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 کنندمی دگرگون را تانزندگی که هاییپرسش

 

 هک شودمی این نتیجه زیاد احتمال به نپرسیم، خودمان از درستی سؤاالت زندگی در اگر

 چون است، دشوار نیز سؤاالت برخی با مواجهه ولی. شد نخواهد مرادمان وفق بر زندگی

 وابج خواهیمنمی واقعا اینکه یا نکنیم دریافت خواهیم،می که را پاسخی ترسیممی یا معموال

 .بدانیم را

 

 دشوار سؤاالت از فرارکردن آیند،نمی دست به آسان زندگی در خوب چیزهای که همانقدر

 با مقاله این در. است هیجان از دور به و متوسط زندگی یک داشتن برای مطمئنی راه هم

 .کنندمی دگرگون را تانزندگی که شویدمی آشنا هاییپرسش

 

 ه،نیازمود زندگی: کندمی بیان ممکن شکل بهترین به سقراط را موضوع این من اعتقاد به

 .ندارد زیستن ارزش

 

 Eric) اشمیت اریک که زمانی مثال. دارد نِمود نیز وکارکسب دنیای در سقراط، سخن این

Schmidt) براساس را شرکت این ما: »گفت را معروف یجمله این بود، گوگل مدیرعامل 

 .«هاجواب اساس بر نه بریم،می پیش به و کنیممی اداره سؤاالت

 

 ادامه، در پس. هاجواب نه چرخد،می سؤاالت براساس کاروکسب مانند هم زندگی چرخ

 .کرد خواهیم مرور را بپرسیم خودمان از مرتبا بایستمی ما که دشواری سؤاالت از تعدادی
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 است؟ متفاوت من از دیگران برداشت با خودم از تصورم چقدر .۱

 

 اقعاًو من صدای» بگویید خودتان به بعد تا ایدشنیده را خودتان یشده ضبط صدای حالبه تا

 هیچگاه، رسد،می مانگوش به جمجمه داخل از ما صدای آوای که آنجا از «است؟ شکلی این

 اغلب مورد در استدالل این. شنویمنمی شنوند،می دیگران که آنگونه را خود صدای

 اب چگونه ایم،کرده فکر که اساس این بر را خودمان رفتار ما. کندمی صدق نیز رفتارهایمان

. بینندیم را ما رفتار واقعیت فقط دیگران که درحالی. کنیممی تفسیر بیاییم، کنار موقعیتی

 بازخوردی ارزیابی، این. است دید افق این کسب برای خوبی بسیار راه درجه، ۰۶۳ ارزیابیِ

 اگر حال. نیست هم خاصی فرد مختص که دهدمی دست به را دقیق و سازنده سودمند،

 مطمئن دهند، بازخورد شما به که خواستید دیگران از و گرفتید پیش در را ۰۶۳ ارزیابی

. کنید پرهیز نیز عمومی و کلی سؤاالت از و خواهیدمی آنها از را خاصی بازخورد که شوید

 ترلکن را خودم چگونه کند، مخالفت من با کسی ایجلسه در وقتی» سؤال به شما مثال برای

 خوبی رئیس من آیا» سؤال این به تا دهید،می تریدرست و ترصادقانه پاسخ «کنم؟می

 راگ. هستید آن پذیرای و بازخورد شنیدن به حاضر دهید نشان که باشید مراقب. «هستم؟

 یخودب خود، از دهد،می شما به که بازخوردی به نسبت کند،می بیان را خود نظر کسی که زمانی

 انشصحبت دیگر آنها بگیرید، خود به دفاعی حالت یا بدهید دست از را تانکنترل و شوید

 .داد نخواهند ادامه را

 

 ام؟گذاشته مثبت تأثیر چیزی چه یا کسی چه بر امروز .۲

 تحویل گیرید،می تحویل که شکلی آن از بهتر را چیزی هر» گفت توانمی دیگر عبارت به

 ایانپبه. باشید داشته آن بر مثبتی اثر شوید،می جدا چیزی یا کسی از وقتی یعنی. «دهید

 هک است اموری بر پافشاری و تمرکز حفظ برای عالی راه یک پرسش، این با روز هر رساندن

 .هستند مهم واقعا
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 ام؟بوده وفادار هایمارزش به آیا .۰

 به و ایدکرده خاطر آزردگی احساس تان،زندگی در چیزی کمبود یا نبود دلیل به حال،به تا آیا

 اندکی رفتارمان که آیدمی مانسراغ به زمانی اغلب احساس این بزنید؟ غُر خاطر

 هایارزش از خانواده، کنار در باکیفیت اوقاتی گذراندن اگر. کند نقض را مانهایارزش

 اگر پس. دهدمی رخ ناسازگاری یک بمانیم، سرِکار دیروقت تا ولی باشد، ما یاولیه و اصولی

 آن بردنِ بین از برای باید کنید، دور خود از را دهدمی آزارتان که ضعیفی صدای خواهیدمی

 .کنید کاری صدا،

 

 را احساس این توانممی چطور داشتم؟ احساسی چه بودم رسیده اهدافم یهمه به اگر .۴

 باشم؟ داشته اهداف آن به رسیدن راه در

 نداختنِا تعویقبه برای توانایی داشتن موفقیت، به رسیدن برای اساسی نیازهایپیش از یکی

 معنی این به انداختن، تعویقبه این اما. است اهداف پیگیری مسیر در خشنودی و لذت

 اهر در اگر پس. کنیم بدبختی و بیچارگی احساس ایم،نرسیده پایان خط به تا که نیست

 دهیم، راه خود به لذت و غرور احساس شده، کسب هایموفقیت از اندکی اهداف، به رسیدن

 خواهیم دستبه بیشتری آوردهایدست هم و داشت خواهد لذت برایمان کارها انجام هم

 .نشویم غرق احساس این در مسیر، طی هنگام که داشت توجه باید فقط. آورد

 

 ام؟نگذاشته وقت کافی یاندازه به موضوعات کدام یادگیری برای .۵

 

 هم رتبزرگ همواره، که هستیم بزرگی دنیای در بینیممی بیندازیم، نگاهی ماناطراف به اگر

 ود،ش دوبرابر جهان در موجود دانش تمامیِ اینکه برای قبال معتقدند، دانشمندان. شودمی

 طول سال دو یا یک فقط اکنون هم فرآیند، این که حالی در. بود نیاز زمان سال ۱۵۳۳ به

 !نمانید جا پس. کشدمی
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 ام؟زده درجا امزندگی هایبخش کدام در .۶

 ابلیتق که ایدپذیرفته یعنی زنید،می درجا یا مانیدمی ثابت تان،زندگی از ایمرحله در وقتی

. شویدمی قانع آورید،می دستبه که حداقلی به و باشید داشته را کمتری کارهای انجام

 ارفر راه بدون هاییبستبن که کنیممی حبس و درگیر مشاغلی در را خودمان ما اوقات،گاهی

 نپرسید خودتان از اگر. اندازیممی دام به ناسالمی روابط در را خودمان هم، گاهی. هستند

 .کنید متوقف را روند این بخواهید که بود خواهد مشکل بسیار اید،زده درجا چرا و کجا که

 

 باشد؟ چگونه امزندگی دارم دوست آینده سال ۵ در .۷

 به را شما راهیهیچ روید،می کجا به دانیدنمی اگر» (Lewis Carroll) کارول لوئیس قولبه

 رایب بتوانید تا کنید، مشخص را مقصدتان تانذهن در یکبار یعنی، این.« رساندنمی مقصد

 از دور آنقدر نه است؛ مناسبی بسیار زمانی یبازه سال،۵. کنید ریزیبرنامه مسیرتان

 دنتوانی که است نزدیک آنقدر نه کنید، تصور آن در را خودتان نتوانید که است دسترس

 .کنید کاری آن برای

 

 کردم؟می کار چه ترسیدمنمی چیزی از اگر .۸

 شودمی باعث که است چیزی همان هدف، این. دارد را خودش هدف ترس، بقا، نظرِنقطه از

 انندمیرس آسیب ما به که دیگری کار هامیلیون از را ما و نکنیم گوشتچرخ توی را دستمان ما

 نییع. دارد اجتناب و گُزیدندوری به گرایش ترس، حال این با. داردمی باز دهند، کشتنبه یا

 تانرؤیاهای به رسیدن و زندگی در پیشرفت از را شما دارد، نگه امان در را شما اینکه جای به

 .داردمی باز
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 بگیرم؟ الهام او از پیشرفت برای که دارد را خصوصیاتی و شایستگی کسی چه .۹

 ستا این عالی تمرینی کنید،می تحسین را آنها شما که دارند هاییویژگی دیگران که زمانی

 خود یکارنامه در را آنها توانیدمی که هاییراه مورد در و کرده تأمل هاویژگی این یدرباره که

 .کنید اضافه تانهایداشته به نیز، را هاویژگی این و کنید فکر دهید، جای

 

 کنیم؟می حل را مشکل کدام داریم .۱۳

 ینقطه هاصحبت از یکهیچ که شوید متوجه ناگهان و ایدبوده ایجلسه در حالبه تا آیا

 خواهندمی افراد که دلیل این به نه زند؟می را خودش حرف فردی هر و ندارند مشترکی

 و باطاستن آنها اینکه خاطر به بلکه شوند، پیروز بحث در یا کنند متقاعد و قانع را یکدیگر

 موضوع نوشتنِ دارید، جلسه که وقتی. دارند جلسه و وگوگفت هدف از متفاوتی برداشت

 که دبدانن همه شودمی باعث کار این چون باشد مفید تواندمی برد،وایت تابلوی روی بر بحث

 .دارند حضور جلسه در چرا

 

 دهم؟ انجام باید که شودمی کارهایی انجام از مانع چیزی چه .۱۱

 اما ت،اس ساده «کرد؟ باید چکار دانمنمی من: »بگویید و بیندازید باال را تانهایشانه اینکه

 و شتاقم فقط بکنیم، باید چکار که دانیممی دقیقا ما هاوقت بیشتر. است بهانه یک فقط این

 .بزنیم کنار و برداریم راه سر از را موانع که نیستیم مایل

 

 شوی؟می من مربی یا مشاور .۱۲

 اهدانسته گذاریاشتراک به دیگر سوی از بگیرد، قرار توجه مورد که دارد دوست کسی هر

 که گفت توانمی دلیل این به. دارد خوبی احساس خود، اطالعات در دیگران کردنسهیم و

 دقت کمی باید سؤال این پرسیدن در حال هر به دهند،می سؤال این به رَد جواب کمی افراد

 .داد خرج به
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 کنم؟می عمل آن به آیا است؟ بوده چه امگرفته زندگی در تاکنون که درسی ترینمهم .۱۰

 راضی خودمان از که کنیم احساس و رویم خواب به تا خواندمی الالیی ما برای زندگی گاهی

 یاد دوبار را مهمی هایدرس زندگی، کالس در که شد خواهیم مجبور رواین از. هستیم

 دردناک اندازه همان به دوم، بارِ برای خواب این از بیدارشدن که اینجاست مشکل. بگیریم

 .است

 

 بندیجمع

 وجهت باید حال،عین در ولی باشد کنندهناراحت بسیار است ممکن سخت سؤاالت پرسیدن

 .کنیممی پیشرفت نه و گیریممی یاد چیزی نه هم طلبیراحت با که داشت

 

 به ام با را خود نظرات لطفا بپرسد؟ خودش از باید را دیگری سؤاالت چه هرکسی شما نظر به

 .بگذارید اشتراک


