
با
خود را به زندگی با طبیعت انسانی به گونه اي کـه  ) 6

:بدهیدهست عادت 
ار باال با دیگـران رفتـارخوبی   بعضی از افراد موفق در سطوح بسی

هرگاه به . ندارند، زیرا هرگز با خطا پذیري انسان کنار نیامده اند
طبیعت نزدیک شوید شاهد نقـص در موجـودات زنـده خواهیـد     

وقتی به یک گل و یا یـک درخـت از نزدیـک،  نگـاه کنـیم      . بود
می بینیم ناکامل است و انسان ها هـم از ایـن قـانون مسـتثنی     

اگر نتوانید به راحتی با نقاط ضـعف کسـانی کـه بـراي     .نیستند
می کنند و یا افـرادي کـه در خانـه بـا شـما زنـدگی       شما کار 

می کنند کنار بیایید، زیاد مولد نخواهید بود و به سـختی قـادر   
از سـوي دیگـر   . خواهید بود کسی را براي دوست داشتن بیابیـد 

ایجاد می کنـد پذیرش ضعف هاي دیگران محیط دوستانه تري 
بهتـرین فضـا   . و راه را براي ورود به هر جمعی هموار می سـازد 
اجـازه  دیگـران براي فعالیت و دوستی فضایی است که در آن به 

به آن دسـته از کارمنـدان   . حال و هواي بد را تجربه کننددهیم
کمتـر از صـد در صـد    که دچار مشکالت  جدي اند اجازه دهیم

دوســتانمان نیــز اجــازه دهــیم در و بــهکــارآیی داشــته باشــند
.دوره هاي خاص قادر به نشان دادن محبت خود نباشند

:  ددر تقاضاي کمک از دیگران بسیار صریح باشی) 7
در بستر عقیده تعادل اصلی وجود دارد به نام اصل همکاري 

به هرکس که سعی کند. یعنی هیچ کس جزیره اي تنها نیست
دوام نخواهد آورد، یعنی دو مغزودتنهاي به دور دست ها بر

همیشه بهتر از یک مغز کار می کنند، یعنی براي دریافت ترقی

افراد فوق العاده موثر تالش        . الزم است شریک داشته باشی
می کنند روابط بهتري با همکاران خود داشته باشند و مایل به

.ود هستندمندتر از خنهمکاري با افرادي توا
آنـان کـه   . مین شیوه در محـیط خـارج از کـار هـم کـاربرد دارد     ه

می کوشند ارتباطات خـود را  رین رشته دوستی ها را دارند دائم بهت
با دوستان عمیق تر کنند و از انگیزه مالقات بـا افـراد جدیـد لـذت     

مـا  . همکاري گنجانده شده اسـت تمام اینها در اصل مهم.می برند
ن و پرسـتا وستشان داریـم، همکـاران، شـرکا، سر   که دنار آنهادر ک

وردها را کنیم و بیشـتر یـن دسـتا   می مشاوران قابل اطمینان رشد
یـزي بـه نـام    چ((باشـد  پس همواره به یاد داشته. کسب می کنیم

شـما فقـط بـا کمـک دیگـران بـه       .ساخته وجود نـدارد انسان خود
.))هدف هایتان می رسید
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عاده ترین افراد نیستند دنبال فوق الکارمند استخدام می کنند
ازجمله بیشتر افراد،.ها می باشنددترین هدنبال متعبلکه به 
که ن از ایشرایط مشکل خانوادگی به سر می برند،در آنان که 

ابتکارعمل ساعات غیر کاري خود را در چه جایی سپري کنند،
می دانند چه افرادي موجب افسردگی آنها.قابل توجهی دارند

بنابراین براي حفظ انگیزه هاي خود در خاطر آنها می شوند،
.نمی کننداوقات زیادي را با این افراد سپريباالترین درجه،

این .روحیه اي پرشور دارندمی روند کهدر عوض سراغ افرادي 
به معناي آن نیست که ما همه دوستان افسرده خود را رها 

اما  ما باید مراقب باشیم افراد منفی به کمک نیاز دارند ،.کنیم
در زندگی خود با افرادي که از آنها روحیه می گیریم و افرادي 

.که سعی داریم به آنها کمک کنیم تعادلی بر قرار کنیم
:شه فکر کنید عمل دیگران با نیت خوب استهمی) 5

وقتی دیگران را توبیخ می کنید بهتر است این ضـرب المثـل را   
مردم دیگران را بـا رفتارشـان قضـاوت    ((به خاطر داشته باشید، 

یـا  ، زیرا وقتی کارکنـان مـا و  ))می کنند، خودشان را با نیتشان
دردنـاك از  بـه نحـوي   دوستانمان اشتباهی می کننـد، معمـوالً  

اما بـه ایـن بـاور کـه نیتشـان پـاك بـوده        . اشتباه خود آگاهند
با اظهـار  . می خواهند آن را باور کنیدمی چسبند و از شما هم 

نمـی تـوانم تصـورش را بکـنم چـه فکـري       : ((نظرهایی از قبیل
چرا اینقدر نادانی؟ طوري رفتار می کنی که انگار برایت . کردي

.)) نمی خواهد سـعی کنـی  انگار هیچ وقت دلت . داهمیتی ندار
در یک ارزیابی سازنده سـهیم نشـده ایـم، بلکـه دیگـران را بـه       

.کشی ترغیب کرده ایمسر

شوند که حرفه ايولی اگر کمی شهامت به خرج دهند و وارد
آمد در ابتدا حتی اگر معناي آن کاهش دراستعداد آن را  دارند

.به سرعت می توانند پیشرفت کنند،باشد
:کاري را انتخاب کنید که دوست دارید)2

اند به دلیل ثروتمند شده موفقیت اکثریت عظیمی که در نهایت 
جاه طلبی اولیه شان براي ثروتمند شدن نبوده بلکه به این دلیل 

.یافته بودند که به آن عشق ورزیده اندبوده است که کاري 
آنها به دلیل وقف دادن در کاري است که از ))شانس بزرگ((

دنیا در مقابل آنانی سر تسلیم فرود .آن نهایت لذت را می برند
می آورد که مطمئن هستند همان جایی هستند که باید باشند و 

انجام دهند و وقتی افراد همان کاري را انجام می دهند که باید 
محول شده اشتیاق نشان معمولی به وظیفه اي که به آنها

.نیستندعمولیدیگر افراد ممی دهند ،
کارهاي کم اهمیت را که وقت تلف می کنند حذف )3

کنید تا جدول زمانی شما منعکس کننده ي درجه بندي 
:ارزشهاي شما باشد

اگر تمرکز داشته باشید تمایل دارید به خیلی از تقاضا ها جواب 
نبی خود را به حداقل برسانید تا خود منفی دهید و فعالیتهاي جا

شعله رسیدن به .را به طور کامل وقف مهمترین فعالیت ها بکنید
اهدافی معین و مشخص همیشه در دل افراد متعادل فروزان است 
تعهد انرژي درونی شمار را آزاد می کند و تمرکز به شما اجازه 

ک می دهد آن نیرو را براي دسترسی به حداکثر مقصود در ی
.سیر قرار دهیدم
با افرادي که سرشـار از انـرژي و انگیـزه هسـتند     ) 4

:معاشرت کنید
آنها . افراد پر شور دوست دارند در کنار افراد شبیه به خود باشند 

افرادي به تعهدات خود پاي بندند، بنابراین در پی معاشرت با
این افراد وقتی هستند که قول هاي خود را جدي می گیرند

کسی می تواند در این دنیا با شکوه زندگی کند که بداند "
کند براي کسی کارچگونه کار کند و چگونه دوست بدارد،

می دهد دوست هر کاري را انجام و که او را دوست بدارد
".بدارد

تولستوي
د افرادي که هم در کار و هم در موربررسی خود در ما در

روابطشان موفق بوده اند و توانسته اند بین هر دو تعادل ایجاد کند
شخصیت و بهره هوشی ،ظاهر،پی بردیم که آنها داراي تحصیالت

،اما در یک مورد تقریبا تفاوتی وجود نداشت. متفاوتی بوده اند
.که آن را تعهد نامیدند، اندهمه آنها هیجان شدید خاصی داشته 

می دانند چگونه خود را ، کننداین افراد که به تدریج رشد می
.وقف شخص یا برنامه اي کنند و به این ایثار همچنان ادامه بدهند

را رها کرده ردان و زنان عادي مدت ها قبل آن در صورتی که م
طلب و افراطی هاي زیادهآنهااین بدان معنا نیست که همه .بودند

بسیاري افراد ساکت . صیت هاي هیجانی شدید بودندیا داراي شخ
و درون گرا هم بودند اما بیشتر آنها نسبت به موضوعات خاص 

اما اگر هیجان نشان می دهند و باورهاي پرشوري دارند،شور و
به چیزي شار از تعهد را داشته باشید،د راهبر یک زندگی سرقص

ست همراه با تقویت دیگر توانایی ها باید بیش از هیجان زیاد نیاز ا
توانست توانایی خود را در هدایت صحیح انرژي خود تقویت کنید 

ما در اینجا براي رسیدن .ط براي فعالیتهاي مهم تمرکز کنیدو فق
.کارهایی ارائه می دهیمبه زندگی متعادل راه

:حرفه اي را انتخاب کنید که استعداد آن را دارید)1
شناخت استعدادهاي خدادادي در وجود تعادلم در مسیر اولین گا

آن مربوط به پذیرفتن این حقیقت است خشی از ب.خودتان است
که نمی توانید در هر کاري خوب باشید بعضی به گونه اي وصف 

انجام می دهند ناتوان هستند و هر که ناپذیر در مدیریت حرفه اي 
.اهند شدخوچه کارشان به جلو می رود از آن متنفر 


