بهبود فردی

چگونه عالقه خود را پیدا کنیم و هر ثانیه از کار خود را زندگی کنیم؟
نویسنده :محمد توالیی
نگذاریم زندگی ما را در حالت پیش فرض خود قرار دهد!
اگــر میخواهیــد شــغلی انتخــاب کنیــد کــه هــر لحظــه آن را زندگــی کنیــد ،بــه شــدت
توصیــه میکنــم کاری را بــرای امــرار معــاش پیــدا کنیــد کــه بــه آن عالقــه داریــد .اگــر چــه
یافتــن ایــن کار بــه حــرف آســان میآیــد و بــه تــاش زیــادی نیــاز دارد ،امــا مطمئــن
باشــید ارزش ایــن تــاش را دارد.
اگــر از رفتــن بــه کار خــود میترســید و یــا انگیــزهای بــرای آن نداریــد ،بــدون شــک
مشــغول بــه کاری کســل کننــده و تکــراری هســتید کــه تنهــا بــه حقــوق آخــر مــاه دل
خــوش کردهایــد .راهحــل ایــن اســت کــه بــه دنبــال کار جدیــدی بگردیــد.
باقــی مانــدن در شــغلی کــه آن را دوســت نداریــد نــه تنهــا باعــث ناراحتــی شــما میشــود،
بلکــه در طــول زندگــی فرصتــی بــرای کشــف تواناییهــای خــود نخواهیــد یافــت.
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تصور کنید!
صبــح زود از خــواب بلنــد میشــوید ،از تخــت بیــرون میپریــد و هیجــانزده بــه محیــط
کارتــان میرویــد ،ممکــن اســت ســاعت بیشــتری را نســبت بــه ســایر کارمنــدان ،بــه کار
خــود اختصــاص دهیــد .زیــرا ایــن ســاعتها فقــط یــک عــدد هســتند و هیــچ خســتگی
را بــه دنبــال ندارنــد .کار شــما از ایــن اعــداد بزرگتــر اســت.
شــما در وضعیــت ذهنــی قــرار میگیریــد کــه غالبــاً بــه آن «جریــان» گفتــه میشــود.
مکانــی کــه دیگــر متوجــه دنیــای اطرافتــان و گــذر زمــان نمیشــوید و آنچنــان غــرق در
وظیفــه خــود میشــوید کــه دوســت نداریــد از کار ســرگرم کننــده و هیجــان انگیــز خــود
خــارج شــوید .زیــرا ایــن یــک شــغل نیســت ،ایــن همــان عالقــه و اشــتیاق شماســت.
امــا نقطــه مقابــل وقتــی در شــغلی قــرار میگیریــد کــه از آن متنفریــد و تنهــا بــه امیــد
واهــی تــاش میکنیــد تــا در انتهــای مــاه حقوقــی دریافــت کنیــد .بــه عبارتــی در قبــال
ســی روز زندگــی نکــردن مبلغــی را دریافــت میکنیــد .بنابرایــن ارزش آن را دارد تــا زمــان
بیشــتری را بــرای یافتــن کاری کــه بــه آن عالقــه داریــد صــرف کنیــد.
اگــر جــرأت رؤیــا دیــدن ،تصــور احتمــاالت و جســتجو آنچــه دوســت داریــد را داشــته
باشــید ،احتمــال یافتــن شــغل مــورد عالقــه خــود بــه واقعیــت میپیونــدد.

چگونه عالقه خود را کشف کنیم؟
در پاســخ بــه ســؤاالت چگونــه عالقــه خــود را پیــدا کنیــم؟ چگونــه پــی بــه اشــتیاق خــود
در زندگــی ببریــم؟ بــه پیشــنهادهایی پرداختــه میشــود کــه در کشــف عالقــه و اســتعداد
بــه شــما کمــک خواهــد کــرد.
 -1به خود رجوع کنید ،چه کارهایی را تا به امروز دوست داشتهاید؟

بــه دوران کودکــی خــود بازگردیــد ،آیــا ســرگرمی و کاری بــود کــه دوســت داشــتید آن را
انجــام دهیــد امــا بدلیــل برخــی از محدودیتهــا از انجــام آن منصــرف شــدید.
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بیاییــد کمــی نزدیکتــر شــویم ،آیــا در حــال حاضــر کاری انجــام دادهایــد کــه چنــد
ســاعت را بــا اشــتیاق زیــاد بــه آن اختصــاص دهیــد ولــی از آنجایــی کــه هیــچ آورده مالــی
بــرای شــما رقــم نــزده اســت تنهــا بــه عنــوان یــک ســرگرمی از آن یــاد کنیــد.
اگــر در بهتریــن ســاعات خــود مشــغول بــه چنیــن کارهایــی شــدهاید ،دیگــر نیــازی بــه
خوانــدن مابقــی مقالــه نیســت ،شــما عالقــه خــود را کشــف کردهایــد و تنهــا کافــی اســت
بــه تحقیــق کســب درآمــد از کار جدیــد خــود بپردازیــد.

 -2عالقه شما همان چیزی است که به مطالعه آن میپردازید.

وقتــی بــه چیــزی عالقهمنــد هســتید ،ممکــن اســت ســاعتها دربــارهاش بخوانیــد.
کتــاب و مجلـهای بخریــد و یــا روزهــا در اینترنــت بــه دنبــال اطالعاتــی بیشــتری بگردیــد.
موضوعــی کــه تــا ایــن حــد شــما را اقنــاع میکنــد تــا وقــت خــود را صــرف مطالعــه آن
کنیــد ،بــدون شــک اشــتیاق و عالق ـهای در پشــت آن نهفتــه اســت .بــه همیــن راحتــی
میتوانیــد عالقــه خــود را پیــدا کنیــم .کافــی اســت آن را بــه یــک شــغل گــره بزنیــد.
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ایــن عالقههــا همــان مســیر شــغلی احتمالــی اســت کــه میتوانیــد جریــان را در آن پیــدا
کنیــد .شــغلی کــه هــر لحظــه آن را زندگــی میکنیــد.
 -3در چه بحثهایی صاحب نظر هستید؟

عالقــه و اشــتیاق شــما دقیقـاً در هــر بحــث و مناظــرهای
کــه بیشــتر انجــام میدهیــد ،نهفتــه اســت .در
جمعــی کــه قــرار داریــد دوســت داریــد موضــوع
بحــث چــه چیــزی باشــد تــا ســکان را در دســت
بگیریــد و بــه ســخنرانی بپردازیــد .بــه بیانــی
بهتــر ،ببینیــد در هــر بحثــی دربــاره چــه موضوعی
صاحــب نظریــد و احســاس خوشــایندی را از
گفتگــوی خــود تجربــه میکنیــد.
نــگاه پیچیــده مــا بــه ســؤال چگونــه عالقــه خــود را
پیــدا کنیــم؟ آنچنــان نســبت بــه موضــوع دور میشــود
کــه گاهــی از عالقــه واضــح خــود بــه موضوعاتــی کــه دربــاره آنهــا
ســاعتها بــه گفتوگــو میپردازیــم ،غافــل میشــویم.
 -4طوفان مغزی

اگــر چیــزی بــه مغزتــان خطــور نمیکنــد ،کافــی اســت یــک ورق و کاغــذ بیــرون بیاوریــد
و شــروع بــه نوشــتن ایدههــای خــود کنیــد .هــر چیــزی کــه بــه ذهنتــان خطــور میکنــد
آن را یادداشــت کنیــد.
بــرای الهــام گرفتــن نگاهــی بــه کامپیوتــر ،قفســه کتابهــای خــود و اطــراف خانــه بیندازیــد
و هرچــه بــه ذهنتــان میآیــد را یادداشــت کنیــد .قــدرت نوشــتن ،ذهــن شــما را بــه تکاپــو
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میانــدازد تــا بــه جســتجوی دادههــای قدیمــی و جدیــد خــود بپــردازد و ایدههــای نابــی
را ارائــه دهــد.
ســعی کنیــد چیــزی را فیلتــر نکنیــد ،در ابتــدا هیــچ ایــده بــدی وجــود نــدارد ،هرچــه بــه
ذهنتــان میآیــد آن را یادداشــت کنیــد ،و در مرحلــه بعــدی بــه ارزیابــی و فیلتــر کــردن
آنهــا بپردازیــد.
 -5سؤال بپرسید ،ممکن است دیگران عالقههای شما را بهتر بشناسند!

دوســتان و اطرافیــان شــما میتواننــد صادقانــه شــما را در مســیر شــغلی درســتی قــرار
دهنــد ،ممکــن اســت مــا در شناســایی عالقــه خــود کمــی پیچیــده رفتــار کنیــم ،امــا
اطرافیــان مــا بهتــر متوجــه اشــتیاق مــا در هــر کاری میشــوند .بنابرایــن بــه پیشــنهادهای
آن نیــز فکــر کنیــد.
هرچــه امکانــات و انتخابهــای بیشــتری پیــدا کنیــد ،شــانس شــما بــرای یافتــن عالقــه
واقعــی بیشــتر میشــود .بنابرایــن از دیگــران ایــده بگیریــد ،بــا گشـتوگذاری در اینترنــت،
بــه آنچــه دیگــران بــه عنــوان احســاس اشــتیاق کشــف کردهانــد ،پــی ببریــد.

نتیجه ناب
اگــر چــه پیــدا کــردن عالقــه و اشــتیاق خــود ،کار آســانی نیســت امــا زمانــی را تصــور کنیــد
کــه چنــان درگیــر آن کار میشــوید کــه دوســت نداریــد ســاعتها ســپری شــوند ،هیجــان
را در هــر لحظــه آن احســاس میکنیــد ،در ایــن حالــت حقــوق ماهیان ـهای کــه دریافــت
میکنیــد کمتریــن چیــزی اســت کــه بــه آن اهمیــت میدهیــد ،شــما شــانس زندگــی
کــردن را بدســت آوردهایــد.
حــال حاضریــد از کشــف عالیــق خــود منصــرف شــوید و تــن بــه کاری دهیــد کــه تنهــا
دلخوشــی شــما مبلغــی اســت کــه در انتهــای مــاه دریافــت میکنیــد .آیــا حاضریــد
روزهایــی کــه بــه ســختی میگذرنــد را تحمــل کنیــد.
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اینکــه چــرا و چگونــه عالیــق خــود را پیــدا کنیــم؟ مــا را در بهتریــن ســرمایه گــذاری عمــر
خــود قــرار میدهــد .اشــتیاق خــود را دنبــال کنیــد تــا واقع ـاً خوشــحال و فوقالعــاده بــه
نظــر برســید.
اثر ناب برای شما پر چالشترین رؤیاها و موفقیتها را آرزو دارد.
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