 ١٤عادت براي تحول زندگي و موفقيت
در اين مقاله تﻼش ميكنيم كه نكاتي ظريف اما در عين حال مهم را مرور كنيم تا با توجه به آنها كيفيت زندگي و شخصيت
خود را ارتقاء دهيد .وضعيت كنوني زندگي شما نتيجهي اعمالي است كه تا كنون انجام دادهايد و اگر به دنبال گرفتن نتيجهاي
متفاوت در زندگي هستيد بايد مسير متفاوتي در پيش بگيريد.

 (١صادق باشيد:

يكي از مشكل ترين موارد اين ليست صداقت است .برخي افراد به خصوص در ايران بر اين باورند كه صداقت شانس موفقيت را
كاهش ميدهد و اگر دروغ نگويند به هدف خود نخواهند رسيد .اما حقيقت اين است كه براي موفقيت بلند مدت صداقت يك
اصل اساسي ميباشد كه بسيار اهمييت دارد.
 (٢سوال بپرسيد:

اگر راجع به چيزي نميدانيد به جاي اينكه خود را آگاه جلوه دهيد ،بهتر است كه سوال بپرسيد .اين كار عﻼوه بر اينكه شما را
شخصي كنجكاو و عﻼقهمند به يادگيري نشان ميدهد  ،به شما كمك ميكند كه چيزهاي جديد بياموزيد.

 (٣مديتيشن كنيد :

مديتيشن به شما كمك ميكند كه بتوانيد آرامش رواني خود را حفظ كنيد و بتوانيد به بهترين نحو از قابليت هاي ذهني خود
استفاده كنيد .همچنين انجام بلند مدت اين تمرين باعث ارتقاي روان و شخصيت شما خواهد شد كه شانس موفقيت شما را
بسيار افزايش ميدهد.

 (٤خﻼق باشيد:

براي خﻼق بودن نيازي نيست حتما يك موتور پرنده اختراع كنيد .خﻼق بودن به اين معني ميباشد كه بتوانيد راههاي جديد
براي كارهاي خود پيدا كنيد  .به كارهاي هنري بپردازيد.

 (٥سحرخيز باشيد:

بيدار شدن در ساعات اوليه روز باعث ميشود كه انرژي بسيار فوق العادهاي در خود احساس كنيد و انرژي و زمان بيشتري
براي رسيدن به اهداف در اختيار داشته باشيد.

 (٦چيزهاي مهم را ياداشت كنيد:

مشغلهي زياد در زندگي ماشيني امروز باعث ميشود كه بسياري مطالب مهم را فراموش كنيم .در بسياري موارد ناگهان فكري
به ذهن شما خطور ميكند كه ميتواند راه حل يك مسالهي شما باشد .ياداشت كردن اين مطالب عﻼوه بر نظم ذهني به شما
كمك ميكند كه همه چيز را به خاطر داشته باشيد.
 (٧به تغذيه و سﻼمت خود توجه كنيد :

جسمي كه در اختيار داريد تنها جسمي است كه به شما داده خواهد شد  ،پس از آن درست استفاده كنيد  ،چون باقي زندگي
با شما خواهد بود و به آن نياز داريد .تغذيه سالم و ورزش را هميشه در نظر داشته باشيد.

 (٨فعاليتهاي خيريه انجام دهيد :

با انجام كارهاي خيرخواهانه بخش معنوي وجود خود را سيراب كرده و انرژي درون خود را متحول كنيد.
 (٩سخنراني براي ديگران را تمرين كنيد:

شايد سخت به نظر برسد يا شايد غير ضروري  ،اما اين يك مهارت با اهميت است و شما بايد آن را ياد بگيريد و اعتماد به
نفس خود را در اين رابطه تقويت كنيد.

 (١٠روابط اجتماعي خود را گسترش دهيد :

براي رسيدن به موفقيت هميشه افرادي هستند كه ميتوانند به شما كمك كنند و شما را همراهي كنند .در واقع مهارت
برقراري ارتباط موثر يكي از پيشنيارهاي موفقيت است .همچنين آشنايي با افراد جديد شانس شما را براي آشنايي با ايدههاي
جديد و دنياهاي متفاوت افزايش ميدهد.

 (١١موبايل خود را كنار بگذاريد:
يكي از عادات نسل جديد بشر چك كردن مداوم تلفن هاي هوشمند است .اين كار عﻼوه بر اينكه يك عادت ناپسسند است
باعث ميشود شما زمان زيادي را اتﻼف كنيد.
 (١٢در يك زمان فقط يك كار انجام دهيد:

زماني كه شما تمام توجه خود را به لحظهي حال و كاري كه انجام ميدهيد معطوف كنيد ضمن اينكه به بهترين شكل آن را
انجام ميدهيد زمان كمتري هم صرف آن ميكنيد .گاهي هم كارها لذتبخشتر ميشوند مثﻼ اگر موقع غذا خوردن فقط غذا
بخوريد و تمام توجه خود را با غذايي كه ميخوريد معطوف كنيد .به عبارت ديگر در لحظه زندگي كنيد.

 (١٣كاري بزرگ انجام دهيد. :

اگر كاري در ذهن خود داريد كه به نظرتان بسيار سخت ميآيد و مدتهاست كه قصد انجام آن را داريد  ،بهتر است آن را
انجام دهيد .انجام چنين كاري باعث ميشود كه هم خود باوري بيشتري كسب كنيد و هم تغييري مثبت ايجاد شود.

 (١٤يك كار هنري انجام دهيد:

فعاليت در يك رشته هنري باعث ميشود كه ذهن شما با نظم و آرامش بيشتر كار كند و همچنين قدرت خﻼقيت شما را
افزايش ميدهد.
در آخر اين مطلب ﻻزم به ذكر است كه ايجاد تغيير امري زمانبر است و نميتوان به يكباره تغيير كرد .براي ايجاد تغيير بايد از
تغييرات كوچك شروع كنيم و آنها را تداوم دهيم .هر تغيير دروني مانند يك نهال است كه نياز به مراقبت و گذشت زمان دارد
تا به ثمر برسد.

