قوانین پیتر دیاماندیس
باٍس رّي هطتاق ٍ پیگیش.
 .1اگش چیضی هی تَاًذ اضتباُ پیص بشٍد ،اصالحص وي!! ...لَاًیي هَسفی سا بی خیال!
 .2صهاًی وِ یه گضیٌِ داسیذّ ...ش دٍ سا اًتخاب وٌیذ!
 .3پشٍطُ ّای هتؼذد بِ هَفمیت ّای هتؼذد هٌجش هی ضَد.
 .4اص باالتشیي ًمطِ ضشٍع وٌیذ ٍ سپس باالتش بشٍیذ.
ّ .5واى طَسی وِ دس وتاب ًَضتِ ضذُ واسّا سا اًجام بذّیذ...اها ًَیسٌذُ وتاب باضیذ!
 .6صهاًی وِ هجبَس بِ ساصش ّستیذ ،بیطتش بخَاّیذ.
 .7اگش ًوی تَاًیذ پیشٍص ضَیذ ،لَاًیي سا تغییش دّیذ.
 .8اگش ًوی تَاًیذ لَاًیي سا تغییش دّیذ ،اص آى ّا چطن پَضی وٌیذ.
 .9ووال گشایی اختیاسی ًیست.
 .10صهاًی وِ چالطی دس همابل ًذاسیذ ،یه چالص خلك وٌیذ.
 "ًِ" .11هؼٌای سادُ اش ایي است وِ دٍباسُ اص یه سطح باالتش ضشٍع وي.
 .12ساُ ًشٍ صهاًی وِ هی تَاًی بذٍی.
 .13صهاًی وِ دچاس تشدیذ ضذی :فىش وي!
 .14صبش ًطاًِ پشّیضگاسی است ،اها پافطاسی تا ًمطِ هَفمیت بشوت بِ ّوشاُ داسد.
 .15چشخی وِ لك لك هی خَسد ،تؼَیض هی ضَد.
ّ .16ش چِ سشیغ تش حشوت وٌی ،صهاى وٌذتش هی گزسد ،بیطتش ػوش هی وٌی.
 .17بْتشیي ساُ بشای پیطبیٌی آیٌذُ ایي است وِ خَدت آى سا خلك وٌی!
ً .18سبت چیضی بِ ّیچ ،بی ًْایت است.
 .19تَ چیضی سا دسیافت هی وٌی وِ بشایص جایضُ تؼییي وشدی.
 .20اگش فىش هی وٌی وِ غیش هوىي است ،پس ّست ...بشای تَ.
 .21هتخصص وسی است وِ هی تَاًذ بِ تَ بگَیذ وِ آى واس دلیما چگًَِ اًجام ًوی ضَد.
 .22دسست یه سٍص پیص اصٍلَع یه پیطشفت غیش هٌتظشُ ،آى ایذُ احوماًِ است.
 .23اگش سادُ بَد تا االى اًجام ضذُ بَد.
 .24اگش ّذف هطخص ًباضذّ ،ش باس تیشت خطا هی سٍد.
 .25سشیغ ضىست بخَس ،غالبا بباصً ،گشش سٍ بِ جلَیت ّن ضىست باضذ.
 .26اگش ًتَاًی اًذاصُ اش بگیشیً ،وی تَاًی بْبَدش بذّی.
 .27با اسصش تشیي هٌبغ جْاى ،رّي هطتاق ٍ خستگی ًاپزیش اص تالش ٍ پیگیشی اًساى است.
 .28تطشیفات اداسی هاًؼی است وِ با پافطاسی ،اػتواد ٍ دس صَست لضٍم بَلذٍصس بایذ بش آى غلبِ وشد.
لَاًیي  18 ٍ 14اص تاد ب ّ .اٍلی ،لاًَى  19اص آلي وی ،لاًَى  26اص بایشٍى ن  .لیطتٌبشي ،لاًَى  27اص گشِي ا .هِشیٌیان التباس ضذُ اًذ.
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