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 برنده-برندههاي رابطه

جود خواهند ها تفاوتهایی وجود دارد که هرگز از بین نخواهند رفت. تفاوتها همیشه ودر تمام رابطه
ادتان باشد موفقیت کند، یداشت. دیدگاه بیدار از فردي که واقعا بیدار است و فراتر از موفقیت حرکت می

تقریبا همیشه  تقریبا همیشه به معناي بدست آوردن یا برنده شدن است یا حرکت فراتر از موفقیتها (که
است و من باید  یعنی اینکه شما باید از فرد دیگر بیشتر داشته باشید) یا عملکرد (که به معناي رقابت

هاي دهندهنگیزهاد و مشکلی هم ندارند اما اگر از فرد دیگر جلو بزنم). تمام اینها جزء فرهنگ ما هستن
ح بیداري که دارند و براي اینکه به سطتري نگه میباشند، شما را در سطح پایین تاناساسی در زندگی

ارکردشان این کفراتر از اینها است بروید باید ببینید که موفقیت، دستیابی و عملکرد همگی اینها در 
ري باید بازنده باید بازنده بشود تا شما برنده شوید، تقریبا همیشه فرد دیگوجود دارد که فرد دیگري 

کس یچهموقعیت "کنید از بشود. و االن کاري که باید بکنید این است که با تعارضی که تجربه می
یه نگاه کنید. و این در سالهاي برنده به قض -نگاه کنید، از موقعیت برنده "مجبور نیست بازنده بشود

 شده است. ي خیلی معروفی تبدیلي تجارت به شعار و فلسفهدر زمینه اخیر

اي هستید این شعار یعنی از نیازمان به درست بودن رهایی یابیم و به جاي آن به وقتی در رابطه
ی که در کسی وجود دارد نگاه کنیم و آن تفاوتها را جشن بگیریم و قبول کنیم که اگر نیاز یتفاوتها

تري ایم. رویکرد منظمهاي بسیاري این کار را کردهها موافق باشیم. من و همسرم در زمینهباشد با مخالفت
به زندگی دارد و براي آن دالیل خودش را دارد. هفت فرزند داریم، لباسهایی داریم که باید به آنها 

نجام دهیم و اگر من رسیدگی شود، این کار و آن کار را داریم، هزاران کار داریم که باید هر روز آنها را ا
توانستم درست عمل کنم. توانستم فورا به سراغ آنها بروم نمیدانستم چیزها کجا قرار دارند و نمینمی

رسد، خب؟ در مقابل، من سرعت کنم خیلی برایم منطقی به نظر میوقتی روي این قضیه تفکر می
و اگر هم لزومی ندارد اینگونه باشم  کنم در کاري که دارم باید اینگونه باشمبیشتري دارم و فکر می

تر از این منظم کردن را دوست ندارم، دوست ندارم رو تختی را درست کنم. به نظر من هیچی سالم
دانید از نظر روانی یا هر نیست که به جاي اینکه روي تخت شلخته بروم، روي تختی آماده بروم، می

ریخته. و من شدیدا نظمی کامل ولی درهمم، نه بینظر دیگري. و تمایل بیشتري دارم که نامنظم باش

http://rasabook.com/Home/Audiobook/2153/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20-%20%D9%88%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1

	رابطههای برنده-برنده

