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 ثانیه 5ون پیشینه قان

 

دهد که در چه شرایطی با این روش  ، شرح می"ثانیه” پی بردم  5چگونه به “قانون "رابینز در فصل دوم یعنی 

تر  ای خود را گسترش دهد، روابطش را غنیمواجه شد و چگونه این ترفند به او کمک کرد که »زندگی حرفه

سادگی، پس از هر بار شمارِش معکوِس  د«. او  باید بهطور کلی، زندگی خود را بهبود دهتر شود و بهکرده، سالم

دهد هنگامی به این قانون پی برد که در نقطة مشخصی از زندگیش  گرفت. رابینز توضیح میثانیه، تصمیم می  5

ها،  زد. زندگی زناشویی، امور مالی، شغل و اعتماد به نفسش، همه در تنش و فشارِ شدید بودند و صبحدرجا می

طرزی باورنکردنی برای او  آمد و این کار، به ای مثل بیرون آمدن از تختخواب نیز برنمینجامِ کار سادهاز پس ِا

( ساعت را فشار داده و در تقال بود که تمام وظایف و  snoozeدرپی دکمه چُرت ) مشکل شده بود. او پی

 هایِ روزمرهِ زندگیش را به تعویق بیندازد.  مسئولیت

ساله بود و با مسائلِ مهمِ کاری،   41دریافت، آن زمان مادری  2009این کشف را سال  هایِنخستین نشانه

التحصیلی از دانشکده حقوق در بوستون  کرد. او پس از فارغوپنجه نرم میمالی و زناشویی خود دست 

(Bostonابتدا به ،)  یورکهایِ حقوقی نیوانجمنِ دفاعِ جنایی و کمک"عنوانِ وکیل مدافعِ عمومی در "  

حقوقیِ بزرگ،  هایِ هایِ کاریِ طوالنیِ مورد نظر ِشرکتها فشار و ناراحتی، از ساعتخدمت کرد. پس از سال1

( بوستون  start-upهایِ ) توانست با استفاده از حقِ خروج به علت بارداری، شغلِ جدیدی را در یکی از استارتاپ

آغاز کند و پس آن نیز، برای چندین استارتاپِ فناوری کار کرد. از آنجا که هنوز از شغلِ خود راضی نبود، به  

رغمِ اینکه میزبانِ یک نمایشِ تلویزیونی  برد؛ اما علیخود لذت میوکار رسانه رو آورد، در آنجا از کارِ کسب

 هایی با درآمِد مناسب برای خود ترتیب دهد.  توانست برنامه( بود، مشکل میFOXدر شبکه فاکس ) 2زنده
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اندازی کرده بود، تعریفِ چندانی نداشت. رابینز و  ای که با همسرش راهضمناً، وضعیتِ مالیِ پیتزافروشی

وکار استفاده کرده و اکنون، طلبکاران دنبالشان  اندازهایِ خود برایِ شروعِ کسبسرش، از وامِ خانه و پسهم

توانید وضعیتش  رسد، همیشه می قدر اسفناک به نظر می بودند. رابینز یادآور شد: »مهم نیست که زندگیتان چه 

نفسِ خود در رفعِ  ست دادنِ ایمان و اعتمادبهعالوه، او آشکارا بیان کرد که به دلیل از درا بدتر کنید«. به

تدریج، خود را در وضعیتی یافت که برایِ انجامِ وظایفِ ساده  مشکالت، تا خرخره غرق در اعتیاد شده بود. به

کرد؛ نظیرِ بیرون آمدن از تختخواب برایِ  ها را مدیریت میروزانة در تقال بود، وظایفی که باید به راحتی آن

 ها به مدرسه.  صبحانهِ فرزندان و فرستادنِ آن آماده کردنِ

ثانیه” شد. رابینز، با الهام از فیلمِ ناسا که فضاپیمایی    5سازِ پرورشِ مفهومِ “قانون  این دورانِ پر کشمکش، زمینه

  کردند، تصمیم گرفت صبحِ روزِ بعد، همین کار را انجام دهد: »مانند را به جو اتمسفر و فراتر از آن پرتاب می 

  1تا  5یک موشک، خودم را از تختخواب به بیرون پرتاب خواهم کرد!« صبح روز بعد، به صورتِ معکوس از 

ثانیه، زمان مناسبی برای او باشد. از آن پس، این قانون برای او   5کرد که سادگی احساس میشمرد، زیرا به

 مؤثر واقع شد و زندگیش را دگرگون کرد.  

تواند برایِ سایرِ تصمیماتِ حیاتی  دهد که چگونه این قانون میسته توضیح می رابینز در سراسر کتاب، پیو

توانند  ترین چیزها« میکند که اغلب »کوچکای درنگ کرده و استدالل می زندگی بکار رود، اما در نقطه

ین نکته اشاره  دهد و به اظاهر جامع و طوالنی را ارائه میترین مشکالت را به بار آورند. سپس، فهرستی بهبزرگ

تواند مانعِ  آید، هرگز نمیکند که تردید ِشما در تکمیل کردنِ وظایفِ سادهِ روزانه، نظیر آنچه در ادامه میمی

ای، حفِظ تفکرِ مثبت،  دهی در جلسهتر« در زندگی شود. وظایفی چون: ایدهدستیابیِ شما به »چیزهایِ بزرگ

ریزی کردن و وفاداری به انجام  شِ دستمزد، ارسال ایمیل، برنامهدرخواستِ دریافت بازخورد، درخواستِ افزای

آن، ویرایش رزومه خود، ترک خانه، شرکت در یک دورهمی، بالک کردن دوست سابق خود در یکی از  

وگو با فردی که از نظر شما جذاب است، انتشار اثر خود، رفتن به باشگاهِ های اجتماعی، شروع گفتشبکه

ها، درخواست کمک و پذیرش  فی، شرکت در باشگاه، توانایی نه گفتن به برخی خواستهورزشی ، تغذیة کا

 اشتباه خود.  


