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قبل از هر چیزی می خواهم 10 تا قانون طالیی را به شما معرفی کنم که 
یک نفس تازه ای بکشید و اکسیژن جدیدی را وارد ریه های مغزی تان کنید 
تا بعد برویم سراغ موارد بیشتر که زندگی مان را پر از اکسیژن کنیم و یک 

جان تازه ای به روح و روانمان ببخشیم.
همه ما انسان ها در زندگی خود با چالش هایی روبه رو شدیم و می شویم 
و خواهیم شد. اینکه ما در چه مرحله ای از زندگی هستیم یا چه جایگاه و 
شغلی داریم، اصال مهم نیست؛ مهم نحوه برخورد ما با مشکالت است و 
اینکه آیا حاضر هستیم در مقابل کوسه های زندگی مقاومت کنیم و با آنها 
بجنگیم یا نه. در این فصل می خواهم 10 درس مهم زندگی را با هم مرور 
را  زندگی خودمان  نه تنها می توانیم  آنها  به  نسبت  آگاهی یافتن  با  که  کنیم 

متحول کنیم، بلکه می توانیم با آنها دنیا را هم تغییر دهیم.

1-روز خود را اب انجام دادن یک کار کوچک رشوع کنید

ژنرال ویلیام اچ مک ریون، بازنشسته نیروی دریایی آمریکا در کتاب »تخت 
خوابت را مرتب کن« اولین جمله ای که کتاب را با آن شروع کرده، این 
است: »اگر می خواهید دنیا را تغییر دهید، اول از مرتب کردن تختخواب تان 

شروع کنید«.
با  می توانیم  که  دارند  وجود  کوچکی  خیلی  کارهای  وقت ها  بعضی 
»اثر  اثر  بر  کوچک  کارهای  ببینیم.  را  شگفت آوری  نتایج  انجام دادن شان، 
ولی  سخت  برایمان  هم  باورش  که  می شوند  نتایجی  به  تبدیل  مرکب« 
شگفت انگیز است. چیزی که انگیزه شروع یک روز تازه را به شما بدهد 
و بتواند حسی از غرور و افتخار را در دنیایی که گاهی زشتی ها آن را فرا 

می گیرند، به وجود بیاورد، همان انجام دادن کارهای کوچک است.
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مرتب کردن  از  دهید،  تغییر  را  جهان  شاید  و  زندگی تان  می خواهید  اگر 
تختخواب تان شروع کنید

2- همه کارها را منی توان تهنایی انجام داد

و  بدون کمک  زندگی  در  که  است  این  بگیریم،  یاد  باید  که  قانون دومی 
حضور دیگران نمی توانیم دوران سخت و ناخوشی روزگار را پشت سر 
بگذاریم. به هیچ یک از ما قول این را نداده اند که از لحظات دردناک زندگی 
در امان باشیم؛ پس بهترین راه این است که همه ما گروهی از افراد خوب 
و کاردرست را برای رسیدن به مقصد زندگی در کنار خود داشته باشیم. 
یادتان باشد شما به تنهایی نمی توانید در دریا پارو بزنید، پس کسی را پیدا 
کنید که دو تایی پارو بزنید. تا جایی که می توانید دوست پیدا کنید و هرگز 

فراموش نکنید که موفقیت شما به همکاری با دیگران بستگی دارد.

3- مهم ترین چیز وسعت قلب مشاست

شاید در زندگی خود دارای محدودیت های فیزیکی و شرایط محیطی باشید 
یا افرادی را سراغ داشته باشید که با چنین محدودیت هایی دست وپنجه نرم 

می کنند.
به کلی  »می دانم که تو هم گاهی دلت می گیرد و آرزو می کنی زندگی ات 
دگرگون شود. اگر در زندگی ات معجزه ای رخ نداده، نترس. نگران نباش. 
به یاد داشته باش خدا به کسانی کمک می کند که به خودشان کمک کنند«. 
این حرف نیک ووی چیچ است؛ کسی که مادرزاد نه دست داشت و نه پا؛ 
اما او با اتکا به این جمله: آنهایی که به خدا ایمان دارند، توان خویش را 
احیا می کنند، معلولیت خودش را تبدیل به فرصت کرد و این نشان دهنده 
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اهمیت وسعت قلب انسان است.

4- زندیگ عادالنه نیست؛ راه خود را ادامه دهید!

 نیک وویچ که مادرزادی بدون دست و پا به دنیا آمده بود، در نگاه اول 
به ناعادالنه بودن زندگی رأی می دهیم که چرا باید یکی در ناز و نعمت و 
ثروت باشد و یکی مثل نیک وویچ حتی دست و پا هم نداشته باشد. خیلی 
راحت می شود سرنوشت را گردن دیگران انداخت و دست از تالش کشید، 
با این باور که سرنوشت علیه ماست. خیلی راحت می شود فکر کرد جایی 
که در آن زندگی می کنیم، رفتار والدینمان یا دانشگاهی که در آن تحصیل 
کرده ایم، آینده ما را تعیین می کنند؛ اما اصال این واقعیت ندارد. هم مردم 
نیک  و  هاوکینگ  استفن   ماندال،  نلسون  مثل  بزرگ  انسان های  هم  عادی 
وویچ، با توجه به نحوه رویارویی شان با بی عدالتی های زندگی از دیگران 
متمایز شده اند. شکایت نکنید. نگویید بدشانسید. سرتان را باال بگیرید و 
محکم بایستید. به آینه نگاه کنید، امیدوار باشید و حرکت رو به جلوی 

خود را ادامه دهید.

5- شکست مشا را قوی تر یم کند

باید  می شوید.  مواجه  زیادی  سرندپیتی های  و  موانع  با  زندگی  در  شما 
بهای شکست تان را بپردازید. ولی اگر پشتکار و مقاومت داشته باشید، اگر 
اجازه دهید این شکست ها به شما درس بدهند و قوی ترتان کنند، آمادگی 

رویارویی با سخت ترین و دشوارترین لحظات زندگی را خواهید داشت.
یادمان باشد که شکست های قبلی ما را قوی تر می کنند و هیچ کس از خطا 
این  از  بگیریم و  از شکست های خود درس  باید  نیست.  اشتباه مصون  و 
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درس ها برای انگیزه گرفتن استفاده کنیم و از اینکه دوباره تالش کنید یا 
تصمیم دشوار بعدی را بگیرید، هراسی نداشته باشید.

6-ابید جسارت زیادی داشته ابشید

زندگی یک جدال همیشگی است و همواره احتمال شکست وجود دارد؛ 
اما کسانی که از شکست، سختی یا شرمندگی می ترسند، هرگز نمی توانند 
محدودیت ها،  بر  غلبه  بدون  دهند.  نشان  دیگران  به  را  خود  قابلیت های 
بدون اینکه محدودیت هایتان را به چالش بکشید، بدون ُسر خوردن با سر به 
سمت موانع، بدون داشتن جسارت زیاد، هرگز نمی فهمید چه چیزهایی 

در زندگی تان امکان پذیر است.

7-جلوی زورگوها ابیستید

زورگوها همه مثل هم نیستند؛ چه در حیاط مدرسه، چه در محل کار و 
چه حکمرانی بر یک کشور با ایجاد ترس و ارعاب. اینها از ترس و ارعاب 
به  دیگران  ضعف  و  ترس  از  را  خود  قدرت  زورگوها  می کنند.  استفاده 
دست می آورند؛ مثل کوسه هایی که وجود ترس در آب را حس می کنند، 
دور طعمه حلقه می زنند تا بینند تقالیی می کند یا نه، ضعیف بودن یا نبودن 
قربانی را می سنجند و اگر شجاعت ایستادگی را نداشته باشید، به شما حمله 

می کنند. در زندگی برای رسیدن به اهداف، باید شجاع باشید.
جست وجو  را  وجودتان  عمق  اگر  ماست.  همه  درون  شجاعت 

کنید، شجاعت زیادی را درونتان خواهید یافت.
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8- در اتریک ترین لحظات، هبرتین خود ابشید

تلخ و طاقت فرسایی را پشت سر گذاشته ایم.  ما در زندگی لحظات  همه 
از دست دادن کسی که دوستش داشتیم یا اتفاق ناگوار دیگری که روحمان 
را درهم شکسته و آینده مان را تیره و تار کرده است؛ در آن لحظات سرد و 

تاریک، به عمق وجودتان بروید و بهترین خود باشید.

9- به دیگران امید بدهید

امید قدرتمندترین نیرو در کائنات است. با امید می توانید به ملت ها الهام 
ببخشید تا به تعالی و عظمت دست یابند. در زندگی برای همه ما زمان هایی 
وجود دارد که تا گردن در ِگل گیر کرده ایم. این همان زمانی است که باید 
و  بگیریم  را  اطرافیانمان  بزنیم، دست  لبخند  بخوانیم،  آواز  بلند  با صدای 
بلندشان کنیم، به آنها روحیه و امید بدهیم که فردایی بهتر منتظرمان است.

10-هرگز تسلیم نشوید

زندگی پر از سختی و گرفتاری است؛ اما همیشه کسی هست که وضعش 
از شما بدتر باشد. اگر کل روز خود را با تأسف های بی شمار پر کنید، از 
نصیبتان  که در زندگی  از سهمی  باشید،  ناراحت  با شما شده  که  رفتاری 
شده گالیه کنید و دیگران یا چیزهای دیگر را به خاطر شرایط بدتان مقصر 
حاضر  اگر  اما  می شود؛  سخت تر  و  طوالنی تر  شما  برای  زندگی  بدانید، 
نباشید از رؤیاهایتان دست بکشید، اگر اراده کنید در برابر سختی ها مقاومت 
باشید  انتظارش را دارید و مطمئن  کنید، زندگی همان چیزی می شود که 

می توانید آن را زیبا کنید.


