آرامش
با توجه به ش��رايط كنوني كاملًا منطقي است
كه به دنبال راهي براي پيشرفت و بهتر كردن
سطح زندگي خود باشيم تا بتوانيم به زندگي
دلخواهمان برسيم .اما آيا راهي وجود دارد تا
مثلًا با انجام چند كار به موفقيت برسيم؟
برخ�لاف آنچه فكر ميكني��م ،موفقيت چيزي
نيست كه دنبالش كنيد .بلكه شما با آن آدمي
ك��ه به آن تبديل ميش��ويد ،موفقيت را جذب
خودتان ميكنيد .منظور از اين حرف اين است
كه به جاي اينكه روي چيزهاي مختلف سرمايه
گذاري كنيد تا نتيجه بگيريد ،بايد روي خودتان
سرمايهگذاري كنيد تا موفق شويد.
پس راه درس��ت اين است كه روز به روز سعي
كنيم تا به آدم كاملتر و فرد بهتري تبديل شويم
و به طور مداوم در حال رشد دادن خود باشيم.
حاال چطور؟ اول بايد بدانيم چه كارهايي رابايد
و چه كارهايي را نبايد انجام دهيم .پس بهترين
راه اين اس��ت ك��ه عادات بد خودم��ان را پيدا
كني��م و عالوه بر اينك��ه آنها را از بين ميبريم،
جايشان را عادات خوب جايگزين كنيم.
اين كار معجزه ميكند!
به ي��اد دارم زمان زيادي را در اينس��تاگرام
ميگذران��دم و وقت��ي دي��دم دارم از زندگي
روزمرهام ميافتم ،تصميم گرفتم اين مش��كل
ّ
را حل كن��م پس مدتي اينس��تاگرام را پاك
كردم ولي دوباره نصبش كردم و اوضاع مثل
قبل شد.
س��عي كردم خيلي كم از آن اس��تفاده كنم ولي
نميش��د چون چرخيدن در اينستا برايم عادت
ش��ده بود ت��ا باالخره يك كتابخان��ه مجازي را
جاي آن گذاشتم و از آن به بعد هر وقت طبق
عادت ميخواس��تم وارد اينس��تا شوم ،وارد آن
كتابخانه ميش��دم و ساعتها مش��غول خواندن
موضوعاتي ميش��دم كه عالوه بر اينكه بس��يار
جذاب بود ،به رشد من بسيار كمك كرد.
عادات بد ش��ما چيس��ت؟ تا حاال به اين فكر
كردهايد كه ميشود اين عادتها را از بين برد
يا جايگزين كرد؟
شايد شما هم افرادي را ديدهايد كه به زمين و
زم��ان غر ميزنند .آنها فكر ميكنند با اين كار
آرامتر ميش��وند درحاليكه روز به روز اتفاقات
بد بيش��تري گريبانگير آنها خواهد شد چرا كه
دنيا و كائن��ات همان چيزي را به ش��ما انتقال
ميدهد كه ش��ما به آن منتق��ل ميكنيد .پس
طبيعتًا كس��ي كه مدام منفيبافي ميكند و در
رابطه با همه چيز غر ميزند ،نبايد انتظار داشته
باشد زندگياش به سمت بهتر شدن برود .حاال
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اگر همين آدم سعي كند نيمه پر ليوان را ببيند،
مثبت انديش باش��د و نس��بت به تمام اتفاقات
حس خوب و مثبتي داش��ته باش��د ،چه اتفاقي
ميافتد؟
روز ب��ه روز در حال تالش براي جذب اتفاقات
خوب خواهد بود ،مسلمًا همين هم خواهد شد.
اكثر مردم به دنبال راهي س��اده و بيدردس��ر
ميگردند ؛ راهي كه فقط براي آنها وجود دارد
تا به كمك آن به زندگي دلخواهش��ان برسند.
ول��ي چنين راهي فقط در ذهن آنها وجود دارد.
ذهنيت
موفقي��ت هر آدمي به عادتها ،رويّهها و ّ
او بس��تگي دارد .كارهايي كه با زحمت زياد به
عادت تبديل شدهاند و ما آنها را به طور مداوم
انجام ميدهيم.
ش��ايد بپرس��يد با كمي مطالعه و الكي خوشبين
بودن ،چه اتفاق خاصي براي من ميافتد؟
ب��ه اين نكته توجه كنيد كه بعضي كارها نتايج
آني يا زودهنگام دارند و بعضي ديگر به ش��كل
ديگري عمل ميكنند.
مثل كسي كه فردا امتحان دارد و با مطالعه آن
درس ف��ردا نتيجه زحمتش را ميگيرد ،ولي در
بعضي موضوعها شايد اقدامات شما اصلًا در آن
لحظ��ه و يا در يك ماه و حتي يك س��ال آينده
هم نتيجه ندهد ولي مطمئن باش��يد كوچكترين
كارهايي كه انجام ميدهيد در آينده نتايج فوق
العادهاي خواهند داشت.
فرض كنيد قرار اس��ت براي يك ماه تابس��تان
در شركتي مش��غول به كار ش��ويد .شما براي
چگونگي دريافت حقوق خود دو گزينه داريد:
ن��وع اول :كارت��ان را با درياف��ت ماهيانه 50
ميليون تومان شروع كنيد.

نوع دوم :و يا اينكه شركت براي هر روز كاري
شما  10ريال در نظر ميگيرد ،با اين شرط كه
هر روز رقم آن نس��بت ب��ه روز قبل دو برابر
ش��ود .فكر ميكني��د كدام را انتخ��اب خواهيد
كرد؟
اگر باهوش باش��يد و نوع دوم را انتخاب كنيد،
خواهيد ديد كه پس از  10روز كاري شما چيزي
ح��دود  500تك توماني پول داريد ،مبلغي كه
ميتوانيد با آن ي��ك آدامس بخريد (البته اگر
همين االن كه من دارم اين مطلب را مينويسم،
قيمت آن افزايش پيدا نكرده باشد!)
ولي بعد از گذش��ت يك ماه كامل ،شما مبلغي
بيشتر از يك ميليارد تومان پول خواهيد داشت!
از اين مث��ال ميفهميم كه نبايد از كارهايي كه
انجام ميدهيم انتظار لحظهاي داش��ته باش��يم.
شايد در ابتداي مسير تغيير چشمگيري مشاهده
نكني��د ،ولي به راهتان ايمان داش��ته باش��يد و
مطمئن باش��يد ك��ه كوچكترين اقدامات ش��ما
نتايج فوق العادهاي خواهد داش��ت .همان طور
كه دارن هاردي ،ناشر سابق مجله موفقيت در
كتاب ׳׳اثر مركب׳׳ خود ميگويد:
فكر ميكنيد اگر انسان ميدانست با اولين پك
سيگار خواهد ُمرد ،آيا باز سيگار ميكشيد؟ به
هيچ وجه! آيا غير از اين است كه سيگار باعث
مرگ ميشود.
موفقيت از همين اقدامات كوچك شكل ميگيرد،
پس سعي كنيد عادتهاي خوب هرچند كوچك
را در خودتان تقويت كنيد .روزانه مطالعه كنيد،
مثبت انديش باشيد ،شكرگزاري كنيد و مطمئن
باشيد پس از مدتي دستاوردهاي فوق العادهاي
در انتظار شما خواهد بود.

