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 فصل چهارم

فصل چهار براي سفر خود آماده شوید نام دارد و با یک گفته آغاز 

 و آن گفته این است:  شودمی

 اي دارد.شجاعت در خود قدرت و معجزه لحظه را بدانید.این  آیا جدي و مصمم هستید؟ قدر

این  شود.شروع کنید و بدانید که کار انجام می افتد.دست به کارشوید و ذهنتان به کار می

 فیلسوف بزرگ آلمانی است. 10ي جوهان والفگنگ وان گوتهگفته

اي مینهزموفق بودن در هر تدارك دیدن درضمن نشانه انسان  اي بودن است.تدارك دیدن نشانه حرفه
معمولی  شوید که اشخاص برجسته در مقایسه با افرادکنید متوجه میاست. وقتی در هر شغلی رشد می
ایر کسانی سبرجسته، در هر فعالیت در مقایسه با  افراد درصد 10کنند.دقت بیشتري را صرف تدارك می

 بینند.که در همان حرفه هستند از قبل تدارك بیشتري می
 ادت تبدیل شود.کنند تا اینکه به عاي اقداماتی را آن قدر تکرار میبه هنگام تدارك سفر مسافران حرفه

کنند. اد نمیآنها به حافظه خود اعتم کنند.اول از آنچه براي سفرشان احتیاج دارند فهرستی تهیه می
 کنند.همه چیز را مکتوب می آنها

دهند. سوم چمدانشان را بندي جلوي خود قرار میبردارند قبل از بستهخواهند با خود دوم آنچه را می
که وقت کافی  داند اگر به این علتاي میبندند. مسافران حرفهمدتی قبل از آنکه به فرودگاه بروند می

رد که ببندد چیزهایی را فراموش خواهند ک اند با عجله چمدانش راسازي وسایل نکردهصرف آماده
 شود.کننده در سفر طول سفر میپیشامدهاي ناراحتموجب بروز 
قصدتان متوانید در جریان سفر از آن استفاده کنید و مطمئن باشید که به هایی که مییکی از روش

د: بدترین خواهید رسید توجه داشتن به (بدترین نتیجه احتمالی) است. براي این کار از خود بپرسی
 افتد کدام است؟اتفاقی که در این سفر ممکن است بی
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