ﭘﻨﺞ ﺗﻮﺻﯿﻪ راﻫﺒﺮدی

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﭘﺮورش دﻫﯿﻢ؟

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻫﻮﯾﺘﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻫﻞ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﻮده و ﻫﻤﻮاره اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ذﻫﻦ ﺧﻮد دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﺑﺎﯾﺪ ذﻫﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزش داده و ﭘﺮورش دﻫﯿﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ
وﻗﺖ ﺑﺮای آﻏﺎز ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﺗﻮان داد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه
زﻣﺎن ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺟﺰء آن ﮔﺮوه از اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﯿﭻﮔﺎه
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﻔﺎوت از اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﯾﺎﭘﺮدازی ﺑﻮده و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی و ﻋﺪم ﻧﻮآوری ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﯾﮏ آﻓﺮﯾﻦ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﻃﺮز
ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه ﺗﻔﮑﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺮی از ﻧﮑﺎت ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﺧﻮد را ﺑﺮای  15ﺳﺎل آﯾﻨﺪه آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎور دارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻄﺮ ﮐﺮدن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﯾﮏ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در دﻧﯿﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺷﻤﺎ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎری دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ
روزاﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﻫﺮاس دارﯾﺪ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردن واﻫﻤﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آنرا در
آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ درسﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد درﺳﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 .2در ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد را راهاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ
زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮرﺑﺲ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ
 Zapposزﻣﺎﻧﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﻣﻨﺪان او ﺑﺎ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ او ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

رﻣﺰ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از زﺑﺎن ﭘﺪراﻧﻪ آﻟﺒﺮت اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ!
ﺗﻮﺻﯿﻪ آﻟﺒﺮت اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺴﺮش در ﻣﻮرد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی
او در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﮑﯽ از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد اﺗﺨﺎذ
ﮐﻨﺪ .او در ﯾﮏ اﻗﺪام ﻋﺠﯿﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد را اﺧﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد اﺻﻮﻟﯽ درﺳﺖ و
ﻣﻮﻓﻖ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﺠﯿﺐ و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺮﯾﻊ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ او
ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ و اوﻟﯿﻦ راهﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦﺗﺎن
ﺧﻄﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده را ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ اوﻟﯿﻦ راهﺣﻞ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﻏﺮﯾﺰی ﺑﺮای ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
 .3ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺲ ﺗﺮس را ﺑﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ روﺷﻦ و دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮای آن اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪای ﻗﺪم ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺑﺮای
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ راه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮس را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﺮس ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﭘﺮورش داده و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺪهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ آن
ﻫﺴﺘﯿﺪ«.

 .4ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺮوه اول اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﮔﺮوه دوم اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو راه ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺮوزه ﻧﻮع ﻧﮕﺮش اول در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم رواج
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده و در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎران
ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮدن را ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ.

اﻣﺎ ﮔﺮوه دوم اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﺧﻮد درس

ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت
ﮐﻤﺘﺮ را اﺧﺬ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﯾﻤﯿﻞ آﻣﻮزﻧﺪهای از ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺗﺴﻼ!
اﯾﻤﯿﻞ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﺴﻼ ،ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﺎﻟﯽ در ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
 .5ﺳﻮال ﮐﺮدن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯽ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره داﺷﺘﯿﻢ ،ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟ ﻫﯿﭻﮔﺎه .اﮐﻨﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر اﺳﺖ.
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