
  خواسته تان را از سيستم سلف سرويس اين جهان درخواست كنيد

 گوشه يك در نيستيد مجبور ها رستوران مدل اين در …است افتاده سرويس سلف هاي رستوران به گذرتان حال به تا حتما

 مقدار و نوع انتخاب براي دستتان و باشيد جريان در توانيد مي شما. كند ثبت را تان سفارش تا باشيد گارسون منتظر و بشينيد

 استفاده سرويس سلف سيستم از نيز ما هستي جهان كه بيايد توجه جالب برايتان موضوع اين شايد .است باز غذايتان

 اند داده قرار شما براي ميزي آن در و است برخوردار سرويس سلف از هستي جهان كه دارد حقيقت كامال اين بله ! كند مي

 .برويد آن سمت به و كنيد حركت كافيست فقط  …اند گذاشته آن روي بر را موفقيت و ثروت سالمتي، ،خوشبختي كه

 پول، خوشبختي، روند مي جلو ها آن مانند؛ نمي بقيه منتظر و نشينند نمي گوشه يك دارند، زيادي اشتهاي و جسارت اي عده

 .پردازند مي نيز را آن بهاي و دهند مي قرار شان زندگي بشقاب در را موفقيت و سالمتي

 بيايد، سراغشان به هستي گارسون و شود ها آن نوبت تا نشستند ساكن گوشه، يك در خود هاي صندلي روي ديگر اي عده ولي

 ! نه يا شد خواهند راضي كه نيست معلوم پايان در و كند ثبت را شان سفارش

 و بمانند جا يك كه اين يا كنند حركتي و شوند بلند يا دارند انتخاب دو ها آن و نيست كار در گارسوني موارد تر بيش در البته
 بودن پر خاطر به و است ديگر يها آدم زندگي بشقاب روي چشمشان اوقات اكثر افراد، گونه اين نشود؛ عايدشان چيزي هيچ

 .شوند مي ناراحت و خورند مي جوش و حرص ديگران بشقاب

 حسرت شان هميشگي كار و برند نمي هم زندگي از لذتي هيچ بلكه كنند، نمي خودشان بشقاب كردن پر يبرا تالشي تنها نه آنها

 …بزند رقم بدتري عواقب و شود تبديل حسادت به ها آن حسرت اين است ممكن البته  .است خوردن

 در مشهور نويسنده اين ،خورد چشمم به ايرلندي معاصر فيلسوف و نويسنده» فاكس امت« ي باره در جالبي داستان پيش روز چند

 از كه ذهنيتي به توجه با او .رفت كشور اين در رستوراني به غذا صرف براي كه است نوشته آمريكا به خود سفر اولين خاطرات

 ثبت را سفارشش تا نيامد سراغش به كس هيچ اما اند؛م پيشخدمت منتظر و نشست ايگوشه در داشت، كشورش هاي رستوران

 آرامش با حاال اما بودند، شده سالن وارد ديرتر خيلي كه كرد مي نگاه افرادي به ناراحتي و تعجب با او و شد مي سپري زمان .كند

 چرا ام،نشسته اينجا كه است هدقيق 20 من :پرسيد بود نشسته اش كناري ميز در كه مردي از دلخوري با باالخره .خوردند مي غذا

 سلف« اينجا : گفت او جواب در مرد ! غذايي صرف مشغول و آمدي من از تردير شما اما كند؟نمي توجه من به پيشخدمت

 .كنيد ميل را غذايتان و كرده پرداخته را پولش برداريد، خواهيدمي كه هرچه و برويد رستوران انتهاي به بايد شما ست؛» سرويس

 .دارد را سرويس سلف حكم هم زندگي كه بفهمد و رود فرو فكر به فاكس امت تا شد باعث اتفاق اين

 و بدهيم خودمان به حركتي كه اين جاي به ما تر بيش و اند گرفته قرار ما برابر در غم و شادي موقعيت، فرصت، ها، اتفاق ي همه
 اين محو و ايمچسبيده خود صندلي به حركتبي برداريم، قدمي دند،كر آماده برايمان ميز روي كه امكاناتي آوردن دست به براي

 .خوريم مي جوش و حرص شده شان نصيب بيشتري سهم ها آن كه اين از و دارند چه خود بشقاب در ديگران كه هستيم

 بدون كنيد، نمي تالشي زندگي بشقاب در ها آن گذاشتن و روياهايتان برداشتن براي و كنيد مي عمل روش همين به هم شما اگر

 .خورد خواهيد را ديگران پر بشقاب حسرت فقط و ماند خواهيد گرسنه شك

 .است كردن حركت و تان صندلي از كندن دل آن و داريد اختيار در راه يك فقط روياهايتان آوردن دست به براي شما

 در ما تربيش .باشد شما موفقيت ي كننده تضمين واندت مي داريد مي بر روياهايتان سمت به كه اولي هاي قدم كه كنيد باور بايد

 درجا و چسبيم مي صندلي به عمرمان آخر تا داريم، شدن بلند از كه ترسي دليل به و هستيم مشكل دچار اول قدم برداشتن

 .زنيم مي

  .زنيم مي زمين را خود بايستيم، كه اين بدون ما واقع در

 در اما نرسد خواست مي كه چيزي آن به دقيقا شايد گيرد مي قرار مسير در كه كسي زيرا است؛ باخت نوع بدترين باخت نوع اين

 .است ايستادن براي شجاعت آن ترين مهم كه آورد مي دست به زياد چيزهايي حركتش مسير



 و حال و آورديم مي دست به زيادي چيزهاي ،رفتيم مي سالن انتهاي تا فقط ايرلندي، ي نويسنده اين مثل ما از بسياري اگر شايد
 بايد دهيد، انجامش بتوانيد كه داريد دوست يا دهيد انجام توانيد مي كه كاري هر« ميگويد گوته. كرد مي فرق روزمان

 .»دارد جادو و قدرت نبوغ، خودش در جسارت، .كنيد شروعش

  .است زدن درجا و نكردن شروع ما، از بسياري مشكل

 بهتري دستاوردهاي و نتايج به لحظه هر و هستند پيشرفت حال در نيز روز هر و اند رسيده موفقيت به كه افرادي تفاوت بزرگترين

 .بياورند موفقيت و خوب حال برايشان بقيه نماندند، منتظر ها آن كه است اين در خورده شكست افراد با رسند مي

 و باشيد داشته خوبي حال خواهيد مي هم شما اگر. كردند حركت روياهايشان آوردن دست به براي و اند كنده صندلي از دل ها آن
 .برسيد ثروت و المتيس خوشبختي، موفقيت، به

  برداريد، تان زندگي مقايسه از دست بايد .١

  بزنيد، كنار را منفي افكار .٢

 شويد بلند و برداشته ديگران بشقاب از را نتا چشم .٣

  .برداريد خواهيد مي كه چه آن هر و برويد هستي سرويس سلف سراغ .٤

 در كه ثروتي و ها موفقيت  …است تان پايداري و تالش آن بهاي ترين مهم كه دارد بهايي نيز سرويس سلف سيستم اين البته

 هاي قدم بشقاب اين محتويات پشت است، نيامده دست به ماندن منتظر و نشستن با شك بدون بينيد مي تان دستي كنار بشقاب

 .دارد وجود آن به رسيدن براي

 هم شما اگر. دهند مي ربط شانس به را چيز همه و برند نمي ها تالش و ها حركت اين به پي بازنده، هاي انسان از بسياري متاسفانه

 از پر ميزي با هستي جهان .كنيد حركت و كرده رها را تان صندلي االن همين ايد، نشسته و داريد قرار اي مشابه وضعيت در

 .است شما منتظر … و خوشبتي موفقيت،

 


