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»Magic of Thinking Big« برگی از کتاب
حامد ابافت - مدرس زبان - تیم تحریریه مدیرسبز

How to Think and Dream Creatively
Ask yourself daily, “How can I do better?” There is no limit to self-

improvement. When you ask yourself, “How can I do better?” sound 

answers will appear. Try it and see.

چطور خالقانه فکر و رویا پردازی کنیم
هر روز از خود بپرسید، »چطور می توانم بهتر انجام دهم؟« هیچ محدودیتی برای 

بهبود فردی وجود ندارد. وقتی از خود سوال می کنید، »چطور می توانم بهتر انجام 

دهم؟« پاسخ های درست هویدا می شوند. امتحان کنید و ببینید.
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واژه های کلیدی

Self-improvement: بهبود فردی، توسعه فردی

Sound: درست، صحیح

Appear: ظاهر شدن، هویدا شدن

Ask yourself, “How can I do more?” Capacity is a state of mind. 

Asking yourself this question puts your mind to work to find intelligent 

shortcuts. 

The success combination in business is: Do what you do better (improve 

the quality of your output), and: Do more of what you do (increase the 

quantity of your output).

از خود بپرسید، »چطور می توانم بیشتر انجام دهم؟« ظرفیت یک وضعیت ذهنی 

میانبرهای  تا  می اندازد  کار  به  را  شما  ذهن  خود،  از  سوال  این  پرسیدن  است. 

هوشمندانه پیدا کند. 

رمز موفقیت در کسب وکار این است: کاری را که انجام می دهید بهتر کنید ( کیفیت 

خروجی کار خود را بهتر کنید) و کاری را که می کنید بیشتر انجام دهید (کمیت 

خروجی کار خود را بیشتر کنید).
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واژه های کلیدی

Capacity: ظرفیت

Combination: رمز

Quality: کیفیت

Quantity: کمیت

Practice asking and listening. Ask and listen, and you’ll obtain raw 

material for reaching sound decisions. Remember: Big people 

monopolize the listening; small people monopolize the talking.

پرسیدن و گوش کردن را تمرین کنید. بپرسید و گوش کنید، تا مواد خام الزم برای 

رسیدن به تصمیم های درست را به دست آورید. به یاد داشته باشید: انسان های 

بزرگ بر گوش کردن تمرکز می کنند و انسان های کوچک بر حرف زدن.

واژه های کلیدی

Obtain: به دست آوردن

Raw material: مواد خام

این مطلب از کتاب Magic of Thinking Big یا »جادوی فکر بزرگ« نوشته دیوید 

شوارتز برداشته شده است.

https://modiresabz.com

