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محاسبات خوشحالی 
من در سال 2002 به هیأت علمی دانشکده ی اقتصاد دانشگاه نیویورک 

پیوستم. بیش از پنج هزار دانشجو در کالس های برندینگ من شرکت 

کردند. 

ویژه ی  نیروهای  از  هستند  اثرگذار  بسیار  گروهی  من،  دانشجویان 

ایالت جورجیا گرفته تا مشاوران حوزه ی آی تی از شهر دهلی نو. آنها 

آنجا هستند تا ارزش زمان را در پول، استراتژی و رفتار مصرف کننده 

برند  استراتژی  از  با هم می گذرانیم معموالً  را که  زمانی  اما  بیاموزند، 

باید  شغلی  چه  می رود.  زندگی  برای  مناسب  استراتژی های  به سمت 
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انتخاب کنم، چطور می توانم خودم را برای موفقیت آماده کنم؟ چطور 

می توانم همت بلند را در کنار رشد شخصی قرار دهم؟ حاال چه کاری 

باید انجام دهم تا وقتی40 ، 50 یا 80 سالم شد افسوس نخورم؟ 

سه  می پردازیم.  موضوعات  این  به  کالس  جلسه ی  شلوغ ترین  در  ما 

جلسه ی آخر کالس ما، محاسبات خوشحالی نام دارد. ما در این جلسه، 

را مورد بررسی قرار می دهیم.  موفقیت، عشق و تعریف زندگی خوب 

یوتیوب  در  را  آن  از  خالصه ای  نسخه ی   2018 سال  می  ماه  در  ما 

منتشر کردیم. این ویدئو را در 10 روز اول انتشارش یک میلیون نفر 

دیدند. انتشاراتی که با آن کار می کردم از من می خواست کتابی بنویسم 

پیرامون چهار موضوع: دی ان ای مخفی آمازون، اپل، فیسبوک و گوگل. 

او اطالع دادم که  به  این بود که  باعث عصبانیتش شد  اما چیزی که 

دومین کتابم پیرامون خوشحالی خواهد بود.

در  مردم  به  باید  دهد  نشان  که  ندارم  آکادمیک  مجوز  و  اعتبار  من 

مورد چگونه زندگی کردن مشاوره دهم. من شکست های کاری بسیاری 

دارم، سی و چهار بار مرا اخراج کرده اند و اخیراً هم موفق ترین شرکت 

ال 2  با شرکای من در شرکت  انداخته ام.  راه  را  تاریخ  سرمایه  گذاری 

تماس بگیرید تا از صحت سخنانم مطمئن شوید. این که می گویم در 

ال 2 سرمایه گذاری کنید جوک نیست. یادآوری کنم که شرکت جنرال 


