https://azmandian.com/article/73

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟
ﭼﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪای داری؟! ﺑﯽﺧﯿﺎل!آنﻗﺪر ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪم ﮐﻪ دﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﮐﺸﯿﺪم!دﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮام اداﻣﻪ ﺑﺪم!اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻨﯿﺪن ﺟﻤﻼت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ از ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد دور و ﺑﺮﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ
اﺣﺴﺎسﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ داروی ﻣﺨﺪری اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آدمﻫﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺨﺪر ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰه ﺑﻮدن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺸﺌﮕﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ از ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ اﺣﺴﺎس اﺳﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻟﺬت اﯾﻦ ﻧﺸﺌﮕﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮک ﮐﺮدن آن ﭘﯿﭽﯿﺪه
و ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد .آری ،ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰه ﺑﻮدن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺎدت ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﮑﺴﺖ ،ﺑﯽﺻﺒﺮی در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ ،ﻗﻀﺎوتﻫﺎی ﺷﺘﺎبزده ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ِ ﺧﻮد؛ آن ﻫﻢ ﺑﺎ اﻏﺮاق ﺑﺎﻻ،
ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻏﺒﻄﻪ ﺧﻮردن ،ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺴﺎدت و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ،
ِ

ﭘﻨﺠﺮهی اﺗﺎق را ﺑﺎز و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﮔﺎﻫﯽ زﻧﺪﮔﯽ آﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺴﯿﺮ و ﺟﻬﺖ درﺳﺘﯽ
ﻧﺪارد ،ﺗﻤﺎﻣﺶ اﺣﺴﺎس ﯾﮏﻧﻮاﺧﺘﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ .ﻧﻪ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺻﺒﺢ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﺮوﻧﺪ و ﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎیﺷﺎن ﭼﻨﮕﯽ ﺑﻪ دل
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽزﻧﺪ .ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺎد ﻣﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽوزد .ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺴﺮت ،ﺑﺪون
اﻧﮕﯿﺰه و اراده ،ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮّل .ﻏﻤﮕﯿﻦ و اﻓﺴﺮده .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ از ﺧﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏﻧﻮاﺧﺖ و ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ .ﮔﺎه
ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺪ و ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ آن اﻧﺮژی و اﻧﮕﯿﺰهﺷﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽرود و آنﻫﺎ را از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ و
اداﻣﻪ دادن ﺑﺪون اﻧﮕﯿﺰه و ﻧﺸﺎط ﺑﺎز ﻣﯽدارد .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ آﯾﺎ آﻧﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺮدﮔﯽ؟ آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ روح و روان و
ﺟﺴﻢ ﺧﻮد ،ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻘﻞ و ﻓﮑﺮ ﺳﺎﻟﻤﯽ را در ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪای ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻋﺸﻖ ،اﺣﺘﺮام و
ﮔﺬﺷﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﺮدن از روزﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن وﺟﻮد دارد؟ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽﻫﺎ؟ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ
ِ
اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ ﯾﺎ ﻏﺎﻓﻼﻧﻪ؟
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اﻣﺎ ﺷﻤﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ را دارﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و اﯾﺮادﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﺄن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ اﺻﻼح آن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺴﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮدان اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽای ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦﺟﺎ ﻃﯽ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻮدهاﯾﺪ ﯾﺎ آنﮐﻪ ﺧﻮدﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻫﻢ ،اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﺮده و زﻧﺪﮔﯽ
ﯾﮏﻧﻮاﺧﺖ و ﺑﯽﺣﺎﺻﻠﯽ را ﺑﺮایﺗﺎن آﻓﺮﯾﺪهاﻧﺪ؟
زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺪﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﺤﻮهی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه را دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﻫﺪﯾﻪی ﺑﻬﺘﺮی ﮐﻪ در ﺷﺄن ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰه ﺳﺎز را در ﺧﻮد ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻗﺪم اول :ﻫﺪﻓﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﻮل ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺷﺪه ،آن را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻠﻖ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺗﺠﻠﯽ اﻧﮕﯿﺰه و
ارادهی ﺷﻤﺎﺳﺖ ،زﯾﺮا اﮔﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﻼش ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ و ارادهای ﻫﻢ در ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻗﺪم دوم :ﻫﺪف و ﺧﻮاﺳﺘﻪﺗﺎن را ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اراده و اﻧﮕﯿﺰهی ﻻزم را در ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً اﻧﮕﯿﺰهی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺰاده
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑ ّﻪ ،ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺪفﻫﺎ ﺟﺬابﺗﺮ و دلﻓﺮﯾﺐﺗﺮ و زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﮕﯿﺰه و ارادهی ﺑﯿﺸﺘﺮی در
ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .اﻧﮕﯿﺰهای ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ ارادهی ﭘﺮواز اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﻠﻮدارﺗﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ ً
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ  20دﻻر ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﯾﮏ رودﺧﺎﻧﻪی ﺧﺮوﺷﺎن ،ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در آن ﺑﯿﻔﺘﺪ دﯾﻮاﻧﻪوار ﺑﺮای ﻧﺠﺎﺗﺶ ،داﺧﻞ
آب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻋﺪدی ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر روﺷﻦ ﺧﻮد ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ  ،20زﯾﺮا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﺷﺪه ﺣﺘﯽ در ازای ﻣﺮگ و ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوﯾﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ دﻧﯿﺎی اﻧﮕﯿﺰه.

ﻣﺪل ﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰه
 (1اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه :ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﺜﻼ ً وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﺧﻮش اﻧﺪام و
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻠﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ،ورزش و ﭘﯿﺎدهروی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای اﺟﺮای ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﺮﺗﺐ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﻧﮕﯿﺰه دارﯾﺪ .ﺗﮑﺮار ورزش ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی اﻧﮕﯿﺰه ،آن را در ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﺎدت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻋﺎدتﺳﺎزی ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه
ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎر ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮا ﻋﺎدتﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮارادی اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 (2اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﮐﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ :در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎر و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻧﯿﺎز دارد.
ﺑﺮای ﺧﻠﻖ آنﻫﺎ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه و ارادهای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از ﺟﻨﺴﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺧﻠﻖ اﻓﮑﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ )ﻣﺜﻼ ً ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ
ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﻓﻖ و ﯾﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ( ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ً ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﭘﻨﺞ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه
 .1اﻫﺪاف دلﻓﺮﯾﺐ و ﺟﺬاب
 .2ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺪفﻫﺎیﺗﺎن
 .3ﯾﺎدآوری ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
 .4ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را داﺋﻤﺎ ً ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ و در آنﻫﺎ
اﻧﮕﯿﺰه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
 .5ﭘﺎداشﻫﺎ .ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﺎداش ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﮐﺎرﮔﺎه اﻧﮕﯿﺰه ﺳﺎزی
ﻣﻘﺪس ﺧﺪای ﮐﺮﯾﻢ و رﺣﻤﺎن اﺳﺖ .ﺧﺪا در ﻗﺮآن
 (1ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰهﺳﺎز :ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰهﺳﺎز در دﻧﯿﺎی ﯾﮏ ﻣﺆﻣﻦ ،ﯾﺎد ِ وﺟﻮد ِ
ِ

ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ" :ﻣﺎ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ" اﯾﻦ وﻋﺪهی ﺧﺪا ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺗﺶ اﺷﺘﯿﺎق را در ﺷﻤﺎ ﺷﻌﻠﻪور
ﺳﺎزد.
 (2ﻣﺮور ﺧﺎﻃﺮات و ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎ :از اﯾﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ،ﻫﻢ اﻧﺮژی ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻢ در ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﯾﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت را در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﻢ ﮐﺮد ،ﻣﺮا در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی آﺗﯽ ،ﻧﯿﺰ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 (3ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﺎﻣﻪی ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ :ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮان اﯾﻦﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎیﺗﺎن ،ﺑﻪ رﺳﺘﻮران ﺑﺮوﯾﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻬﻤﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ً وﻗﺘﯽ ﻫﯿﭻﮐﺲ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﻗﺸﻨﮓ را در دﻧﯿﺎی ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ .از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ از ﺧﻮدﺗﺎن و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻫﺴﺘﯿﺪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 (4ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﺧﻮد را ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺰﺧﺮﻓﺎﺗﯽ در دل ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:
ﺣﺮف ﻟﻐﻮ و ﺑﯿﻬﻮده ﻧﮕﻮ.

داغ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ
 .1ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ و اﺷﺮاف و ﺑﺼﯿﺮت ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ،آﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﻏﻔﻠﺖﻫﺎ ﺷﻤﺎ را از ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ دور ﻧﮕﺎه
ﻣﯽدارﻧﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﺴﺘﯿﺪ؟ ﭼﻪ رﺳﺎﻟﺘﯽ دارﯾﺪ؟ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﻮد زﯾﺒﺎیﺗﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻬﺸﺖ و ﮐﻌﺒﻪی ﺧﺪا
ﺑﺮوﯾﺪ.
 .2ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ و ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ دﯾﮕﺮان.
 .3ﺟﻤﻼت ﺗﺄﮐﯿﺪی ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزیﻫﺎی ذﻫﻨﯽ.
 .4ﻫﻢﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﺎبﻫﺎ و دوری از اردکﻫﺎ.
 .5ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪام ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰهﺑﺨﺶ و ﺗﺮﻏﯿﺐﮐﻨﻨﺪه.

 .6ﺗﻐﺬﯾﻪی درﺳﺖ و ﻣﺜﺒﺖ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و ﺣﻔﻆ روﺣﯿﻪ.

https://azmandian.com/article/73

ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در دوره آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در  150روز ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

