
  متميزا   تكون أن يجب

  ثاني/األخيرالجزء ال

 

  سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

 التميز يحقق أن الممكن من كان إذا عما أصدقائي أحد سألني ، األخيرة اآلونة في

 ".نعم" ، الجواب كان. يتخيله مما أكثر فرص ويمتلك

 ذات والنتائج الجيدة الصفات امتالك حدود وتتجاوز التفوق جودة و حالة هو التميز

 لتحقيق الشخص حياة مجاالت كل في لألداء عالية معايير يضع إنه. عالية الدرجات

 .عادية غير نتائج

 .نووالفائز,  تسلمونالمس ، فاشلونال ؛ األرض هذه على الناس من أنواع ثالثة هناك

 يحاولون ال و,  بسهولة يستسلمون,  التفوق أبدًا يحاولون ال الذين أولئك هم الفاشلون

 معرفة أو فكرة أي لديهم ليس الذين األشخاص أولئك هم الخاسرون. اإلطالق على

 للناس، يسمحون ودائما ، عليه قادرون هم ما ، يريدونه ما ، هم من حول

 سيشكل الذي ، الذاتي ومفهومهم ، موقفهم ، فلسفتهم بتشكيل ولظروفهم, ألوضاعهم

   .حياتهم



 المثالية والظروف, الفرص انتظار في وقتهم من ٪07 يقضون الذين هم المستسلمون

 إمكانات بذور لديهم, الحياة في مثالية ظروف وجود عدم ينكرون, الحياة في المتميزة

 أن يريدون ال أنهم أو البذور هذه رؤية يستطيعون ال إما لكنهم ، فيهم مزروعة كبيرة

 .تنمو يجعلوها أو يروها

 ما عن راضون أنهم يعتقدون ، ما حد وإلى ، الراحة منطقة في يعيشون الذين هم

,  أصدقائك أحد سمعت هل. الشكوى من مميت سرطان لديهم يزال ال ولكن ، لديهم

 وظيفتي أكره" ،" المال من يكفي ما لدي ليس: " لك يقول عائلتك أفراد أو,  زمالئك

 أن يمكنني ماذا ولكن ، وضعي أحب ال" ،" المكتب ذلك إلى أذهب أن حقًا وأكره ،

 " مساعدتك؟ يمكنني ال" ،" أفعل

,  إمكاناتهم ويفهمون يعرفون,  الحياة من يريدون ما يعرفون الذين أولئك هم الفائزون

 دون ، األيام يصنعون الذين هم الفائزون. يريدون ما تحقيق يستطيعون أنهم يعتقدون

 أنفسهم وترويج تطوير في وقتهم من الكثير يقضون الذين هم؛ األيام حساب

 أنفسهم وعلى أحالمهم على بجد يعملون ، أحالم لديهم الذين األشخاص هم. وقدراتهم

 وحتى ، حقيقة إلى األحالم هذه لتحويل األمام إلى ويذهبون ، أبداً  يستسلمون وال ،

 . إرث لترك

 إلى والنجاح,  التفوق, الفرص ويجلب ممتاًزا ليصبح المرء يفعله أن يجب الذي ما

 حياته؟

 من أعلى أداء معايير امتالك مسئولية تحمل المرء على يتعين ، التفوق لتحقيق

 أو اللوم توجيه دون األمور وانجاز ، شخص أي يتوقعه مما بأكثر القيام ، اآلخرين

 .بأعذار العودة

,  ، المخلوقات بقية عن ومتميزون مختلفون ألننا رائعون .رائعون ، البشر ، نحن

 ، تغييرها يمكننا ال التي األشياء لقبول السكينة لدينا ,االختيار على القدرة لدينا

 ال كانت إذا. تغييرها يمكننا التي األشياء وتغيير اختيار في والحكمة والشجاعة

 القدرة لديك. شجرة لست انت. بتغييرها قم ، حياتك في األمور تسير كيف تعجبك

 .حياتك في مجال كل لتغيير والقوة

 و ، ،فلسفته الفرد ألداء عالية معايير يضع أن المرء على يجب ، التميز لتحقيق

 و العمل بإمكانك كان إذا. والمهارات الذات تنمية عملية على بجد والعمل, سلوكه

 وتحسين ، مهاراتك تطوير ، باستمرار المعرفة اكتساب من يمكنك لمنهج التخطيط

 من حالة تحقيق من ستتمكن ، وعالقاتك ، صحتك ، نفسك,  شخصيتك أجزاء جميع

 .التميز



 ، للحياة إنكارها يمكن ال حقيقة إنها يفشل الجميع" .  أحد يتخلى ال الجميع فليمضي"

 ينجحون الذين أولئك. الشخص وليس ، حدث هو الفشل أن المرء يفهم أن يجب لكن

 يواصلون الذينهم ؛ يفشلون عندما يستسلمون ال الذين أولئك هم, امتيازهم ويبنون

 .رائعة بشرية وهدايا بأفكار دائًما ويخرجون ، التميز عن البحث

 ممتازاً  لتكون اآلن خطتك تبدأ أن يمكنك. اليوم بعد الوضع نفس في تكون أن يجب ال

 وفي ، حولك من األشخاص في ، نفسك في التغييرات من الكثير تحقيق في ستبدأ. 

 تحسين خالل من أفضل شخًصا نفسك جعل في واالستمرار البدء يمكنك. حياتك

 .وشخصيتك, تخصصاتك,  مهاراتك وتطوير

 استعداد على كنت إذا دائما ستعمل ، والمثابرة,  الجهد,  التخطيط,  الشديدة الرغبة

 تكن لم إن: السؤال نفس. تطبقها كنت إذا إال ألجلك فكرة أي تعمل لن ، بها للعمل

 فماذا؟ ، ممتاًزا
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