
بیشتر حرف می زنند
کمتر گوش می دهند

دیگران را
مقصر
میدانند

اطالعات و داده ها 
درا تخریب می کنن
و از بین می برند

زمان را
هدر می دهند

هر روز
به دنبال

تغییر مسیر 
دیروزند

در دلشان
آرزوی شکست
دیگران را دارند

کینه ای
هستند

افکار و رفتار
و کلمات منفی

دارند

هدف مشخص
ندارند

معیارهای موفقیت
را

بر اساس معیارهای جامعه
انتخاب می کنند

دنبال راهکار
ساده می گردند

نه اثربخش

آماده
نقد دیگران

هستند

به سادگی
دتسلیم می شون

دنبال یادگیری
نیستند

قبل از فکر
عمل می کنند

با نگفتن منابع 
یادگیری خود به  

دیگران،
مسیر یادگیری را 
مسدود می کنند

از تغییر می ترسند

با قطعیت
تحسین موفقیت نظر می دهند

دیگران
برایشان رنج دارد

کوتاه مدت
فکر می کنند

خود را
قربانی شرایط

میدانند

فقط یک مسیر درست
برای زندگی می شناسند
آن هم مسیر خودشان

با دیگران رقابت 
می کنند

نه با خودشان
برای پول

کار می کنند

رمسئولیت پذی
نیستند

به دنبال
تایید دیگران  

هستند

«نه گفتن»
را بلد نیستند

شکست های آنها
بدشانسی

و موفقیت دیگران
خوش شانسی است

ایده های زیاد 
دارند

!فقط

اهمال کار
و اهل

به تعویق انداختن 
هستند

راحت طلب
و به دنبال

میان بر
هستند

همه چیز را
میخواهند

خودشان تجربه کنند

هیچ چیز را
نمی خواهند

خودشان تجربه کنند

از
ناشناخته ها
می ترسند

وابسته
عادت های خود

هستند
تمام

اعتبار پیروزی ها
را متعلق به خود

می دانند

کمک به دیگران
را اتالف وقت

میدانند

هزار راه شناخته 
شده و ناشناخته
برای اتالف وقت

بلدند

به دنبال
یموفقیت تصادف

هستند

عزت نفس
پایین دارند

اعتماد به نفس
کم دارند

اعتماد به نفس 
زیاد دارند

منتظر 
اقدام دیگران

هستند

به هزار تکنیک پیچیده
برای

مقصر نشان ندادن خود
مجهز هستند

در برابر فرصت ها
نابینا

و در برابر 
محدودیت ها
بینا هستند

می خواهند از هر
حرکت و رویدادی

«نتیجه بگیرند»
نه اینکه

«یاد بگیرند»

این فهرست حاصل همفکری
دوستان خوب متمم است
www.motamem.org


