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 دیکن یزندگ دیدار لیچه مدت تما دیریبگ میتصم -1

افراد  یامکنند. تم یاز مردم از آن صرف نظر م ياریکه بس يرسد به طور یساده به نظر م اریبس نیا
و واضح  حیصر یمیتصم دیشما با نی. بنابرستندیموفق و سالمت قاطع هستند. افراد نا موفق قاطع ن

سالم  یطوالن یگزند کیداد تا  دیانجام خواه دیتوان یرا که م يلحظه به بعد هرکار نیکه از ا دیریبگ
وع ، شر دیکن یزندگ دیخواه یهدف که چه مدت م نیکردن ا . شما با مشخص دیو شاد داشته باش

 نیماست. اششروع  ي-هدف نقطه نیاست، ا یسالگ 100کردن تا  ی. اگر هدف شما زندگدیکن یم
 تان خواهد شد.  یسالمت گریکردن تمام عادات د نیدر تع یهدف عامل مهم

 یقی) تحقGallupسازمان گاالپ ( شیاست. چند سال پ یفوتبال زندگ یطوالن يبه مانند شروع باز نیا
 ثروتمند انجام داد. يها ییکایدرباره آمر تیموفق يمشخصه ها يبر رو

وان هوش به عن ق،یتحق نیکه کشف کردند عامل هوش بود. گرچه، در ا یتیموفق يها تیاز کم یکی
 فیعرتل در اصل هوش را روش عم ;نشده بود فینمرات خوب در مدرسه تعر ایباال و  ویک يداشتن آ

گر شما ا وتان،یک-يو آ دیکه در مدرسه گرفت یکردند. به طور خالصه، بدون در نظر گرفتن نمرات
 یؤالس نجای. حاال ادی، احمق هست دیو اگر احمقانه عمل کن دیباهوش هست د،یعمل کن هوشمندانه

 شود: یمطرح م

 گرید يفرد ایکه عملکرد شما و  دیکن نییتع دیتوان یچگونه شما م ست؟یهوشمندانه چ عمل
مت ساست که شما را به  يزینه؟ و پاسخ ساده است. عملکرد هوشمندانه هرچ ایهوشمندانه است 

را  است که شما يزیهوشمندانه هرچ ریدهد. عملکرد غ یسوق م دیکن یکه خودتان انتخاب م یهدف
 شود. یرا شامل م زیهمه چ نیکند و ا یدور م دیکن یخودتان انتخاب م هک یاز هدف

به  دنیرس يکه برا ياست، هر کار یسالگ 100 ایو  80،90تا سن  ستنیاگر هدف شما ز ن،یبنابر
 هوشمندانه است.  يعملکرد فیطبق تعر دیکن یهدفتان م

به  یابیبه دست لیاست که خودتان تما یکه برخالف هدف دیده یکه انجام م يهر کار گر،ید ياز سو
 دیشما با نیاحمقانه است. بنابر يعملکرد ،یو پر از سالمت یطوالن يا یشتن زندگدا یعنی دیآن را دار
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