ﯾﻮﺑﻮک "اﺛﺮ ﻣﺮﮐﺐ" از دارن ﻫﺎردی

آﮐﺎدﻣ ﮐﻮﭼﯿﻨ ﯾﻮﺑﺎن
ﯾﻮﺑﺎن ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑﻪ روﯾﺎﻫﺎت ﺑﺮﺳ
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"داﻧﻠﻮد ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﺻﻮﺗ" اﺛﺮ ﻣﺮﮐﺐ
ﮐﺘﺎب اﺛﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ دارن ﻫﺎردی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﭘ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ﺑﻮﯾﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺰرگ و ﺷﻔﺖاﻧﯿﺰ ﯾ ﺷﺒﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻤاﻓﺘﺪ .اﮔﺮ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺰرگ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎداﺗ را در ﺧﻮدﺗﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎدتﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﺋ و ﮐﻮﭼ ﺑﻪ
ﺻﻮرت روزﻣﺮه در زﻧﺪﮔ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻮﭼ و ﺟﺰﺋ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﯾ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرگ در زﻧﺪﮔ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ  100ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
وزن دارد ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ  70ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ورزش در روز و ﮐﻢ ﮐﺮدن
از ﻣﻘﺪار ﻏﺬای ﻣﺼﺮﻓ ﺧﻮدش ﺑﻪ وزن اﯾﺪه آل ﺧﻮدش دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد را از ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ؟
ﮐﺘﺎب اﺛﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﮐﻮﭼ و روزاﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺰرﮔ را رﻗﻢ
ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .ﺳﭙﺮده ﮐﻤ را در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه ﺳﻮدی ﮐﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﺷﻮد و ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺳﻮد ﺑﻪ اﺻﻞ ﭘﻮل و ﺳﻮد ﻣﺎهﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮔﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب را ﭼﻨﺪ ﺳﺎل داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ از رﺷﺪ ﭘﻮل ﺧﻮد ﺣﯿﺮت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ،ﺳﻮد ﻣﺮﮐﺐ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮای ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮﯾﺪ.
دارن ﻫﺎردی ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﺣﻮزه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﮐﻨﺪ .او ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای
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اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﻗﺪمﻫﺎی ﮐﻮﭼ اﻣﺎ ﻣﺪاوم ﺑﺮدارﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﭘﯿﺸﺮﻓﺘ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﻮد اﻣﺎ
در ﻃ زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﮐﺎﻫﺶ وزن،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﯾﺎ ﻫﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﯾﺮی ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﺻﻮﺗ در ﯾﻮﺑﻮک
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮔﻮﯾﻨﺪه :ﻟﯿﻼ وﻟ ﭘﻮر
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