ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ

اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ،اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﭼﯿﺰ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺮﺧﯽ ﻟﺬتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮕﺬرﯾﻢ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ
ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻤﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﮔﺎﻫﯽ
اوﻗﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﯿﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ،
ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،آنﻫﺎ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺗﻼش دارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻨﻈﻮرش از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺻﺤﯿﺢ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﯾﮑﯽ از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ دورهﻫﺎی زﻧﺪﮔﯿﻢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدم .ﺗﺎزه ﺑﭽﻪ ﺳﻮﻣﻢ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم
ﺷﺶ ﺑﺎر در ﺷﺐ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ او ﺑﯿﺪار ﺷﻮم .ﻫﻤﺴﺮم ﻫﻢ ﺷﯿﻒ ﺷﺐ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدم از ﭘﺲ
ﺷﻐﻠﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺑﯿﺎم .اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮم ﻏﺬا ﻣﯽدادم و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮم ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﺮدم.
ﻣﺎهﻫﺎ ﺧﻮاب درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺗﺎزه ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪم .ﻣﻦ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ روﯾﺎﻫﺎﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدم و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرم را ﮔﺮﻓﺘﻢ .اﮔﺮ آنﻫﺎ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدم،
ﺷﻐﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﻣﻦ اﯾﻦﻗﺪر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ً در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺪﻫﯿﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ  8ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

 -1زﻣﺎن
اﻏﻠﺐ از ﺧﻮدم ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺎدر ﺳﻪ ﮐﻮدک ﺑﺎﺷﻢ و از آن ﻃﺮف ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻢ
ﺑﺮﺳﻢ .اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺎ " ﺧﻮردن ﻗﻬﻮه زﯾﺎد"  .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از زﻣﺎن درﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﻮل روز اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﺷﺒﺎﻧﻪروز  24ﺳﺎﻋﺖ
زﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻪ از آن زﻣﺎن ،ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ زﻣﺎن را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،در واﻗﻊ
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در اﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ .آن ﮐﺎر و ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻦ ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ از ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ ،ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺧﻮدم را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﺿﺮب اﻟﻌﺠﻞ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼﺷﻢ را ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ .اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺜﻞ "ﮐﺎﺷﮑﯽ وﻗﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻢ" ،ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ را ﻫﻢ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ! ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ " ﻣﻦ ﻓﻘﻂ 20
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر وﻗﺖ دارم" ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺜﺒﺖﺗﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ " ﻣﻦ  20دﻗﯿﻘﻪ ﻓﺮﺻﺖ دارم ﮐﺎرم را اﻧﺠﺎم
دﻫﻢ .اﮔﺮ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ 20 ،دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﮐﺎرم ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد" اﮔﺮ از
زﻣﺎنﻣﺎن ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻣﺎن ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺰرﮔﺘﺮﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻬﻢﺗﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ.

 -2ﺛﺒﺎت
ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ درآﻣﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهام ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺧﺮج زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ آﻧﻘﺪر ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درآﻣﺪ دوﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن روﯾﺎﻫﺎﯾﻤﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ "ﺛﺒﺎت" را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺣﻮادث ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ .ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ درآﻣﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺪارم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دو ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در روز ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ دارم .روش اﯾﺪهآﻟﯽ ﺑﺮای
ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺷﻐﻠﻢ ﻣﺠﺒﻮرم ﺗﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﻢ .اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاریﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮه ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺮن ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ .ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺮن ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽرود اﻣﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .اﮔﺮ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺷﺎﻧﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ را از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

 -3زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﺪت  7ﺳﺎل اﺳﺖ ازدواج ﮐﺮدهام و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب و ﺧﻮﺷﯽ دارم اﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻢ.
زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﺬت در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮدن را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺳﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ .وﻗﺘﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽﻣﺎن  -در دوﺳﺘﯽﻫﺎ و در رواﺑﻂﻣﺎن -اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ -اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﯾﮏ راهﺣﻞ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ
ﮐﺪام از ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن را دارﯾﻢ و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ "ﻧﻪ" ﮔﻔﺘﻦ را ﯾﺎد ﻧﮕﺮﯾﻢ
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎر و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺷﺐ را ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن ﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ از
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎیﻣﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺸﺎن دارﯾﻢ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﯿﻢ و
اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﻣﺎ را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ،درک ﮐﻨﻨﺪ.

 -4ﺧﻮاب
ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺐﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮم ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ را رﻫﺎ ﮐﻨﻢ و روی ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺨﻮاﺑﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺮم و ﻧﺮم ﺧﻮدم ﺑﺮوم و ﺧﻮب اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻢ .زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ ﭼﺮت ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺰﻧﻢ
اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﺣﺎل ﻣﯽﺷﻮم .دﯾﺮوﻗﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺳﺮﺣﺎل و ﭘﺮ
اﻧﺮژیام .ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖﻫﺎ واﻗﻌﺎ ً ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورم و ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽام ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ 6
ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﺑﻢ .و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺷﺐ دﯾﮕﺮ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻢ.

ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر در ﻃﻮل روز ﭘﺮﮐﺎر و ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺐ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .آراﻣﺶ
و ﺳﮑﻮت ﺷﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺨﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺣﺴﯽ ﮐﻪ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ارزش ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﻣﻮﻗﺖ را دارد.

 -5ﺳﻼﻣﺘﯽ
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﻤﺎن ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﺪن و اﻓﮑﺎرﻣﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺑﻪ
ﺳﺮاغ ﻏﺬاﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽروﯾﻢ ،ﮐﻤﺘﺮ ورزش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻼ ً ورزش ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺳﻼﻣﺖ
ذﻫﻨﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ اﯾﺪهال و ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ،

ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ راهﺣﻞ ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻪﻣﺎن را ﺻﺮف ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ ،ذﻫﻨﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﺑﺪﻧﻤﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ ،ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﺘﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ وﮔﺮﻧﻪ در آﯾﻨﺪه از اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

 -6زﻣﺎن آراﻣﺶ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺸﺮده اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ دﺳﺘﭙﺎﭼﻪ و ﺷﺘﺎﺑﺰده ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ را درﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ .ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﭽﻪﻫﺎیﻣﺎن اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮای ﺑﺎزی ﮐﺮدن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اوﻗﺎتﺷﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎ دوﺳﺘﺎنﺷﺎن ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﺳﺨﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن درآﻣﺪ ﻫﻤﺴﺮم
ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻢ را در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ و ﺳﺎل آﯾﻨﺪه وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ آن را دارم ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ را ﺑﺪاﻧﻢ اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﻢ .اﻓﺮاد
ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ اﺑﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺴﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدم
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ واﻗﻌﺎ ً ارزﺷﺶ را دارد .اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ارزش دارد .ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺰرگ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻫﺪاف و آرزوﻫﺎ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮدن و
ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﺳﺘﺎر آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ را دﯾﻮاﻧﻪ ﺧﻄﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻼحﺗﺎن
اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ً ﻻزم اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در آن
ﻟﺤﻈﺎت ﻣﻮﻗﺖ و دﯾﻮاﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﺪ.
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ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺑﯽدرﻧﮓ آنﻫﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ .ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ
را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎدهای اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﻣﺜﻼ ﺳﺮی ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢﺗﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؛ ﻣﺜﻼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺨﺮﯾﻢ .اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ -ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی آﻧﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ روﯾﺎﻫﺎیﻣﺎن ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .در واﻗﻊ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ ﻣﺎ را وﺳﻮﺳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی "آﺳﺎنﺗﺮ" ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی آﻧﯽ ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،در واﻗﻊ در زﻣﺎن و اﻧﺮژی ﺧﻮد
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف
واﻗﻌﯽﻣﺎن ﯾﮏ ﻗﺪم ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ زﻣﺎن ،ﺛﺒﺎت ،زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺧﻮاب ،ﺳﻼﻣﺘﯽ  ،آراﻣﺶ و ﺳﮑﻮﺗﻤﺎن را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر
دﺷﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦﻫﺎ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ
از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ در اﯾﻦ راه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﺧﺸﻨﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
==================================
شاید به این مطالب هم علاقمند باشید:

 ۱۴چیزی که لازم نیست همیشه به آنها جواب مثبت بدهید
اگر میخواهید کسبوکار نوپای خود را نابود کنید ،این  6کار را انجام دهید
 ۷استراتژی ساده که میتوانند شانس موفقیت شما را دو برابر کنند
 ۲۰راز بهرهوری فوقالعاده افراد بسیار موفق
برای رسیدن به آرزوها این  ۷نکته کلیدی را بهخاطر بسپارید
 ۱۰نکته اساسی برای موفقیت کسانی که در خانـه کار میکنند
 ۵روش برای ایجاد توازن بیشتر بین کار و زندگی
شما درونگرا هستید یا برونگرا؟ نقش این ویژگیها در موفقیت شما چیست؟
تابلوی موفقیت خود را به دیوار کدام خانه نصب میکنید؟ )نگاهی به چهارخانه موفقیت(
برای موفقیت در کار به غیر از تخصص ،این  10مهارت را نیاز دارید!
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