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حدود شش سال پیش ،زمانی كه همسنوسال شما بودم
كمتر كسی با پدیدهای به نام روانشناسی موفقیت آشنا بود .اگر
آن موقع در خیابان راه میرفتید و از مردم میپرسیدید «روانشناسی
موفقیت» چیست؟ احتماالً بسیاری از آدمها برای جوابدادن به
شما تلفن همراهشان را از جیبشان بیرون میآوردند و در موتور
جستوجوگر به دنبال پاسخی برای پرسش عجیبوغریب شما
میگشــتند! خوشبختانه یا متأسفانه در حال حاضر اگر از كسی
بپرســید« :روانشناسی موفقیت چیست؟» کافی است یکلحظه
شبكههای اجتماعی را نشــانتان بدهد تا صدها آدم شیكپوش
و اغلب بهظاهر پولدار! جلویتان قدم علم كنند و برایتان صد و
یکراه تا ثروتمند شدن را دیكته كنند .این دوستان عزیز معتقدند
اگر فقط دو روز به حرفهایشان گوش بدهید و صفحههایشان
را دنبال كنید ،بدون زحمت و خستهشدن قطع ًا موفق خواهید شد
و وقتی در خیابان راه میروید همه شما را با دست نشان میدهند
و میگویند« :وای! ببینید اون چقدر پولدار و موفقه! كاش منم مثل
اون باشم».
البته كســانی هســتند كه خیلی بیشــتر از من و شاید شما از
شــنیدن این جنس حرفها حرص میخورند ،خصوص ًا وقتی
واژة «روانشناســی موفقیت» را باالی صفحة این افراد میبینند؛
این عزیزان مظلوم كه ســالها درس خواندهاند و هیچوقت هم
سخنرانیهای شعارزده نداشتهاند ،كسانی نیستند جز روانشناسان
واقعی .روانشناسها به شما نمیگویند« :این ِ
كتاب پنجاهصفحهای
را بخوان تا زندگیات متحول شود و یکشبه خوشبخت شوی!»
آنها ادعا نمیكنند «فقط با شــش ماه» شــركت در كالسهای
مشاورهشــان بهســرعت موفق خواهید شــد! آنها درمانگر و
مشاورهدهنده هستند نه جادوگر!
حاال شاید برایتان سؤال پیشآمده باشد كه خب من چرا دارم
این حرفها برای شــما میزنم و این مطالب چه فایدهای برای
شــما دارد! دوستان! شما بهعنوان كسانی كه قرار است بهزودی
وارد بازار کار شوید یا شاید هم شده باشید ،باید یك راه معقول
و منطقی براي پول درآوردن بشناسید؛ راه به رفاه رسیدن كار و
پسانداز و سرمایهگذاریهای درست و منطقی .تابهحال كسی
با یك پرش به كرة ماه نرســیده اســت! مطمئن باشید با شش
ماه شركت در كالسهای كســانی كه خوب حرف میزنند و
لباسهای گرانقیمت میپوشــند ،موفقیت آغوشش را به روی
شما باز نخواهد كرد .كاركردن ،طوالنی و گاهی اوقات سخت
اســت اما فرمول زندگی همین است .كسب درآمد آنقدر آسان
نیســت كه بتوانيم با خواندن یك كتاب پنجاهصفحهای كه تازه
منبع درست و نویسندة باسوادی هم ندارد به آن برسيم.

درست اســت كه تكرار كردن جمالت مثبت به ما
كمك میكند ،در ذهنمان چراغ انگیزه و امید را ميافروزد،
اما به این معنا نیست كه ما را از تالش بیوقفه بینیاز میكند.
با كمك جمالت ،فیلمها و ســخنرانیهای انگیزشی كه
مؤلف آنها معتبر هســتند میتوانیــم ،انرژیمان را جمع
كنیم تا با قدرت كار و تالش كنیم .تصور نكنید شــنیدن
سخنرانیهای بهظاهر انگیزشی و شعارزده كلید رسیدن به
گنجینة شادی و خوشبختی است.
سالها قبل من هم دوستی داشتم كه كارش شبیه به همین
«مشاوران دروغین خوشــبختی» بود .او اصرار داشت اگر
دو ماه در كنار او كار كنم از این ماشــینهایی كه شبیه به
سفینه هســتند خواهم خرید و ثروتمند ميشوم! عالوه بر
اینها به من قول داد اگر دو نفر از دوستانم را هم به آنجا
ببرم و تعداد كارمندان آن شــركت را بیشتر كنم ،در كمتر
از یكسال خودم رئیس خواهم شد و حقوقم باالی فالن
میلیون ميرود و !...تقریب ًا روزی دو بار تماس میگرفت و
تالش میكرد مرا بهزور خوشبخت كند!
حدود دو ســال از آن ماجرا میگذرد و نه دوســت من
ماشین گرانقیمتی خریده است نه دیگر كسی از دوستانش
جواب تلفنهایش را میدهد!
دوســتان! مسیر رسیدن به شغل و خانه و ماشین خوب،
در لباسهای پرزرقوبرق و اتاقهای تجملي اداری نیست.
حداقــل برای من و شــمایی كه اول كار هســتیم و تازه
میخواهیم راه بیفتیم ،مســیر درست این شكل و ظاهر را
ندارد .راه رفاه و آسایش ،در همان لباسهای خاكی كارگاه
و خــورده پارچههای باقیمانــده از خیاطی و خاك زمین
كشاورزی و خواندن و دیدن و شنیدن محتوای مفید است.
اگر روزی كســی به ســراغتان آمد و گفت كه راه میانب ِر
آسایش و ثروت را پیدا كرده است ،سعی كنید با بیشترین
ســرعت ممكن ،فقط فرار كنید و از او دور شويد؛ مسير
موفقيت پر پيچ و خم است ،نه ميانبر.
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