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A cselekedeteid 20%-a hozza az eredményeid 80%-át

A cselekedeteid 20%-a hozza az eredmÃ©nyeid 80%-Ã¡t

Egyszerqen kÃ©ptelensÃ©g az igazÃ¡n fontos dolgokra
koncentrÃ¡lni, fQleg akkor, ha mÃ¡r azt sem tudod, hogy mi az, ami igazÃ¡n
fontos. ElvÃ©gzetlen feladatok, elvÃ¡llalt kÃ¶telezettsÃ©gek, megoldatlan
konfliktusok szÃ¡zai sÃºlyos kQsziklakÃ©nt akadÃ¡lyoznak meg abban, hogy
olyan Ã©letet Ã©lhess, amire mindig is vÃ¡gytÃ¡l. GondoltÃ¡l mÃ¡r arra, hogy
mennyire jÃ³ lenne az Ã¶sszes felesleges terhedtQl megszabadulni, hogy
kizÃ¡rÃ³lag azzal foglalkozhass, amire mindig is vÃ¡gytÃ¡l?

Minden 100 megtett lÃ©pÃ©sedbQl csak 20 az, ami az Ã¡lmaid megvalÃ³sÃ-tÃ¡sa felÃ© vezeti az Ã©letedet

Ez olyan, mintha minden nap 80 kilÃ³mÃ©tert feleslegesen autÃ³znÃ¡l, mert az ÃºticÃ©lod egy 20 kilÃ³mÃ©teres tÃ¡von is
elÃ©rhetnÃ©d, ha ismernÃ©d a rÃ¶videbb utat. Gondolj bele, hogy mennyi energiÃ¡d maradna, ha megtalÃ¡lnÃ¡d az Ã©letedben
azt az eredmÃ©nyes 20%-ot, ami az igazÃ¡n fontos vÃ¡ltozÃ¡sokat hozza az Ã©letedben.

Mit kell tenned annak Ã©rdekÃ©ben, hogy megszabadulj a felesleges terheidtQl?

ElsQ kÃ¶rben fel kell mÃ©rned, hogy egÃ©szen pontosan mivel tÃ¶ltÃ¶d ki az Ã©leted. TisztÃ¡ban vagy vele, hogy mivel tÃ¶ltÃ
el egy tipikus napodat? Egy ilyen tipikus napodbÃ³l mik azok a feladatok, amiket azÃ©rt vÃ©gzel el, mert az Ã¡lmaid
megvalÃ³sulÃ¡sÃ¡t szolgÃ¡ljÃ¡k? Azok a kÃ¶telezettsÃ©geid, amiket elvÃ¡llaltÃ¡l, vajon abba az irÃ¡nyba viszik e az Ã©leted,
ahovÃ¡ menni szeretnÃ©l?

Minden olyan cselekedeteddel, ami nem az Ã¡lmaidat szolgÃ¡lja gyakorlatilag csak az idQdet vesztegeted

Ez kemÃ©ny diÃ³, mert ha szÃ©tnÃ©zel magad kÃ¶rÃ¼l rÃ¡ fogsz jÃ¶nni, hogy mennyi olyan dolgot teszel nap, mint nap, amit
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igazÃ¡bÃ³l a hÃ¡tad kÃ¶zepÃ©re sem kÃ-vÃ¡nnÃ¡l, mÃ©gis minden nap Ãºjra Ã©s Ãºjra nekiÃ¡llsz pÃ¶rgetni a mÃ³kuskereket
anÃ©lkÃ¼l, hogy elgondolkoznÃ¡l rajta, vajon valÃ³ban ilyen Ã©letre vÃ¡gytÃ¡l e, amikor gyerek voltÃ¡l. KÃ©rlek, hogy most ne
gyere azzal a kifogÃ¡ssal, hogy ezt nem engedheted meg magadnak, mert az Ã©let sokkal kemÃ©nyebb dolog annÃ¡l, hogy
egyszerqen csak Ã¡lmodozz.

Csak arra lenne szÃ¼ksÃ©ged, hogy vÃ©gre bÃ¡tran Ã©s QszintÃ©n szembenÃ©zz a valÃ³sÃ¡ggal, de ehhez ki kellene Ã¼rÃa fejedbQl mindazt, ami a nap 24 Ã³rÃ¡jÃ¡ban tÃ¶retlenÃ¼l lekÃ¶ti a figyelmedet Ã©s megakadÃ¡lyoz abban, hogy Ã©szrevedd,
mik az igazÃ¡n fontos dolgok, amikkel az idQd 80%-ban tÃ¶rQdnÃ¶d kellene, de jÃ³ esetben is csak 20%-ot engedsz meg
magadnak.

Itt az ideje, hogy rendet rakj a fejedben! KÃ©szen Ã¡llsz?
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