
فهرست عناوينفهرست عناوينفهرست عناوينفهرست عناوين
11...............................................................................مقدمه 

15...................................................................جشن عروسي :اولفصل 
29.........................................................هاي لن آخرين درس:مفصل دو

35..................................................هاي بد بروز ندادن عادت:فصل سوم
41..........................العاده هاي فوقسيدن به موفقيتروش ر:فصل چهارم
49.........................................................ها يادآوري موفقيت:فصل پنجم
55.........................................................فكر كردن به نگراني :فصل ششم
61.......هاي تو در گذشته چه كساني بودند؟ ترين مربيبزرگ:فصل هفتم
67............................................................... كلمات يجادو:فصل هشتم
73.............................................................عباراتي روي ديوار :فصل نهم
79......ها اضافه كن ا به سالات و زندگي رها را به زندگيسال:فصل دهم

87.............................................تان را اصالح كنيد نگرش:فصل يازدهم
95..........................................................ي اهداف دسته:فصل دوازدهم



پروا تا ابدرها و بي/  10

109.................................كارآيي در مقايسه با مؤثر بودن :فصل سيزدهم
113................................................آره، يه مطلب ديگه :فصل چهاردهم
121.........................................................ها ارزشِ ارزش:فصل پانزدهم
127...................................................................پيچيدن :فصل شانزدهم
139....................... مرگ ما را از هم جدا كند تا زماني كه:فصل هفدهم
147..........................................................اسمي نداريد؟ :فصل هجدهم
155.................................................تأثير تحسين در جمع :فصل نوزدهم
161..............گير و زودرنج هاي سختسروكار داشتن با آدم:فصل بيستم

167...............................................................تمركز :فصل بيست و يكم
173....................................................بدبيني و تعلل :فصل بيست و دوم
179...........................ث ي به جا گذاشتن ميرا درباره:فصل بيست و سوم

183..................................ي قاضي قضاوت درباره:فصل بيست و چهارم
187........................................................... صداقت :فصل بيست و پنجم
193............................................پندهايي براي ذهن :فصل بيست و ششم

198..........................................................................ي نويسندهدرباره



فصل اول

»»»»جشن عروسيجشن عروسيجشن عروسيجشن عروسي««««
 سال 19 ساله شده بود و همسرش 21 تازه لن. عروسي ساده بوديك 
اش روي  رنگخرماييبلندموهاي . دختر زيبايي بودعروس، . داشت

سن ها خيلي كمگفتند كه آنهمه مي. اش ريخته بودپيراهن سفيد عروسي
بايد . شان بوداين سرنوشت. كردند اين طور فكر نمي1 و شريللناما . هستند

 و از اولين باري كه همديگر را ديدند اين را ،كردندازدواج ميبا هم 
.دانستندمي

ي مدرسه كار  براي روزنامهلن. ها در دبيرستان با هم آشنا شدندآن
آموزان مصاحبه و  آن بايد با دانشدراي بود كه كرد و مسئول پروژهمي

1- Cheryl
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ا از براي اين كار يك ضبط صوت قديمي ر. كردشان را ضبط ميصداي
ت مربوط به آن پروژه را سؤاال از شريل لنوقتي . پدرش قرض گرفته بود

.كردپرسيد شريل با اشتياق در چشمان او نگاه ميمي
عشق اول.  استرؤياي پرنده و مثل يك عشق مانند نشستن روي قاليچه

. شناخت قرار گرفته بود و سر از پا نميتأثير تحت لن. ترين استهميشه عميق
بسياري از ما با گذشت زمان فراموش . ي مخدر است مثل يك مادهعشق
.گير هستندكنيم كه اولين احساسات عاشقانه چقدر شديد و نفسمي

ترين حسي است عشق، شديد. ي عشق قدرتمند نيستهيچ چيز به اندازه
يانگيزه و انرژكند و به انسانعشق خالقيت را فعال مي. شناسدكه انسان مي

شان  با دختران ديگري نيز آشنا شده بود اما هيچ كداملن.بخشدميمضاعف
.چنين احساسي در او ايجاد نكرده بودند

راضي كردن شريل .  دليلي براي موفقيت داده بودلنشريل به 
. خواست همين طور باشدخدا هم مي.  بودلنترين آرزو و تنها هدف بزرگ

دانست كه ازدواج با او كار  ميلن، با شريلآشناييبعد از چهار سال 
شركت توليدهاي يكطرح فروش لنشغل . او آماده بود. درستي است

. ماندجا ميوقت در آنرفت و تا ديراو زود سر كار مي. ي كولر بودكننده
يك روز خودش مالك آن به خيالش . هاي بزرگي در سر داشترؤيالن

 سپس مدير ،ابتدا فروشنده. داشتي ده ساله او يك برنامه. شد ميشركت
 به اين .شدميآخر مالك آن شركت دست  سپس مدير عامل و ،فروش

 از لن. ترتيب وارد كار فروش خدمات شد كه پول زيادي در آن بود
.كردهايش با كسي صحبت نميآرزو
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وقتي خوردن تخم . اش او را براي صبحانه بيرون برد در روز عروسيلنپدر 
 پدرش يك كالسور زيبا را روي ميز گذاشت كه ،ان تست تمام شدها و نمرغ

. تعجب كرده بودلن. يك كتاب جلد چرمي درون آن قرار داشت
ي دهندهخوام به تو بدم نشون، چيزي كه ميلن«:  گرمي گفتهپدرش ب

ها خيلي كني توجه به اونمسائليه كه وقتي زندگي مشترك رو شروع مي
ها، ها ايدهاين. ها رو تو زندگيت به كار ببريم اين درساميدوار. اهميت داره

اميدوارم . هايي هستن كه من در طول عمرم كسب كردماشتباهات و درس
بعد وقتي به . ها تو ذهنت حك بشنها رو بخوني و اين درسمدام اون

ها رو به اين توني اونخوري ميها و الهامات جديدي بر ميها، ايدهدرس
فقط در اين . هاي خودت ازشون استفاده كننافه كني تا بچهدفترچه اض

».توني از سفر زندگي لذت ببري و اون رو به خوبي درك كنيصورته كه مي
 را آنلنوقتي . گذار بودتأثير بسيار لناين كتاب جلدچرمي در زندگي 

يدر نمايشنامه: لن اين صفحه را با خود خواند.صداي قيژقيژي دادباز كرد 
ي زيبا وجود دارد كه در آن پولونيوس در هملت، اثر ويليام شكسپير، يك صحنه

اين همان .  استاليرتيساش  ساله18ي خود به پسر هاي پدرانهي درسحال ارائه
ي تلخ زندگي هر پدري است كه شاهد رفتن پسرش به دانشگاه، ارتش و يا لحظه

واقعاًانگيزي است زيرا غمي  لحظه،اين لحظه. شروع يك زندگي مستقل است
اي است كه كند كه اين آخرين لحظهدر چنين موقعيتي يك پدر حس مي

 قبالً به او بگويد، اما ههايي را بزند كه دوست داشتي حرفتواند به پسرش همهمي
با چنين حسي . ه است يا اين كه وقتي را به اين كار اختصاص ندادهيا يادش رفت

...نويسممياست كه اين را برايت 


