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این مطلب فقط برای مطالعه شخصی شما تهیه شده است و کپی برداری با ذکر منبع بالمانع است.

»چرا وقتی هدفی را برای خودم تعیین می کنم، بعد از مدتی آن را رها می کنم؟«
هدف  به  رسیدن  »چگونه«  به  توجهشان  اولین  می گیرند  نظر  در  خود  برای  را  هدفی  وقتی  افراد  اغلب 

موردنظرشان است.
 برای حل این مشکل توصیه می کنم: از تکنیک »چرا« به جای »چگونه« استفاده کنید؛ یعنی »چرا« آن را 

می خواهید صدبار مهم تر از این است که »چگونه« به آن می رسید.

2 دلیل این موضوع:
دلیل اول:

وقتی هدفی را برای خود می نویسید، یا به عبارتی خواسته ای دارید، »دالیل خواسته« خود را بنویسید. اشتباه 
اغلب افراد این است که تمرکزشان روی »چگونه رسیدن« به هدفشان است. وقتی با باورهای محدود خود 

این »چگونه ها« را بررسی می کنند، مأیوس می شوند.

هر وقت در مورد آنچه می خواهید و »چرا« می خواهید فکر می کنید، معموال مقاومت درونی شما کمتر از 
زمانی است که درباره »چگونگی« به دست آوردن آنچه می خواهید، فکر می کنید.

هرگاه سؤاالتی را برای خود مطرح می کنید که جوابی برای آن ها ندارید، )مانند چطور، چگونه، چه وقت، 
کی( ذهن خود را محدود می کنید و راه تجلی خواسته خود را بند می آورید. بیشتر باورهای محدودکننده ای 
که در ذهنتان دارید ناشی از تمرکز ذهنتان بر انجام »چگونگی« کارهاست. درحالی که باید ذهنتان را به 

چالش بکشید و این امر با توجه بر این موضوع انجام می پذیرد: »چرا« می خواهم؟

ریشه شکست شما در مسیر هدفتان به خرده باورهای محدود ذهنتان برمی گردد. درحالی که شاید خودتان 
این باورها را نتیجه تفکری عقالنی و ارزیابی اطالعاتی واقعی نسبت به وجود خودتان به شمار می آورید. 
تردیدهای شما حاصل تفکر درست نیست بلکه حاصل اندیشه هایی غلط است که عادت ذهنتان شده است.

محققان میگویند افراد معمولی بیش از 90 درصد از توانایی های ذهنی و فردی خود را نادیده می گیرند و 

شاید مشکل شما هم همین باشد!
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این مطلب فقط برای مطالعه شخصی شما تهیه شده است و کپی برداری با ذکر منبع بالمانع است.

هرگز از آن استفاده نمی کنند، زیرا توجهشان بر انجام »چگونگی« کارهاست. درحالی که هر وقت در مورد 
آنچه می خواهید و »چرا« می خواهید فکر می کنید و طبق این باور درست دست به اقدام می زنید، طی مسیر 

بیشتر به توانایی های واقعی تان پی می برید و از آن ها برای غلبه بر چالش ها و مشکالت استفاده می کنید.

دلیل دوم:
وقتی تمرکز روی »چرای« هدف خود دارید، »ارتباط احساسی« عمیقی باهدفتان برقرار می کنید.

)یکی از مواردی که باعث می شود بر مشکل »رها کردن« هدف خود غلبه کنید، داشتن »ارتباط احساسی« 
باهدف خود است.(

واضح تر بگویم، وقتی از شما می پرسند: »چرا« این هدف را می خواهید؟
)این سؤال ساده به وضوح نشان می دهد که آیا شما  مسیر رسیدن به هدفتان را دنبال می کنید یا خیر؟(

اگر پاسخ شما شبیه به این جواب است؛ »این هدف انگیزه اصلی من است. یا برای این به دنیا آمده ام تا این 
کار را به سرانجام برسانم.«

تبریک می گویم. به احتمال خیلی زیاد شما فردی هستید که باوجود مشکالت و موانع ممکن، هدفتان را 
دنبال خواهید کرد.

اما اگر پاسختان چیزی شبیه این است؛ »من این کار را انجام می دهم، زیرا که مجبورم. یا من به خاطر 
همسرم، رئیسم باید این کار را انجام دهم.«

بیانگر این است که باهدفتان ارتباط احساسی ندارید به عبارتی نیروی چرایی تان خیلی ضعیف است.
)درواقع این هدف متعلق به شما نیست( و چون نسبت به انجام کامل و عالی آن عالقه ای ندارید، دیر یا 
زود با مواجهه شدن با مانعی، دست از تالش برمی دارید. حتی اگر به هدف برسید، دست آورد قابل توجهی 

نخواهید داشت.

نتیجه:
هر وقت توجه شما به »چگونه رسیدن« به هدفتان معطوف شد که این موضوع معموال با ترس همراه است، 
صبر کنید، قلم و کاغذی بردارید و به نوشتن هدفتان و »دالیل« آن در مقابل هدف خود بپردازید. )دالیل 

یعنی »چرا« این را می خواهید؟(
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این مطلب فقط برای مطالعه شخصی شما تهیه شده است و کپی برداری با ذکر منبع بالمانع است.

به خاطر بسپارید:
این که »چگونه« این خواسته ها برآورده می شود، در طول مسیر برایتان روشن خواهد شد.

کار عملی:
1. توصیه می کنم همین االن 3 تا از مهم ترین هدف های زندگی تان را بنویسید و در مقابل آن دالیل خواستن 

آن ها را بنویسید.

نکته آخر:
نقطه دسترسی به »نیروی چرایتان«، از طریق ارزش های اصلی درونی تان است. ارزش های شما تعریف 
می کنند چه کسی هستید و چه می خواهید؟ شما از طریق ارزش هایتان تمامی نیازها، خواسته ها و وسوسه های 
زندگی تان را اداره می کنید. ارزش ها شمارا به سمت هدفتان هدایت می کنند. در آخر توصیه می کنم هدف و 

نیروی »چرایی« آن را بر مبنای ارزش های اصلی خود بنا کنید.

5 ارزش مهم که نیروی »چرایی تان« را تقویت می کند.

1. صداقت
)صداقت با خود. صداقت در انجام کارها. صداقت در گفتار. صداقت در رفتار(

2. در هر هدفی باید منفعت دیگران را در نظر بگیرید.
الگوهای سرسختی صحبت  با  وقتی  می کند:  عنوان  فوق العاده اش »سرسختی«  کتاب  در  داکورث  آنجال 
می کنم و آن ها به من می گویند: هر چه دنبال می کنند هدفی دارد، منظورشان چیزی بسیار عمیق تر از قصد 
است. وقتی بیشتر بررسی می کردم و می پرسیدم: »می توانید کمی بیشتر توضیح دهید؟ منظورتان چیست؟« 
اما همیشه و همیشه، در  گاهی شاهد جدالی مشتاقانه و نفس گیر برای به زبان آوردن احساسشان بودم؛ 
مشتریانم،  )بچه هایم،  بود  خیلی خاص  اشاره  این  گاهی  می کرد.  یاد  دیگری  افراد  از  خود  بعدی  جمالت 
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این مطلب فقط برای مطالعه شخصی شما تهیه شده است و کپی برداری با ذکر منبع بالمانع است.

کشور،  )این  بود  انتزاعی  کامال  گاهی  و  شاگردانم( 
ورزش، علم، جامعه(.

تمام  است:  یکسان  پیام  باشد،  چه  هر  بیان  طرز 
موانع،  پرزحمت،  و  طوالنی  شب های  و  روزها  آن 
ارزشمند  همه  فداکاری ها  و  جدال ها  ناامیدی ها، 
می شدند چون درنهایت تالش های آن ها برای افراد 

دیگر نیز منافعی در برداشت.

3. به دنبال کسب نتایج آنی نباشید.
هیچ موفقیتی یک شبه به دست نمی آید. حقیقت آن 
هیچ  از  آن ها  که  است  این  ناگهانی   پیشرفت های 
به وجود نمی آیند، بلکه مانند یک دانه رشد می کنند: 
سرانجام  و  می شوند  داده  پرورش  می شوند،  کاشته 
برداشت می شوند؛ اما مشکل اینجاست که ما این گونه 
روی  از  می توانیم  کنیم  فکر  که  آموزش دیده ایم 
مرحله میانی بپریم و مستقیما از کاشت به برداشت 
آن غفلت کرده ایم  از  ما  برسیم. مرحله ای که همه 
همان مرحله ای است که قدرت واقعی ازآنجا ناشی 
می شود؛ یعنی مرحله داشت و این مرحله برخالف دو 
مرحله کاشت و برداشت، فقط از طریق بعد صبر و 

شکیبایی درگذر زمان حاصل می شود.
بافته«  جدا  »تافته های  کتاب  در  گالدول  مالکوم 
می نویسد: کلید دستیابی به هر موفقیت خارق العاده ای 
 10( است.  ساعت  هزار   10 مدت  به  کردن  تمرین 
هزار ساعت کار یعنی، 8 ساعت در روز، 40 ساعت 

در هفته، 50 هفته در سال، به مدت 5 سال متوالی(

نکته: مهم نیست که تالش می کنید تا چه کاری را 
انجام دهید. شما باید از خودتان بپرسید آیا حاضرم 
ده هزار ساعت وقت صرف هدفم کنم؟ پس به دنبال 

نتایج زودهنگام نباشید.

4. حاضر به پرداخت بها باشید.
هر هدفی که داشته باشید، بهایی دارد که باید آن را 
بپردازید و البته به معنی ترک کردن و دست کشیدن 

از چیزی است.
با  باشد  بزرگ  هرچقدر  رؤیاهایتان  که  می دانیم 
که  بهایی  برسید.  آن  به  باید  کوچک  گام های 

می پردازید همین گونه است.
نکته: هر بهایی بپردازید، بهایی بیشتری برای انجام 

ندادن آن کار نسبت به انجام دادنش وجود دارد.

نکته: بهای مسامحه و غفلت بسیار بیشتر از بهای 
نظم و انضباط است.

بهایی  چه  موفقیت  برای  که  نیست  مهم  درواقع 
می پردازید، بهای شکست در مقایسه با آن بیشتر و 

دردناک تر است.

نکته: ممکن است 5 سال یا ده هزار ساعت طول 
بکشد تا به موفقیت برسید، اما بازنده بودن یک عمر 
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طول می کشد.

5. استقامت را در خود تمرین کنید. استقامت در برابر:
1. احمق ها

2. طردشدن
3. فشارها

4. انتقاد دیگران


