ﻧﻮآوران

ﭘﻨﺞ راه ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ آرزوﻫﺎ!

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ رؤﯾﺎﻫﺎ و آرزوﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آنﻫﺎ راهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده ﯾﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻞ ﭘﺴﯽ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﺶ دﻗﯿﻘﻪای ﭘﻨﺞ روﺷﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد ﺑﻪ رؤﯾﺎﻫﺎی
ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ! وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ »ﺑﺎور ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ«» ،ﺑﺎور ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ«،
»ﺗﻼش ﻧﮑﺮدن در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺗﺠﺎری ﺷﻤﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ«» ،ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﺑﻪ ﮔﺮدن دﯾﮕﺮان اﻧﺪاﺧﺘﻦ« و »ﺑﺎور ﺑﻪ
اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد رؤﯾﺎﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ «،ﭘﻨﺞ دﻟﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رؤﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺳﺨﻨﺮان :ﺑﻞ ﭘﺴﯽ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ 6 :دﻗﯿﻘﻪ و  1ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :اﮐﺘﺒﺮ 2014
ﮐﻠﯿﺪواژه ﺟﺴﺖوﺟﻮKill your dreams :
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲTEDGlobal 2014 :

ﻣﻦ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را وﻗﻒ درک ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ رؤﯾﺎﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﺮدهام .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
رؤﯾﺎﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﻢ و ﺑﻪ اﺛﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺟﻬﺎن از ﺧﻮد ﺑﻪﺟﺎی ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺷﺘﺮاک ﺑﯿﻦ رؤﯾﺎﻫﺎ و
ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ آﻏﺎز ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻦ اﻣﺮوز اﯾﻦﺟﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﭘﻨﺞ راه
ﺑﺮای دﻧﺒﺎل ﻧﮑﺮدن رؤﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.
ﻧﺨﺴﺖ :اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ]ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ره ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ را رﻓﺘﻦ[ .داﺳﺘﺎﻧﺶ را ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ آن را ﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﭘﻮل ﺑﻪدﺳﺖ آورده اﺳﺖ .داﺳﺘﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ،وﻟﯽ ﺣﺎﺿﺮم ﺷﺮط ﺑﺒﻨﺪم ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ آن ﻓﺮد ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ،
ﺑﯿﺶ از  30ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و در آن ﺣﻮزه ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و دﮐﺘﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮد روی آن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺶ از 20
ﺳﺎل ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ در ﺑﺮزﯾﻞ داﺷﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهام .ﻣﻦ از
ﺧﺎﻧﻮادهای ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در  ،MITﻣﺮاﺣﻞ آن را آﻏﺎز ﮐﺮدم و
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪم .ﻣﺮدم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد؛ زﯾﺮا ﺗﻤﺎم  17ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ از آن ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻞ را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﺷﻤﺎ ،ﻫﻤﻮاره ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ.
دوم :ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؟
از ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ؛ ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن و ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری ﻫﻤﮕﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﺪ ،ﻧﻈﺮی دارﻧﺪ:
»ﺑﮕﺬار ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ،از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮو «.اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،راهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺘﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد .ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺼﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ

ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎ را اﺧﺬ ﮐﻨﯿﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺖ.
ﺳﻮم :ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ وﻟﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؛ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪن وﻗﺘﯽ ﺳﻮد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ
وﻓﻖ ﻣﺮاد ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺧﻮب را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺟﻤﻊ آوردهاﯾﺪ و ﺳﻮد رو ﺑﻪ رﺷﺪی دارﯾﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ]ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ[ وﻗﺖ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدم ،واﻗﻌﺎ ً ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر
ﮐﺮدم ﺗﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺑﺮزﯾﻞ آن را ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،ﺑﯿﺶ از  3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ آن را داﻧﻠﻮد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از 50
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آن را ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﮐﺘﺎب را ﻧﻮﺷﺘﻢ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻼش ﮐﻢ
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮوش ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺧﻮب ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻠﻪای ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺗﻼش ﮐﻤﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺘﺎب
ﻣﻦ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪاﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد .اﮔﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﻋﺪد را ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪم ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺮوم و ﺣﺎﻻ ﻗﻠﻪ ﺑﻌﺪی را
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .ﻫﺮﮔﺰ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

درباره سخنران
بل پسی برزیل را به قصد تحصیل در امریکا ترک گفت ،اما پس از یک دوره کاری موفق در دره
سیلیکون به کشورش بازگشت تا الهامبخش صاحبان ایدههای عالی شود تا رؤیاهای خود را محقق
کنند .بل پسی در شرکتهای فناوری بزرگی فعالیت داشته است؛ کارآموزی در مایکروسافت ،رهبری
گروه پروژه بدون تماس مایکروسافت ،کارآموزی در گوگل و بهبود سیستم مترجم گوگل .همچنین ،در
حوزه مالی در بانک داچ فعالیت داشته و به راهاندازی تعداد زیادی شرکت نوبنیان کمک کرده
است که از مهمترین آنها میتوان به پلتفرم  Ooyalaو  Lemon Walletاشاره کرد .اخیراً وی
بهدنبال الهامبخشی است .پسی مدرسهای با نام  FazINOVAراهاندازی کرده است که هدف آن کمک
به دانشآموزان  -در قالب کلاسهای حضوری در سائوپائولو و آنلاین  -برای رسیدن به رؤیاهای
آنها است.

ﭼﻬﺎرم :اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؛ ﻣﻘﺼﺮ دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﺪاوم اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را از آدمﻫﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ﻣﻦ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ را داﺷﺘﻢ ،وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﻨﺶ اﯾﻦ را ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐﻨﺪ» «.ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺎﻟﯽ را ﺳﺎﺧﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺎزار ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ ﺷﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮب ﻧﺒﻮد «.ﯾﺎ »ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ آدم
ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ،داﻧﺶ ﮔﺮوه اﺻﻼ ً در ﺣﺪ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ «.اﮔﺮ رؤﯾﺎ دارﯾﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮدن آن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎزار ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ روی اﯾﺪه ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﺧﺮد ،ﺑﻪﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ ،اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رؤﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﭽﺴﺒﯿﺪ و آنﻫﺎ را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ آنﻫﺎ را ﻣﺤﻘﻖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رؤﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ.
ﭘﻨﺠﻢ :ﻧﮑﺘﻪ آﺧﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؛ ﺑﺎور ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد رؤﯾﺎﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ را
دﯾﺪم ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از دوﺳﺘﺎن در ﺣﺎل ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﮐﻮﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻮه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻮد و ﺻﻌﻮد از آن ﺗﻼش زﯾﺎدی را

ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ .ﻋﺮق ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﻣﺎ ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ» :رﺳﯿﺪﯾﻢ؛ ﻗﻠﻪاﯾﻢ «.دو ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻌﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ،ﺑﺮوﯾﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ!«
زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮد اﻫﺪاف ﻧﯿﺴﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ رﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از اﻫﺪاف ﻧﯿﺰ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ ،وﻟﯽ اﻏﻠﺐ
ﻣﺮدم ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از رؤﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟﺎدوﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎدی ﺳﺮاﺳﺮ
آن را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رؤﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺲ ﻟﺤﻈﻪای اﺳﺖ ،وﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رؤﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ رؤﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮﻣﯽدارﯾﺪ ،ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه اﺳﺖ.
ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺎده اﺳﺖ؛ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮔﺎمﻫﺎ .ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺎمﻫﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ اﺷﺘﺒﺎه .اﮔﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و
اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد ،از آن اﺷﺘﺒﺎه ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .اﮔﺮ ﻫﺮ ﮔﺎم ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺎدی ﯾﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ از ﺳﻔﺮ ﺧﻮد
ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﻨﺞ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﺴﺘﻨﺪ »اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ«» ،ﺑﺎور ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﺨﺺ
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ«» ،ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪن وﻗﺘﯽ ﺳﻮد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ«» ،ﻣﻘﺼﺮ دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ« و »ﺑﺎور ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد
رؤﯾﺎﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﮑﻨﯿﺪ ،رؤﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 05ﺧﺮداد 1394

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/are-network/698 :

