
 ! سوال را پيدا كنيد، موفقيت شما حتمي است ٧خ اين اگر بتوانيد پاس

  كنيم؟ در طول روز چند ساعت زمان را صرف فكر كردن مي ها به نظر شما ما انسان
 …شما درست خوانديد! بله  .است دقيقه ٨-٥حدود اما اگر ميانگين آماري را دنبال كنيم چيزي  …دانيم اكثرمان نمي

  .كنند دقيقه زمان صرف عمل فكر كردن مي ٨تا  ٥افراد عادي در طول روز 
  مشغول است؟ مانذهندر طول روز چند ساعت  ها به نظر شما ما انسان :تر كنيم  جرا را كمي جذابخب، اجازه دهيد ما

را صرف فكر كردن راجع به مسائلي مشابه موارد   كل روز ها به طور طبيعي انسان بلكه فقط مشغوليت ذهني؟ …فكر كردن نه
  :كنند  زير مي

  براي مهماني چي بپوشم؟
  براي بيرون رفتن و خوردن شام به كدام رستوران بروم؟

  كدام فيلم و سريال جديد را تماشا كنم؟
  چرا همكارم خوبه يا بده؟

  !هم منجر به بهبود اوضاع زندگي تان نخواهد شد % ١يافتن پاسخ آنها  هزاران سوال ديگر كه حتي …و 
  ؟ كنيم مان را مشغول مي چرا بيخودي ذهن

  .يادنگرفته ايم چطور فكر كنيمدليل آن ساده است؛ ما هنوز 
ل اوليه فكر كردن را بياموزند، ياد دادند چطور زمان مدرسه را به ياد داريد؟ از بدو ورود به دبستان به جاي اينكه به ما اصو

  !شود دو عدد آلبالو  اما هيچوقت نگفتند چرا يك سيب و يك موز نمي ٢ميشود  ١+١
و اينچنين  …را ياد نداد ها تحليل دادهاما هيچكس به ما  فقط استفاده كنيم، دهند را يي كه به ما ميها ما يادگرفتيم داده

  .شد كه يا يادنگرفتيم چطور فكر كنيم و يا خودمان بنا بر شرايطي خاص مجبور شديم يادبگيريم
  فكر كردن يعني چه؟

  :و روانشناسي را كنار بگذاريم، به زبان عاميانه و قابل فهم كلمات پيچيده فلسفي اگر اصطالحات و 
  .فكر كردن يعني پيدا كردن يك سوال خوب و بدنبال جواب آن گشتن

ول بدنبال سوال صحيح بگرديم و بعد در قدم بعدي بدنبال پاسخ آن اپس زماني كه ميخواهيم صرف فكر كردن كنيم، بايد 
  .باشيم

  …حال در طول روز به نظرتان چند سوال خوب و درست از خودمان ميپرسيم؟ تقريبا هيچي
  .، يك سوال درست، نيمي از پاسخ صحيح است پارتناپلئون بنا به قول

سوال  ٧در اين مقاله . شما اگر بتوانيد سوال صحيح را پيدا كنيد و از خودتان بپرسيد با پاسخ صحيح و كارگشا خواهيد رسيد
دنبال  يي باشيد كه زندگي تان را متحول خواهد كرد،ها كند به دنبال پاسخ صحيح و فوق العاده اصولي كه به شما كمك مي

  .وال زير پاسخي همين االن نداريد، نگران نباشيدس ٧اما اگر براي  …كنيم مي
تاثير فكر كردن را خيلي بيشتر و  …راجع به آن هر روز فكر كنيد .چند وقت به خودتان فرصت بدهيد تا پاسخ آنرا پيدا كنيد

  :تر خواهيد ديد  واضح
  سوال اول

  كنم؟ ام پيشرفت مي چه كارهايي اگر اين ماه انجام بدهم در زندگي
كنيم امن است اما خطرناكترين جايگاهي است كه در آن  جايي كه فقط تصور مي. است حاشيه امن زندگيموضوع اصلي بر سر 

تان داشته باشيد كه احساس ناراحتي كنيد، ناآشنايي  يي در زندگيها شما نياز داريد مدام چالش. كنيد سپري مي زمان تان را
  .با شرايط جديد و نامحتمل را تجربه كنيد

حتي، حتي، حتي اگر يك زندگي ايده آل داريد،  .حال تجربه نكرديد را تجربه كنيدي جديدي كه تا به ها شما نياز داريد افق
شود شما كشف كنيد چه كارهايي بوده اند كه از انجام آنها طفره رفتيد،  اين سوال ساده باعث مي. …است آنرا بهتر كنيد نياز

  .دانستيد بايد انجام شوند تنبلي كرديد و اصال نمي



  سوال دوم
  ؟چه وقت واقعا موفق خواهم بود

پاسخي مشابه اين   بپرسيد، آنها ماگر اين سوال را از اكثر مرد »احساس حال حاضرتان نسبت به خودتان چيست؟«
هيچوقت از راه نخواهد رسيد و » …يك روزي« اما در واقعيت، اين» .شوم اما يك روز موفق مي …هنوز نه«: دادخواهند

  !يك اميد پوچ است 
دليل براي خواندن  ١حتي اگر فقط و فقط ! مهم نيست االن كجا هستيد، همين االن شما موفق هستيد: به ياد داشته باشيد

  .فرد موفقي هستيداين مقاله تا به اين سطر داشتيد، شما 
شما موفق هستيد چون در مسيري به . دانيد چرا؟ حتي اگر هيچ دستآورد بزرگ و خوبي نداشته باشيد، شما موفق هستيد مي

  .مقصد شما مهم است …مهم نيست مبدا شما كجاست. سمت مقصد موفقيت در حال حركت هستيد
  سوال سوم

  ؟چقدر قصد دارم ببخشم
بخشيدن يعني چيزي از . اجازه دهيد شفاف سازي كنيم، بخشيدن به منظور دادن پول، غذا و لباس به فرد بي خانمان نيست

  .بخشيدن پول يك نوع بخشش است، اما تمام آن نيست. اده شودشما به سمت دنياي بيرون فرست
اي باشد كه در طول روز به مسافران زيادي بگو مگو داشته  تواند حتي يك لبخند زدن به راننده تاكسي خسته بخشيدن مي

  بخشيد؟ گان باشد، آيا به اندازي كافي ميتواند خرد كردن و دادن نان خشك به پرند است؛ بخشيدن مي
  اي براي بخشش اين ماه داريد؟ نامهچه بر

  سوال چهارم
  ؟كنم آفريني مي چقدر هر روز ارزش

كند و  يكنيد تا در زندگي مردم نقش زيادي ايفا م هر روز از خودتان بپرسيد چه خدمات يا كااليي را براي عرضه فراهم مي
  براي مردم ارزشمند است كه حاضرند بابت آن به شما پول بدهند؟

  .شود ميدر دنياي امروز به هر ميزان ارزش بيشتري ايجاد كنيد، به همان ميزان درآمد و روابط شما بيشتر 
يا چيزهايي كه خواهند را ندارند بدون آنكه از خودشان بپرسند آ اكثريت مردم از اين موضوع ناراحتند كه چيزهايي كه مي

  كنند؟ خواهد را عرضه مي ديگران مي
  سوال پنجم

  ؟چطور اكثر اوقات احساس خوشبختي داشته باشم
كنيد تا هر روز به نسبت روزهاي قبل احساس  را قبول مي ها و مسئوليت ها بيش از هرچيزي، شما كارها و مشغوليت

اگر كارهاي فعلي پاسخگوي ميزان خوشبختي مورد نظر شما نيستند، بهتر است تجديد نظر . خوشبختي بيشتري داشته باشيد
  .ز هم بهتر است تجديدنظر كنيداگر استانداردهاي خوشبختي شما نيز باالست، با …كنيد

  ايد؟ آيا اين اواخر بر سر كسي داد زده
  شويد؟ آيا در ترافيك شهري كم طاقت مي

  خواهيد هرچه زودتر ساعت كاري تان تمام شود و به خانه برگرديد؟ آيا مي
شما شاد نيستيد، يعني سطح   شاد نبودن به معني افسرده بودن نيست؛. زياد شما شاد نيستيداگر اينطور است پس به احتمال 

  .رويد ين است و خيلي زود از كوره در ميايانرژي شما پ
  .هايي ميگردد تا احساس خوشبختي را بيشتر در زندگي تجربه كنيد حل با پرسيدن اين سوال ذهن شما به دنبال راه

  سوال ششم
  ؟ي فعلي فكر كردنم را تغيير دهم توانم شيوه چطور مي

اگر شما براي . و زنجير افكار و باورهاي خود را به خود قفل كردن استدر دنياي پر از تغييرات امروز، بزرگترين ريسك با قفل 
  .كرديد، فكر كنيد؛ به احتمال زياد در آينده دستآوردهاي زيادي نخواهيد داشت هميشه همانطور كه قبال فكر مي



ن پيشرفت كنند؟ چرا خواهند در كارشا آيا آنها نمي. كافيست نگاهي به صاحبان كسب و كارهاي كم رونق اطرافتان بياندازيد
اي  باورهاي كهنه و از رده خارج شده كنند؟ چون پس چرا اينكار را نمي. آنها بيش از شما تشنه پيشرفت هستند …خواهند مي

  .جنگند د تغييرات را بپذيرند و با آن ميخواهن آنها نمي. دارند
  :بعضي اوقات الزم است راجع به پاسخ سواالت زير فكر كنيد 

  و شور و شوق روزانه من كمتر از چيزي كه ميخواهم باشد؟چرا سطح انرژي 
  آيا كارهايي كه درحال انجام آنها هستم من را به ميزان درآمدي كه ميخواهم نزديك ميكند؟

  آيا باورهاي من نياز به بروزرساني دارند؟
  سوال هفتم

  ؟آيا با تمام افرادي كه كنارم هستند خوشحال هستم
  !بري براي پيدا كردن پاسخ اين سوال نيست هيچ راه ميان

  .ترين سواالتي كه بايد پاسخ دهيد، همين است ن پاسخ صحيح آن كنيد، يكي از مهمشما بايد زمان زيادي را صرف يافت
ين افراد ا. گيرند كنند و خوشبختي و موفقيت شما را از شما مي افراد زيادي هستند كه خيلي راحت به زندگي شما رخنه مي

  .دگيرن اندازند و زياد جدي نمي خندند، شما را دست مي دهيد، به شما مي هر ايده جديدي مي. هستندقاتل روياهاي شما 
دهند و با  اين افراد سطح انرژي شما را كاهش مي. زماني كه در كنارشان هستيد، احساسي كمتر از آنچه واقعا هستيد، داريد

  .كنند خودشان همسطح مي
چون  »كنند شان را ترك مي چرا افراد موفق دوستان بازنده«تان اهميت دهيد و يادبگيريد كه چرا پس خيلي جدي، به روابط

  .تمام افراد موفق اين اصل را باور دارند …دارداي ارزش وقت گذاشتن ن هر رابطه
 
 


