טיפים של מוטיבציה להצלחה
מתוך ספרו של בני ישראלי : www.loveyoursuccess.net ,
"איך להצליח בחיים"  ,בהוצאת סער  ,בסטימצקי .

אם אתה חושב שתצליח  --תצליח ,
אם תחשוב שתפסיד  --תפסיד ,
שכן ההצלחה או הכישלון  --תלויים במחשבה.
הכול מתחיל ונגמר אצלך בראש .

אתה מה שהינך  ,ונמצא במקום בו אתה נמצא  ,בשל מה שמכיל מוחך .
אתה יכול לשנות את מהותך ומיקומך על ידי שינוי החומר שנכנס לתוך מוחך .
)זיג זיגלר(

שום דבר לא בא בחינם.
פרסים לא מקבלים בלי לשלם את המחיר .
אין קיצורי דרך כמו לוטו  ,טוטו  ,פיס  ,ירושה .
צריך לתת בשביל לקבל.
עליך להיות יותר ממה שאתה בהווה .

למד כאילו אתה עומד לחיות לעד .
חיה כאילו אתה עומד למות מחר .
השג את המירב היום .

הרצון להצליח הוא תנאי הכרחי  ,אך אין די בו .
מחויבות להצלחה היא תנאי הכרחי ומספיק .

יש המבזבזים את יומם בציפייה שמשהו יקרה היום .
ויש שעושים כדי שמשהו יקרה היום .

התפיסה העצמית שלך מכתיבה כמה תרוויח ,
ולכן נותנת הזדמנות נרחבת לאלה
שרציניים בכוונתם להרוויח יותר .

הסכנה עבור רובנו היא לא שהמטרה שלנו תהיה רחוקה מדי ואנו נפספס אותה ,
אלא שתהיה קרובה מדי ואנו נשיג אותה .

אם תחשוב שאתה יכול  --תוכל !!

המצליחנים בוחרים מטרה רחוקה מאוד  ,ביודעם שרק כשמנסים להגיע רחוק מאוד –
מגלים כמה רחוק אפשר להגיע .

טרם פגשתי מנהל או בעל עסק שלא היה מעוניין להיות מצליח .
אבל פגשתי כאלה שלא השקיעו בהצלחה .

בחיים לא תמיד מנצחים החזקים או המהירים  ,מנצחים אלה המאמינים ביכולתם .

נצל הזדמנויות  ,קח סיכונים מחושבים  ,ותפגוש הצלחה שהיא מעבר לכל חלומותיך .

תגלית מורכבת מראיה של מה שכל אחד יכול לראות
וחשיבה על משהו שאף אחד לא חשב עליו .

אנחנו לא מעזים  --לא בגלל שהדברים קשים ,
אבל בגלל שאיננו מעזים  --הדברים נראים קשים .

קח אחריות  ,קבל מחויבות .
בכוחך זה תוכל לעקור הרים .

לא מה שהינך מסיג אותך לאחור ,
אלא מה שאתה חושב שאינך .

אנשים שעושים טוב היום
מבטיחים את האושר של המחר .

אופי עשיר  ,שלמות  ,אומץ ומשמעת --
אלה היסודות להצלחה .
"לו רק היה לי יותר זמן "...
לאף אחד אין מספיק זמן  ,אך חלק מהאנשים ניחנו בכושר להשתמש טוב יותר בזמן ,
להגשים יותר אישית  ,מקצועית ורוחנית  ,כל יום .

שפע מלים הנשפכות בלי חשבון – יש בהן עושר המשחק לרעת בעליו ,
יותר מדי – הופך פחות די  .עדיף ללמוד את סוד הצמצום מלא ההדר .

רגשות הם הכוחות החזקים ביותר בתוכנו  .מתוך עוצמת הרגשות האנושות מבצעת את
הפעולות ההרואיות ביותר )ולצערנו גם הברבריות ביותר( .

הרגשות הם הדלק והמוח הוא הטיס  ,ויחד הם מטיסים את ספינת התרבות המתקדמת .

אינך יכול להשיג מה שאתה רוצה
אם אתה מוכן להסתפק במה שהנך .

אם לא תפעל ותנווט את חייך – החיים ינווטו אותך .

אם אתה רוצה להפיח רוח חדשה בחייך  ,התחל לחיות כל יום כאילו זהו יומך האחרון .

מנהיגים נאורים ומצליחנים הופכים אבני נגף לאבני דרך להצלחה .

לא משנה איזה מטרה או חלום יש לך –
אל תחשוש שזה חלום לא מציאותי.
אנשים מגשימים מטרות לא מציאותיות כל יום .

טפח את חלומותיך ואת החזון שלך ,כי הם הילדים של נשמתך,
תוכנית היסוד של הישגיך האולטימטיביים .
)נפוליון היל(

אבן יקרה אי אפשר להבריק ללא שפשוף
ואדם לא מגיע לשלמות ללא התנסויות .

האנשים הגיעו להיות טובים כי החכימו דרך הכישלון .
)וויליאם סארויאן(

מבצע! משלוח חינם למזמינים עכשיו .
שלח המחאה על-סך  40ש"ח לבני ישראלי בלבד לכתובת:
בני ישראלי ,החשמונאים  50בת-ים 59501
והספר יישלח אליך לכתובת שתציין.

