چگونه فرصتها را به موفقیت تبدیل کنیم؟

مهم نیست که چه چیزی ممکن است رخ دهد یا اینکه چه وضعیت خاصی در زندگی خود احساس میکنید،
مطمئن شوید که چشمان خود را باز کرده و به دنبال درس یا فرصتهایی باشید که در پیش رو دارید.
گاهی اوقات کارها به هیچ وجه بر وفق مراد نیست ،اما همیشه چیزی هست که میتوانیم از هر موقعیتی یاد بگیریم
و مهم است که از خودتان سؤال کنید که چه چیزی نیاز به یادگیری است و یا چگونه از هر تجربهای میتوانید
استفاده کنید .پس نبایستی شما بارها و بارها تکرار اشتباهات مشابه را ادامه دهید.
گاهی اوقات در تاریکترین لحظات و یا لحظاتی که احساس میکنید بی ثبات است ،فرصتی برای تغییر ،رشد و
حرکت در یک جهت جدید هیجان انگیز وجود دارد و حتی ممکن است در آن لحظه احساس نکنید که لحظات
درد و سختی میتواند شما را به چیزی واقعاً شگفت انگیز و زیبا تبدیل کند.
گاهی زندگی فقط شما را ناراحت میکند ،اما چیزی که شما مجبور هستید یاد بگیرید این است که به دنبال
درسهایی که نیاز به یادگیری دارید ،باشید و یا الگویی در زندگی حرفهای خود داشته باشید که راه و روش زندگی
و کسب و کار را به شما یاد دهد.
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تمرکز داشتن:

تمرکز خود را هنگامی که ناامید یا عصبانی هستید از دست ندهید و به دنبال ریشه یابی مشکل باشید .به دنبال
فرصتهایی باشید که زندگی شما را تغییر میدهند .صبحها تا دیر موقع خوابیدن مشکلی را برطرف نمیکند .به
دنبال هدف باشید و برای رسیدن به هدف خود از هیچ عملی کوتاهی نکنید.
زندگی به ما چالشها و موانع را ارائه میدهد به طوری که ما یاد بگیریم و رشد کنیم و بتوانیم به سمت باالترین
خواستهها و بزرگترین پتانسیلمان حرکت کنیم.
از عصبانیت و ناراحتی نترسیم و فقط آرام باشیم و ببینیم که چه کاری میتوانید با مشکالت مورد نظرتان انجام
دهید و در دل این مشکالت فرصتها را ببینیم.
در زندگی ما اکثر انسانهایی را که میبینیم از وضعیت فکری ،روحی و مالی مناسبی برخوردار نیستند.
در دنیا فرصتهای فوق العاده زیادی برای رسیدن به موفقیت وجود دارد ،ولی هر شخصی نمیتواند از این
فرصتها استفاده کند .متاسفانه ما انسانها چون به صورت ذاتی تبل محور و گرایش به تنبلی داریم بیشتر در
رویای رسیدن به موفقیت زندگی میکنیم تا اینکه بخواهیم برای رسیدن به آن تالشی از خود نشان دهیم.
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حقیقت این است که در راه رسیدن به موفقیت نه کسی به صورت شانسی و یا اتفاقی به موفقیت میرسد و نه
کسی به همین صورت موفقیتهای خود را از دست میدهد .بنابراین دیدن فرصتهایی که دیگران قادر به دیدن
آن نیستند و رسیدن به موفقیت خود مراحلی دارد و فقط کسانی که هدفی برای خود دارند میتوانند امیدوار به
دستیابی به آن باشند.

ویژگی مشترك تمام انسانهای موفق:

یکی از این ویژگیها پشتکار داشتن و سختکوش بودن است .اگر زندگینامه تمام انسانهای موفق را مطالعه کرده
باشید به این نتیجه خواهید رسید که بیشتر آنها شبیه به اشخاصی خانه به دوش شبیه بودهاند اما در عین حال
افکاری مثبت و پول دار و امید به آینده داشتند.
بسته به اینکه موفقیت برای شما چه مفهومی دارد اگر شما هم میخواهید به موفقیت برسید باید ذهنیت خود را
تغییر دهید و از افکار مثبت و امید به آینده پر کنید تا بتوانید با اشتیاق و شور و شوق فراوان به سمت هدف خود
حرکت کنید.
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همه از صفر شروع کردهاند

نباید این نکته را فراموش کرد تمام انسانهای موفق هم روزی تمام زندگی خود را از دست دادند و از صفر صفر
شروع کردند ولی با این وجود و با تمام مشکالتی که برای آنها وجود داشت به خاطر اهداف خود مردانه ایستادند
و جنگیدند.
پس دوست من به خاطر محدودیتها و نداشتن امکانات از هدف خودت دست نکش و فرصتها رو به هدف تبدیل
کن و گرنه مجبوری تا آخر عمر برای اشخاصی که هدف دارند کار کنی و اون ها رو به اهدافشون برسونی.
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