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МОЈЕ ЖЕЉЕ УПУЋЕНЕ ВАМА
Прошли су новогодишњи и
Божићни празници. Провели
смо их онако како смо хтели и могли и сада се поново
враћамо свакодневици. Неки
су почели да раде, неки кренули у школу, а неки спремају
испите.
Период непосредно пре
Нове године, а и нешто касније
има своје специфичности. То је
време када сумирамо све оно
што смо урадили у претходној
години. Анализирамо и процењујемо оно што смо урадили и оно што нисмо, што нам
се дешавало. И тако док се
сећамо свега наше мисли нас
воде у разним правцима.
Оно што ме радује у последње време је да у контактима са некима добијам информацију да су задовољни
претходном годином и да ће
се трудити да у следећој буду
све бољи и бољи. Морам признати да ми се то раније није
дешавало.
Међутим, мањи део вас ће
овако размишљати. Већина
је незадовољна својим статусом, постигнућем, емотивним
везама и ко зна чиме још. И
када кренемо у овом правцу,
онда наша размишљања иду
све даље па смо склони себе
да критикујемо или сваљујемо
кривицу на друге. Често видмо
само оно што смо лоше урадили, сагледавамо све наше
пропусте и недостатке и онда
се осећамо све лошије. Тада
кажемо себи „Од следеће године неће више бити тако“ или
„Окрећем други лист“... Бројне су реченице оваквог типа.
Тада себи свечано обећавмо да ћемо урадити све да не
понаваљамо исте грешке, да
ћемо побољшати наше финасије, везе , изглед, запослење,
говорећи себи „Од првог јануара више неће бити тако“
Али шта се онда дешава?
Прође нова година, Божић и

сви други празници у јануару,
а ми још увек на истом. И наравно оно што се често дешава је да од промена нема
ништа и ми настављамо даље
по старом.
Верујем да је ово искуство
90% вас који ово читате. Ако
себи још и признате ове чињенице онда сте на добром путу
да то и промените. Моја жеља
је да што више вас који ово
читате иде у другом правцу, и
да тако проширимо круг људи
које сам поменула на почетку
Можда ћете сада помислити
да је лако то причати, а тешко то реализовати. Оно што
желим да вам кажем је да је
то могуће, и да не треба да
одустајете. За промене никада није касно.
Сада када ово знате можете се питати „Одакле да почнем“? Ако кажем од почетка,
ту ће бити превише посла који
може бити дуготрајан и често
исцрпљујући. Зато крените од
ове године која је полако на
измаку.
1. Први корак који морате
предузети је да створите намеру да ћете направити неке

промене у свом животу.
2. Следећи корак је да анализирате годину која је за
вама. Одвојите неко време
за себе и анализирајте ваше
неуспехе као и успехе. Поставите себи питање „Како сам
ја допринео/ла да то буде
тако? Да ли сте одустајали
од својих намера, или нисте
били доволно упорни или сте
се можда плашили неуспеха?
Ако сте нешто добро урадили,
анализирајте шта сте тачно
урадили, како сте дошли до
тога, које сте своје особине
испољили да бисте остварили
оно што желите.
Значи основно у ово размишљању је да видите шта
сте добро урадили, а шта не?
Јако је битно да се сетите
тих позитивних догађаја, а не
само негативних. Анлизирајте
своје предности и недостатке.
3. Прихватите одговорност
за сопствени живот - то пре

свега значи да схватите да сте
ви и искључиво ви одговорни за оно што вам се дешава. сопствену одговорност.
Ово је битан корак, јер прихватање одговорности нам
омогућава да идемо даље у
правцу који желимо.
4. Поставите себи циљ који
желите да остварите – Циљ
мора да буде јасан, дефинисан. Дајте себи рок до када
ћете га остварити.
5. Направите кораке који ће
довести до циља. Сваки циљ
да би био остварен подразумева одређене активности
које доводе до његовог остварења.
6. ОСТВАРИТЕ ЦИЉ И
УЖИВАЈТЕ У ОНОМЕ ШТО
СТЕ ПОСТИГЛИ.
НЕКА 2013. БУДЕ
НАЈБОЉА ГОДИНА
ВАШЕГ ЖИВОТА!!!
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