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گام های عملی دست یابی به رویا
تهیه مطلب: آذر جوزی برگرفته از نوشته جان سی، مکسول

آن  به  رسیدن  برای  آیا  بخشید؟  تحقق  آن  به  توانسته اید  آیا  چیست؟  شما  رویای 
تالش می کنید؟ آیا برای تحقق رویایتان، روش خاصی را در نظر گرفته اید؟ آیا هنوز هم 
دنبال روش مناسبی می گردید؟ شاید هم منتظر هستید دیگران روشی را پیش پایتان 

بگذارند؟
خیلی از افراد برای خودشان رویایی دارند. بعضی از این افراد، رویاهایشان را با عشق 
و عالقه توصیف می کنند؛ اما عده ای دوست ندارند درباره  آن  حرف بزنند. ظاهرا این 
افراد از بیان رویاهایشان خجالت می کشند. آن ها می ترسند مبادا دیگران حرف هایشان 

را مسخره کنند.
باوجود  که  هم  آن هایی  هستند.  ناراحت  و  غمگین  ندارند،  رویایی  وقتی  انسان ها 
هیچ گونه  رویاها  دارند.  احساسی  چنین  ندارند،  آن  تحقق  برای  روشی  رویا،  داشتن 
قدرت جادویی ندارند. نباید منتظر باشید که رویایتان خودبه خود تحقق یابد. باید 
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برای تحقق آن تالش کنید و روشی را برگزینید که راه درست را به شما نشان دهد و 
شما را به مقصد نهایی برساند.

تمام موقعیت های خود را مشخص کنید
به   GPS این است که بخواهید به کمک  برای تحقق یک رویا مانند  فرایند تالش 
یک مقصد برسید. اگر این دستگاه بداند کجا هستید و می خواهید به کدام نقطه 
برسید، از موقعیت شما و مقصدتان نقشه ای ارائه می دهد. مارک تواین می گوید: 
»برای رسیدن به هدف باید شروع کرد. برای شروع کردن باید کارهای پیچیده و دشوار 

را به چند کار آسان و کوچک تبدیل کرد. آنگاه برای انجام اولین کار آماده شد.«
هنگامی که می خواهیم برای تحقق رویایمان برنامه ریزی کنیم، ابتدا باید چند موقعیت 

را مشخص کنیم:

1. موقعیتتان در حال حاضر
کجا  داشتید  دوست  اینکه  )نه  کجا هستید؟  حاضر  حال  در  بپرسید  خود  از  ابتدا 
باشید یا دوست دارید به کجا برسید(. باید در تعیین این موقعیت صادق باشید. 

اگر نسبت به موقعیت فعلی واقع بین نباشیم موفقیت غیرممکن است.

2. موقعیتتان در آینده
در مرحله بعد مقصدتان را مشخص کنید. برای تعیین مقصد، این سوال را از خود 
بپرسید: هنگامی که رویایم تحقق یابد، چه می شود؟ موقعیت آینده مسیر درست را 

نشان می دهد و در ما انگیزه ایجاد می کند.

3. موقعیت هایی که بین حال و آینده قرار دارند
سـپس ایـن سـوال را از خـود بپرسـید: بـرای آنکـه از موقعیـت فعلـی بـه موقعیـت 
آینـده ام برسـم، چـه مراحلـی را بایـد طـی کنـم؟ بـرای ایـن کار بایـد مجموعـه ای از 
اهـداف کوچـک را در نظـر بگیریـد. اهـداف مشـخص و واقعـی کـه در ایـن مسـیر 
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بـرای خـود تعییـن می کنیـد، چگونگـی رسـیدن بـه مقصـد نهایـی را بـه شـما نشـان 
می دهنـد.

اما هنگامی که مراحل خاصی را برای رسیدن به مقصد تعیین کردید، انتظار نداشته 
باشید این مراحل به سرعت و آسانی طی شوند. برنامه شما واضح و قابل فهم است 
اما زندگی و دنبال کردن رویاها پیچیده است. داشتن رویا، دانستن موقعیت ها و 
برنامه ریزی دقیق مراحل رسیدن به هدف کافی نیست شما باید کارهای دیگری را هم 

انجام دهید.

در انجام کارها دقت کنید
تفاوت میان رویا و افکار پوچ، کارهایی است که روزانه و به  طور منظم انجام می دهید. 
جان راسکین می گوید: »آنچه فکر می کنیم، می دانیم و باور داریم، نقش ناچیزی در 
تعیین نتیجه دارد. نتیجه اصلی را کارهایی که انجام می دهیم تعیین می کند.« برای 

آنکه به رویایتان تحقق بخشید، باید…

1. کاری انجام دهید
ایده ها و اهداف  افکار،  انسان ها  آغاز کنید. همه  را  این فرایند  انجام کاری  با  باید 
خوب و ارزشمندی دارند؛ اما عده کمی از آن ها می توانند این دارایی ها را در عمل 

نشان داده و به نمایش بگذارند.
در ابتدا فقط باید حرکت کنید. انجام کارهای مختلف را امتحان کنید. اگر هم نمی دانید 
دقیقا باید چه کاری انجام دهید، نباید دست روی دست بگذارید و هیچ کاری نکنید.

2. امروز کاری را در ارتباط با رویایتان انجام دهید
ما همیشه تظاهر به زندگی کردن می کنیم. ما منتظر هستیم شرایط تغییر کند، زمانمان 
بیشتر شود، کم تر خسته شویم و اوضاع بر وفق مرادمان پیش برود. اگر می خواهید 
انجام  را  امروز کاری  باید همین  نباید این گونه باشید.  به رویایتان تحقق ببخشید 
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دهید که شما را به رویایتان نزدیک تر می کند. اگر به ورزش خاصی عالقه دارید، به 
محل تمرین آن بروید. اگر به تجارت عالقه دارید در همین مسیر پیش بروید.

امروز با انجام چه کاری می توانید به رویایتان یک گام نزدیک تر شوید؟ شما نمی توانید 
به یک باره به رویایتان دست  یابید. شما باید مراحل مختلفی را پشت سر بگذارید و 

تنها زمانی که برای طی این مراحل در اختیار دارید، امروز است.

هر تردید و دودلی، تاخیر و تعلل های خاص خود را به دنبال دارد.
هر روز در حسرت روزهای ازدست رفته، بیهوده تلف می شود.

انجام هر کاری را که می توانید یا فکر می کنید که می توانید، شروع کنید.

3. هر روز کاری را در ارتباط با رویایتان انجام دهید
حتما خوانده یا شنیده اید افرادی که به موفقیت های بزرگی دست یافته اند یا معلوالنی 
که مدال طالی المپیک را به گردن می آویزند. علت پیروزی این افراد این است که 
استقامت و پشتکار هدفمند دارند. رمز موفقیت شما در برنامه ریزی امروزتان نهفته 

است. اگر هر روز یک کار مثبت انجام دهید، زودتر می توانید به رویایتان برسید.

از تمامی امکانات استفاده کنید
هر چه در مسیر تحقق رویا ، امکانات بیشتری وجود داشته باشد، شانس موفقیت 
بیشتر می شود. شاید رویای شما تالیف یک کتاب، مدال طالی المپیک با تاسیس 
یک شرکت بزرگ باشد. رویایتان هر چه که هست به امکانات نیاز دارید. چه امکاناتی 
در اختیار دارید؟ به چه مکان هایی دسترسی دارید؟ چه کسی می تواند به شما کمک 
کند؟ از این موارد فهرستی تهیه کنید. یکی از بهترین امکانات داشتن همراهان و 

یک گروه موفق است.

انجام کارهای غیرضروری را از برنامه روزانه خود حذف کنید
انجام برخی  از  باید  نیز پرداخت کرد.  را  باید بهای زیادی  برای تحقق رویاهای بزرگ 
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از کارها دست بردارید. سخت ترین کار این نیست که از انجام کارهایی که به شما 
آسیب می رساند، دوری کنید، بلکه انجام ندادن کارهای درستی که آن ها را دوست 
برنامه  از  کارهای غیرضروری  نمی کند، دشوار است. حذف  به شما کمکی  اما  دارید 

روزانه کمی دشوار است، اما ارزش دارد.
علت ناکامی بیشتر افراد در تحقق رویایشان این نیست که مشکلی حل نشدنی بر 
سر راهشان قرار می گیرد، بلکه به این خاطر است که انرژی شان را در انجام بسیاری 
از کارهای دیگر صرف کرده اند. برای تحقق رویایتان باید انجام کارهایی را که به شما 

کمکی نمی کنند، متوقف کنید.

منتظر مشکالت باشید و آن ها را با آغوش باز بپذیرید
مسیر تحقق هر رویا پر از مشکالت و چالش است، پس انتظار آن ها را داشته باشید. 
برای رویارویی با آن ها آماده باشید. همه افراد دررسیدن به رویاهایشان، شکست را 
تجربه می کنند؛ اما برای دست یابی به موفقیت، باید بر مشکالت غلبه کنید. وقتی 
شکست می خورید آن را با آغوش باز بپذیرید، تمام ابعاد آن را بسنجید و از آن درس 

بیاموزید.
رویاها به آسانی و به سرعت به دست نمی آیند، بین حرف و عمل کفش های زیادی 

هست که باید پاره شود.
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