
  كنيد براي شروع دير شده بايد يك واقعيت مهم را بدانيد مياگر فكر 
  ...چون كسي آن را به شما نخواهد گفت

اين موضوع را  حسرتو  دير شده است؟ ميكنيد براي رسيدن به اهدافتان ك مييي هستيد كه فكر ها شما هم از آن دسته آدم
ا را در حقيقت سن شناسنامه تان شم اگر اينطور هست …تان نرفتيددست به كار نشديد و دنبال اهداف خوريد كه چرا زودتر مي

  .دهد دنبال روياهايتان برويد ميمحدود كرده و اجازه ن
  :به احتمال زياد تكه كالم معروف تان هم اين است كه در مواجه با انجام هر كار هيجان انگيز يا قابل جالب توجه بگوييد 

  »…كردم مياين كار براي جووناست، كاش زودتر شروع  از من ديگه گذشته، پير شدم،«
له است و اين افكار را در سر داريد، پس شما با زنجيري به اسم سن دست و پايتان را بسته ايد و خودتان را محدود اگر پاسختان ب

شت كه ممكن ابهتر است ادامه ي مطلب را از دست ندهيد، چون رازي را با شما در ميان خواهم گذ .به شرايط فعلي تان كرده ايد
  !شود  تانباعث ايجاد تحولي بزرگ در زندگي است

هاي اين  نمونه اند؛ از پايه شروع كرده شان رفتند وفق زيادي از كودكي دنبال روياهايمن اين موضوع را قبول دارم كه افراد مو
  .اي مشاهده كنيد هاي زنده تان نيز نمونهتوانيد با جست و جو در اطرافيان ميچنيني زياد است و بدون شك 

اند و مهارت  يي كه از سنين كودكي و نوجواني تحت تعليم قرار گرفتهها ه كار كرده يا نقاشمثال موسيقي داني كه از كودكي شروع ب
  .اند الزم را آموزش ديده

ولي  …اند شان نرفته در جواني نيز دنبال عالقهاما شايد براي شما هم جالب باشد تا با افرادي آشنا شويد كه نه تنها در كودكي بلكه 
  .ي چشم گيري رسيدندها باالخره شجاعت دنبال كردن روياهايشان را در ميانسالي پيدا كردند و به موفقيت

  .سالگي به دنبال اهداف و روياهايش رفت و دست به كار جديدي زد ٤٤است كه در  سام والتونافراد آقاي  يكي از اين
ه سالگي اش ثبت كرد و شروع به كسب و كار نمود، اما نه تنها با شكست مواج ٤٤خود را درسن  Wal-Martاين شخص برند 

  .پرارزشترين برندهاي جهان را به خود اختصاص داد ١٩  توسط مجله فوربز رتبه ي ٢٠١٤بلكه در سال  …نشد
  .ي بسيار زياد ديگري نيز وجود داردها نمونه اما آقاي والتون تنها شخصي نيست كه دير شروع كرد و موفق شد؛

توان شروع به  ميپا را فراتر گذاشت و نه تنها سن و سال را باور نكرد، بلكه نشان داد حتي در سن پيري هم  چارلز فلينتآقاي 
  .انجام كار جديدي كرد و صاحب شركت شد

  .ي زيادي رسيدها را راه اندازي كرد و در طول مديريت خود به موفقيت IBMسالگي شركت   ٦١فيلنت در سن 
يشان رسيده اند، مهارت ها ي ديگري كه دراواخر جواني، ميانسالي و پيري به هدفها از هم تاريخ را ورق بزنيم، پر است از نمونهاگر ب

  .جديدي آموختند يا كسب و كاري را پايه گذاري كرده اند
كردند و هميشه در حسرت روياهاي شان  ميشدند هيچ وقت به موفقيت دست پيدا ن مياگر اين افراد اسير ارقام و اعداد سن شان 

  .ماندند مي
  .يدتوانيد در هر سني كه هستيد به آرزوهايتان برس مياما حاال كه اين افراد موفق شده اند، پس بدون شك شما هم 

  .يتان را داشته باشيدها تان را نياوريد و شجاعت دنبال كردن هدففقط كافيست عذر و بهانه ي سن
كسي . ، نويسنده مشهور انگليسي استجوزف كونرادسيار جالبي كه دوست دارم در اين مقاله يادي از او بكنم ي بها يكي از نمونه

  .كرد ميبازرگان دريايي كار  آمد و به عنوان ميسالگي نويسنده به حساب ن ٣٩تا بيست سالگي حتي انگليسي هم بلد نبود و تا   كه
  سالگي شروع كرد به نوشتن ٣٩جوزف كونراد از 

يش ها پس بدون اين كه از سن و سال يا رقيب سالگي تصميم گرفت به حرف دلش گوش كند و به دنبال عالقه اش برود؛ ٣٩در 
  .ي انگليس در خاطرها مانداه بترسد شروع به نوشتن كرد و اسمش به عنوان يكي از موفق ترين و مشهورترين نويسنده

شجاعت    ي كاذب شدند وها نتوانستند مشابه آن را انجام دهند، چون اسير محدوديت ها كاري كه شايد بسياري از انگليسي زبان
  .دنبال كردن روياهايشان را نداشتند

دان  كي نقاش يا نويسنده و موسيقيتواند مانع موفقيت شود و حتما الزم نيست از كود مياگر تاكنون قانع نشديد كه سن و سال ن
مثالي از يك شخص بسيار مشهور براي  توانيد شروع به اين كارها بكنيد؛ اگر باور نداريد اجازه بدهيد ميباشيد و در بزرگسالي نيز 

  :شما بياورم 



  . ي هري پاترها ي داستان شناسيم، نويسنده ميكي رولينگ را  ي ما جي همه
  .ي جهان بوده استها يش هميشه يكي از پرفروش ترين كتابها سندگان انگليسي است كه كتاباو يكي از مشهورترين نوي

  ميليون نسخه منتشر شده  ٤٠٠ي بسياري ترجمه شد و تقريبا در ها جوايز بسياري را به خود اختصاص داد و به زبان ها اين كتاب
  .است كه پس از انجيل، پرفروش ترين كتاب دنياست

هم جالب باشد بدانيد اين نويسنده بزرگ فقط يك معلم ساده بود، اما به خاطر آرزوهاي بزرگي كه در سر داشت و شايد براي شما 
ي چشم گيري دست پيدا ها يي كه خورده بود، به موفقيتها ي زيادي كه كرد توانست بعد از چند سال و با وجود شكستها تالش

  .ي جهان شودها وسندهكند و تبديل به يكي از موفق ترين و مشهورترين ن
حركت به سوي اهداف و  ي الكي وها و بهانه ها شكستن زنجير محدوديتي اين افراد وجود دارد،  ي مشتركي كه بين همه نكته

يتان برداريد و باور كنيد كه هيچ وقت دير نيست، ها دست از عذر و بهانه شك نداشته باشيد اگر شما هم  شان است؛استعدادهاي
  .يتان برسيدها مانبه آر توانيد در هر سن و شرايطي  مي

اي شويد، چون قبل از شما افراد بسيار زيادي بودند كه دير شروع  رفهتوانيد نقاش ح ميمثال اگر نقاشي بلد نيستيد در هر سني 
  پس چرا شما نتوانيد اين كار را انجام دهيد؟. كردند، اما موفق شدند

به آرزوهايتان برسيد را مورد بررسي قرار  ها توانيد از طريق آن ميه يي كها همين حاال شروع كنيد و به روياهايتان بيانديشيد و راه
  .دهيد

را باور نكنيد، به زودي ديگر آرزو و رويا نخواهند بود و به حقيقت خواهند  ها بدون ترديد اگر تالش كنيد و محدوديت
  .پيوست


