکزتان را بر اکنون قرار دهید و مهوم تور از آن رو بوه جلوو      گام سوم:

 .نگاه کنید



 2 ......... صفحه............................................................................................................................. آینده خود را بسازید.

. یادداشت برداری موقعیت خود را ارزیابی کنید و ببینید در کجا قرار دارید. پیشرفت خود را پیوسته بسنجید گام چهارم:

 زنده برای ارزیابی پیشرفت های زندگی است.از رویدادهای روزانه، شیوه ای بسیار ار

 یادتان باشد اگر زندگی شما ارزشمند است، ارزشش را دارد که رویدادهای آن را در جایی ثبت کنید. 

 از سفر لذت ببریید. گام آخر:

 

 بخش دوم
انوه بوه   مدیریت یعنی وقت خود را صرف تالش برای کمک به موفقیت دیگران کوردن. حرکوت از رهبوری مداخلوه جوی    

اسوت.  سمت هدایت گری، سپس به حمایت گری و در نهایت بوه واگوذاری مسویولیت و ایون مثول حرکوت روی ریول        

ترین مشکل پدرها و مادرها و مدیران این است که پس از راهنمایی فرزندان یا کارکنان، ناگهان ناپدید می شوند و گبزر

 رخ داده باشد. فقط زمانی سروکله شان دوباره پیدا می شود که خرابکاری

 

 باید هنگام آموزش مطلبی به کسی بردارند: مدیران پنج گام کلیدی که

 و به او بگوییم چه باید بکند.1

 و به او نشان دهیم چه باید بکند )سرمشق او شویم(.2

 و بگذاریم او تالش خود را بکند.3

 و اعمال او را مشاهده کنیم.4

 او تشویق پیشرفت ها همراه با اصالح خطاه5

توانمندسازی یعنی این که به افراد کمک کنیم به آن درجه از مهارت و اطمینان دست یابند که بتوانند و ایون احسواس را   

داشته باشند که می توانند از پس مشکالت برآیند. آن گاه کارکنان، شرکتی را که در آنجا کار می کنند متعلق بوه خوود   

 .یرندمی دانند و می توانند تصمیم های بهتری بگ

من » :مندی پیش تو می آید و می گویدمی گوید: زمانی که کار« با میموندیدار مدیر یک دقیقه ای »بالنچارد در کتاب 

بهتر است مراقب باشی چون میمون او آماده پریودن روی دوش توسوت.میمون را بایود کشوت یوا       ،«به مشکل برخورده ام

ی او بپردازی این تو هستی که در خدمت او قرار می گیوری. البتوه منظوور    تغذیه کرد. اگر تو به مراقبت و تغذیه میمون ها

باید ببینیم چگونه می توانیم دیگران را به مرحلوه ای برسوانیم کوه     نیست که از زیر بار مسیولیت شانه خالی کنیم بلکه این

 میمون های خود مراقبت کنند.بتوانند از 

  چهار دستور برای مدیریت میمون ها:
 است میمونی را که با آن روبرو هستیم توصیف کنیم، ببینیم گام بعدی چیست و چه کارهایی باید انجام شود.  و الزم1

 به چه کسی تعلق دارد.م میمون و باید مشخص کنی2

کار عمول بوه دنبوال    شته خواهد شد و ابتن کار انجام و گام بعدی برداآو باید آن را بیمه کنیم بدین معنا که مطمئن شویم 3

 واهید داشت.خ

 ی به میمون.گیین زمانی برای معاینه و رسیدعو ت4


