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که به آن عاقه مند هستید  کاری را انجام دهید 

کنیــد، دیگــر  یــد شــروع  کــه واقعــًا بــدان عالقــه دار کاری را  گــر شــما    ا
کــرد.   تحــت هیــچ شــرایطی انجــام آن را بــه روز بعــد موکــول نخواهیــد 
برایان تریسی 

یــد، یکــی از رمــوز اصلــی دســتیابی بــه  کــه بــه آن عالقــه دار کاری  انجــام 
موفقیــت اســت. در واقــع یکــی از مســئولیت های اولیــۀ شــما در زندگــی، پیــدا 
ید و از انجام آن لذت می برید. کاری  کردن کاری است که واقعًا به آن عالقه دار
کامــاًل شــیفته اش بــوده و در نهایــت هــم به خوبــی آن را بــه نتیجــه برســانید.   کــه 
کــه موفــق بــه یافتــن زمینــۀ  میلیونرهــای خودســاخته، همــان افــرادی هســتند 
کــه بــرای انجــام شــدن،  کاری مشــغولند  کاری دلخــواه خــود شــده اند. آنهــا بــه 
دقیقــًا بــه اســتعداد آنهــا نیــاز دارد. اغلــب میلیونرهــای خودســاخته می گوینــد 
کار نکرده انــد.« شــما بایــد کاری را پیــدا  »هرگــز در طــول عمرشــان یــک روز را هــم 
کــه شــما را مجــذوب  کار یــا فعالیتــی  کامــاًل بــه آن عالقه منــد باشــید.  کــه  کنیــد 
ــروز  کنــد. ایــن همــان ب ــه خــود جلــب  کامــل ب خودکــرده و توجــه شــما را به طــور 

ذاتــی اســتعدادها و توانایی هاســت.  
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که واقعًا به آن عالقه مندید، یک  کاری می شــوید  وقتی شــما مشــغول انجام 
کار بــه ســراغتان می آیــد.   دنیــا شــور و انــرژی و ایــده جهــت انجــام هرچــه بهتــر آن 
گــر شــما،  کــه »ا در اینجــا ســؤالی دیگــر مطــرح می شــود و آن ایــن اســت 
کــه در حــال  کاری  یک میلیــون دالر برنــده شــوید آیــا بــاز هــم حاضریــد بــه همــان 
یــد، ادامــه دهیــد؟« ایــن ســؤال، ســؤال  مهمــی اســت. ایــن ســؤال  حاضــر دار
کافــی داشــتید و در انتخــاب شــغل هــم  گــر پــول و وقــت  از شــما می پرســد ا
کاری را بــرای خودتــان انتخــاب می کردیــد؟ میلیونرهــای  کامــاًل آزاد بودیــد، چــه 
کار خودشــان  گــر در چنیــن موقعیتــی قــرار بگیرنــد، قطعــًا همــان  خودســاخته ا
کیفیتــی  کار خــود را، امــا بــه شــیوه ای دیگــر و با را ادامــه می دهنــد. آنهــا همــان 
کار خــود  باالتــر انجــام می دهنــد. میلیونرهــای خودســاخته به قــدری عاشــق 
کــه هرگــز بــه فکــر تــرک آن و یــا حتــی بازنشســتگی از آن نمی افتنــد.  هســتند 
شــاید یکــی از مســئولیت های مهــم زندگــی شــما، در مواجهــه بــا موقعیت هــای 
کنیــد  کاری را انتخــاب  گــون شــغلی هــم همیــن باشــد. این کــه تنهــا همــان  گونا
کــه  کنیــد. چــرا  کار  کامــل وقــف انجــام آن  یــد و خــود را به طــور  کــه دوســت دار

کاری نیســت.   ــه انجــام چنیــن  ــادر ب هیچ کــس دیگــری جــز شــما ق

تمرین عملی:

کنیــد.  کــه مشــخص  کــه بیشــتر از همــه، از انجامــش لــذت می بریــد  کاری 
انجــام چــه فعالیت هایــی بــرای موفقیــت شــما در زندگی تــان الزم و ضــروری 
کار تضمیــن  کــه موفقیتتــان در آن  کاری بودیــد  گــر قــادر بــه انجــام  اســت؟ ا
کــرده و  کاری را انتخــاب می کردیــد؟ هدفــی بــرای خــود تعییــن  شــده بــود، چــه 
کنیــد. ســپس از همیــن امــروز در راســتای رســیدن بــه  پیرامــون آن برنامه ریــزی 

ــد. ی گام بردار ــدف  آن ه
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کارتــان ســنجیده می شــود.  کیفیــت  بــا عمــق  زندگــی شــما  کیفیــت 
کــرده باشــید.   بــرای خــود انتخــاب  کاری را  کــه چــه  حــال فرقــی نمی کنــد 
ونیس لومباردی 

کار خــود بهتریــن باشــید. هدف گــذاری  کــه در  کنیــد   از همیــن امــروز اراده 
کار و فعالیــت خودتــان را بــه میــزان ده درصــد افزایــش دهیــد. این کــه  کنیــد تــا 
در  عطفــی  نقطــۀ  می توانــد  باشــید،  بهتریــن  خــود  کار  در  بگیریــد  تصمیــم 
کارآمــد بــودن در حرفــۀ  زندگی تــان محســوب شــود. در واقــع همــۀ افــراد موفــق بــه 
کــه هیچ کــس بهتــر و باهوش تــر از شــما  خــود معروفنــد. بــه خاطــر داشــته باشــید 
کارش ده درصــد ارتقــا یافتــه، روزی از نقطــه ای زیــر  کــه امــروز  نیســت. هرکــس 
کــه امــروز یکــی از بهترین هــای  کــس  کــرده اســت و هــر  آن ده درصــد شــروع 
ــوده  ــازه کار ب ــراد ت ــۀ خــود محســوب می شــود، روزی در ایــن رشــته، جــزء اف حرف
کننــد، شــما هــم  کــه خیلی هــا توانســته اند موفــق عمــل  اســت. پــس همان طــور 

می توانیــد. 
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طبــق یکــی از قوانیــن مهــم موفقیــت، شــرایط زندگــی شــما در صورتــی بهتــر 
کــه هیــچ محدودیتــی  کارایــی شــما بهتــر شــود. و از آنجــا  کــه عملکــرد و  می شــود 
ــود  ــرای بهب ــم ب ــی ه ــچ مانع ــدارد، هی ــود ن ــما وج ــرد ش ــدن عملک ــر ش ــرای  بهت ب

ــان وجــود نخواهــد داشــت.  شــرایط زندگی ت
ده  تــا  را  کارتــان  و  باشــید  بهتریــن  خــود  کار  در  بگیریــد  تصمیــم  این کــه 
درصــد افزایــش دهیــد، یکــی از نقــاط عطــف زندگــی شــما و نیــز از راه هــای 
اصلــی رســیدن بــه موفقیــت در زندگی تــان محســوب می شــود. ایــن تصمیــم 
خوداتکایــی  خودبــاوری،  ایجــاد  بــرای  بنایــی  ســنگ  به عنــوان  همچنیــن 
کار خــود بهتریــن  کــه شــما در  و عزت نفــس در شــما تلقــی می گــردد. زمانــی 
یــد. خــوب  باشــید، بــه همیــن ترتیــب احســاس بهتــری  نســبت بــه خودتــان دار
ــر می گــذارد. وقتــی  ــا دیگــران هــم اث ی شــخصیت شــما و روابطتــان ب ــودن، رو ب
گرفته ایــد، احســاس غــرور و  کاری خــود قــرار  کــه در بهتریــن جایــگاه  بدانیــد 

شــادی بــه شــما دســت می دهــد.  
کــه بایــد بارهــا و بارهــا بــه آن پاســخ  بــار دیگــر ســؤال مهمــی مطــرح می شــود 
کــه »کــدام مهــارت را انتخــاب کنــم و آن را در حــد عالــی به انجام برســانم  دهیــد 

کــه بیشــترین تأثیــر مثبــت را بــر زندگــی مــن داشــته باشــد؟«
کاری بهتریــن باشــید، امــا  شــما نمی توانیــد هم زمــان در همــۀ زمینه هــای 
کمــک می کنــد، شناســایی  کــه بیشــتر از همــه بــه شــما  می توانیــد مهارتــی را 
کنیــد. بــرای خــود هدفــی تعییــن  کــرده و بــا تمــام وجــود بــرای ارتقــای آن تــالش 
کار  کنیــد، ســپس برنامه ریــزی نمــوده و هــر روز در راســتای رســیدن بــه آن هــدف 
کارتــان در زندگــی خــود، شــگفت زده  کامــاًل از تغییــرات حاصــل از  کنیــد. شــما 
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کار بــه تنهایــی شــما را بــه یکــی از میلیونرهــای خودســاخته  خواهیــد شــد. ایــن 
در حرفــۀ خــود، مبــدل می کنــد.  

تمرین عملی:

ــان  کارت کنیــد. چــه بخش هایــی از  نتایــج اصلــی حرفــۀ خــود را شناســایی 
را بایــد در حــد عالــی بــه انجــام برســانید تــا در حرفــۀ خــود بهتریــن باشــید؟ در 
یــد؟ از  چــه زمینــه ای عملکــرد قــوی و در چــه زمینــه ای، عملکــرد ضعیفــی دار
همیــن امــروز طرحــی بریزیــد، تــا نقــاط ضعــف خــود را بــه نقــاط قوتتــان تبدیــل 

کنیــد.
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