ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ درون ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﯿﻤﻪﮐﺎره ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﺷﻤﺎرا ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ دروﻧﯿﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ روزی ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد
را ﺑﺮ دﯾﻮار رﻧﮕﺎرﻧﮓ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺎوﯾﺰﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺠﺰا را در زﻣﯿﻨﻪ " ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ " ﮔﺮدآوری ﮐﺮدﯾﻢ .روی ﺗﯿﺘﺮ
دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎز ﺷﻮد.

ﺷﻤﺎ درونﮔﺮا ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮونﮔﺮا؟

آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درونﮔﺮا ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮونﮔﺮا؟ آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﭼﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
دارﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ درونﮔﺮا را از ﯾﮏ ﺑﺮونﮔﺮا ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﺎﻧﻪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﻮار ﮐﺪام ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ )ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ(

اﮔﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪک ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای از ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎری راه اﻧﺪاﺧﺘﻪاﯾﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺷﺒﮑﻪای ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ دهﻫﺎ و ﺻﺪﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎر دارﯾﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺎدری ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺎﯾﺪ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺮدﺳﺎل ﺧﻮد
را ﺟﻤﻊوﺟﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﺎده ﯾﮏ اداره؛ زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ داراﯾﯽ واﻗﻌﯽ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﮑﯽ از
ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راهﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد .ﺷﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯿﻮه اوﻟﻮﯾﺖدﻫﯽ ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﻟﻄﻔﺎ ً ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ!
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎرﻫﺎیﻣﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﻞ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ،در واﻗﻊ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﻣﻬﺎر ذﻫﻦ
ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و آن را از ﻫﺮزهﮔﺮدی ﺑﺎزدارﯾﻢ .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮی
ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ و اﻫﺪاف درازﻣﺪتﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ذﻫﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪافﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺪارﯾﻢ!

ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺑﺎز را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ درﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎز ﺷﻮد

ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم ) (Unﬁnished Businessﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن دارﻧﺪ .ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم در
ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﻮد و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ و در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺎ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه اﺛﺮﮔﺬارﻧﺪ و ﺗﺎ
روزی ﮐﻪ ،ﭼﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﯾﺎ در ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﮑﺴﺖ ،ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ  ۲۵وﯾﮋﮔﯽ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
راﻫﯽ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﺧﻮﺑﯽ را
ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد
دﻋﻮت
ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ
در
ﺧﺎﻧﻪﺗﺎن
اﺗﺎﻗﯽ
ﺑﺮای آنﻫﺎ
آﻣﺎده
ﮐﻨﯿﺪ!
ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ در
دﻓﺘﺮ ﮐﺎر
ﯾﺎ
ﺧﺎﻧﻪﺗﺎن،

ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﯽﻣﺼﺮف را دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ،اﮔﺮ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ در ذﻫﻦﺗﺎن ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی
دوراﻧﺪاﺧﺘﻨﯽ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .دوری در ﻣﻐﺰﺗﺎن ﺑﺰﻧﯿﺪ و اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ  ۲۵ﻣﻮرد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ،از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﺑﯿﺮون
ﭘﺮﺗﺎﺑﺶ ﮐﻨﯿﺪ!

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 06ﺷﻬﺮﻳﻮر 1396
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