
 

 هَفمیت، ترداضتي گام تسرگ در آیٌذُ ًیست .

 هَفمیت ، ترداضتي گاهی ّر چٌذ کَچک در زهاى حال است.

 

 تِ هَفمیتی کِ تذست هی آٍریذ، فکر کٌیذ. -21

زهاًی کِ هَفمیتی کسة هی کٌیذ، حتی اگر ایي هَفمیت تسیار کَچک تاضذ ، 

 تٌطیٌیذ ٍ در آراهص تِ آى فکر کٌیذ. فکر کٌیذ تِ ایي کِ : 

ایي هَفمیت چگًَِ تذست آهذُ ؟ چِ عاهل یا عَاهلی تاعث پذیذ آهذى ایي 

 هَفمیت ضذُ؟ ٍ چِ احساسی ًسثت تِ آى داریذ؟

تی کِ تذست آٍردُ ایذ فکر کٌیذ ٍ راُ ّای حصَل آى را تررسی کٌیذ، اًگیسُ ّر چِ لذر تیطتر تِ هَفمی

 تیطتری ترای خلك هَفمیت ّای دیگر پیذا هی کٌیذ.

 

  تِ خَدتاى افتخار کٌیذ. -21

هٌظَر از افتخار کردى تِ خَد، خَدپسٌذی ٍ خَدخَاّی ًیست. تلکِ راّی ترای 

ٍلتی کاری را کِ هذت ّا آرزٍی تاالتردى اعتواد تِ ًفس ٍ خَدتاٍری است . 

اًجاهص را داضتیذ، تاتالضی کِ تِ خرج هی دّیذ اًجام هی ضَد، تِ خَد آفریي 

 تگَییذ. چرا کِ ضوا ضایستگی دریافت پاداش را داریذ.

 

  ایي ضوا ّستیذ کِ تصوین هی گیریذ چِ کسی ّستیذ ٍ یا چِ کسی هی خَاّیذ تاضیذ. -21

فرد هی تَاًذ در هَرد ًَع ضخصیت ضوا تصوین تگیرد ٍ کیفیت زًذگی  تَجِ داضتِ تاضیذ کِ فمط یک

ضوا را تعییي کٌذ؛ ٍ اٍ کسی ًیست تِ جس خَد ضوا . ایي کِ چگًَِ فردی ّستیذ ٍ یا در آیٌذُ خَاّیذ 

  تَد، ًتیجِ اعوال ٍ تجرتیات اهرٍز ضواست. پس اعوال ٍ رفتارتاى را تا درایت پیص تثریذ.
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 !، تَاًستي است ٍلی ًِ ّر خَاستٌیخَاستي -21        

آى خَاستٌی تَاًستي است کِ تا توام ٍجَد تاضذ. آى خَاستٌی کِ تِ 

رسیذى تِ آى تاٍر ٍ ایواى داضتِ تاضین ٍ تا اضتیاق سَزاى در جْت رسیذى 

 تِ آى تکَضین. در ایي صَرت تذٍى تردیذ خَاستي، تَاًستي خَاّذ تَد.

 

 ستیاتی تِ اّذاف خَد ضرب العجل تعییي کٌیذ.ترای د -21

ضوا ٍلتی ّذفی را ترای خَد تعییي هی کٌیذ، هعوَال در اتتذا تا اضتیاق رٍی 

آى کار هی کٌیذ. ٍلی تِ تذریج هوکي است آى اضتیاق اٍلیِ را از دست 

تذّیذ ٍ رسیذى تِ ّذف را تِ تعَیك تیٌذازیذ. ترای هماتلِ تا ایي ضرایط، 

ام کار را، زهاى تٌذی کٌیذ ٍ ضرب العجلی ًیس ترای اتوام کار ٍ هراحل اًج

 دستیاتی تِ ّذف تعییي کٌیذ، تعْذ ضوا، هَفمیت را تضویي خَاّذ کرد.

 

 درٍغ گفتي تِ خَدتاى را هتَلف کٌیذ. -21

است « هي ًوی تَاًن»درٍغ هطترکی کِ اغلة ها اًساى ّا را از پیطرفت تاز هی دارد ، جولِ هعرٍف 

ٍلی ٍالعیت ایي است کِ ها خیلی کارّا را حتی تْتر از آًچِ فکر هی کٌین هی تَاًین اًجام دّین. 

فمط تایذ ًسثت تِ تَاًوٌذی ّای خَد آضٌایی تیطتری پیذا کٌین ٍ ترای اًجام کارّا ّوت تِ خرج 

  دّین.

 اداهِ دارد....

 اکرم مهراندشت
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