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 که در گذشته انجام ییاز کارها یسر  کیاز  یبه عبارت ایاز گذشته  یمانیپش
. در باشد یبزرگ م نانیاز کارآفر یار یبس ریبانگیهست که گر یز یچ میداده ا

داد،  یبا بازگشت به گذشته انجام م« دن الک»که  یکار  3مقاله در مورد  نیا
 .شد میآشنا خواه

 
و  دیبرب نیاز گذشته را از ب یمانیپش دیتوانست یکه کاش م دیکن یآرزو م گرا 

که تنها  میبه شما بگو دیبا د،یبه گذشته برگرد زهایاز چ یسر  کی رییتغ یبرا
 یسر  کیسالتان باشد. در هر حال شما  50 ای 40، 30، 20 ستی. مهم ندیستین

 دیتتوانس یکاش م دیکن یکه آرزو م دیرا دار یها، شکست ها و لحظات تیموفق
 .دیده رشانییتغ

 

https://negareshenik.ir/
https://negareshenik.ir


Negareshenik.ir 

 

 3 

ها و شکست  نیام داشته ام. هم یشکست در زندگ یهم مطمئنًا کل من
نقطه  نیبه من داده اند که باعث شده است امروز در ا ییاشتباهات درس ها

 یدارم. امروز م ییها یمانیپش یسر  کیحال  نیقرار گرفته باشم. باز هم با ا
 اشتراک بهبه وجود آمد را با شما  میکه در گذشته برا یا یمانیپش 3خواهم 

 یهستند که اگر م ییاز گذشته، کارها یمانیبگذارم. در واقع منظورم از پش
 .دادم یتوانستم به گذشته برگردم، متفاوت انجام شان م

 

 کردم یم دایخودم پ یبرا یمرب کیاول: کاش زودتر  یمانیپش 

است که اگر زودتر انجامش  یز یدادم چ یم رییام تغ یکه در زندگ یز یچ نیاول
 یربم کیخودم  یکرد. زودتر برا یم جادیا میبرا یز یشگفت انگ ریدادم، تأث یم
بار کسب و  13را بچشم،  تیموفق نیطعم اول نکهیکردم. من قبل از ا یم دایپ

 .کردم و شکست خوردم یخودم را راه انداز  یکارها

 

 نطوریمن گران تمام شد. تمام پولم را از دست دادم. هم یبرا تیموفق نیا
باال آورده بودم.  یهزار دالر بده 150هم  تیمادرم را و در نها یپس اندازها

 تعداد شکست نیخودم انتخاب کرده بودم، مطمئنا ا یبرا یمرب کیدتر اگر زو
 ی. من جوان و بدمدا یهمه پول هم از دست نم نیدر کسب و کار نداشتم و ا

 .تجربه بودم
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 کی. اورمیاز آنها سر در ب ییبه تنها دیرا خودم با زیباور داشتم که همه چ من
 نیبا اول یوقت یکه حت یداد طور  یم یجوان بودن به من غرور کاذب نیکارآفر

 یرا م زیباور را داشتم که خودم همه چ نیآشنا شدم، هنوز ا« آلن»ام  یمرب
 .دانم

 

کردم،  یعمل م شیها هیکردم و به توص یانتخاب م یمرب کیاگر زودتر  اما
خواستم تمام کارها  یدر عوض م یکردم. ول یا تجربه مر یکمتر  یشکست ها

آورم.  یسر در م زیکردم که از همه چ یرا به روش خودم انجام دهم چون فکر م
 یمانیکه پش دش یکردم، باعث م یگوش م یمرب یها هیاگر زودتر به توص دیشا

 .ام رخ ندهد یدوم در زندگ
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 کردم یدوم: کاش بزرگتر فکر م یمانیپش

 
 یزهاایبود که ن نیهدف من ا نیشدم، اول یبار وارد کسب و کار  نیکه اول یوقت

 یبودم که نم نگونهیبزنم ا یمثال تانیمادرم را فراهم کنم. اگر بخواهم برا
بودم و سرم شلوغ بود که  دنیچون آنقدر در حال دو نمیتوانستم جنگل را بب

به  ندیرس یو فقط رو نمیمن هستند را بب یلوکه ج یتوانستم درختان ینم
 .خودم تمرکز کرده بودم یو ضرور  یفور  یازهاین

 

آسوده داشته باشم، خوشحال خواهم شد اما  یزندگ کیکردم که اگر  یم فکر
من بدست آوردن  یخواستم. هدف بعد یم شتریب دم،یهدف رس نیبه ا یوقت

که هر روز بتوانم کنار  یبود طور  یمال یبه آزاد دنیرس یبرا یو کاف ادیپول ز
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لذت ببرم و نگران پول نباشم. به طور شگفت  یساحل استراحت کنم و از زندگ
 نیا میبرا عیسر یلیکردم، خ دایهم دست پ یسبک زندگ نیبه ا یوقت یز یانگ
 .خسته کننده شد طیشرا

 

ود خ یرا برا یداشتم اهداف بزرگتر  ازیبود که ن نیکه متوجه شدم ا یز یچ
 صین حرکه م ستین یبه معن نیداشتم بزرگتر فکر کنم، اما ا ازیکنم. ن نییتع

 یعنیکنم.  میداشتم تا تفکرم را تنظ ازیاست که ن یمعن نیبودم بلکه فقط به ا
 1بخواهم  نکهیدر برابر ا اورمیهزار دالر در سال در ب 100خواستم  یمثالً اگر م

 یداشتم که سطح تفکر متفاوت ازین نیفقط به ا اورم،یدالر در سال ب ونیلیم
و  هازیمن را نسبت به چ دگاهیداشته باشم. داشتن سطح تفکر متفاوت، د

 .داد یم رییعملکرد من را تغ ینحوه  نیهمچن

 

م. فرد عملگرا باش کیباشم. مجبور بودم  اپردازیرؤ کیاز  شتریخواستم ب یم
م، هدفم را مشخص کرد نکهیگرفتم که بعد از ا ادی جه،ینت نیبه ا دنیرس یبرا

 نکهیا نیصفر کنارش بگذارم. بنابرا کیآن را ده برابر بزرگتر کنم. مجبور بودم 
 دیارساند. ب یسخت تر تالش کنم، من را به آن نقطه نم یخواستم کم یفقط م

 .آوردم یبدست م یشتر یدادم و اعتماد به نفس ب یم رییروشم را تغ

 

 خودم یرا برا یباالتر  یو گفت که اهداف درآمد دیام من را به چالش کش یمرب
ه بعد شدم، بتوانم به مرحل ونریلیفرد م کیبه  لیتبد یوقت یعنیمشخص کنم 
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. آرزو ونریلیفرد ب کیو بعد از آن شوم  لیتبد ونریلیم یفرد مولت کیبروم و به 
 نییخودم تع یام برا یزندگ رزودتر د یلیاهداف بزرگتر را خ نیکردم کاش ا یم
آوردم  یرا زودتر به دست م تیکردم، آنوقت موفق یکار را م نیکردم. اگر ا یم

که  یار ک نیرا با خانواده ام بگذرانم، سوم یشتر یشد بتوانم وقت ب یو باعث م
 .است نیدادم، هم یمتفاوت انجام م

 

 گذراندم یرا با خانواده ام م یشتر یسوم: کاش وقت ب یمانیپش

 
 شانیاه یمانیپش نیاز بزرگتر یکی ندیگو یموفق بزرگ م نانیاز کارآفر یلیخ
به خاطر شلوغ بودن  ایبا خانواده شان نگذراندند  یاست که وقت کاف نیا

با خانواده شان برقرار کنند. من آرزو داشتم  یتوانستند رابطه خوبسرشان ن
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و را با ا یادیرا با پدرم بگذرانم. من وقت ز یشتر یتوانستم وقت ب یکاش م
 یکه به کانادا آمدم و او در هنگ کنگ ماند و االن برا ینگذراندم، خصوصًا وقت

 ایام ش کیتوانم  ینم گرید یشده است. من حت رید یلیموضوع خ نیا رییتغ
 !مکالمه با او داشته باشم کی

 

نمانده تا به او نشان دهم که چقدر از او سپاسگزار هستم و  یباق یفرصت گرید
من به تو است. آنقدر خودت را مشغول کار نکن که  هیتوص نیدوستش دارم. ا

 یه اورد یکار برا ی. بله، در ابتدایکه با خانواده ات بگذران یوقت نداشته باش
و ناهار با خانواده و بودن  امو خوردن ش یکن یفداکار  یکه کم یدار  ازیکوتاه ن

چون که سرت گرم  یها همراه آنها را از دست بده یاز مهمان یسر  کیدر 
 .کسب و کارت است

 

 یدرا با افرا یشتر یزمان ب دیبا ،یدیرس تیموفق یبه کم نکهیبه محض ا اما
 یشده است، چون حت گریبشود، د رید یچون وقت د،یبگذران دیکه دوسشان دار

تا  دیسیوجود ندارد که بنو یچک زمان چیه د،یهم باش ونریلیفرد ب کیاگر 
 !دیگذشته را بخر

 

 

 

 

https://negareshenik.ir/
https://negareshenik.ir


Negareshenik.ir 

 

 9 

 یحسرت زندگ ۵

م گا کیخواهم  یم د،یمن آشنا شد یزندگ یمانیحسرت و پش 3که با  حاال
را  دیریرا بگ شیجلو دیتوان یاالن م نیکه هم یحسرت زندگ 5بردارم و  شتریب

 :دیبخوان زیو ادامه مقاله را ن دیدقت کن ویدیو نی. خوب به امیبه شما بگو

 ویدیدانلود و

 

 جبران گذشته یبرا یقدام عملا 2 

دم خو یو شخص یشغل یزندگ رییتغ یتوانم برا یتا کار م 2من االن  نیبنابرا
 .گذشته را جبران کرده باشم یانجام دهم تا کم

 ها یاز مرب یر یادگیدادن  ادامه 
 دادن به تفکر در سطح بزرگتر ادامه 

 رید یلیخ گریبودن با پدرم د یدو کار فرصت دارم. اما برا نیانجام ا یبرا هنوز
 .شده است

 

 دیتوانست یم دیکرد یهستند که آرزو م ییزهایچ شهیشما هم هم یزندگ در
 شیهمه ممکن است پ یبرا یدر زندگ یمانی. پشدیآنها را متفاوت انجام ده

را  باشد که اشتباهات تان ادتانی شهی. همدیدار یکند چه سن ینم ی. فرقدیایب
حالت  نی. در ادیباارزش نگاه کن یو به آنها به چشم درس ها دیکن یادآور ی
 .کند یم دایپ شیافزا زیکه اعتماد به نفس تان ن دینیب یم
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 نیا د؟یداد یرا متفاوت انجام م ییچه کارها د،یگشت یاگر به عقب بر م شما
 .دیسیبنو نییپا

  

 :دینیکنم بب یم شنهادیدوره از دن الک را به شما پ نیا
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