
٩٠/١٠اصل 



استفن كاوي: نويسنده

را کشف کنيد 90/10اصل 

این اصل، زندگی شما را دگرگون خواهد کرد
)یا حداقل، روش شما در عکس العمل به مسائل را متحول خواهد کرد(



اين اصل چيست؟

از زندگي، آن چيزي است كه% ١٠
.براي ما اتفاق مي افتد

از زندگي را خود شما با واكنش هايتان به% ٩٠و ... 
.امور تعيين مي كنيد



اين يعني چه؟

يعني
از اتفاقاتي كه برايمان مي افتد% ١٠ما واقعا بر 

.هيچ كنترلي نداريم



. ما نمي توانيم ماشين در حال سقوطي را از سقوط كردن بازداريم
.هواپيما ممكن است دير برسد و تمام زمان بندي هاي ما را به هم بريزد

.يك راننده ديگر ممكن است ما را در ترافيك اسير كند



.هيچ كنترلي نداريم% ١٠ما بر اين 

.ديگر، فرق دارند% ٩٠اما، 
.تعيين مي كنيد» شما«بقيه را % ٩٠

چگونه؟
.با عكس العمل هايتان



.چراغ خطر را شما كنترل نمي كنيد
.اما، شما مي توانيد واكنش خود را به آن كنترل كنيد

.اجازه ندهيد مردم شما را احمق فرض كنند
.مي توانيد واكنش هاي خود را كنترل نماييد» شما«

...اجازه بدهيد مثالي بزنم 



.شما با خانواده تان در حال صرف صبحانه هستيد
دست دخترتان به فنجان قهوه مي خورد و فنجان روي

.لباس كار شما مي ريزد

.شما روي اين اتفاق، هيچ كنترلي نداريد

بعد چه اتفاقي مي افتد؟
.اين، با واكنش شما تعيين مي شود



.شما فرياد مي زنيد
.دخترتان را به خاطر ريختن قهوه، با خشونت سرزنش مي كنيد

.او شروع به گريه مي كند

بعد از سرزنش دختر، رو به همسرتان كرده و
او را به خاطر گذاشتن فنجان نزديك لبه ميز

.مواخذه مي كنيد
.و يك درگيري لفظي پيش مي آيد

.با عصبانيت، به طبقه باال رفته و لباستان را عوض مي كنيد
به طبقه پايين برگشته، و دخترتان را مي بينيد كه در حاليكه گريه مي كند،
.مشغول تمام كردن صبحانه اش است تا براي رفتن به مدرسه حاضر شود

.او از سرويس مدرسه هم جا مي ماند



.همسرتان رفته، چون بايد زودتر سر كارش مي رسيد
.شما به سوي ماشين مي دويد تا سريع تر دخترتان را به مدرسه برسانيد

چون دير شده،
كيلومتر در ساعت، ٧٠با سرعت 

.كيلومتر بر ساعت است مي رانيد ٥٠در جايي كه حداكثر سرعت مجاز، 



دالر جريمه، ٦٠دقيقه تاخير و پرداخت  ١٥با 
.به مدرسه مي رسيد

.دختر شما، بدون خداحافظي، پياده شده و به طرف ساختمان مدرسه مي رود

دقيقه تاخير، ٢٠پس از رسيدن به محل كار، و با 
.متوجه مي شويد كه كيفتان را جا گذاشته ايد

.اين طور كه پيش مي رود، به نظر مي رسد بدتروبدتر شود. امروز بسيار بد شروع شد
.به هرحال منتظر مي مانيد تا به خانه برسيد



و به خانه كه مي رسيد، متوجه اشكالي در رابطه همسر و 
. دخترتان با خود مي شويد

چرا؟
.به خاطر رفتاري كه صبح انجام داديد

چرا شما چنين روز بدي داشتيد؟



آيا قهوه باعث شد؟) الف
آيا دختر كوچك باعث شد؟) ب
آيا پليس باعث شد؟) ج
باعث شديد؟» شما«آيا ) د

.است» د« جواب، گزينه 



.شما هيچ كنترلي بر اتفاقي كه براي فنجان قهوه افتاد نداشتيد

ثانيه ٥اما چگونگي واكنش شما در آن 
.باعث پديد آمدن آن روز بد شد

.

:اين چيزي است كه آن روز، مي توانست و مي بايد اتفاق مي افتاد



.قهوه روي لباس شما مي ريزد

.دخترتان بغض مي كند

:شما به ماليمت مي گوييد
»اشكالي نداره عزيزم، فقط از اين به بعد بيشتر دقت كن«

.سريع، يك حوله برمي داريد و به اتاق باال مي رويد، لباستان را عوض مي كنيد
از پشت پنجره، دخترتان را مي بينيد. كيفتان را برمي داريد، مي رويد طبقه پايين

.كه سوار سرويس مدرسه اش مي شود
.او برمي گردد و براي شما دست تكان مي دهد

. دقيقه زودتر، با سالمي شادمانه به همكاران، از راه مي رسيد ٥شما 

تفاوت را احساس مي كنيد؟



دو سناريوي متفاوت
هر دو با يك شروع

و هر كدام، با پاياني متفاوت

چرا؟
.به خاطر نوع واكنش شما

بر چيزي كه% ١٠شما، واقعا بيش از 
.در زندگي تان اتفاق افتاد، كنترل نداشتيد

.بقيه، با واكنش شما مشخص شده است% ٩٠



:را مي آوريم ٩٠/١٠در اينجا چند روش براي به كار بستن اصل 

اگر كسي، عليه شما چيزي گفت،
.مانع نشويد

. اجازه بدهيد آتش حمالتش خاموش شود
شما نبايداجازه بدهيد كه نظرات منفي

.روي شما تاثير بگذارد

.و بهترين عكس العمل را انجام دهيد تا روزتان خراب نشود
يك عكس العمل اشتباه، ممكن است منجر به ازدست دادن يك دوست،

.اخراج شدن، يا به شدت عصبي شدن شود



اگر كسي در ترافيك راه شما را ببندد، عكس العمل شما چيست؟

آيا تعادلتان را از دست مي دهيد؟
) يكي از دوستان خود من، فرمانش به همين خاطر كج شده بود(يا به فرمان مي كوبيد؟ 

آيا ناسزا مي گوييد؟ يا آمپر مي چسبانيد؟
ثانيه ديرتر به سر كار برسيد؟ ١٠چه كسي نگران است اگر شما 

چرا اجازه مي دهيد ماشين هاي ديگر باعث شوند رانندگي شما خراب شود؟



را به خاطر بياوريد، ٩٠/١٠اصل 
.و اصال نگران نباشيد

.به شما گفته اند كه شغلتان را از دست خواهيد داد
چرا آزرده و بي خواب شده ايد؟

.اين مشكل حل خواهد شد

اين انرژي و وقتي كه صرف نگراني مي كنيد را 
.صرف يافتن يك كار جديد كنيد



.  و اين باعث مي شود كه زمانبندي امروز شما فشرده تر شود. هواپيما تاخير دارد

چرا ناراحتي خود را سرِ خدمه پرواز خالي مي كنيد؟
.او بر آنچه پيش مي آيد، كنترلي ندارد

چرا عصبانيت؟ . از زمانتان براي مطالعه، يا شناختن بقيه مسافران استفاده كنيد
.اين كار، وضع را خراب تر خواهد كرد



.را مي دانيد ٩٠/١٠اكنون شما اصل 
.آن را به كار بگيريد تا از نتايج آن شگفت زده شويد

.امتحان آن ضرري ندارد

.فوق العاده است ٩٠/١٠اصل 
.افراد اندكي اين اصل را مي دانند و آن را به كار مي گيرند

نتيجه؟

!خودتان آن را به چشم خواهيد ديد



ميليون ها انسان از مهار نكردن استرس، 
باليا، مسائل و سردرد

.رنج مي برند

را درك كرده، ٩٠/١٠همه ما بايد اصل 
.و آن را به كار ببريم

!آن اصل مي تواند زندگي شما را تغيير دهد

...از آن لذت ببريد ... 

فقط نيروي اراده الزم است تا خود را مجاب كنيم  
.تمرين بيشتري داشته باشيمو 



به طور قطع، هر كاري كه ما انجام مي دهيم، بخشيدن، صحبت كردن، يا حتي فكر كردن، مانند 
...آنها به سوي ما بازمي گردند. بومرنگ هستند

...اگر مي خواهيم چيزي دريافت كنيم، مي بايست اول ياد بگيريم كه ببخشيم
ممكن است با دستان خالي از دنيا برويم، 

...اما قلب ما از عشق لبريز خواهد بود

و كساني كه عاشق زندگي هستند نيز،
.اين احساس در قلبشان حك شده است


