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 سِ ًکتِ حیرت اًگیس راجغ بِ تغییر: اٍل بخش

 خالصِ شذُ تَسط اهیي آراهش

 

 11تا  1از صفحه 

 

ًیاص ًخَاّذ کشد ٍ صشفا هطالة کتاب هْوتش تَدًذ ٍ تِ ّیچ ٍجِ ضوا سا اص خَاًذى کل کتاب تیاص سایش  یي خالصِ، ًکاتی است کِ تِ ًظش هيا

 تَاًذ تِ ػٌَاى یادآٍس تؼذ اص خَاًذى کتاب هَسد استفادُ لشاس گیشد.هی

 ام.ّای رٌّین سا دس پاًَیس ًَضتِتشخی تذاػی
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ٍ سیٌوا، سطلْای هتَسط ٍ تضسگ. ّش دٍ سطل اًمذس تضسگ تَدًذ کِ توام ًطًَذ. ٍصى کشدى  هاًذُ $لزت خَسدى حزف ضَد# رستْای تَدادُ

 صدًذ!هشدم اص تاٍس کشدى ًتایج سشتاص هی تیطتش اص سطل هتَسط خَسدُ تَدًذ. دسصذ 35فشاد تا سطل تضسگتش ا .لثل ٍ تؼذ

تشی تذّیذ. الصم ًیست ًگشاى داًص یا اّیذ هشدم رست تَدادُ کوتشی تخَسًذ، ساُ حل خیلی سادُ است: تِ آًْا سطلْای کَچکاگش هیخَ

 آًچِ هطکل افشاد تٌظش هیشسذ، اغلة یک هطکل هَلؼیت است. دیذگاّطاى تاضیذ.

 

 اًذ.ایي تغییش تضسگ سا خَاستِ مکٌذ. یؼٌی هشدّای صیاد ٍ هذیشی کِ سٍی لثاس ضوا تف هیهثال آٍدى تچِ تا ٍجَد سختی

 هَلؼیت، للة، رّي.

ِ ًیو داسی کالکی کِ تایذ دًثالص هیشفتیذ تا خاهَش کٌیذ. ایي ًطاى هیذّذ ها تِ طَس تٌیادی دچاس اسکیضٍفشًی ّستین.ساػت ضواطِ

ًیوِ هٌطمی هیذاًذ کِ تایذ تیذاس ضَد. اها صهاًی کِ ًیوِ احساسی َّس چیضی سا هیکٌذ،  تخص صثحگاّی سا هیخَاّذ.لزتاحساسی خَاب 

 تَاًذ جلَیص تایستذ.ًیوِ هٌطمی ًوی

 ّویطِ اص صهاى افالطَى ایي تحث تَدُ. ًگش است.کٌذ ٍ آیٌذُ، ًیوِ هٌطمی اسادُ داسد ٍ تحلیل هیکٌذًیوِ احساسی دسد ٍ لزت سا حس هی

سَاس افساس فیل سا دس دست داسد ٍ تِ ًظش فیلسَاس، فیل ٍ فیل کٌٌذ.استفادُ هی« دٌّذُاًجام»ٍ « سیضتشًاهِ»ّای سفتاسی اص تؼثیش التصادداى

َاسکاس ک است. ّش صهاى کِ فیل ضص تٌی ٍ ساٍ دس همایسِ تا فیل خیلی کَچهیشسذ سّثش فیل است. اها تسلط اٍ تش فیل ًاپایذاس است صیشا جثِ 

 سَاس تاصًذُ خَاّذ تَد.آى تا ّن دستاسُ هسیشی تِ تَافك ًشسٌذ، فیل

هذت $الغش ضذى# است. پاداش طَالًیحَصلِ است، اغلة تِ دًثال پاداش سشیغ $خَسدى تستٌی# تِ جای است: اٍ تٌثل ٍ تی ظؼف فیل سٍضي

م چطن پَضیذى اص لزات کَتاُ هذت تشای سسیذى خَسد، هؼوَال تمصیش فیل است، صیشا تغیشات هستلضٌّگاهی کِ تالضْا دستاسُ تغییش ضکست هی

-ٍلغ فیل تشای خَضحالی فَسی تا لذست فیل تَاًذ تشای هذت طَالًی فیل سا دس هسیش ًگِ داسد.سَاس ًویّای تلٌذهذت است. اها فیلتِ پاداش

  هغایشت داسد. سَاس

غشیضُ حوایت اص فشصًذ یا دفاع  ای داسد.کٌٌذُسَاس ّن ًماط ظؼف فلجتذُ ًیست. فیلای است ٍ ّویطِ آدمالؼادُفیل الثتِ داسای ًیشٍّای فَق

 سساًذ. تشای سسیذى تِ ّش ّذفی تِ اًشطی ٍ غشیضُ فیل ًیاص است.آًی اص حمتاى کاس فیل است. ّوچٌیي فیل کسی است کِ کاسّا سا تِ اًجام هی

 اٍ توایل داسد صیاد اص حذ دس هَسد اهَس تجضیِ ٍ تحلیل اًجام دّذ.ایي است کِ ّوَاسُ هشدد است.  سَاسًمطِ ظؼف اصلی فیل

 کٌذ.تَافك ایي دٍ تغییش سا هیسش هی تشای تغییش تایذ تِ ّشدٍ تَجِ داضتِ تاضیذ.

کطی سَاس هیتَاًذ تشای هذتی کاسش سا پیص تثشد. اٍ افساس فیل سا هیکطذ $استفادُ اص ًیشٍی اسادُ#. اها ایي طٌابٌّگام ٍجَد تؼاسض فیل

 ًویتَاًذ تشای هذت طَالًی اداهِ یاتذ.

                                                                                             باشذ: وِ تالشْای تغییر دارای یک ٍجِ هشترک هیّ

 ."ػول کٌذ"بِ طَر هتفاٍتی  "کنکن"تغییر کٌذ، کسی بایذ برای آًکِ ّر چیسی 
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تشی داضتٌذ ٍ خَسّا ػولکشد ظؼیفتحمیك  تیسکَییت ٍ ضکالت ٍ تشتچِ تشای داًطجَّا ٍ حل پاصل $تذٍى اطالع لثلی# تؼذ اص آى. تشتچِ

 دسحل پاصل کوتش هصش تَدًذ. آًْا تسلط تش خَد سا اص دست دادُ تَدًذ.

 

خَسّا صشف هماٍهت دس تشاتش خَسدى تیسکَیت ضذُ تَد. تٌاتشایي ٍلتی فیل دسٍى آًْا دس حال ضکایت اص سختی حل ًیشٍی تسط تش خَدِ تشتچِ

 ٍ پس اص هذت کَتاّی فیل پیشٍص هیطذ. سا ًذاضت اس فیلسَاس ًیشٍی کافی تشای هحکن گشفتي افسد، فیلهؼوا تَ

 تشد.تحت ًظاست، ٍ ایي چیض خَتی است صیشا سفتاس تحت ًظاست کاس دضَاسی است، اًشطی سا تحلیل هی تیطتش سفتاس سٍصاًِ ها خَکاس است تا

کشدًذ تحول جسواًی داس، گشیِ هیسًٍذُ تَدى لذست اسادُ سا ًطاى هیذٌّذ. کساًی کِ ًثایذ تا دیذى فیلن گشیِتحمیمات صیادی ایي تحلیل

 کوتشی داضتٌذ ًسثت تِ کساًی کِ هجثَس تِ جلَگیشی اص اضکطاى ًثَدًذ.

 

 ّایواى سا هْاس کٌین، سؼی کٌین حفظ آتشٍ یا ضْشت کٌین ٍ خیلی چیضّای دیگش.ایٌکِ ظاّش خَد سا تشٍص ًذّین، ّضیٌِ

کٌذ. صهاًی کِ هشدم اص ایي ّوِ تسلط تش خَد خستِ هیطًَذ، آًچِ تش تاضذ تسلط تیطتش افشاد ًسثت تِ اػوالطاى سا طلة هیِ تغییش تضسگّشچ

 ِْ تا یاس یا ضکستایستادگی ٌّگام هَاجٍ  هْاس سفتاسّای غیشاسادی، کشدىتوشکض ، فکش کشدى خاللاًِسٍد ًیشٍّای رٌّی تشای تحلیل هی

 1تشًذ.یاى دیگش آًْا دلیما ًیشٍّای رٌّی الصم سا تشای تغییشی تضسگ تحلیل هیاست. تِ ت

 

ایي کاس خیلی تْتش اص حشف صدى هٌطمی  جَیی صیاد دس ضشکت.ّای هختلف پیص چطن هذیشاى ٍ صشفِّا تا لیوتکصایذُ تلٌثاس کشدى دست

تِ هحط توسک تِ احساس اٍظاع  خطاب لشاس داد.هذیشاى سا  ىدسٍ ّا فیلّای اظافی دس ضشکت تَد. تلٌثاس کشدى دستکصدس هَسد ّضیٌِ

سَاس تغییشات تضسگ تِ سادگی هیسش تا تَجِ ّوضهاى تِ فیل ٍ فیل فایذُ است.جْت تذٍى اًگیضُ تی تش هیطَد.ضَد ٍ تغییش سادُهتفاٍت هی

 ّا.جَیی هیلیاسدی دستکصخَاّذ ضذ، هثل صشفِ

 سَاس ّن تسیاس هْن است، اگش فیل ًذاًذ دلیما تِ کذام هسیش تشٍد، دٍس خَدش خَاّذ چشخیذ.الثتِ فیل

 

" تجای ضیش پشچشب. تا آگْی ًطاى دادى چشتی صیاد دس 1هثال تشغیة هشدم تِ استفادُ اص ضیش  تِ ضذت غیشضفاف است. «تشػادت غزایی سالن»

 یک لیَاى ضیشپشچشب.

                                                      

 ٍست داسد.ّای هتَالی تاص ّن اًشطی الصم تشای اداهِ سا داسًذ. فیل سفتي تِ آى هسیش سا دسغن ضکستتِ ّویي دلیل افشادی کِ تِ کاسضاى ػاللِ داسًذ، ػلی 1

 رًٍذُ است.سلط بر خَد هٌبؼی تحلیلت

 سَزاًین.ذاشتِ باشذ، هیًّای هختلف، کِ شایذ لسٍهی ّن بر خَد را در هَقؼیتسلط ا ته

 کٌٌذ.تَاى هیغییر دشَار است زیرا هردم خَدشاى را خستِ ٍ بیت

 رسذ، اغلب فقذاى رٍشٌی ٍ شفافیت هَضَع است.ًچِ هقاٍهت بٌظر هیآ
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 چشب تخشیذ.تشی داضتِ تاضیذ، تگَییذ دفؼِ تؼذی تجای ضیشپشچشب، ضیش کناگش هیخَاّیذ افشاد تغییش کٌٌذ تِ آًْا ًگَییذ سطین غزایی سالن

 

طٍئي اًجام دّین،  11ًفش سا ًجات دّین ٍ تایذ ایي کاس سا تا  111111ّا تا یک سخٌشاًی آغاص ضذ: ها هیتَاًین جاى تغییش تضسگ دس تیواسستاى

$حتی کَچک# تشای ایي  پیذا کشدى ضص الذام هطخص دٌّذ.جْت سا تصَست ضفاف ًطاى ًوی« تِ صٍدی»ٍ « ای ػذُ»هاُ تؼذ.  11یؼٌی تا 

 سسیذى تِ ایي ّذف دس تیواسستاًْا. 

ضاى سا هَسد ّذف لشاس ًاصکیهطکل تَد کِ سئیس تیواسستاًْا سا تِ هؼیَب تَدى تیواسستاًطاى ساظی کٌین. سشاؽ احساس کاسکٌاى سفتین ٍ دل

ّای ّای گام تِ گام، آهَصش ٍ گشٍُای تا الذاهات هطخص ٍ ساٌّواییستاًْا ّوَاس کشد، پشسطٌاهِ یک صفحِهسیش سا ّن تشای تیواس دادین.

یة ضوا ایي کاس سا کشدُ اٍ هیذاًست ستفاس هسشی است. اٍ اص فطاس ّوکاساى تشای هلحك ضذى تِ تشًاهِ استفادُ کشد، تیواسستاى سل پطتیثاى.

اٍ ّوچٌیي افشاد سا دس تواس تا ّن لشاس داد، آًْایی کِ هیخَاستٌذ تغییش  ضوا هیخَاّیذ آًْا دس ایي تالش اخاللی اص ضوا پیطی تگیشًذ؟است، 

 دس تشًاهِ تاصپشٍسی هؼتاداى.« هشتی ٍ هشالة»ّن تواس داضتٌذ. چیضی ضثیِ سا اػوال کٌٌذ تا آًْایی کِ ایي کاس سا اًجام دادُ تَدًذ تا 

 ًفش ٍ تیص اص تشآٍسدّا. 133511تا ًجات  احساسی ًطك پایاًی 

 حتی تا هٌاتغ هحذٍد ٍ اختیاسات ساختاسی کن. دادًی است.تغییشات تضسگ سخ

 کافی ًیست، تایذ احساس ّن دسگیش ضَد. «داًستي»

 سَار را راٌّوایی کٌیذ، بِ فیل اًگیسُ بذّیذ ٍ هسیر را شکل دّیذ.رای تغییر رفتار، شوا بایذ فیلب


