Hành động

Sẽ chẳng có điều gì xảy ra cho đến khi bạn HÀNH ĐỘNG

(Stephen Covey)
Mọi ước mơ vẫn chỉ là ước mơ! Mọi mục tiêu vẫn chỉ là mục tiêu mà không bao giờ thành
hiện thực khi nó nằm trong đầu bạn hay nó nằm trên trang giấy để trong ngăn kéo bàn của bạn,
khi bạn chưa hành động. Chỉ có thông qua một chuỗi các hành động chúng ta mới khẳng định
được những ước mơ hay mục tiêu của mình có đạt được hay không. Mỗi hành động kết thúc
chúng ta sẽ đánh giá được những suy nghĩ, những khả năng của mình tới đâu để quyết định
tiếp tục làm như kế hoạch hay phải điều chỉnh phương pháp, tiến độ… Ngoài ra, xã hội chỉ trả
tiền cho sản phẩm chúng ta làm ra mà không bao giờ trả tiền cho những điều chúng ta nghĩ hay
mong muốn cả.
- Hành động thận trọng:
Chẳng có gì tồi tệ hơn những hành động không có sự sáng suốt.

(Triết gia Thomas Carlyle)

Chúng ta có thể sai nhỏ trong công việc, trong nghề nghiệp nhưng đừng bao giờ sai lớn.
Bám sát kế hoạch và các nguyên tắc thực hiện kế hoạch khi hành động sẽ giúp chúng ta hạn
chế tối đa sai sót.
Kế hoạch được lập chu toàn nhưng khi hành động phải làm thử, xem tình hình thực tế có
như dự tính hay không? Kiểm tra thường xuyên, phát hiện kịp thời vấn đề phát sinh để có kế
hoạch ứng phó phù hợp với tình hình … Làm đến đâu chắc đến đó. Từng bước sẽ hoàn thành
mục tiêu đã đề ra với hiệu quả cao nhất.
- Hành động kiên định:
“Thất bại là mẹ thành công”

Chúng ta ai cũng biết câu chuyện “Đẽo cày giữa đường”. Một người mà không hiểu rõ việc mình
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đang làm sẽ thiếu quyết đoán, dễ bị tác động của những người khác và thay đổi tùy tiện,cuối
cùng chẳng đạt được kết quả gì.

Trong cuộc sống chúng ta luôn gặp những khó khăn phải vượt qua. Khi làm việc lớn thì khó
khăn càng lớn. Khó khăn có thể do chủ quan hoặc khách quan gây nên tuy nhiên cần bình tâm
để xem xét xác định nguyên nhân và biện pháp tháo gỡ. Nếu ngã lòng vì thách thức khó khăn
thì sẽ thất bại hoàn toàn, ảnh hưởng đến công việc và cuộc đời.

Mọi khó khăn, trở ngại luôn có thể xẩy ra, song chúng ta sẽ vượt qua nó không khó gì nếu
hành động với tầm nhìn xa, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự ứng xử linh hoạt theo điều kiện,
hoàn cảnh.
Phải hành động kiên định cho tới khi đạt được những điều chúng ta mong đợi. Bỏ dở là
đầu hàng, bỏ dở là thất bại. Ai muốn thành công, thành đạt thì phải biết hành động, hành động
sáng suốt và kiên định vì sứ mệnh nghề nghiệp, vì sự nghiệp mình đã chọn và sẵn sàng dâng
hiến thời gian, sức lực và tâm trí.
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