اگر تابه حال برای مس��افرت ،مراسم عروسی ،میهمانی یا یک مراسم خاص
برنامهریزی کرده باش��ید ،میدانید که چه کارهای زیادی باید انجام دهید.
برنام��ه ریختن ،کنترل کردن ،تنظیم کردن ،و دوباره برنامه ریختن ،همه و
همه را باید برای رسیدن به نتیجه ی دلخواه انجام دهید.

10دلیلاهمیت
برنامهریزی
برایزندگی
روشهایموفقیت

افراد زیادی از اهمیت برنامهریزی برای رویدادها و اتفاقات مهم زندگی آگاه
هس��تند ،اما کمتر کسی پیدا می شود که از اهمیت برنامهریزی برای تمام
زندگی خود آگاه باشد.
گفته میش��ود که مردم معموالً برنامهریزی نمی کنند که شکست بخورند،
بلکه در برنامهریزی کردن شکس��ت می خورند .کام ً
ال واضح اس��ت که راه
انداختن یک مراس��م عروس��ی بدون برنامهریزی فاجعه آمیز اس��ت .اما در
مورد زندگیتان چه؟ ........
شما سه راه را میتوانید انتخاب کنید،
 - 1خودتان باعث روی دادن اتفاقات زندگی شوید.
 - 2کنار بایستید و پیش آمدن اتفاقات را نظاره کنید.
 - 3از پیش آمدن اتفاقها گیج و مبهوت بمانید.
اگ��ر واقعاً بخواهید که هماهنگ با رویاها و امی��ال خود زندگی کنید ،باید
جزو دس��تهای از افراد باشید که خود باعث پیش آمدن اتفاقات می شوند.
برای موفقیت و رسیدن به آنچه می خواهید ،باید برنامهریزی کنید!
در این نوشتار  10دلیل عمدهی اهمیت برنامهریزی برای زندگی را عنوان
میکنی��م .با مطالعه ی ای��ن  10دلیل ،متوجه خواهید ش��د که چرا برای
رسیدن به موفقیت نیاز به برنامهریزی دارید.
یک زندگی برنامهریزی شده به شما ،
 .1جه�ت می دهد .برنامهریزی این فرص��ت را در اختیارتان قرار میدهد
که بدانید به کجا میخواهید بروید و چطور باید به آنجا بروید .بدون برنامه،
در زندگی جهت نخواهید داشت و وقت خود را برای کارهایی تلف خواهید
کرد که ممکن است هیچ تاثیری در آیندهی شما نداشته باشند.
 .2رویاهای قابل دس�ترس می دهد .اگر تابه حال رویاهایتان برایتان
غیرممکن و دست نیافتنی مینمود ،شاید به این خاطر بوده است که هیچ

گزینه مشـاور موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو

ط��رح و برنامهای برای رس��یدن به آنها آماده نکردهای��د .برنامهی زندگی
مراحل رسیدن به رویاهایتان را به شما نشان خواهد داد.
 .3توانایی کنترل میبخش�د .اگر زندگیتان را به شانس و اقبال واگذار
کنید یا اجازه بدهید که دیگران زندگیتان را کنترل کنند ،مطمئناً نا امید
و دلسرد خواهید شد .دردست گرفتن کنترل زندگیتان تنها راه رسیدن به
چیزهایی است که واقعاً میخواهید.
 .4آرامش می دهد .همین که بدانید قدم ها و مراحل رس��یدن به آنچه
از زندگی میخواهید را طی میکنید ،احس��اس آرامش خواهید کرد .بدون
برنامه ،دچار گیجی و س��ردرگمی خواهید شد که کجا بروید و روزهایتان
را چطور بگذرانید.
 .5ه�دف می دهد .وقتی تصمیم میگیرید که طبق برنامه زندگی کنید،
یعن��ی میخواهید زندگیتان هدفمند باش��د .در این حال��ت دیگر زندگی
کردنت��ان ،بودن خالی نیس��ت .برای خود هدفی خواهید داش��ت و برای
رسیدن به آن قدم برمیدارید.
 .6ش�ور و اش�تیاق می دهد .موفقیت  ،تحقق پیش روندهی یک هدف
ارزش��مند اس��ت .موفقیت سرنوشت نیس��ت .وقتی هدفی پیش روی خود
داش��ته باشید ،با شور و اشتیاق بیش��تر زندگی میکنید و برای رسیدن به
آن هدف قدم برمیدارید.
 .7قدرت می دهد .برنامهریزی و هدفمند بودن در زندگی باعث میشود
به همان طریقی که دوس��ت دارید زندگی کنید و به کس��ی نیاز نداش��ته
باشید.
 .8ت�وان ش�کرگذاری نعمتهای الهی میدهد .ش��ما ناظر هر چیزی
خواهید بود که خدا به ش��ما داده اس��ت  .برنامهریزی برای زندگی ،نش��ان
م��ی دهد که به نعمتهای خ��دا احترام میگذارید ،قدر آنها را میدانید و
شکرگذار هستید.
 .9ناخ�ودآگا ِه فرمانبر و مطی�ع میدهد .وقت��ی برنامهریزی میکنید،
بصیرت��ی در ناخودآگاهتان میکارید که آن بصیرت  ،فرصتهای الزم برای
دستیابی به موفقیت را برایتان فراهم میآورد.
 .10آزادی می دهد .وقتی برای شکل دادن به سرنوشتتان آزادی را طلب
کنید ،واقعاً آزاد خواهید بود.
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