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صهبًي وِ  9سبل پيص ػىس "استيَ ثالًه "1سٍي جلذ هجلِ "ٍايشد "2ديذُ ضذ ،اص وبسخبًِ اٍ – وبسخبًِ
ثبصيّبي ػلوي ساوت  -ايي اًتظبس هيسفت وِ دس ػشصِ ثبصيّبي تصَيشي اًمالثي ػظين ساُ ثيبًذاصد.
ّوضهبى ثب ايي اٍضبع ٍ احَال ثالًه ثِ ّيچ ٍجِ ثِ داس ٍ دستِ هٌتمذاى اجبصُ ًذاد تب ثب اًتمبد ٍ ثذدليّبيطبى اٍ
سا ثيص اص پيص دس سشدسگوي فشٍ ثجشًذ.
اٍ هيگَيذ" :هي فىش هيوشدم وِ اًسبًي ثسيبس ثبَّش ّستن" .سِ هبُ ثؼذ صهبًي وِ ثب هبدس خَد سا توبس
گشفت تب اٍ سا اص ايٌىِ ًضديه است  35هيليَى دالس سا دس يه سشهبيِ گزاسي اص دست ثذّذ ،ثبخجش وٌذ ،ثالًه
ديگش ثِ ّيچ ٍجِ احسبس ثبَّش ثَدى ًويوشد.
اٍ هيگَيذ" :هي پس اص ايي ٍالؼِ ثذ اًتخبةّبي صيبدي پيص سٍين داضتن .حتي هيتَاًستن ػشصِ سا سّب وٌن ٍ
ديگش سشاؽ ايي لجيل وبسّب ًشٍم .اهب دس حميمت دسسي وِ هي اص ايي ضىست گشفتن يىي اص ثْتشيي تجشثيبت ٍ
آهَختِّبي صًذگي هي ثَد".
سشاًجبم ثالًه دس سبل  1996استبستآح اي.پيفبًي 3سا ساُاًذاصي وشد وِ ايي ضشوت ثشاي ّش يه اص
سشهبيِگزاساى خَد دسآهذي دس حذٍد  1هيليبسد دالس داضت.
ثالًه هيگَيذ" :دس طي  11سبل اخيش فشٌّگ ٍ فضبي وبسآفشيٌي ثسيبس صيبد ثِ ضىست ٍ ػذم هَفميت گشايص
پيذا وشدُ است .اهب ٍالؼيت ايي است وِ ّوچٌبى ّيچ وس دٍست ًذاسد وِ ضىست سا تجشثِ وٌذ .دس ٍالغ هب
اػضبيي جذاييًبپزيش اص هَفميت ّستين ٍ ثبالخشُ ثِ آى هيسسين".
اهب ضوب چگًَِ هي تَاًيذ اص ضىستتبى سَد ثجشيذ تب ثِ هَفك ضذًتبى ّن ووه وٌذ؟
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ايٌجب  5وليذ ثشاي ضشٍع حركتتان از سمت شكست به سوي مسير درست موفقيت ثشاي ضوب
پيطٌْبد ضذُ است.

 .1شكست را اتفاق ديگري بىاميم

آيب هيتَاًيذ ثِ يبد آٍسيذ آخشيي ثبسي وِ وسي ثذٍى داضتي ّيچگًَِ تجشثِاي ثشاي يه همبم اسضذ ٍ ثبال
استخذام ضذُ ،وي ثَدُ است؟
ثشاي هجوَػِ وبسآفشيٌبى ٍاطُ "تجشثِ" جبيگضيي ثسيبس هٌبستتشي ثشاي ٍاطُ "ضىست" است.
ٍلتي يه تالش ٍ حشوتتبى سا وِ صهبًي هٌجش ثِ ضىست ضذُ ثِ ػٌَاى يه فشصت ثشاي گستشش داًص ٍ
اطالػبت ٍ تجشثِ خَد ًبمگزاسي هيوٌيذ ،دس حميمت ايي اتفبق صًذگيتبى سا ثب ديذي هثجت ٍ سٍ ثِ جلَ دس رّي
خَد چبسچَةگزاسي وشدُ ايذ .ايي جبست وِ ضوب ثِ خَد ايي فشصت سا دادُايذ وِ هبًٌذ يه وبسآفشيي ثبتجشثِ
سٍص ثِ سٍص ثِ اػتجبس خَد ثيبفضاييذ .

 . 2از شكستها به عىوان سكوي پرتاب استفاده كىيد

"استيَ سيجلذ "4هَلف وتبة هَفك "اًسبىّبي ثشٍتوٌذ چگًَِ فىش هيوٌٌذ؟" ،وِ دس صهيٌِ هطبٍسُاي ثب
ضشوتّب ٍ وبسآفشيٌبى سٍي هجبحث رّي ٍ تفىش چبلصثشاًگيض ّوىبسي هيوٌذ ،هيگَيذ :ثب ّش ضىست هَاسدي
سا وِ دس آىّب ضؼيف ٍ يب حتي غلط ػول هيوشديذ سا ضٌبسبيي وٌيذ ٍ پس اص آى هشالت ثبضيذ تب ديگش آى
اضتجبّبت سا تىشاس ًىٌيذ .ايي وبس هسلوبً ضوب سا حذالل يه پلِ ثِ هَفميت ًضديهتش هيوٌذ.
سيجلذ هيگَيذ" :هي تب ثِ حبل اص ّيچ وبسآفشيي هيليًَشي ًطٌيذُام وِ ادػب وٌذ دس ّوبى ثبس اٍل تالضطبى
تَاًستِ است گَي هَفميت سا ثشثبيذ .ثلىِ ّش اًذاصُ وِ ايي وبسآفشيٌبى دس حبل حبضش هَفكاًذ ٍ هَفميت سا
تجشثِ وشدُاًذ ،ثسيبس ثيطتش اص آى هَفميتّب ضىست سا ًيض تجشثِ وشدُاًذ.

 . 3حتی در شكستهايتان هم شريك داشته باشيد

وبسآفشيٌبى دٍست داسًذ دس ّش وبسي خَد ػٌبى اهَس سا ثِ دست ثگيشًذ ٍ هذيش ثبضٌذ ٍ گبّي حتي دچبس
تهسٍي دس اهَس هيضًَذٍ .لي وبفي است يه اضتجبُ دس حيطِ وبس ٍ هسئَليتضبى پيص آيذ تب هججَس ضًَذ
هذت صهبى سخت ٍ ضبيذ طَالًياي سا پطت سش ثگزاسًذ تب هتَجِ ضًَذ دليمب وجبي وبس سا اضتجبُ وشدُاًذ.
داضتي يه ضشيه وِ ثشاي ضوب لبثل احتشام ٍ هَسد اػتوبد است ،هيتَاًذ ّش ضىستي سا ثِ فشصتي ثشاي
ّويبسي ٍ ووه ثِ يىذيگش تجذيل وٌذ" .وبسل ثبيش ،"5سييس هشوض هطبلؼبت وبسآفشيٌي ٍ وست ٍ وبس وبلج
اهشسَى هيگَيذ" :داضتي يه ضشيه دس وبس ثِ ضوب ووه هيوٌذ ثْتش تطخيص دّيذ چِ وبسّب ٍ اضتجبّبتي سا
دٍثبسُ تىشاس ًىٌيذ".

 .4شكست خود را پىهان وكىيد
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افتخبس وٌيذ وِ ضوب آًمذس ضجبع ٍ صجَس ثَدُايذ وِ دس جبيگبُ اثتذايي ٍ سٍصّبي اٍل وست ٍ وبستبى سيسه
وشديذ ٍ ثب اضتجبّبتتبى سٍساست ٍ سن ثَدُايذ ٍ دست خَد سا ثبص گزاضتِايذ تب دسثبسُ اضتجبّبتتبى آًچِ سا الصم
است ،اص ديگشاى ثيبهَصيذ.
"ٍالتش ّيلي "6هطبٍس ٍ هشثي وبسل ثبيش ٍ هذيش يه ضشوت ثيوِ هَفك است .اٍ ػبدت داضت ّش سٍص سبػت 5
صجح ثِ ّوشاُ گشٍّي اص دٍستبى صويوياش يه پيبدُسٍي يه سبػتِ داضتِ ثبضذ تب دسثبسُ ايذُّب ٍ ضىستّب
ٍ هَفميتّبيطبى ثب يىذيگش صحجت وٌٌذ.
ثبيش هيگَيذ :صهبًي ّن وِ ثِ خبًِ ثشهيگطتٌذ اص طشيك ايي هطبٍسُ گشٍّي حتوب ثب ساُحلي ثشاي ّش وبسي
ثبصهيگطتٌذ.

 .5آوچه را كه در پی آن هستيد باز هم مورد بازبيىی قرار دهيد.
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"سيجَلذ" وِ پيص اص تبسيس ٍ ضشٍع ثِ وبس ضشوت هطبٍسُايص  5ثبس پيدسپي دس وست ٍ وبسش ضىست
خَسدُ ٍ ًبهَفك ثَد ،هيگَيذ" :سٍي ايي سَال وِ چشا هي ثبس اٍل ثِ ػشصِ وست ٍ وبس ٍاسد ضذم؟ دٍثبسُ توشوض
وٌيذ ٍ جَاة خَد سا ثبص ّن ثشسسي وٌيذ .ثِ دًجبل اًگيضُّبي ػبطفي ٍ احسبسي خَد ثگشديذ .هب اًسبىّب
هخلَلبتي احسبسبتي ٍ ػبطفي ّستين ٍ هٌطك ثِ هب اًسبىّب اًگيضُي چٌذاًي ًخَاّذ داد".
ثشاي سيجَلذ يىي اص ايي اًگيضُّب ايي ثَد وِ سٍصي يه فشد هيليًَش ضَد ،ايي ّذفي ثَد وِ اٍ دس  31سبلگي ثِ
آى دست پيذا وشد.
اٍ ّوچٌيي هيگَيذ" :اوثش هشدم فمط ثب ًيوي اص ٍجَد خَد چيضّبيي سا وِ هيخَاٌّذ ٍالؼب طلت هيوٌٌذ ٍ
ًْبيتبً ثشاي آى ّن ثبص ثب ًيوي اص ٍجَد خَد تالش خَاٌّذ وشد .دس حبلي وِ تالش ثبيذ ثب توبم ٍجَد ثبضذ ٍ ضوب
ثبيذ ثسيبس ٍاضح ثذاًيذ چِ هيخَاّيذ ٍ ثب اّذافتبى سٍساست ثبضيذ.
سَال ايي است" :تب چِ حذ طب لت ّذفتبى ّستيذ ٍ حبضشيذ ثشاي آى تالش وٌيذ؟"

