ﮐﺘﺎب ﭼﻪ ﮐﺴ ﭘﻨﯿﺮ ﻣﻦ را ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮد )ﮐﺘﺎب ﻣﺘﻨ + ﮐﺘﺎب ﺻﻮﺗ(
ﻟﯿﻨ ﻣﻘﺎﻟﻪhttps://mlmarketing.ir/?p=137 :
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﺳﺠﺎد ﺻﻔﺮی
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ :

ﮐﺘﺎب ﭼﻪ ﮐﺴ ﭘﻨﯿﺮ ﻣﻦ را ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮد ،ﮐﺘﺎﺑﯿﺴﺖ ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ اﺛﺮ دﮐﺘﺮ اﺳﭙﻨﺴﺮ ﺟﺎﻧﺴﻮن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺨﯿﻠ
وﺟﻮد دارﻧﺪ» ،اﺳﻨﯿﻒ« و »اﺳﺮی« ﮐﻪ دو ﻣﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ و دو اﻧﺴﺎن ﮐﻮﭼ ﺷﺪه »ﻫﻢ« و »ﻫﺎ« ،اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه
دروﻧ ﻣﺎ را ﺑﺪون در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻦ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻧﮋاد ﯾﺎ ﻣﻠﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ از اﯾﻦ ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ :ﻣﺜﻞ اﺳﺮی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﻨﺪ و اﻗﺪاﻣ ﺳﺮﯾﻊ دارد ﯾﺎ ﻣﺜﻞ »ﻫﻢ« ﮐﻪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻓﺮار اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯿﺘﺮﺳﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ و
رﯾﺴ ﻧﻤﯿﻨﺪ .ﯾﺎ ﻣﺜﻞ »ﻫﺎ« ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ درک ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻐﯿﺮات ﺧﻮد را ﺑﺎ آن وﻓﻖ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻣﯿﻨﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾ از ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﻨﯿﻢ وﻟ ﻫﺪف ﻣﺎ ﯾ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک دارد :ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻂ از ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط زﻧﺪﮔ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات…ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﺻﺤﯿﺢ در ﻫﺰار ﺗﻮی زﻧﺪﮔ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ.اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از  ۳ﺑﺨﺶ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اول:اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﺲ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪادی ﻫﻤﻼﺳ ﻗﺪﯾﻤ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ دﯾﺪار ﮐﺮده و درﺑﺎرﻫﺘﻼش ﺧﻮد ﺑﺮای روﯾﺎروﯾ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در
زﻧﺪﮔ ﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﺨﺶ دوم :داﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﮐﺴ ﭘﻨﯿﺮ ﻣﻦ را ﺑﺮده اﺳﺖ ﻧﺎم دارد.ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺘﺎب ﭼﻪ ﮐﺴ ﭘﻨﯿﺮ ﻣﻦ را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮد را ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺘﻨ و ﺻﻮﺗ و ﺑﺎ ﻟﯿﻨ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ام ال ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺨﺸ از ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداﻣﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺘﺎﻗﻢ ﮐﻪ داﺳﺘﺎﻧ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻢ

ﮐﻪ در ﭘﺲ داﺳﺘﺎن » ﭼﻪ

ﮐﺴ ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺮا ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮد؟ « وﺟﻮد دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪه و در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ آن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و از آن
ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ و در اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎ دﯾﺮان ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﯾﻢ.
اﯾﻦ داﺳﺘﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﮐﺘﺎب » ﻣﺪﯾﺮ ﯾ دﻗﯿﻘﻪای « را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﭙﻨﺴﺮ ﺟﺎﻧﺴﻮن ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،آن را از زﺑﺎن او ﺷﻨﯿﺪه و
اﻧﺘﻈﺎر ﭼﺎپ آن را داﺷﺘﻢ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﭼﻘﺪر زﯾﺒﺎﺳﺖ و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
» ﭼﻪ ﮐﺴ ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺮا ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮد؟ « داﺳﺘﺎﻧ اﺳﺖ درﺑﺎرهی ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ ﮐﻪ در ﯾ ﻫﺰارﺗﻮ ) ﻣﺎز ( رخ ﻣدﻫﺪ .ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﺎﻟﺐ در
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﻨﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻨﯿﺮ اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ در زﻧﺪﮔ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻋﻢ از ﯾ ﺷﻐﻞ ،ﯾ راﺑﻄﻪ ،ﭘﻮل ،ﺧﺎﻧﻪای

ﺑﺰرگ ،آزادی ،ﺳﻼﻣﺘ ،آﮔﺎﻫ ،آراﻣﺶ روﺣ ﯾﺎ ﺣﺘ ورزﺷ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﯾﺎ ﺑﺎزی ﮔﻠﻒ.
ﻫﺮ ﯾ از ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭘﻨﯿﺮ ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻ دارﯾﻢ و در ﭘ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﮔﺮ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ راﺿ ﻣﺷﻮﯾﻢ.
اﻏﻠﺐ ﺑﻪ آن دل ﺑﺴﺘﻪاﯾﻢ و اﮔﺮ آن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﯾﺎ ﮐﺴ آن را از ﻣﺎ ﺑﯿﺮد ﺿﺮﺑﻪی ﺗﺎن دﻫﻨﺪهای ﺑﻪ ﻣﺎ وارد ﻣآﯾﺪ.
در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن » ،ﻫﺰارﺗﻮ « ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺟﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد وﻗﺖ ﻣﮔﺬراﻧﯿﺪ :اﯾﻦ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
آن ﮐﺎر ﻣﮐﻨﯿﺪ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ راﺑﻄﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔ ﺑﺎ دﯾﺮان دارﯾﺪ….
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