
 فصل اول

 بینیعادت واقع

 

ها و آرزوهایتان را تابع واقعیت قرار دهید پس در مسیر جا انداختن اولین عادتِ  اگر شما مایلید رؤیاها، خواسته 

تر از میلتان به واقعی کردن رؤیاهایتان  الزمِ موفقیت برای خودتان هستید. عشق شما به حقیقت، باید قوی 

خواهید گرفت این است که دنیایی از رؤیاهای مجسم را با موفقیتی سطح باال مبادله  ای که باشد. نتیجه 

 کنید.می 

 

قدر موفقیت هستند. بیشتر مردم آن برای های الزم واقعیت و درک درست از آن، پایه و اساس تمام عادت

، دوری می کنند.  درگیر تبدیل کردن چیزی که دوست دارند به واقعیت هستند که از تالش برای فهم حقیقت

های  واقعیت چیزی بیش از حقیقت نیست و احساسات نقشی در آن ندارد. واقعیت فقط یکی است، اما دریافت 

 .باید باشد   است که   یطورطور که مردم آرزو دارند نیست، بلکه آن شود. در واقعیت، چیزها آن متفاوتی از آن می 

پذیر ها را بفهمیم، چه نه. برای مثال، طبیعت، قانونی تغییرنا ی اصول موجود بنا شده، چه ما آن واقعیت بر پایه 

دارد که اصوال ریشه و اساس واقعیت را شکل می دهد: اینکه هر عملی پیامدهایی دارد. اولین قدم برای نهادینه  

عیت  ی دیدگان واقبینی این است که سر از دنیای توهمات بیرون بیاوریم و دنیا را از دریچه کردن عادت واقع 

خواهی کار و بارت خوب باشد،  گوید: »اگر می ی بازاریابی هست که می المثلی قدیمی در زمینه بنگریم. ضرب

خواهند بهشان خواهی ثروتمند شوی، چیزی را که می چیزی را که مردم نیاز دارند بهشان بفروش؛ اگر می 

فریبنده برای مردم بنا شده تا در آن  ی ساختن توهمی بفروش.« به عبارت دیگر، کل دنیای تبلیغات بر پایه 

گذاری تمام تصمیماتتان  زندگی کنند. موفقیت شما متناسب است با تعهد شما نسبت به اجتناب از توهم و پایه 

 بر بستر واقعیت. 



ها ی انسانرنج به دست آوردن است. همه بخشی از ذهنیت روانی انسان که باید کنترل شود تمایل گنچ بی 

ای مدام توقف کنید و انگیزه های  ی کاری این تمایل مبتال هستند. شما باید در حین هر معامله درجاتی به به 

ای از  رنج به دست آوردن که در گوشه خود را بررسی کنید تا اطمینان یابید توسط این میل پنهان گنج بی 

 شوید.وجودتان جا خوش کرده رانده نمی 

گرایانه  د. هر کس که با فهمی غیرواقع نمخصوصا در مذاکرات باید کنترل شوتوهم عظمت،  مانند  ل دیگری  امیا

ای به معامله با او ندارند  یابد که مردم عالقه شود معموال درمی ای  از آنچه دقیقا قرار است ارائه دهد وارد مذاکره 

های کالن  ایی که پول هرحم هستند، و آن ها گاهی خیلی بی کند. واقعیت خالی میز مذاکره را ترک می یا دست

 اند.رحمآورند افرادی باهوش، تیز و بی درمی 

انگیز توهمات را  دهد که عادت اجتناب از دنیای وسوسهدسته از افراد رخ می های بزرگ فقط برای آن موفقیت

 دهد.ی بهتری می دارند. دنیای واقعیت به راحتی و آسودگی دنیای توهمات نیست ولی در درازمدت نتیجه 

ن حقیقت که اَعمال، پیامدهایی دارند، خودش دارای عواقب مهمی است: هرچه بهای بیشتری بپردازی، سود  ای

گیری و  های این واقعیت را بهتر درک کنی، کیفیت نتایجی که می کاری بیشتری خواهی کرد. هرچه ریزه 

 رود.ات باالتر می کیفیت زندگی 

 


