ﯾﻮﺑﻮک "ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻨﺞ ﺛﺎﻧﯿﻪ" از ﻣﻞ راﺑﯿﻨﺰ

آﮐﺎدﻣ ﮐﻮﭼﯿﻨ ﯾﻮﺑﺎن
ﯾﻮﺑﺎن ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑﻪ روﯾﺎﻫﺎت ﺑﺮﺳ
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" داﻧﻠﻮد ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﺻﻮﺗ " ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻨﺞ ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﻣﻞ راﺑﯿﻨﺰ اﺑﺰار ﻣﻔﯿﺪی را در ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن  5ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﮐﻨﺪ .زﻧﺪﮔ ،ﮐﺎر و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺘﺎن را ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ
ﻫﺮ روزه دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﻗﺎﻧﻮن  5ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از
زﻧﺪﮔ روزﻣﺮه و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دﺷﻮاری ،ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ و ﺗﺮس ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﺑﻬﺒﻮد
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﺎری ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺪودا ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در زﻧﺪﮔ اﯾﻦ دروغ را ﺑﺎور ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس آﻣﺎدﮔ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻣﺎ اﯾﻦ
دروغ را ﺑﺎور ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻣﺮﺣﻠﻪای از زﻧﺪﮔ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻓ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآورﯾﻢ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻪ
ﺧﺮج ﻣدﻫﯿﻢ .ﺧﯿﻠ از ﻣﺮدم اﯾﺪهﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﻢ دارﻧﺪ اﻧﯿﺰه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ!

ﯾ واﻗﻌﯿﺖ درﺑﺎره اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
ﯾ واﻗﻌﯿﺖ درﺑﺎره اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻃﺮاﺣ ﻧﺸﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ ﺗﺮﺳﻨﺎک
را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن
ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را زﻧﺪه ﻧﻪ دارد.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ،و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ در زﻧﺪﮔﺗﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺎرﻫﺎﯾ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ:
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‐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﺮای اﻧﺠﺎمﺷﺎن ﻧﺪارﯾﺪ.
‐ درﺑﺎرهﺷﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ.
‐ ﺳﺨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
‐ ﺗﺮﺳﻨﺎکاﻧﺪ.
‐ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ دارﻧﺪ.
ﻫﺮ روز در زﻧﺪﮔ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺨﺘ ،ﺑﻼﺗﻠﯿﻔ و ﺗﺮس ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .زﻧﺪﮔ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ دارد و
اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﮐﺸﻒ آن ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺷﺠﺎﻋﺘ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﺻﻮﺗ در ﯾﻮﺑﻮک ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮔﻮﯾﻨﺪه :ﻟﯿﻼ وﻟ ﭘﻮر
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