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اَذاف
فراٌکم در کحاب ىظِّر خّد ةَ ٌام ( اٌصان در حصحخّی ىػٍا ) ةَ طرح زٌدگی خّد
در یک اردوگاه کار احتاری ةَ ٍُگام حٍگ حِاٌی دوم پرداخحَ اشث وی ةرآورد کرده اشث
کَ از ُر ةیصث و ُظث ٌفر جٍِا یک جً از ایً اردوگاه وذظحٍاك حان شانو ةَ در ىی ةرد.
فراٌکم در ىعانػَ فردی خّد ةَ ةیان غهث ةلای آن یک ٌفر و ٌاةّدی دیگران پرداخحَ
اشث .وی ىحّحَ طده ةّد کَ ٌخات یافحگان نزوىا طایصحَ جریً یا شالىث جریً یا ةاُّش
جریً ُا ٌتّدٌد و یا آٌِایی کَ ةِحر از ةلیَ جغذیَ ىی طدٌد بلکٍ کساوی بًدوذ کٍ بُاوٍ

ای بزای ادامٍ دادن داشتىذ ،آوُایی کٍ (َذف ) داشتىذ .در ىّرد طخع فراٌکم ایً
ُدف ُياٌا اطحیاكی وغف ٌاپذیر دیدار دوةاره ُيصر ةّد دیگر ٌخات یافحگان دالیم ىحفاوجی
داطحٍد اىا ةَ ُر حال يجٍ اشتزاک َمٍ آوُا يجًد یک َذف اساسی بًد.

ُدف آن چیزیصث کَ ىا را ُيیظَ در ذرکث ٌگَ ىی دارد .جا ةَ ذال چٍد ةار طٍیده
اید کَ کصی ةػد از چِم شال کار ةازٌظصحَ طده و ظرف چٍد ىاه ىرگض از راه رشیده ةاطد؟
وكحی ىا جررك خّد را از دشث ىی دُیو وكحی حِث خّد را گو ىی کٍیو ،ةَ زذيث ىی
افحیو .جا ةَ ذال ةَ ایً ٌکحَ جّحَ داطحَ اید کَ ىا غيّىا وكحی در گرىاگرم کاری ُصحیو
ةصیار خّطرانیو جا پایان آن.
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در ایٍخا دو ٌکحَ اشاشی وحّد دارد:
اول ایً کَ ( ُدف داطحً حزئی از ظتیػث ىاشث ) ةظر ةدون ُدف كادر ةَ زٌدگی
ٌیصث یا دشث کو كادر ةَ زٌدگی ظّالٌی ٌیصث ،نذا اگر جا ایً نرظَ ُدفِای خّد را
ىظخع ٌکرده اید ذاال دیگر ةَ آن ٌیاز دارید.
ثاٌ یا ( غرف ُدف داطحً ةَ ىراجب ىِو جر از ىاُیث آن ُدف اشث) ةػضی از افراد
جرجیتی ىی دٍُد کَ جػییً و پیگیری ُدف ىعهّب خّد را ىرجتا در زٌدگی ةَ جػّیق ةیٍدازٌد.
ایً افراد از ایده آل ةّدن ُدفی کَ در ذًُ دارٌد ىعيئً ٌیصحٍد و ةَ ُيیً خاظر اشث کَ
ُیچ وكث کاری اٌخام ٌيی دٍُد.
افزاد مًفق راٌ اشتباٌ را بٍ مىشلٍ یک تجزبٍ ارسشمىذ یادگیزی قلمذاد
می کىىذ .حال آن کٍ اشخاص وامًفق ي واکام آن را بٍ عىًان یک شکست در وظز
می گیزوذ.

قاوًن وتایج افشيدٌ
( غالوه ةر خّد ُدف اغهیٌ ،حایج حاٌتی ةصیاری غاید طيا خّاُد طد ) در واكع
ىِو جریً چیز رشیدن ةَ ُدف ىّرد ٌظر ٌیصث ةهکَ یاد گرفحً و رطد کردن در خالل ایً
راه اشث.
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فرید ىيکً اشث ةگّید  ( :طض شال از غيرم را در داٌظگاه جهف کردم فلط
ةرای ایً کَ ایً جکَ کاغذ را ةگیرم) آٌچَ او ٌيی جّاٌد ةفِيد ایً اشث کَ در ایً ىدت ةا
افراد ةصیاری آطٍا طده اشث ٌ ،کات زیادی در ىّرد خّدش یاد گرفحَ اشث و جخرةیات
ةیظياری کصب کرده اشث کَ ةدون گذراٌدن ایً زىانُ ،یچ یک از ایٍِا ةدشث ٌيی آىد ،در
واكع آن جکَ کاغذ ٌیصث کَ ىِو اشث ةهکَ ىِو ،راُی اشث کَ ةَ پایان رشاٌده اشث .در
واكع آٌچَ کَ در حصحخّی اُداف خّد ةَ آن دشث پیدا ىی کٍیو از اُيیث کيحری ةرخّردار
اشث ،ىِو ایً اشث کَ ةا ظی ایً ظریق ( چَ خّاُیو طد؟)
ٍُگام ةرٌاىَ ریزی ةرای ُدف الزم اشث ٌرّه غيهکرد ُر چیزی را در ایً شیاره ةَ
خاظر ةصپاریو ُیچ چیز در خط ىصحلیو ذرکث ٌيی کٍد و ٌیز ُیچ ُدفی ىصحلیو و ةدون
واپس روی ةدشث ٌيی آید.
ىحاشفاٌَ غده ای ةر ایً غلیده اٌد کَ پیظرفث فردی آٌِا ةاید ةا جيام كّاٌیً ذاکو ةر
حِان ىغایر ةاطدٌ .حیخَ اش ایً اشث کَ ىثال ىریو کَ رژیيی را ةرای کاُض وزن طروع
کرده اشث ةا ىظاُده اونیً ٌّشاٌات در پیظرفث ایً ةرٌاىَ ةَ ایً ٌحیخَ ىی رشد کَ کو
کردن وزن ةرای او ةصیار دطّار و یا ىرال اشث و ةلیَ زٌدگی خّد را در كانب یک دخحر چاق
ظی ىی کٍد .یا فرید کَ جػيیو ةَ پس اٌداز گرفحَ اشث ةا یکی دو ُزیٍَ پیض ةیٍی ٌظده
ٌحیخَ ىی گیرد کَ پّل حيع کردن ةرای او غیرىيکً اشث و جيام آرزوُای خّد را ةرای
رشیدن ةَ یک اشحلالل ىانی کٍار ىی گذارد.
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آدم ُای ىّفق آٌلدرُا ةا اشحػداد و یا ىٍرػر ةفرد ٌیصحٍد .آٌِا فلط جّاٌصحَ
اٌد ٌرّه کارکرد ُر چیز ایً حِان را درك کٍٍد و ةفِيٍد کَ پیظرفث خّد آٌِا ٌیز ىعاةق
ةا ُيیً اغّل اشث کَ ةر ىریط پیراىّن آٌِا ذاکو اشث .آوُا می داوىذ کٍ تصحیح

مذايم ي پیًستٍ راٌ رسیذن بٍ اَذاف است .در ایً راه ةارُا از ىصیر ىٍررف ىی طّیو
 ،اطحتاه را جػرید ىی کٍیو و دوةاره ةَ راه اغهی ةر ىی گردیو ،ایً جػرید ىکرر در کار
کظحی ُا و راکث ُا و ىّطک ُا ُو دكیلا ةَ چظو ىی خّرد.
دلیلی دیگز بزای َذف داشته
اگر ُدف ُای ىظخع در ذًُ داطحَ ةاطیو و ةرای رشیدن ةَ آن اُداف آىاده
ىتارزه ةاطیو ،افکار و اٌدیظَ ُای ىا ةرای رشیدن ةَ ایً اُداف ةَ ىا کيک خّاٍُد کرد و
اگر ُیچ ُدفی ٌداطحَ ةاطیو ،ةاز ُو ةا افکار خّد ةَ ظرف چیزی کظیده ىی طّیو کَ اغهب
ةَ آن فکر ىی کٍیو .ذًُ ىا ،افکار شاده و اغهی ىا را ىی گیرد و ةا ایً جػّر کَ ایً افکار،
ُدفِای ىا ُصحٍد ىا را در حِث آٌِا شّق ىی دُد.
َذفُای خًد را ريی کاغذ بیايریذ
جيام شخٍراٌان و ٌّیصٍدگاٌی کَ در ىّرد ُدف غرتث کرده اٌد در یک ٌکحَ اجفاق
ٌظر داطحَ اٌد ،آوُا َمگی با اصزار ي تاکیذ اس شىًوذگان خًد خًاستٍ اوذ کٍ
َذفُای خًد را ريی کاغذ بیاريوذ.
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وكحی ةَ خرید ىی رویو اول یک نیصث جِیَ ىی کٍیو زیرا ىی خّاُیو ىّكع
ةازگظث از فروطگاه جيام ىایرحاج ىّرد ٌظر خّد را خریده ةاطیو و چیزی از كهو ٌیفحاده ةاطد،
یک لیست َمیشٍ بٍ ما جُت می دَذ.

ىردم ةرای ىیِياٌیِای خّد نیصث ُای غریؼ و ظّیم جِیَ ىی ةیٍٍد از دشحيال
شفره گرفحَ جا ٌّطیدٌی و کیک و طیریٍی ،جا ىعيئً طٌّد کَ ُيَ وشایم الزم را آىاده
کرده اٌد.
غخیب ایً اشث کَ اگر چَ ىردم ةَ کارایی ایً نیصث ُا آگاُی دارٌد ةا ایً ذال
جٍِا ذدود شَ  3درغد از آٌِا ةرای ةرٌاىَ ریزی زٌدگی خّد از آٌِا اشحفاده ىی کٍٍد و
اکثزیت با یک بی اعتىایی کًرکًراوٍ اس تُیٍ لیست َذف َای خًد سز باس
می سوىذ ي تمام يقت خًد را بٍ حیزت ي سزگزداوی می گذراوىذ کٍ چزا آوچٍ را کٍ
می خًاستىذ بذست ویايردوذ .با ایه َمٍ اکثزیت مزدم بزای بزوامٍ ریشی جشه
تًلذ خًد بیشتز اس بزوامٍ ریشی سوذگی شان يقت صزف می کىىذ ي باس در حیزتىذ
کٍ چزا آوقذرَا کٍ بایذ ي شایذ ،خًشبخت ویستىذ.
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