
Վերջացրեք արդարացումներ գտնելը

 

Կարևոր է միայն այն, ինչ դուք անում եք, ինչ էլ դա լինի, փոքր գործեր, թե

խոշոր, նույնիսկ՝ անհաջողությունները։ 

Կարևո՞ր է , որ դուք իզուր վատնում եք ժամանակը, մեղավոր եք ճանաչում

ուրիշներին, դրա համար մեկ֊մեկ ծուլանում եք։ Դա կարևոր է, եթե ուզում եք

հասնել ձեր նպատակին, իսկ այդ ճանապարհին տեղ չունի արդարացումը։

Այդ ճանապարհը անցել են բոլոր ճանաչված մարդիկ, ովքեր փոխել են

աշխարհը․ 

Զիգմունդ Ֆրեյդ֊ ծիծաղեցին և սուլեցին, երբ նա բեմում կարդում էր իր

թեորիան /տեսությունը/ գիտնականների համար, բայց նա շարունակեց

աշխատել և արժանացավ / Գյոթեյի/ պրիմերիային հոգեբանության ոլորտում։

 Ուինստոն Չերչիլ ֊ 20-րդ դարի նշանավոր առաջնորդներից մեկը, ով

դարձավ վարչապետ 65 տարեկանում, չնայած պարտվել էր

ընտրություններում։ Թագավորը նշանակեց նրան այդ պաշտոնին, երբ

նախորդ վարչապետը ստացավ իր անվստահության քվեն։

 Ալբերտ Էյնշտեյն ֊ մինչև 4 տարեկան չէր խոսում, մինչև 7 տարեկան չէր

կարողանում կարդալ։ Դպրոցից հեռացրել էին նրան վատ սովորելու համար,

բայց հետագայում նրա «Հարաբերականության տեսությունը» ֆիզիկայի

բնագավառում կատարեց հեղաշրջում։ 

 Հենրի Ֆորդ ֊ չկարողացավ ֆերմայում կազմակերպել աշխատանքը, և նրան

չվստահեցին նույնիսկ մեխանիկի օգնականի պաշտոն․ չորս անգամ

սնանկացավ։ Միևնույն է, նա կատարելագործեց մեքենայի մասսայական

արտադրությունը։

 Վինսենտ վան Գոգ ֊ ամբողջ կյանքի ընթացքում միայն կարողոցավ

վաճառել մեկ նկար՝ 50 դոլարով։ Նա նկարել է 900 և ավելի գլուխգործոցներ,

որոնցից 7֊ը արժեն 1 միլիարդ դոլար։

Ազատվեք արդարացումներից ֊ նշանակում է՝ վերցրեք ձեզ վրա

պատասխանատվություն ձեր կյանքի բոլոր բնագավառներում և ստեղծեք

ապագա, որով կարելի լինի հպարտանալ։ 

֊Ոչինչ, որ առաջ դա ոչ մեկը չի արել, դարձե՛ք առաջինը։

֊Ոչինչ, որ ձեզ մոտ մի քանի փորձ ձախողվել է, վերլուծե՛ք ձեր մոտեցումը։

֊Ոչինչ, որ դուք չունեք բարձրագույն կրթություն, եղե՛ք հետաքրքրասեր և

զբաղվե՛ք ինքնակրթությամբ։

֊Ոչինչ, որ ձեզ չեն հավատում, ձեզ պետք չէ հավանություն, որ դուք հասնեք

ձեր ուզածին։

֊Ոչինչ, որ կլինեն դժվարություններ, մեծ հաջողությունը գալիս է քրտնաջան

աշխատանքով, ցավով և կորուստով։

֊Ոչինչ, որ դուք փորձում եք, բայց ձեզ մոտ դեռ չի ստացվում, եղե՛ք խիզախ և

կայացրե՛ք ճիշտ որոշումներ։

֊Ոչինչ, որ մարդիկ ձեր հետևից չեն գալիս, նրանք կգան, երբ դուք

արժեքավոր բաներ անեք։

֊Ոչինչ, որ դուք նորից կտուժեք՝ քաջության գինն է դա։

֊Ոչինչ, որ փորձագետները ձեզ հետ համամիտ չեն․ նրանք կարող են

սխալվել։

Թափանցե՛ք ձեր հոգու խորքը և կռվե՛ք չարի դեմ, որոնք չեն թողնում ձեզ

հասնել հաջողության։ 
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Դուք չեք դառնա հաղթող, մինչև չսովորեք անտեսել վախը, հաջողությունը,

որը ձեզ խանգարում է, դուք պետք է հավատաք, որ կարող եք դառնալ

հրաշալի մասնագետ կյանքի՝ ձեր ընտած ոլորտում։

«1+1» թերթի խմբագրություն
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