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لذت هی بزین ّلی  ُوَ ی ها اس تواضای کارتْى پت ّ هت

ُویطَ در پایاى داستاى، دلواى بزای ایي دّ ضخصیت دّست 

داضتٌی هی سْسد؛ چْى با ّجْد ایي کَ تالش سیادی هی کٌٌذ ّ 

السم بزای هْفقیت را دارًذ، ّلی ُزگش هْفق ًوی ُوَ ی اهکاًات 

  ؟هی داًیذ چزا ضًْذ.

آى ُا بلذ ًیستٌذ کارُای سادٍ را بَ درستی اًجام دٌُذ ّ رّش 

ُای سادٍ ّ درست بزای اًجام کارُا را تبذیل بَ رّش ُای 

پیچیذٍ هی کٌٌذ ّ اًزژی خْد را اس دست هی دٌُذ ّ در پایاى 

    .ضکست هی خْرًذ

 

بزای هْفق ضذى السم است رّش ُای درست بزًاهَ ریشی، 

را یاد بگیزیذ ّ آى ُا را اجزا کٌیذ درص خْاًذى ّ آسهْى دادى 

َ هْفقیت ًشدیک تز ضْیذ.تا پیطزفت کٌیذ ّ ب  

.استاًجام درست کارُای سادٍ هْفقیت،  اّلیي کلیذ  

 

 گالم )Glum( را کَ هی ضٌاسیذ؛ یکی اس ضخصیت ُای کارتْى سفزُای گالیْر. 

، فکز هی داضتٌذخْدش ّ دیگزاى گالم عادت داضت ُوَ را ًااهیذ کٌذ ّ با ّجْد تالش سیادی کَ 

دّست داضت، هْفق ضْد  ی داستاىاّ ُن هثل بقیَ ی ضخصیت ُا ذ.ًخْرهی کزد ضکست 

 ّلی فقط بَ ًقاط هٌفی تْجَ هی کزد ّ تالش گزٍّ ّ ًقاط قْتطاى را ًوی دیذ.

زای هْفق ضذى بایذ اًگیشٍ داضت ّ با دیذى ًقاط ضعف ّ ضکست ُای کْچک ًااهیذ ًطذ. ب

ی  تا اداهَضْیذ قْی ّ با تجزبَ ذ ًّ باعث هی ضْپلی بَ سْی هْفقیت ُستٌذ  ضکست ُا

.ذتز طی کٌی هسیز هْفقیت را بِتز ّ ُذفوٌذ  

است.اهیذ ّ اًگیشٍ دّهیي کلیذ هْفقیت،   
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پیٌْکیْ یک پسز چْبی بْد ّ دلص هی خْاست تبذیل بَ یک پسز ّاقعی ضْد. اّ بزای رسیذى 

کزد ّلی چْى باسیگْش ّ سز بَ ُْا بْد، اس رسیذى بَ خْاستَ اش بَ آرسّیص تالش سیادی هی 

 باس هی هاًذ.

ًطذ ّ آى قذر تالش کزد تا ایي کَ ، خستَ آرسّیصپیٌْکیْ ُزگش اس تالش کزدى بزای رسیذى بَ 

ذ.تبذیل بَ یک پسز ّاقعی ض  

یت بزد ّ بَ خاطز هْفق بزای رسیذى بَ آرسّ بایذ تالش کزد ّ خستَ ًطذ. اس تالش کزدى لذت

خْضحال ضذ ّ بزای حفظ آى ُا تالش کزد. ُای کْچک  

است.تالش کزدى ّ اداهَ دادى سْهیي کلیذ هْفقیت،   

 

اى آهادٍ فزض کٌیذ یک چزاغ جادّ داریذ ّ ُز چیشی کَ دّست داریذ، در چطن بزُن سدًی بزایت

را ُا  ّلی رفتَ رفتَ آى لذت هی بزیذ ،بذست هی آّریذاّایل اس داضتي آى چیشُایی کَ  هی کٌذ.

ّ داضتي آى ُا  الضی ًکزدٍ ایذت ضاى چْى بزای بذست آّردى، هی دُیذبَ راحتی اس دست 

 لذتی بزایتاى بَ ُوزاٍ ًذارد.

ّقتی ُذفی داریذ ّ بزای رسیذى بَ آى تالش 

هی کٌیذ، بایذ بَ خاطز تالش ُایتاى خْضحال 

باضیذ ّ اس آى ُا لذت ببزیذ. قذر سخت کْضی 

آى، خْدتاى را تطْیق  ا بذاًیذ ّ بَ خاطزخْد ر

ًقاط قْت خْد را ضٌاسایی کٌیذ ّ بزای  کٌیذ.

 حفظ آى ُا تالش کٌیذ.

است. حفظ ًقاط قْت، هْفقیتچِارهیي کلیذ   

 

هْفق باضیذ......  
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