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پیشگفتار

دلیلنوشتناینکتاب
آلبرت انیشتین میگوید:

»انسان اگر می خواهد زنده بماند و به مراحل باالتر برسد،  باید روش جدیدی برای فکر 
کردن بیابد.«

چند سال پیش با کتابی مواجه شدم، که مرا به عنوان یک دانش آموز دبیرستانی تحت تاثیر 
قرار داد. نام کتاب تصویرسازی مداوم  نوشته ی کرت هنکس بود که روش تصور کردن 
مداوم ایده ها را بیان می کرد.  برای اولین بار بود که می دیدم شخصی برای فکر کردن از 

هنر نقاشی استفاده می کند،  که همین کار بعدها تم اصلی زندگی و کار من شد.  
موجود  ایده هایی  دادن  نشان  برای  ای  وسیله  تنها  نقاشی،  که  آموخت  من  به  کتاب  آن 

نیست، بلکه وسیله ای است برای جستجو، کند و کاو،  فکر کردن و تحقیق.  
این کتاب سال ها در قفسه کتابخانه من بود،  اما روزی آن را باز کردم و از اینکه هنوز مانند 

۲0 سال پیش که برای اولین بار بازش کردم، پاک،  تازه و جالب بود، خوشحال شدم.   
به سرم زد و نام نویسنده را در گوگل جستجو کردم و پس از پیدا کردن سایتش از طریق 

فرم تماس برایش پیامی ارسال کردم.  یادداشتم بسیار کوتاه بود: 
سالم کورت. 

فقط می خواهم بگویم کتاب تو تاثیر شگرفی بر من گذاشت. ممنون!
دیوید. 

از اینکه به من پاسخ داد و این کار باعث شروع گفتگو بین ما شد، خوشحال شدم.  ما با هم 
دوست شدیم و کتابی که هم اکنون در دست شماست حاصل این دوستی است. 

یک  از  فراتر  شخصیتی  کورت  که  است  این  نمی دانستم،  قبال  و  می دانم  اآلن  آنچه 
تصویرساز و طراح است.  او کسی است که تا آن زمان نامی برایش به ذهنم نمی آمد اما 
حاال می خواهم بگویم او شخصی است که در آستانه فکر می کند.  او از برخی نظرها مانند 
امتحان  باورهای خود را بشکنند،   به مردم کمک می کند  او  یک روانشناس است.  هنر 
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کنند،  در آنها جستجو کنند،  آنها را تجزیه و تحلیل کنند و تغییر دهند. غالبا این کار به 
ایجاد تغییرات شگرفی می انجامد. 

یکی از دالیلی که او می تواند این کار را خوب انجام دهد رفتار خوبش با مردم است.  او 
شخصی با رفتار گرم و مهربان است و یکی از بهترین شنوندگانی است که من می شناسم.   

او قضاوت نمی کند.  
من از کورت آموختم که بزرگترین موانع بر سر راه تغییر افراد، گروهها و مردم یک شهر 

و کشور و حتی جهان،  باورهای آنهاست.  
چند سال طول کشید تا بتوانم فلسفه ی کورت را درک کنم و مدت بیشتری طول کشید 
که بتوانم آن را در زندگی شخصی و کارم به عنوان یک مدیر و مشاور به کار ببرم.  هنوز 

هم در حال آموختن از او هستم. 
عالقه اولیه من به طراحی،  ناشی از جرقه ای بود که کار کورت در ذهن من ایجاد کرد،  
پس من نباید  از اینکه او سال ها بعد دوباره جرقه ای در من ایجاد کند و باعث رونسانسی 

در زندگی و کار من شود، شگفت زده شوم.  
من به عنوان مشاور،  برخی از ایده های کورت را در پروژه های بزرگ پیاده کردم و متوجه 
شدم موفقیت این پروژه ها حتی فراتر از بزرگترین رویاهای من بود.  هرچه بیشتر در دنیای 

سازمانها کار کردم،  بیشتر به اصل بنیادین کورت برگشتم که می گوید:
ما بیشتر به صورت نا خودآگاه باورهایمان را می سازیم،  سپس آنها ما را به زنجیر می کشند.  
آنها می توانند به ما در افزایش تمرکز  کمک کنند و ما را یاری کنند تا انسان های موثرتری 

باشیم،  اما شوربختانه می توانند ما را محدود کنند.
آنها چشم ما را به روی احتماالت می بندند و ما را در هوایی ابری،  در ترس و شک قرار 

می دهند.  
من و کورت بر سر روحی که بر دوستی حاکم است توافق داریم و می خواهیم اصول آنچه 
را که فکر آستانه ای نامیده ایم طراحی و گسترش دهیم،  در عین حال مستقل از یکدیگر 

هم هستیم.  
با این حال من می خواهم از او به خاطر بسیاری از ایده هایی که در این کتاب خواهید یافت 



۹

تشکر کنم.  کورت سال هاست که با قلب های مردم سر و کار دارد.  
این کتاب به کورت هنکس تقدیم می شود که دوست و راهنمای من است. 
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فکرآستانهایچیست؟
مارشال مکلوهان می گوید:

وقتی شما موانع محیط خود را شناختید آنها دیگر مانع نیستند. 

آیا تا کنون برای شما اتفاق افتاده که یک لحظه،  زندگی شما را برای همیشه تغییر دهد؟ 
وقتی ۲۹ سالم بود به شدت مایل بودم سیگار کشیدن را ترک کنم اما باور نداشتم که از 
پس آن بر می آیم. احساس می کردم در یک دام گرفتار شده ام.  دیگر نمی خواستم سیگار 
بکشم، اما باور نداشتم که می توانم ترک کنم. قبال امتحان کرده بودم و شکست خورده 

بودم.  
روزی گرفتار سرما خوردگی شدم. چنان به سیگار معتاد شده بودم که با وجود بیماری و 
سرفه نمی توانستم کشیدنش را حتی برای یک روز متوقف کنم. همانطور که لباس حمام 
به تن داشتم و سرفه می کردم و سیگار می کشیدم، خود را پیرمردی تصور کردم که سینه ام 
خس خس می کند و نمی توانم نفس بکشم. متوجه شدم که این احساس را همیشه دارم نه 

   گرفتار در یک دام
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فقط زمانی که مریض هستم. پس سیگار را ترک کردم. این کار اصال آسان نبود، اما از 
اینکه توانستم انجامش دهم و بیش از ۲0 سال حتی یک سیگار هم نکشم، شگفت زده 

شدم.  
این کار به خودی خود یک تغییر بزرگ بود. اما این تغییر با تغییر بزرگتری همراه بود. من 
متوجه شدم اگر من توانستم سیگار را ترک کنم در حالی که گمان می کردم ترکش غیر 

ممکن است، پس توانایی های به مراتب بیشتری دارم.  
اعتماد به نفس و انگیزه ای که با ترک سیگار به دست آوردم، باعث شد زندگی ام را تغییر 
استعفا  از شغلم  بعد،  ماه  ایجاد کنم. در طول چند  بهتری را  از آن، راه های  فراتر  دهم و 
دادم،  عرصه ی فعالیتم را تغییر دادم، کل کشور را گشتم و کسب و کار شخصی خودم را 

راه اندازی کردم. 
دید کلی من تغییر کرده بود و این تغییر دید،  زندگیم را تغییر داد.  

یک راه جدید برای دیدن درهای باز جدید


