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ما چــارهای جز موفق شدن نداریــــــم!

ما همه به مانع برمیخوریم .هرکسی که بخواهد زندگی رؤیاییاش را داشته باشد شکست را تجربه
میکند .خیلی از آنها شاید همهچیز را از دست بدهند .خیلیها جا میزنند .اما موفقها هرگز جا
نمیزنند .آنها ادامه میدهند .میدانند که در مصیبت آبدیدهتر میشوند .میدانند که داستان موفقیتشان
در هر لحظه نوشته میشود؛ و حاال بهتر هم شده است چون اکنون صعود از فرش به عرش میباشد.
در زندگی همه ما ،مشکالت کوچک و بزرگی به چشم میخورند که گاهی میتوانند باعث بروز مسائلی
بغرنج گردند ،ولی مهم است تا با حفظ روحیه به رویارویی با چنین مشکالتی رفته و به هیچ وجه روحیه
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خود را نبازیم و تسلیم نشویم .شاید به جرئت بتوان گفت که در جهان پهناور هیچ فردی را نمیتوان یافت
که صد در صد خوشبخت باشد و هیچ مشکلی در زندگی شخصی و اجتماعی خود نداشته باشد ولی
میتوان با تقویت روحیه به جنگ با مشکالت رفت .آگاهی از خواستهها و آرزوهای منطقیمان میتواند
به ما در گام برداشتن در مسیر صحیح در زندگی کمک و یاری رساند .آیا شما هم این جمله معروف
را شنیدهاید که شکست پلی به سوی پیروزی است؟ پس بایستی از شکستها درس گرفته و به سوی
موفقیت حرکت کنیم.

چارهای جز موفق شدن نداریم

مهم این نیست چقدر دانش دارید .مهم این نیست چقدر عشق و عالقه برای رسیدن به هدف در دلتان
موج میزند .حتی مهم نیست که قبل از این چند میلیون واحد تالش و زحمت کشیدهاید .درحالیکه
همهی اینها بسیار مهم هستند؛ اما یک چیز دیگر هم هست که اگر نباشد ،کمترین تندبادی میتواند
تمام این عشق و زحمت را زمینگیر کند .عاملی که هنگام مواجهه با موانع ناامیدکننده و بازدارنده ،ما را
به جلو میراند ،چیزی نیست جز میزان سماجت و پافشاری و به زبان ساده مقدار پافشاری
و گیری که به موضوع میدهیم .درواقع ،هر آدم موفقی که تا به حال دیدهاید ،این خصوصیت ،یعنی
سماجت و پافشاری ،در وجودش موج میزده است.
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وقتی هدف ،روشن و شفاف و مشخص شد و انسان از درست بودن مسیری که انتخاب کرده و از صحیح

بودن تصمیمش مطمئن شد ،دیگر نوبت گیر دادن فرامیرسد .این گیر و سماجت و سرسختی باید آنقدر
ادامه پیدا کند تا ما را به مقصود برساند .دیگر در این میان ،راه دومی وجود ندارد .باید به جواب برسید! و

جواب چارهای جز ظاهر شدن ندارد .درواقع شخص موفق با این شکل گیر دادن نشان میدهد

که تصمیم به موفق شدن گرفته و این تصمیم نیز از اعماق وجودش و بهطور جدی و به شکلی ماندگار

و تغییرناپذیر اتخاذ شده است.

آیا فکر میکنید موانع سر راه آدمهای بزرگ و موفق با موانعی که مقابل من و شما ظاهر میشود فرق

دارد؟ بدانید که اص ً
ال چنین نیست! آدمهایی که هماکنون آنها را موفق و کامیاب میدانیم ،درواقع در هر
روز زندگیشان با موانعی به مراتب سختتر و عظیمتر از موانع زندگی ما برخورد میکنند؛ اما این اشخاص

همیشه موفق ،نسبت به ما یک تفاوت اساسی دارند و آن این است که ارادهی عبور از مانع در آنها به

هیچ وجه کمرنگ و ضعیف نمیشود .برعکس آنها با دیدن مانع ،سرسختتر و مقاومتر میشوند و نیروی

سرسختی و گیر دادن آنها صدچندان میشود.

آدمی که گیر میدهد تسلیم نمیشود و از رو نمیرود .او بعد از هر زمین خوردنی بالفاصله قد راست
میکند و دوباره پیشروی به سمت هدفش را آغاز مینماید .او موفق است نه به این خاطر که دانش زیادی

دارد و یا هدفی متعالی انتخاب کرده است ،بلکه موفق است ،چون گیر میدهد و سمج و مصمم حتی برای

لحظهای به ترک میدان نمیاندیشد؛ و موانع چارهای جز کنار رفتن از مقابل این سمجهای گیر دهنده
ندارند .شما هم تصمیم بگیرید از امروز سمج گیر دهنده باشید و آنقدر به هدفتان بچسبید تا به

آن دست یابید؛ و همواره یادتان باشد که وقتی «باید» در کار باشد ،راهش نیز پیدا میشود.
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فرمول جادویی موفقیت

چند بار زمین خوردید تا توانستید راه رفتن را بیاموزید؟ چقدر طول کشید تا باالخره اولین گام استوار را بر
روی زمین برداشتید؟ فرمول جادویی موفقیت همین است.

میدانید که تقریب ًا تمام کودکان این جهان باالخره راه رفتن را میآموزند؛ اما بزرگساالن چنین روشی در

پیش نمیگیرند .درواقع آنها شکست را حتمی و محتوم میدانند .اگر برای رسیدن به هدفی شکست
بخورند ،تنها ممکن است یک یا دو بار روش دیگری را امتحان کنند .کمتر کسی هست که بیش از دو

بار برای رسیدن به هدفی اصرار بورزد .آنها خیلی زود اهداف خود را رها میکنند .دیگر ورزش نمیکنند،

شغل خود را رها میکنند ،همسر خود را طالق میدهند .دیگر تالش نمیکنند ،فقط به این دلیل که دیگر
تحمل ناراحتی را ندارند.
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زمان آزمون

زندگی مجموعهای از مشکالت کوچک و بزرگ است که مانند امواج اقیانوس هرگز متوقف نمیشوند .تنها

چیزی که میتوانید کنترل کنید ،روش مقابله با آنها به صورت مثبت یا منفی ،مفید یا بیفایده است .آیا
آنها را مانعی میدانید یا صرف ًا گامی دیگر در مسیر سفر؟

بیشتر مردم در زمان بروز اولین بُحران دست از کار میکشند .آنها مانند چادری که با کشیدن ستون

میانی فرو میریزد ،از هم میپاشند ،دست از ادامه کار برمیدارند و به منطقه امن و راحت خود در سطوح

پایین چالش و تعهد بازمیگردند .سرانجام این واکنش شرطی ،به مشکل و عادتی تبدیل میشود که ترک
آن بسیار دشوار خواهد بود.

اما شما اینگونه نیستید! باید در هر مشکلی به دنبال درسی ارزشمند باشید .همیشه درسی وجود دارد.

از قبل تصمیم بگیرید که صرفنظر از هر نوع اتفاق ،هرگز دست از کار نکشید .در این صورت به جای

شکست خوردن ،پیشرفت خواهید کرد .به کارتان ادامه میدهید تا سرانجام به موفقیت برسید.
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