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Tại Sao Những Người Thích Đọc Sách Đều Thành Công?

Tại sao những người thành công lại thích đọc sách? Và tại sao những người
thích đọc sách lại luôn thành công? Sách rất quan trọng với mỗi chúng ta, nó
ẩn chứa những tinh hoa, bí kíp mà người đi trước đã nghiên cứu và truyền lại.
Dưới đây là lời lý giải cực hay cho câu hỏi phía trên của bạn.

Tại Sao Những Người Thích Đọc Sách Đều Thành Công?

1. Họ có sự tập trung cao độ
Những người thành công có thể tập trung chỉ một việc trong từng giai đoạn.
Họ có thể đặt cuốn sách xuống và làm việc của họ, sau đó lại tập trung vào
cuốn sách mà họ yêu thích.
Nhưng một người chỉ đọc sách làm thú vui thì họ sẽ không dễ dàng đặt cuốn
sách xuống sau khi đã bị cuốn hút bởi nhân vật và cốt truyện bởi vì họ sợ
rằng sau khi đặt xuống, họ sẽ không có đủ đam mê để tập trung đọc nữa.
2. Họ có mục tiêu

1/4

Y Duoc Viet Nam - Ydvn

Đi kèm với sự tập trung, những người thành công luôn thiết lập mục tiêu bất
cứ khi nào họ ngồi xuống với một cuốn sách. Họ sẽ luôn xác định điều họ
nhận được khi đọc từng trang, từng chương sách và luôn chủ động nắm bắt
nội dung sau khi đã hoàn thành việc đọc. Họ sẽ không dừng lại cho tới khi họ
hiểu thấu được mong muốn của tác giả.
3. Họ dành thời gian đọc sách một cách thông minh
Họ chỉ dành khoảng 20 phút để đọc sách, mặc dù với 20 phút khó có thể
hoàn thành một công việc hay một dự án, nhưng họ chắc chắn rằng với 20
phút, họ có đủ thời gian để lĩnh hội một tư tưởng. Những người thành công
xem thời gian là vàng ngọc và họ nắm bắt mọi cơ hội để học được điều gì
mới.
►Xem thêm: Nếu Đọc Sách Không Nhớ Thì Sao?

Những người thành công xem thời gian là vàng ngọc và họ nắm bắt mọi cơ
hội để học được điều gì mới.

4. Họ có tầm nhìn
Những người thành công luôn nhìn một vấn đề theo nhiều khía cạnh, bởi vì họ
đã đọc nhiều sách và cảm nhận được suy nghĩ, cách nhìn của nhiều tác giả.
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Họ sẽ đặt mình vào vị trí của người khác khi xảy ra mâu thuẫn và xem xét
vấn đề một cách sâu sắc và kỹ lưỡng hơn, tránh được sự phiến diện.
5. Họ luôn “nghi ngờ”
Họ nhìn vấn đề theo nhiều mặt nhưng họ cũng luôn nghi ngờ chính những gì
học đọc được. Trong khi tránh được sự phiến diện, thì sự nghi ngờ cho phép
họ có cơ hội kiểm nghiệm lại những tư tưởng có trong sách có phù hợp với
thực tế. Những người thành công xem đọc sách không chỉ đơn thuần là lướt
qua từng trang sách và hiểu nội dung. Họ luôn cố gắng nắm bắt những hiệu
ứng sau đó và xem thử liệu rằng nó sẽ thay đổi cuộc đời họ như thế nào.
6. Họ có kỹ năng viết và nói xuất sắc
Không có gì ngạc nhiên khi những nhà hùng biện trong lịch sử rất đam mê
đọc sách. Và những con người vĩ đại như Nelson Mandela hay Lincoln đều
luôn được truyền cảm hứng từ những hình mẫu này thông qua việc đọc và tìm
hiểu những con người đó.
►Xem thêm: Nếu Muốn Sống Lâu Hãy Đọc Sách Nhiều Hơn

Không có gì ngạc nhiên khi những nhà hùng biện trong lịch sử rất đam mê
đọc sách.
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7. Họ có trí nhớ tuyệt vời
Những người đọc hiểu rằng sức mạnh của não bộ là rất lớn, chúng có một kho
dự trữ thông tin không giới hạn. Và càng đọc nhiều, họ càng tăng thêm kiến
thức mặc dù thi thoảng, họ không nhận ra rằng kiến thức của họ đã tăng lên
gấp nhiều lần trước đó.
8. Họ luôn tươi mới
Giống như việc đi tập gym hàng ngày để giữ cho cánh tay và chân được săn
chắc thì việc đọc cũng giúp cho não bộ được rèn luyện và hồi phục. Tiếp nhận
cái mới, thử thách với những tư tưởng “điên rồ” và “vui sướng” khi nắm bắt
được một chân lý nào đó là những cách tuyệt vời giúp cho họ tăng “sức khỏe”
cho não bộ của mình.
Vậy thì còn chần chữ gì nữa. Hãy rèn luyện thói quen mỗi ngày đọc sách và
tận hưởng những thành công bắt đầu đến với bạn nhé.
►Xem thêm: 10 Lý Do Thú Vị Giúp Bạn Thích Đọc Sách Mỗi Ngày
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