تنها كاري كه براي به تحقق رسيدن رويايتان بايد انجام دهيد
تا به حال برايتان پيش آمده كه رويايتان را بلند بگوييد و با گفتن آن گونههايتان سرخ شده و يا پشتتان بلرزد؟ پيش آمده كه
رويايي داشته باشيد و نتوانيد به آن فكر نكنيد؟ پيش آمده كه به دنبال رويايتان نرويد فقط به اين دليل كه فكر ميكنيد
نميتوانيد به آن برسيد؟ آيا براي خودتان يكسري باور داريد كه نميگذارد به دنبال خواستههايتان برويد؟
باورهاي محدود كننده و عبارات منفي كه به خود ميگوييد باعث ركود شما ميشود .همين است كه به نتايج محدود دست
پيدا ميكنيد و نميتوانيد فراتر از آن برويد .ما معموﻻ خودمان را با ديگران مقايسه ميكنيم و فكر ميكنيم شانس اينكه
خواستههايمان را دنبال كنيم از دست رفته و ديگر فرصتي پيدا نميكنيم ولي واقعيت اين است:
بيشتر مردم براي دنبال كردن رويايشان تﻼش ﻻرم را نميكنند و بيشترين عذري كه ميآوردن اين است :سرم خيلي شلوغ
است ،پول كافي ندارم ،من بهاندازهي رويايم دانش ندارم ،بهاندازهي كافي تجربه ندارم ،در گذشته بارها شكست خوردم ،مردم
من را احمق فرض خواهند كرد و خيلي چيزهاي ديگر .اين تفكر بسيار خطرناك است و هيچ كمكي نيز نميكند.
بيشتر مردم قبل از اينكه اولين قدم را بردارند ذوق خودشان را كور ميكنند .اولين قدم اين است كه به خودتان ايمان بياوريد.
دليل آن هم ساده است زيرا كه شما ﻻيق رسيدن به خواستهتان هستيد.

چرا بايد به سمت خواستههايمان قدم برداريم؟

به بسياري دﻻيل و خودتان هم ميدانيد و گاهي حتي نيازي به زبان آوردن دﻻيل نيست .همين حاﻻ وقت دنبال كردن
خواستههايتان است .با اين حال ما انسانيم و بعضي مواقع انسان نياز دارد به دليل و توجيهي چنگ بزند .اينها دﻻيلي است كه
از همين امروز ميتوانيد رويايتان را دنبال كنيد:
شما هميشه ميخواستيد به دنبال رويايتان برويد،
ممكن است چيزهايي را تجربه كنيد كه تا به امروز تجربهشان نكرده باشيد،
استعدادهايتان نهفته باقي نميماند،
بهجايي ميرسيد كه ميگوييد :عجب ،من چه قابليتهايي داشتم و نميدانستم،
لبخندتان تقريبا هميشگي ميشود،
هر روز چيزهاي جديدي ياد خواهيد گرفت.
صرف نظر از اينكه چه چيز در ذهنتان داريد ،از همين امروز ميتوانيد شروع به باور كردن خود كنيد .براي رسيدن به آنچه
مي خواهيد بايد به خودتان ايمان داشته باشيد و باورهايي كه مانعتان ميشود را به حداقل برسانيد .به اينكه مردم در مورد شما
چه فكر خواهند كرد توجه نكنيد ،آنها در اين راه با شما نيستند .بهمحض خودباوري ميتوانيد قدمهاي بزرگتري به سمت
خواستهتان برداريد ،تﻼش كنيد و تﻼشتان را با مقصدتان مقايسه كنيد و ياد ميگيريد كه چطور از اشتباهاتتان استفاده كنيد.

چطور در راه تعقيب كردن رويا از خودمان بازخورد بگيريم؟

احتماﻻ در طول راهي كه در آن قدم ميگذاريد با خود فكر ميكنيد آيا راهم درست است و براي آنچه ميخواهم عمل درستي
انجام ميدهم؟ براي بازخورد گرفتن ،اطرافتان را پر كنيد از انسانهاي مثبت ،پر انرژي و باهوش .اينگونه افراد ميتوانند

بازخوردهاي خوبي در راه رشد و رسيدن به مقصدتان بدهند.
اگر در اطرافتان افرادي نداريد كه بازخوردهاي واقعي و روراست بدهند ،پس شروع كنيد با آشنا شدن با چنين افرادي.
اطرافتان پر است از اجتماعاتي كه عﻼقهمندند در اين راه با شما باشند .اين را نيز فراموش نكنيد كه از نظر افرادي كه در مسير

مشابه شما هستند بهره ببريد.

حرف آخر

تنها كسي كه براي رسيدن به رويايتان نياز داريد خودتان هستيد .با اولين قدمي كه برداشتيد به موانع اجازه دخالت ندهيد.
باورهاي مخربتان را دور بريزيد ،افرادي كه ميگويند نميتوانيد را به حال خود رها كنيد و با افرادي معاشرت كنيد كه
ميتوانند بازخورد واقعي و درست به شما بدهند.

