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داستانک

روزی پادشاهی بود که می خواست
کلیه تعالیم خردمندانه روزگار خود
را گردآوری کند .او تمام علمای
کشورش را فراخواند و به آنها
دستور داد تا در اسرع وقت این کار
را انجام داده و نتیجه را در یک کتاب
به او ارائه دهند.
آنها نیز تحقیق خود را شروع کردند
و بعد از یک سال با دردست داشتن
کتاب قطوری تحت عنوان (تعالیم
خردمندانه) نزد پادشاه بازگشتند.
پادشاه از این کار خشنود شد ،اما از
آنها خواست تا کتاب را فشرده تر و
موجزتر کنند.
بعد از مدتی در حالی که حجم
کتاب را به یک فصل رسانده
بودند بازگشتند .اما باز هم پادشاه
گفت که کتاب را فشرده تر کنند.
سرانجام حاصل کار یک جمله شد.
وقتی پادشاه آن جمله را خواند
بسیار خوشحال شد و گفت« :این
خردمندانه ترین تعلیم روزگار
است».
آن یک جمله ساده این این بود:
« بهای هر چیز را باید بپردازی »
......
در شبی زیبا ،مراسم کنسرت
تک نوازی یکی از استادان موسیقی
برگزار شد .تماشاگران از فرط شادی
فریاد می زدند و تشویق می کردند.
پس از مراسم یکی از تماشاگران
به طرف استاد موسیقی دوید و به
او گفت :حاضرم نصف زندگی ام را
بدهم تا بتوانم مثل شما ساز بنوازم.
استاد در جوابش لبخندی زد و گفت:
من نیز همان کار را کردم.
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دوستان و همراهان همیشگی گاهنامه مسیر موفقیت سالم؛
خیلی خوشحالم که با شماره دیگری از گاهنامه مسیر موفقیت در کنار شما هستم.
در این شماره به ادامه مبحث نحوه دریافت انرژی که اولین سوال اساسی در شناخت تیپ شخصیتی به
روش  MBTIاست ،می پردازیم.
همانطور که حتما ً در شماره قبلی مطالعه نمودید ،در ابتدا به معرفی افراد درونگرا پرداختیم و در این شماره
شما را با افراد برونگرا آشنا می کنیم.
در ابتدا به دو تصور اشتباهی که در رابطه با افراد برونگرا وجود دارد را اشاره می کنم:
اکثرا این تصور را دارند که تعداد افراد برونگرا بیشتر از افراد درونگراست ،این تصور طبق آخرین
تحقیقات که در جامعه آمریکا صورت گرفته است ،اشتباه است (طبق این تحقیق تعداد برونگراها و
درونگراها در آن جامعه تقریبا ً برابر است)؛ اما برونگراها معموال ً به دلیل نوع رفتارشان ،بیشتر به چشم
می آیند و دیده می شوند.
دومین تصور اشتباه این است که افراد برونگرا نسبت به درونگراها باهوش ترند ،در صورتی که هر کدام
از شانزده ترجیح در تیپ شناسی  MBTIبه یک اندازه ارزشمند هستند.
حاال که تصورات اشتباه را برطرف کردیم می پردازیم به شناخت افراد برونگرا ؛
افراد برونگرا ،انرژی خود را از دنیای بیرون و اطرافشان دریافت می کنند و از اینکه در جمع باشند
احساس رضایت دارند و لذت می برند و اگر احساس کنند که قرار است تنها بمانند و ساعاتی را به تنهایی
سپری کنند و در جمع نباشند ،احساس ناخوشایندی خواهند داشت.
برونگراها دوست دارند که کانون توجه باشند .یک برونگرا را میتوانید به راحتی شناسایی کنید .معموال ً
برونگراها با صدای بلند فکر میکنند و افکارشان را بیان میکنند و به سادگی مسائل شخصی خودشان را با
بقیه افراد در میان میگذارند.
معموال ً برونگراها بیش از آن که گوش بدهند صحبت میکنند و با اشتیاق ارتباط برقرار میکنند و اگر سوالی
از آنها پرسیده شود ،به سرعت جواب میدهند و جوابشان دقیقا ً همان فکری است که در ذهنشان جریان
دارد.
برونگرا ها پهنا برایشان اهمیت بیشتری دارد و خیلی به عمق توجه نمیکنند برای همین معموال ً به چیزهای
مختلفی عالقه مند هستند.
آنها دوستان پر تعدادی دارند و بیشتر اوقات داخل تاکسی ،سوپر مارکت ،خیابان ،سینما و هر محیط عمومی
که افراد زیادیهستند ،سر صحبت را باز میکنند و یک موضوعی پیدا میکنند تا بتوانند انرژی خودشان را
از بقیه افراد بگیرند.
در ادامه این مباحث و در شماره بعدی به دومین سوال اساسی در شناخت تیپ شخصیتی در MBTI

می پردازیم و رفته رفته به کشف تیپ شخصیتی نزدیک تر می شویم.
با ما همراه باشید ...

کیارش کاظیم
مشاور و مریب بهبود فردی
متخصص تیپ شنایس

زندیگ به ما یم آموزد که
هر چیزی قیمیت دارد ...
پنیر مجاین فقط در تله موش
یافت میشود !

ایمیل مسیر موفقیت:
masirsite@gmail.com

خوشبخیت ،چیزی است
که در وجود شماست و از دیدگاه شما
سرچشمه یم گیرد.

دکتر وین دایر

در کنارتان هستیم

نظر شما چیست؟

کتاب
دانلود رایگان
ِ
« 12+1توصیه خودمانی
به آغازگران مصمم برای
شروع به اقدام »
در سایت مسیر موفقیت

