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به نظر شما انجام دادن کدام یک از این مشاغل آسان یا بهتر است بگوییم راحتتر است؟  MLMیا مشاغل
دیگر؟ در گفتگویی که چندی پیش با یکی از دوستانم داشتم ،رو به من کرد و گفت ،رامین تو خیلی سخت کار
میکنی...من دوست دارم بعد از کارم فقط استراحت کنم ...زندگی را «آسان» دوست دارم ...من در جواب
گفتم«....آسان»؟
 تو مجبوری  5روز در هفته ،ساعتهای زیادی را در ترافیک بگذرانی در حالیکه من کنار دریا گردش میکنم... تو مجبوری ساعتهایی زیادی در روز را کار کنی و این چیزی است که به تو دیکته شده است ،اما من انتخابکردم که چقدر در یک روز کار کنم...
 تو به خاطر فشار خون باال و حتی با نسخه و توصیۀ پزشک نمیتوانی مرخصی بگیری ،در حالیکه من انتخابمیکنم کِی و کجا کار کنم...
 تو نگران دوران بازنشستگی هستی و من نیستم..... تو میتوانی سالی یک بار به تعطیالت بروی و برای همان یکبار هم مجبوری از قبل برنامهریزی کنی ،درحالیکه من در سال چندین بار به تعطیالت میروم...
و جالبه که زندگی را «راحت و آسان» دوست داری؟؟؟؟
دوست عزیزم ،فکر میکنم من و تو تعاریف متفاوتی از «راحت و آسان بودن زندگی» داریم...
در این مکالمه درسی نهفته است که اگر من متوجۀ آن شدهام ،مطمئن هستم که شما هم خواهید شد.

تعریف شما از «زندگی راحت و آسان» چیست؟
در حقیقت این طرز زندگی واقعا آسان نیست ...فقط به آن عادت کردهاید...
اینکه  1ساعت در راه رسیدن به محل کار و برگشتن به خانه باشید ،داشتن کارت اعتباری که تمام عمر باید
بدهیهای آن را بپردازید ،وجود شخصی دیگری که مقصد نهایی کشتی زندگی شما را تعیین میکند و مواردی
مانند آنها چیزهایی نیست که موجب راحتی و آسایش در زندگی شود ،موضوع این است که شما فقط به این
شرایط عادت کردهاید و در نهایت تا زمانی که متوجه این موضوع نشوید که انتخاب دیگری هم دارید و مجبور
نیستید به دیکتاتوری شغلی تن دهید ،اوضاع شما همین خواهد بود.
همۀ ما با این نوع مشاغل شروع کردیم ،اما نقطۀ پایان بهترینهای ما آنجا نبوده و نخواهد بود.
بنابراین دوست من حاال بگو که کدام یک واقعا «آسان و راحت» است؟  MLMیا مشاغل دیگر؟
درست انتخاب کنیم

