کسانی که از مشکالت فرار میکنند؛بخوانند!
يك كوسه چگونه به موفقيت شما كمك مي كند؟

ژاپنی ها عاشق ماهی تازه هستند .اما آب های اطراف ژاپن سالهاست که ماهی تازه ندارد.
بنابر این برای غذا رساندن به جمعيت ژاپن ،قایق های ماهی گيری بزرگتر شدند و مسافت های
دورتری را پيمودند.ماهيگيران هر چه مسافت طوالنی تری را طی می کردند به همان ميزان آوردن
ماهی تازه بيشتر طول می کشيد.
اگر بازگشت بيش از چند روز طول می کشيد ماهی ها دیگر تازه نبودند و ژاپنی ها مزه این
ماهی را دوست نداشتند .برای حل این مسئله ،شرکت های ماهيگيری فریزرهایی در قایق
هایشان تعبيه کردند .آنها ماهی ها را می گرفتند آنها را روی دریا منجمد می کردند.
فریزرها این امکان را برایقایق ها و ماهی گيران ایجاد کردند که دورتر بروند و مدت زمان طوالنی
تری را روی آب بمانند.
اما ژاپنی ها مزه ماهی تازه و منجمد را متوجه می شدند و مزه ماهی یخ زده را دوست
نداشتند .بنابر این شرکت های ماهيگيری مخزن هایی را در قایق ها کار گذاشتند و ماهی را در
مخازن آب نگهداری می کردند.
ماهی ها پس از کمی تقال آرام می شدند و حرکت نمی کردند .آنها خسته و بی رمق ،اما زنده
بودند متاسفانه ژاپنی ها مزه ماهی تازه را نسبت به ماهی بی حال و تنبل ترجيح می دادند .زیرا
ماهی ها روزها حرکت نکرده و مزه ماهی تازه را از دست داده بودند.
باز ژاپنی ها مزه ماهی تازه را نسبت به ماهی بی حال و تنبل ترجيح می دادند .پس شرکت
های ماهيگيری به گونه ای باید این مسئله را حل می کردند .آنها چطور می توانستند ماهی تازه
بگيرند؟

اگر شما مشاور صنایع ماهیگیری بودید ،چه پیشنهادی می دادید؟
برای جواب کمی صبر کنيد و تا آخرمطلب ادامه دهيد

ثروت زیاد
به گزارش پارسينه؛ به محض اینکه شما به اهدافتان می رسيد مثال ً " یافتن یک همراه فوق
العاده خوب ،تأسيس یک شرکت موفق ،پرداخت بدهی هایتان یاهر چيز دیگر "ممکن است شور
و احساساتتان را از دست بدهيد و دیگر به سخت کار کردن تمایل نداشته باشيد.
شما همين موضوع را در مورد برندگان بخت آزمائی که پولشان را به راحتی از دست می دهند،
کسانی که ثروت زیادی برایشان به ارث می رسد و هرگز موفق نمی شوند و مالکين و اجاره
داران خسته ای که تسليم مواد مخدر شده اند ،شنيده و تجربه کرده اید.
این مسئله را "رون هوبارد" در اوایل سال های ۰۵۹۱دریافت" :بشر تنها در مواجه با محيط چالش
انگيز به صورت عجيبی پيشرفت می کند" .

منافع و مزیتهای رقابت:

شما هر چه با هوش تر ،مصرتر و با کفایت تر باشيد از حل یک مسئله بيشتر لذت می برید.
اگر به اندازه کافی مبارزه کنيد و اگر به طور پيوسته در چالش ها پيروز شوید،خوشبخت
وخوشحال خواهيد بود.

و اما چطور ژاپنی ها ماهی ها را تازه نگه میدارند؟
برای نگه داشتن ماهی تازه شرکت های ماهيگيری ژاپن هنوز هم از مخازن نگهداری ماهی در
قایق ها استفاده می کنند اما حاال آن ها یک کوسه کوچک به داخل هر مخزن می اندازند.کوسه
چند تایی ماهی می خورد اما بيشتر ماهی ها با وضعيتی بسيار سر زنده به مقصد می رسند.
زیرا ماهی ها تالش کردند.

توصیه :
 به جای دوری جستن از مشکالت به ميان آن ها شيرجه بزنيد . از بازی لذت ببرید . اگر مشکالت و تالش هایتان بيش از حد بزرگ و بيشمار هستند تسليم نشوید. ضعف شما را خسته می کند ،به جای آن مشکل را تشخيص دهيد . عزم بيشتر و دانش بيشتر داشته و کمک بيشتری دریافت کنيد. اگر به اهدافتان دست یافتيد ،اهداف بزرگتری را برای خود تعيين کنيد . زمانی که نيازهای خود و خانواده تان را برطرف کردید برای حل اهداف گروه ،جامعه و حتی نوعبشر اقدام کنيد .
 پس از کسب موفقيت آرام نگيری د ،شما مهارتهایی را دارید که می توانيد با آن تغييرات وتفاوتهایی را در دنيا ایجاد کنيد .
 -در مخزن زندگيتان کوسه ای ندازید و ببينيد که واقعاً چقدر می توانيد دورتر بروید و شنا کنيد

