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  سخن ناشر

سخن ناشر 
چیپ هیث از دانشگاه استنفورد و دن هیث از دانشگاه دوک بیان می کنند که هر 

یان، کارکنان و یا دانش آموزان  سازمانی که بتواند لحظات قله را - برای مشتر

 مخاطبان گرفته 
ِ

خود – ایجاد کند از نتیجه آن لذت خواهد برد: از وفاداری قاطع

تا رشد قابل مالحظه درآمد. در این کتاِب جذاب و آموزنده، آن ها چگونگی 

ایجاد این لحظات و روش تبدیل آنها به یک مزیت رقابتی را توضیح می دهند.

کوچک  بسیار  تجربه های  چرا  که  می گویند  ما  به  کتاب  این  نویسندگان 

لحظات  چنین  می توانیم  چگونه  و  دهند  تغییر  و  کرده  تهییج  را  ما  می توانند 

فوق العاده ای را در زندگی و کار ایجاد کنیم. درحالی که زندگی ما بی نهایت در 

حال تغییر است، لحظات مثبت و خاطره انگیز ما در سایه چهار عامل »ارتقا، 

گاهی، غرور و ارتباط« ایجاد می شود. خودآ

دانش آموزانش 20  که  کند  ارائه  را  بتواند درسی  معلم  اگر یک  چه می شود 

سال بعد هم آن را به یاد بیاورند؟ یک مدیر بداند چگونه تجربه ای را خلق کند 

تا مشتریانش »از درون« خوشحال شوند؟ و در نهایت چه می شود اگر با خلق 

خاطراتی که برای فرزندانتان اهمیت دارد، احساس بسیار مثبتی پیدا کنید.

 این کتاب به برخی از راز و رمزهای خاص »تجربه« می پردازد:

چرا ما تمایل داریم تنها بهترین یا بدترین لحظات یک تجربه را به یاد آوریم؟ ◙

چرا آخرین لحظه را به یاد می آوریم و بقیه را فراموش می کنیم؟ ◙

به  ◙ اما  ما زمانی که همه چیز مطمئن است احساس راحتی می کنیم،  چرا 

محض اینکه چیزی را از دست بدهیم احساس تنهایی و سرگشتگی می کنیم؟
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جوانی مان  ◙ کوتاه  دوره  به  باید  ما  پرشور  خاطرات  چرا  نهایت  در  و   

محدود باشد.

خوانندگان این کتاب درخواهند یافت که چگونه تجربه های کوچک می تواند 

زندگی شان را تغییر دهد، مانند همان آزمایشی که در آن دو نفر برای اولین بار 

بهترین  به عنوان  بعد  پنج دقیقه  و  با هم مالقات می کنند و چهل  اتاق  در یک 

دوست آنجا را ترک می کنند )چه اتفاقی می افتد؟( یا داستان جوان ترین میلیاردر 

زن که پافشاری بر روی اهدافش را مدیون سؤالی می دانست که پدرش همیشه 

دور میز شام از آن ها می پرسید. )آن سؤال ساده چه بود؟(. در واقع بسیاری از 

لحظات مهم زندگی ما حاصل یک اتفاق ساده یا شانس است، اما چرا ما زمانی 

که فعاالنه می توانیم لحظات معنی دار و خاطره انگیز خود را خلق کنیم آنها را به 

دست بخت و یا شانس بسپاریم؟ قدرت لحظه ها به ما نشان می دهد که چگونه 

می توان خالق تجربه های پربارتر بود.

انتشارات کتاب مهربان مفتخر است پانصد و پنجاهمین کتاب چاپ شده 

خود را با عنوان »قدرت لحظات« به شما مخاطبان عزیز تقدیم نماید.

در پایان، امیدوارم این کتاب راهبردی مورد استفاده عالقه مندان و دوستداران 

در حوزه ابتکار و انگیزه در کسب وکار قرار گیرد.

جلیلی راد

مدیرمسئول کتاب مهربان


