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 , 2002זה הזמן לקבל החלטה עיקשת להיות פרו אקטיבי ולהשיג הצלחה עם
שלוש ההחלטות להלן :
 .1החלטה עיקשת לעשות את הדברים שאמרת שתעשה .
עשה מה שאמרת שתעשה  .זה פשוט מאד  ,זה מאד הגיוני  .אתה נוהג
באחריות כאשר אתה עושה את הדבר הנכון לעשותו .
אם אתה נשוי אהב את אשתך בין אם היא שמנה ובין אם היא רזה  .אם יש לך
ילדים  ,הקדש זמן להיות איתם ולאהוב אותם ללא תנאי  .אם החלטת להיות
בריא יותר  ,אז קנה ואכול מזון נכון  .אם החלטת להגדיל את הכנסתך  ,מקד
תשומת לבך בפעילויות שמעלות את התפוקה שלך .
כך תעלים מחייך את הפער הגדול  ,שהוא ההבדל בין לדעת מה צריך לעשות
לבין לעשות זאת .
 .2תרגל חזרה לאחור מחשיבה עתידית .
שים את " צורת שם העצם של ההחלטה " תחילה  ,כך שייצג את הפתרון אליו
אתה חותר  .התחל באידיאל של המצב המושלם שיהפוך אותך המאושר ביותר.
אחר כך צור חזון של מצב אידיאלי שתראה במוחך ברור וצח כשלג  .שלישית
תאר זאת במילים  .כשיהיו לך שלושת אלה  ,יהיה לך חזון לעתיד מוגדר היטב.
עתה  ,מחזון עתידי התחל לנוע חזרה למצב הנוכחי וציין מה צריך להשיג או
לשנות כדי להגשים את החזון  .הפוך את הדבר שצריך להגשים למשימות
ומטרות לשנה החדשה  .בנקיטת פעולה להשגת המטרות האלה אתה מתרגל את
ההחלטה העיקשת .

 .3הצלחה במיטבה עם התמדה עיקשת .
אם תעשה צעד אחר צעד ולא הכול בבת אחת  ,המשימה תהיה קלה להשגה .
רוב הדברים הטובים צריכים זמן  ,אך אם אתה מוכן להשתפר בהתמדה  ,קצת
ועוד קצת  ,אז בוודאות תשיג את מטרותיך .
אחד העזרים העיקריים של לעולם לא לוותר הוא לפתח שיטות למדידת
ההתקדמות  ,אפילו אם הגידול הוא קטן  .צור גם דרך לתגמל את עצמך ,
יומיומית אם אפשר  ,על ההצלחה שהשגת .
אם תעביר בהתמדה את המסר שלך לכל אחד  ,בהתמדה כל יום  ,המספרים
יצטברו וזה יגיע לסכום ענק של אנשים שקבלו את המסר שלך במשך השנה .
חוק המספרים יעבוד כאן וההצלחה חייבת להופיע .

אלה שלוש ההחלטות העיקשות לשנה החדשה .העשן והרעש של השנה שחלפה
נגוזו.
אור עולה בשנה החדשה עם השראה לעשות את הדברים שאנו יודעים שטוב
לעשותם ולעולם לא להרפות עד שהחזון האידיאלי מוגשם .
החלטות אלה בודאי יביאו הצלחה ושפע לחיים של כל מי שיאמץ אותן .
האם אתה מוכן לקבל ההחלטות ?

