
 گام قبل از تعیین رسالت 3

 

 :انجام داده و اونم این بودهمهم تا کار 3  ،ی قبلسالت خودش رو مشخص کرده و ازش آگاهه در مرحلهفردی که ر

 .زندگی مشخص کرده بهچشم اندازش رو نسبت  .1

چه جایگاهی  ؟کجا نشستم ؟سال دیگه من کجا هستم 20مثال که در آینده من چه شکلی خواهم بود؟  

نوه دارم یا  ؟چندتا بچه دارم ؟سال دیگه مجردم یا نه 20االن متاهلم  اگر؟ نکردم ،ازدواج کردم ؟دارم

 ؟جایگاه شغلیم چیه؟ من چه جایگاهی دارم؟ سته افرزندم چه کاراگر بچه دارم،  ؟نه

 برای رسیدن به این چشم اندازها،برنامه ای نداریم  .یه چشم انداز دور داریم، به این میگن چشم انداز 

 حرکت کنیم تا به اون برسیم. خوایمکه بضح نداریم اص و ویعنی برنامه مشخ

 

 .ارزش هاشو شناخته .2

مثال من دوست دارم انسان  !دوست داره چه ارزشی به دنیا اضافه کنهدوست داره چه زندگی داشته باشه!  

دوست دارم انسان اهل یادگیری باشم و اطرافیانم رو به  ،دوست دارم انسان با انصافی باشم ،صادقی باشم

  .اطرافیانم رو به صداقت دعوت کنم ،یادگیری دعوت کنم

ولی من اهل یادگیری ! اطرافیانمم اهل اموزش نبودند! اطرافیانمم صادق نبودند ولی چیزی که مهمه اگر

کنم این باشه به دنیا اضافه می ارزشی که من .مقداری یاد گرفته باشم ،باشم من مثال یک سال گذشت

 صداقت داشته باشم.

 

 .توانمندی هاشو شناخته .3

دوم اینکه ارزش هاشو  ،خودش ترسیم کرده یاول اینکه چشم اندازی برا .فردی که رسالتشو پیدا کرده 

 خته.شناخته و اونها رو زندگی کرده و مرحله سوم اینه که توانمندی هاشو شنا

من  مثال .زمون های مختلفی هست برای شناخت حیطه های توانمندی؟ آتهتوانمندی هاشو چطور شناخ

م اون کار گذر زمان رو متوجه نمیشم یا اینکه خیلی زودتر از بقیه در کاری توانمندی دارم که هنگام انجا

ام یاد بگیرم طول میکشه اما یه کار هست که یادگیری اون وخیلی از کارا رو میخ ،میگیرم اون رو یاد

 .کنه و خیلی زودتر اونو انجام میدممن ایجاد می دراشتیاق بیشتری 

 .3ش هامون و زار.2 چشم اندازمون از دنیا .1 شخص کنیم تا به رسالت مون برسیم م تا رو باید 3پس این 

 .توامندی هامون



  ؟چشم اندازی از آینده دارید ؟شما تو این سه تا اصال کاری کردید

کاری برای این سه تا،  .و ارزش ها و توانمندی ها که تشکیل شده از چشم اندازلتی رسا ؟رسالتتون مشخص شده

تونیم خیلی راحت تر این سه تا رو فتح کنیم یعنی هم ارزش هامون رو بشناسیم نظرتون چطور میه ب ؟کردید یا نه

 .هم توانمندی هامونو و هم چشم اندازمونو

 


