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دو ترس بزرگ بر سر راه موفقیت

دو ترس بزرگ بر سر راه موفقیت

ترس های زیادی در بیشتر انسان ها وجود دارد که از میان آن ها دو ترس تقریبًا در بین تمام انسان ها مشترک 
است و مانع بزرگی بر سر راه موفقیت است. تا زمانی که نتوانید از این ترس ها عبور کنید، قادر به کسب موفقیت 

نخواهید بود.

ماهیت ترس
»ترس« یک مانع بزرگ برای رسیدن به موفقیت و دستیابی به اهداف موردنظر است. ترس بیش از آنکه به 
عوامل خارجی بستگی داشته باشد، به نگرش و تفکر خود شخص ارتباط دارد و بسیاری از ترس ها در واقعیت 
اتفاق نمی افتند. درواقع ترس را می توان یک عامل ذهنی و روانی محسوب کرد، نه یک عامل فیزیکی و خارجی!

هیچ انسانی وجود ندارد که از هیچ چیزی نترسد. انسان های موفق و ثروتمند مثل افراد دیگر ترس هایی دارند، اما 
تفاوت در اینجاست که آن ها اجازه نمی دهند تا این ترس آن ها را متوقف کند. شروع کسب وکار، سرمایه گذاری، 
اهداف بزرگ، پیشرفت سریع و ... همگی ترس دارند و در مورد هیچ کاری نمی توان صد درصد مطمئن بود، اما 

بااین وجود باید بر ترس های خود غلبه کنیم و دست به عمل بزنیم.
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1. ترس از شکست
»ترس از شکست« بزرگ ترین ترس انسان ها است که انسان را کاماًل فلج می کند و مانع حرکت او می شود. 
این جمله را به خاطر بسپارید: »ترس از شکست، بدتر از خود شکست است.« تعداد شکست های افراد 
موفق بسیار بیشتر از تعداد موفقیت هایشان است. این نوع ترس باعث می شود که قبل از شروع هر کاری شکست 

بخورید!

هر فردی با ایمان به خدا، باور به خود، پشتکار فراوان و با شجاعت می تواند به هر هدف بزرگی برسد که برای 
دیگران غیرممکن به نظر می رسد. هیچ گاه از شکست نترسید و این را بدانید که تا زمانی که شکست و شکست ها 
نخورید، نمی توانید به هیچ موفقیتی برسید! با غلبه بر ترس از شکست، می توانید به رؤیاهای خود دست پیدا کنید.

2. ترس از طرد شدن
دومین ترس بزرگ انسان ها »ترس از طرد شدن و رد شدن« است. انسان موجودی اجتماعی است و این 
کاماًل طبیعی است که نیاز به تأیید و تشویق توسط دیگران داشته باشد، اما بیشتر افراد این نیاز را آن قدر در وجود 

خود بزرگ کرده اند که بدون نظر موافق دیگران، هیچ کاری نمی توانند انجام دهند!

بزرگ ترین اختراعات، اکتشافات و موفقیت های تاریخ زمانی شکل گرفته اند که اغلب مردم به شدت مخالف آن ها 
بودند. هنر »نه شنیدن« از سوی دیگران را در خود تقویت کنید و حتی اگر هیچ فرد موافق و هم نظری برای خود 

پیدا نکردید، به مسیرتان ادامه دهید تا به اهداف بزرگتان برسید.

غلبه بر ترس
ترس معمواًل ریشه در »جهالت و نادانی« دارد. وقتی درباره ی موضوعی هیچ اطالعاتی ندارید یا آگاهی کمی 
نسبت به آن دارید، کاماًل طبیعی است که از آن بترسید. فرض کنید می خواهید یک کسب وکار راه اندازی نمایید؛ 
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اگر هیچ اطالعات و شناختی از آن کار نداشته باشید، برای شروع آن ترس خواهید داشت؛ یا اگر قصد یادگیری 
یک ساز موسیقی را دارید، بدون داشتن آگاهی از آن خواهید ترسید.

یکی از راه های مهم غلبه بر ترس این است که در مورد هر موضوعی که از آن می ترسید، ابتدا شروع به کسب 
»دانش و اطالعات« کنید و با این کار، ترس شما به مرور کاهش خواهد یافت. با کسب آگاهی درباره ی هر 

چیزی، ترس شما تا حد بسیار زیادی کاهش خواهد یافت.

 »شجاعت به معنی نترسیدن نیست، بلکه شجاعت واقعی این است
که با وجود ترس اقدام کنیم.«

روش بسیار مؤثر دیگر این است که با ترستان روبرو شوید! اگر از ترس خود فرار کنید، آن ترس آرام آرام در ذهن 
شما شروع به رشد می کند تا جایی که دیگر نمی توانید آن را کنترل نمایید. یکی از ترس های خود را انتخاب کنید 
و تصمیم بگیرید که بر آن غلبه کنید. کمی جرئت به خرج دهید و با قسمتی از آن مقابله کنید تا برایتان عادی 

شود؛ سپس این کار را ادامه دهید تا بر آن ترس کاماًل مسلط شوید.

وقتی بر یکی از ترس های خود پیروز شوید، غلبه کردن بر سایر ترس ها آسان خواهد شد. تا وقتی از چیزی بترسید 
و از آن دوری کنید، هرگز قادر نخواهید بود آن چیز را در اختیار داشته باشید یا آن کار را به انجام برسانید. ترس 
برای شما دشمن خطرناکی است که مانع موفقیتتان می شود. »تنها چیزی که باید از آن بترسید، خود 

ترس است!« بترسید، اما اقدام کنید و دست به عمل بزنید.

واقعیت  آن ها در  از  و بسیاری  روانی محسوب می شوند  و  موانع ذهنی  نتیجه گیری: ترس ها 
اتفاق نمی افتند! با ترس هایتان کنار بیایید و بر آن ها مسلط شوید تا بتوانید به موفقیت های 

پی درپی برسید.
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• نویسنده: فردین محمدی
• منبع: موفق یار

برای مشاهده ی این مقاله در سایت موفق یار و ثبت امتیاز و نظرات خود، اینجا کلیک کنید!
برای ترویج موفقیت در جامعه، لطفاً این فایل را با دوستان و آشنایانتان به اشتراک بگذارید!
برای دانلود رایگان آموزش ها و مطالب موفقیت و ثروتمندی، به سایت موفق یار مراجعه کنید!

www.MovafaghYar.com

http://www.movafaghyar.com
http://www.movafaghyar.com
http://www.movafaghyar.com
http://www.movafaghyar.com
http://movafaghyar.com/%d8%af%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa/
http://www.movafaghyar.com

