גישה מנצחת להצלחה
כל מצליחן יספר לך שאחד הגורמים העיקריים שתרמו להצלחתו הוא גישתו
הנכונה להצלחה  .עוד יאמר לך שמרות שהאגו שיחק בזמן מסוים תפקיד
בהישגיו  ,הצלחה אמיתית הגיעה אחרי שהאגו נדחה הצידה והתפתח הלך
מחשבה נכון .
כל מצליחן אמיתי יודע שיחס בריא  ,חיובי  ,מורכב ממספר גורמים  ,שכל
אחד מהם נוטל חלק משמעותי בהצלחה של הפרט  .הבה נגלה איך כל אחד
מהם מתייחס לגישה המנצחת שלך :
 .1הערכה אינדיבידואלית שאתה חשוב
הכרה והערכה עצמית היא מאפיין חשוב של מצליחן  .הערכה עצמית נמוכה
יוצרת יחס גרוע  .לפני שתחווה הצלחה אתה צריך להאמין בעצמך ובעשייה
שלך  :מי אתה ומה אתה עושה  .הקיום שלך ותרומותיך חשובים .
 .2חזה במוחך את ההצלחה
הפסק לחלום בהקיץ  .הוצא את עצמך מהמחבוא של רשת הביטחון שלך  ,הסר
את המשקפיים הורודות שלך  ,וראה את העתיד שלך כפי שהוא באמת .
צפה וראה היכן אתה רוצה להיות בעוד חצי שנה  ,שנה או שבע שנים מהיום .
מה צריך לעשות כדי להגיע לשם ?
האמן שאתה יכול להצליח ואתה כבר בחצי הדרך לשם !
אם אתה מאמין שאתה יכול  --אתה יכול .
אם אתה מאמין שתצליח  ---הצלחת .
 .3הצב מטרות
הפסק להתעורר בבוקר ולהחליט מה אתה עומד לעשות היום בצורה שגרתית .
היום אתה צריך לשבת עם מחויבות ולהעלות את החזון שלך על הניר בצורה
של הצבת מטרות ויעדים  .חזית היכן אתה רוצה להיות  .עכשיו אתה צריך
לסמן את הדרך בה אתה הולך לשם .

 .4טול מנה אדירה של מוטיבציה
זנק החוצה מהשפל בו אתה מצוי והתחל לנוע ! יש לך הרבה מה להשיג אם
אתה עומד להגשים את מטרתך  .תכנית המשחק שלך תלויה ביחס וברצון שלך
– אז הכנס למשחק והתחל לנוע !
 .5מצב עצמך בין אחרים עם היחס הנכון
כשאתה מציב את עצמך בין אנשים מצליחנים בעלי השקפה בריאה וחיובית
כשלך  ,אתה יותר נוטה להגשים את היחס להצלחה שלך .המינוח " מיצוב "
משמעותו שאתה צריך לחפש את האנשים האלה  .הימנע מאלה שמורידים
אותך שאולה ביחס השלילי שלהם  .אין לך יותר משהו משותף אתם .
 .6עקוב אחר התקדמותך
בחלוף הזמן  ,אל תשכח מהמטרות שלך  .כל יום תרום משהו להצלחתך  .צור
טבלת מבחן שמשמשת קו מנחה לפיו תוכל למדוד את הישגיך .
אחד התמריצים הגדולים בהגשמת מטרות הוא תגמול עצמי לאורך הדרך .
לכל מטרה סמן מה יהיה התגמול עם הגשמתה  .כשאתה משיג את המטרה הזו ,
תגמל את עצמך  .היחס שלך ימריא ככל שתקצור את התגמול על הישגיך .
הגישה הנכונה בטפול בכל פן של העסק שלך  ,כמו בכל אינדיבידואל אתו אתה
בא במגע  ,קריטית לגבי הצלחתך האולטימטיבית .אינך יכול להגשים את רמת
ההצלחה לה אתה מייחל בלי לפתח את הלך המחשבה הנכון להגיע לשם
וליהנות מההצלחה כשתגיע אליה .

