ُویطَ یک جایگشیي ّجْد دارد؛ آیٌذٍی ضخصی ّ حزفَای خْد
را کطف کٌیذ ّ ضکل دُیذ
ایي کتاب سًذگی ضوا را تغییز خْاُذ داد
ایي کتاب ،در حمیمت اّلیي راٌُوای جاهع تزای کوک تَ
ضواست ،تا تتْاًیذ آیٌذٍ ی فزدی ّ حزفَ ای خْدتاى را
ضکل دُیذ؛ فارغ اس ایٌکَ در اتتذای راٍ تحصیالت داًطگاُی
خْد ُستیذ ،یا در اتتذای دّرٍی کاری ّ ضغلی ،یا در حال
ایجاد یک ضغل آساد ّ یا ایٌکَ در ضُزف ًشدیک ضذى تَ
دّراى تاسًطستگی تاضیذ؛ تَ ُز حال ایي کتاب تِتزیي
راٌُوا تزای جِت دُی هسیز آیٌذٍ ی ضواست .در ایي کتاب
یاد خْاُیذ گزفت تا تا یکی اس رّش ُای لْی ّ تاییذ ضذٍی
آیٌذًٍگزی یعٌی رّش سٌاریْ تا تغییزات هْاجَ ضْیذ ّ
آیٌذٍی ضخصی ّ یا کاری ّ حزفَای خْدتاى را تضویي کٌیذ.
در ُز هزحلَ ای اس سًذگی کَ لزار داریذ ًاگشیز تا آیٌذٍ
ای هثِن رّتزّ ُستیذ ّ ایي خْد اُویت آیٌذٍ ًگزی ّ پیص
ًگزی را ًطاى هیدُذ .در ُز صْرت یا تا تغییزات تحویلی
اس سْی دیگزاى هْاجَ ُستیذ یا خْدتاى تایذ تا گذر سهاى
سًذگی را تزای اًطثاق تا ضزایط ّ تِثْد هستوز دچار

تغییزاتی کٌیذ ...در غیز ایٌصْرت سًذگی رًّذ ًشّلی یا
راکذ تَ خْد خْاُذ گزفت ّ ایي تَ ُیچ ّجَ هطلْب ًیست.
لذا ایي کتاب تَ ّالع یک راٌُوای عولی ّ کارتزدی تزای
ضواست تا تتْاًیذ آیٌذٍ ی خْدتاى را خْدتاى تساسیذ ّ
ضکل دُیذ.
ایي کتاب تزای ایٌکَ خیلی سادٍ چگًْگی اجزای فزآیٌذ را
تَ ضوا یاد تذُذ ،طی گامُای فزآیٌذ اس چِار استعارٍ کَ
در ّالع در ایي کتاب تَ ًام چِار ضخص هعزفی هی ضًْذ،
استفادٍ هیکٌذ.
یک داًطجْ ،یک هذیز کَ در تحزاى هیاى سالی سًذگی خْد
لزار دارد ،یک کارآفزیي ّ یک کارهٌذ تاًک کَ در ضزف
تاسًطستگی لزار گزفتَ است.
ضوا در کتاب عوالا خْد را در لالة یکی اس ایي ًمص ُا
خْاُیذ یافت ّ تا جزیاى کتاب ُوزاٍ خْاُیذ ضذ تا
تتْاًیذ تَ ضکی عولی اس هشایای رّش سٌاریْ در سًذگی
ضخصی ّ اهْر حزفَای خْدتاى تِزٍ هٌذ ضْیذ.
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