ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی رﯾﭽﺎرد ﺑﺮاﻧﺴﻮن ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺮای
ﺷﺎداﺑﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻟﯿﻼ ﺣﯿﺪری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶
رﯾﭽﺎرد ﺑﺮاﻧﺴﻮن در  16ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد و ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺠﯿﺮه ای ﮔﺮوه وﯾﺮﺟﯿﻦ را ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  400ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد دارد .ارزش ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی او 4
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﺎری ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎد و ﺳﺮزﻧﺪه اﺳﺖ و از
ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد .او اﮐﻨﻮن در ﺟﺰﯾﺮه ی ﮐﺎراﺋﯿﺒﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ  180ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
ﺑﺎ ٔ
ﺟﺮات ﺑﺎﺷﯿﺪ
رﯾﭽﺎرد ﺑﺮاﻧﺴﻮن در ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﺶ در ﺳﯿﺎﺗﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺑﺮﻧﺪش ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮار ﺑﺎﻟﻦ ﺷﺪه و از روی ﮐﻮه ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮود .او ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺘﺎدن ﻫﺎی ﻣﺪاوم ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد:

»ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎن ﺷﺠﺎع زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﺗﺮﺳﻮ اﺻﻼ ﻟﺬت زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﻤﯽ ﭼﺸﺪ«.
ﮐﺎر دﯾﮕﺮان را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ

»ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﻫﯿﭻ دو ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ راه ﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﻃﺮز ﻓﮑﺮ و ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺳﯿﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﯽ
ﺷﻮد«.
آرزوﻫﺎی ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

»اﻏﻠﺐ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ .ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ را
درﯾﺎﺑﯿﺪ .ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺗﺼﻮرات دﯾﮕﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن را ﺑﺴﺎزد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﺪه ی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﯾﺪه آل ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺳﺮ وﻗﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ وﻗﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﭽﺎرد ﺑﺮاﻧﺴﻮن ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و

ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ رﯾﭽﺎرد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ:

»ﭼﻪ ﻗﺮار ﮐﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻪ ﭘﺮواز ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﮑﺘﻪ ی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ ﻣﻦ دﻫﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی از آن ﺳﻮد ﺑﺮده ام .ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻤﺎ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،آﺑﺮو و اﻋﺘﺒﺎرﺗﺎن
اﺳﺖ ﭘﺲ در ﺣﻔﻆ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ«.
ﺷﻨﻮای ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻬﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ:

»ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
ﺗﯿﻢ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺧﻮب ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ .اﻓﺮادی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﯿﻢ ﺗﺎن

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻧﺒﻮدﺗﺎن ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﻤﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ:

» ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ در اﻧﺠﺎم دادن ﻫﻤﻪ ی ﮐﺎرﻫﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮده ام اﻣﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن آﻧﻬﺎ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدم .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ
اﻓﺮادی را ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ اﺛﺮ آﻧﻬﺎ را در رﺷﺪ ﺗﺎن ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ«.
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﺎن اﻫﻤﯿﺖ دﻫﯿﺪ
ﺑﺮاﻧﺴﻮن در ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:

»زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻮارد زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻮل ﮐﺮدن ﮐﺎرﻫﺎ،
اﻓﺮاد ﺗﯿﻢ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﺷﮑﺴﺖ و … را ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ذﮐﺮ ﮐﺮدم اﻣﺎ ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
ﺑﺮاﻧﺴﻮن ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ روز ورزش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﮑﻪ او ﻣﺪﯾﺮ  400ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ
را ﺑﻪ ورزش اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی از ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد.
ﻫﺪف ﺗﺎن ﻓﻘﻂ ﭘﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﻮل ﻫﺪف ﺑﺰرگ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ از دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:

رﯾﭽﺎرد ﺑﺮاﻧﺴﻮن
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﻮد دارﻧﺪ
زﻣﺎن ﺗﺎن را ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ ﺻﺮف ﻧﮑﻨﯿﺪ

»زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از آﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺗﺎن را ﺻﺮف ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ .اﮔﺮ ﭘﺮوژه ای را
دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪﻫﺪ ﻫﺮﮔﺰ آن را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﻢ«.
ﺟﻬﺎن ﭘﺮ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ .اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و …
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ از آن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از ﮐﺎرﺗﺎن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻧﺐ ﮐﺎرﺗﺎن را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

