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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﻧﮕﯿﺰه ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﻮدن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺪ
ﻧﻈﺮﻣﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮواز از
دﻧﯿﺎی ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﭘﺮواز ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ زﻧﺪﮔﯽ! و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎﯾﺶ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﻮد ﺑﻪ اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ آن اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزان ﻣﻮاﻧﻊ را ،ﺗﺎ رﺳﺎﻧﺪن او ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد ،ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزان ،اوج ﯾﮏ
اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را ،ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺘﺎن ،ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ و اﻗﺪام ﮐﺮدن و ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﯾﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﮕﯿﺰه ،راه ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد آن در زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش دﻫﺪ.

ﭘﻨﺠﺮه اﺗﺎق را ﺑﺎز و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آن ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﮔﺎﻫﯽ زﻧﺪﮔﯽ آﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺴﯿﺮ و ﺟﻬﺖ درﺳﺘﯽ ﻧﺪارد ،ﺗﻤﺎﻣﺶ اﺣﺴﺎس ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ .ﻧﻪ اﻧﮕﯿﺰه ای ﺑﺮای آن ﮐﻪ
ﺻﺒﺢ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﺮوﻧﺪ و ﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ،ﭼﻨﮕﯽ ﺑﻪ دل ﺷﺎن ﻣﯽ زﻧﺪ .ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺎد ﻣﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ وزد .ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺴﺮت ،ﺑﺪون اﻧﮕﯿﺰه و اراده ،ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل.
ﻏﻤﮕﯿﻦ و اﻓﺴﺮده .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ از ﺧﻮد وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ.ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺪ و ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﭘﯽ آن ﮐﻢ ﺷﺪن اﻧﺮژی و ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪن از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ و اداﻣﻪ دادن ﺑﺪون اﻧﮕﯿﺰه و ﻧﺸﺎط.
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ آﯾﺎ آﻧﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺮدﮔﯽ؟! آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ روح و روان و ﺟﺴﻢ ﺧﻮد ،ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻘﻞ و ﻓﮑﺮ
ﮔﺬﺷﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﺮدن از روزﻫﺎی
ﺳﺎﻟﻤﯽ را در ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ ای ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻋﺸﻖ و اﺣﺘﺮام و
ِ
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن وﺟﻮد دارد؟ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ؟ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ ﯾﺎ ﻏﺎﻓﻼﻧﻪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :اﻧﮕﯿﺰه!
اﻣﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﺑﺪون آن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪی اﺻﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ:
 ﺟﻬﺖ )(Direction ﭘﺎﻓﺸﺎری )(Persistence ﺷﺪت )(Intensityﯾﻌﻨﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮد دارای ﺟﻬﺖ و ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﻓﺸﺎری در

روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﻧﺮژی و ﺷﺪت ﻋﻤﻞ در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
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اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰه ﺳﺎز را در ﺧﻮد ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻗﺪم اول :ﻫﺪﻓﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﻮل ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺷﺪه ،آن را ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺧﻠﻖ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺗﺠﻠّﯽ اﻧﮕﯿﺰه
و اراده ﺷﻤﺎﺳﺖ ،زﯾﺮا اﮔﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﻼش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و اراده ای ﻫﻢ در ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻗﺪم دوم :ﻫﺪف و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎن را ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اراده و اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم را در ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺮﯾﺪن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮاﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪن ﻣﺎﺷﯿﻦ  BMWﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺪف ﻫﺎ ﺟﺬاب ﺗﺮ و دل ﻓﺮﯾﺐ ﺗﺮ و زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
اﻧﮕﯿﺰه و ارادۀ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .اﻧﮕﯿﺰه ای ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ ارادۀ ﭘﺮواز اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﺟﻠﻮدارﺗﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع اﻧﮕﯿﺰه وﺟﻮد دارد؟! ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ از اﻧﮕﯿﺰه در زﻧﺪﮔﯽ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ؟

-1اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮش اﻧﺪام و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای ﺧﻠﻖ اﯾﻦ
ﻫﺪف ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ،ورزش و ﭘﯿﺎده روی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای اﺟﺮای ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﺮﺗﺐ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه دارﯾﺪ .ﺗﮑﺮار ورزش ﺑﻪ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ اﻧﮕﯿﺰه ،آن را در ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﺎدت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻋﺎدت ﺳﺎزی ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎر ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد دﻧﺒﺎل
ﻣﯽ ﺷﻮد .زﯾﺮا ﻋﺎدت ﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ارادی اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
-2اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﮐﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و روزﻣﺮه و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻠﻖ آن ﻫﺎ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰۀ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ.
-3ﺧﻠﻖ اﻓﮑﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ و ﺳﺨﻨﺮان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﻟﻬﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺮﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ¬ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ از اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی دروﻧﯽ ﯾﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ و در ﺷﻤﺎ اﻧﮕﯿﺰه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ آن
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روزه ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺶ را
دارﯾﺪ ﺑﺎز ﻣﯽ دارﻧﺪ و در ﺗﯿﺮس ﺑﻤﺒﺎران ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺜﻞ :اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻏﺎﻓﻞ،
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و...
در زﻧﺪﮔﯽ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺼﻮن از آن ﻫﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،از دﺳﺖ دادن اﻧﮕﯿﺰه و اﺷﺘﯿﺎق ،زﯾﺎد ﻫﻢ دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ،اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻏﺎﻓﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰﺷﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ وﮐﻼﻣﯽ ﭘﺮ از ﻧﺎﺑﺎوری و ﻧﺎ-اﻣﯿﺪی دارﻧﺪ ،ﺣﻀﻮر
دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه ،اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ را در ﺷﻤﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺮات و
ﺟﺴﺎرت ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ و ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﺎن ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻠﻤﺎن و راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن و ﻫﻤﺴﻔﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﺷﻤﺎ،
اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺨﺸﻨﺪ.
اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ،اﻧﮕﯿﺰۀ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺷﻤﻊ روﺷﻦ دروﻧﺶ ،اﻧﮕﯿﺰۀ ﭘﺎﯾﺪاری را در او ﺷﻌﻠﻪ ور ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻫﻮﺷﯿﺎر و ﻏﺎﻓﻞ!

ﻟﺬا ﺑﺮای ﺧﻠﻖ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮی زﻧﺪﮔﯽ و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
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اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ ،را ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ،ﯾﮏ ﺳﺮی اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎص ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﻪ آن ﺑﺪﻫﯿﺪ.
اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﺳﺎز ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﺳﺎز:
 .1ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ )ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮب و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ(
ﻋﺸﻖ ،اﻧﮕﯿﺰه ای ﺑﯿﮑﺮان در وﺟﻮدﺗﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزﯾﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزﯾﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻫﺮ روز
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن را ﺑﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ و از او ﯾﺎری ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺒﻮب ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزﯾﺪ ،ﺑﻪ آﻏﻮش ﮔﺮﻣﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ دوﺳﺘﺶ دارﯾﺪ.
در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻮق ﮐﻌﺒﻪ ﺧﻮاﻫﯽ زد ﻗﺪم

ﺳﺮزﻧﺶ ﻫﺎ ﮔﺮ ﮐﻨﺪ ﺧﺎر ﻣﻘﯿﻼن ﻏﻢ ﻣﺨﻮر

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻋﺸﻘﺘﺎن ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ اﯾﺪ .زﯾﺮا ﻋﺎﺷﻖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻋﺎﺷﻘﯽ
ﺑﺪون ﺷﺮط ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻫﻢ در ازای ﻋﻤﻞ ﺗﺎن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ.
درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻀﺎن ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ.
ﭼـﻪ اﻧﮕﯿـﺰه ای زﯾﺒـﺎﺗﺮ از ﻋﺸـﻖ ﺧﺪاوﻧـﺪ ،ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در اﻧﺴـﺎن ،ﺷﻌﻠـﻪ ای ﺑﯿﺎﻓﮑﻨـﺪ و ﻧﯿﻤـﻪ ﻫـﺎی ﺷـﺐ،از ﺑﺴـﺘﺮ ﺧـﻮاب ﺑﻠﻨـﺪ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ
ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.
 .2اﻫﺮم رﻧﺞ و ﻟﺬت
اﯾﻦ اﻫﺮم ،ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰۀ دروﻧﯽ اﺳﺖ.
اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری در اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ،ﻓﻄﺮﺗﺎ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﯾﮏ رﻧﺞ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻟﺬﺗﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ دو.
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻫﺮم ﻫﺎ ،زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ را از آن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺜﻼ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺗﺴﺖ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺳﺮﮐﻼس ﺧﻮب ﮔﻮش ﮐﻨﺪ ،ﺻﺒﺢ زود از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮد و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﺸﻐﻠﻪ و دﺷﻮاری ،او اﻧﮕﯿﺰۀ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ.
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰه ای ،دو ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ را ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ:
اول ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺷﮑﺴﺖ اوﺳﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪن ،ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮدن ،ﺳﺮزﻧﺶ ﺷﻨﯿﺪن و ...و ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ زﺷﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ.
دوم ،زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﺎم آور ﭘﯿﺮوزی ،ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻗﺒﻮل ﺷﺪن در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺒﺮﯾﮏ¬ﮔﻮﯾﯽ اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ...و ﺗﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺰ ،ﻟﺬت ﺑﺪﻫﺪ.
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﮐﻨﺎری ﺑﮕﺬارد.
در ﻃﯽ زﻣﺎن درس ﺧﻮاﻧﺪن ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪ ﺑﻮد و اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ آن اﻧﺴﺎن ﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ را ،ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻏﺮق در درد ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ آن ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺒﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ اﯾﻦ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ،اﻧﮕﯿﺰۀ ﻻزم،
در او ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﭼﺮا؟
ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻓﺮار از رﻧﺠﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪن ﺑﻪ ﻟﺬﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻫﺮم رﻧﺞ و ﻟﺬت ،ﻫﻢ دردآور اﺳﺖ و ﻫﻢ
ﺷﺎدی ﺑﺨﺶ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آن داﻧﺶ¬آﻣﻮز در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻄﺮت اﻟﻬﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،رﻧﺞ و درد را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﺬت ﺣﺎﺻﻞ از
درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺜﺎل را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻧﮕﯿﺰۀ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻬﺪارد.
 .3درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﻗﯿﺎم
ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ای ﻋﺎﻟﯽ ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺘﺎن وﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻏﺎﻓﻞ در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ":ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮم!"
اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻫﻮﺷﯿﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:

" ﭼﺮخ ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﻢ از ار ﻏﯿﺮ ﻣﺮادم ﮔﺮدد

ﻣﻦ ﻧﻪ آﻧﻢ ﮐﻪ زﺑﻮﻧﯽ ﮐﺸﻢ از ﭼﺮخ و ﻓﻠﮏ"
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ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ.
ﺟﺎن ﻣﺎﮐﺴﻮل ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻤﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﺪ.
ﻟﺬا ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﺷﻤﺎ اﻧﮕﯿﺰه و ﺷﻮق ﭘﺮواز اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ
ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ.
 .4ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﺷﯽ و ﯾﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارزﺷﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ
ارزش ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ارزش ﻫﺎی دﯾﻨﯽ درﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارزش ﻫﺎی ﺷﺎن ﻗﯿﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﺳﺎز:
 .1ﻫﺪف
ﻫﺪﻓﻬﺎی ﺟﺬاب اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺷﻮق دﯾﺪار ﺧﺪا ،ﺷﻮق وﺻﺎل ﻣﺤﺒﻮب.....،
 .2ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻋﻘﺎب
اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻋﻘﺎب ،ﻫﻤﺮاﻫﺎن و ﻫﻢ ﺳﻔﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺗﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﯽ ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ اﺣﯿﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .3ﻧﯿﺎز
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ،اﺣﺴﺎﺳﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ...ﻣﯽ¬ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﻤﺎ اﻧﮕﯿﺰه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻗﯿﺎم ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺪارﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در
ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺎن را ﻧﺪﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﺮادی ﻧﺪارد
وﻟﯽ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ای ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ،ارض واﺳﻌﻪ ﺧﺪا ﭘﺮ اﺳﺖ از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ،و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از راه ﺣﻼل ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 .4ﻣﺤﺒﻮب ﻫﺎ و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﺎ
ﻋﺸﻖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺗﻮر اﻧﮕﯿﺰه را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .ﻋﺸﻖ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰه ﺳﺎز ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
-1ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰه ﺳﺎز در دﻧﯿﺎی ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﯾﺎد وﺟﻮد ﻣﻘﺪس ﺧﺪای ﮐﺮﯾﻢ و رﺣﻤﺎن اﺳﺖ.
ﺧﺪا در ﻗﺮآن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
"ان ﷲ ﯾﺪاﻓﻊ ان اﻟﺬﯾﻦ اﻣﻨﻮ ،ﯾﻌﻨﯽ ،ﻣﺎ دﻓﺎع ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﯾﻤﺎن آورده اﻧﺪ"
اﯾﻦ وﻋﺪۀ ﺧﺪا ،ﻣﯽ¬ﺗﻮاﻧﺪ آﺗﺶ اﺷﺘﯿﺎق را در ﺷﻤﺎ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺳﺎزد.
-2ﻣﺮور ﺧﺎﻃﺮات و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی زﯾﺒﺎ
از اﯾﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ،ﻫﻢ اﻧﺮژی ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻢ در ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﯾﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت را در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی آﺗﯽ ،ﻧﯿﺰ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
-3ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮان اﯾﻨﮑﺎر را ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎن ،ﺑﻪ رﺳﺘﻮران ﺑﺮوﯾﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻬﻤﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﻗﺸﻨــﮓ را در دﻧﯿــﺎی ﺷﻤــﺎ اﻧﺠــﺎم ﻧﻤــﯽ دﻫــﺪ از ﻫــﺮ ﻓﺮﺻــﺘﯽ ﺑــﺮای ﺗﺸﻮﯾــﻖ و ﺳــﺘﺎﯾﺶ ﺧــﻮد اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿــﺪ ،ﺗــﺎ از ﺧﻮدﺗــﺎن و اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ
ﻫﺴﺘﯿﺪ
-4اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﺧﻮد را ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
-5ﻣﺮاﻗﺐ دو ﺳﺘﻮن روﺣﯿﻪ و ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی اﻧﮕﯿﺰه روی آن ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ آﻧﻬﺎ ،اﻧﮕﯿﺰه ﻫﻢ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
-6ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ در ﺣﻮزه ای ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
در ﺑﺎزی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺪه ای ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.
-7داﺷﺘﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز زﯾﺒﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻓﯽ اﻟﻮاﻗﻊ و ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻓﺮداﻫﺎی ﻗﺸﻨﮓ ،ﭼﺮاغ اﻧﮕﯿﺰه را ﺑﺮای اﻣﺮوز و ﻫﺮ روز اﻧﺴﺎن
روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از ﻫﻠﻦ ﮐﻠﺮ زن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﻧﺎﺷﻨﻮا ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
آﯾﺎ واﻗﻌﺎ در دﻧﯿﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭼﺸﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ دارد وﻟﯽ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻧﺪارد.
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎر را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﺸﻖ آن ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ .ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻫﺪﻓﻬﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺜﻞ
ﻻﻏﺮی ،در ذﻫﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی از ﻫﯿﮑﻞ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻫﺪف ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﻟﻔﺮﯾﺐ و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺨﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آن را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ و از داﺷﺘﻨﺶ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ،

در ﺷﻤﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزان اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:
ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﻫﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﻫﺪﻓﺶ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزان ،رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ آن
ﻫﺪف ﺧﻠﻖ ﻧﺸﻮد.
اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزان ﻫﺮ ﻣﺎﻧﻌﯽ را در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد و راه را ،ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮوی ﺷﻤﺎ ،ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺪﻓﯽ را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺟﺬاﺑﯿﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزان ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از درون اﻧﮕﯿﺰه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
آری ،زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ زﯾﺒﺎ ﺷﻮد و ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺗﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﮔﺮدش
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ،در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺮ و ﻋﯿﻨﯽ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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