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Sėkmingų
Prietarai2012-tųjų pradžiai...
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sportuoti šiandien, galbūt nieko tokio, tačiau kai būsiu priverstas, atrasti tam laiko
bus žymiai lengviau.
Aukščiau aprašytos situacijos nėra visiems galiojanti taisyklė, tačiau daugeliu
atveju nutinka būtent taip. Štai keletas
galimų tokio elgesio priežasčių ir galimų
sprendimų.
Žmogus, priimdamas bet kokį sprendimą
visada sveria naudą, kurią gaus, ir kainą,
kurią teks sumokėti. Kažko nedaryti dažniausiai būna lengviau, negu kažką daryti:
nesimokyti lengviau, negu mokytis; nesportuoti lengviau, nei sportuoti, nepadaryti kažko daugiau dėl klientų lengviau, nei
nuveikti kažką papildomo. Taip koncentruodamiesi į lengvesnius kelius visada
ieškome ir randame „objektyvių“ pasiteisinimų, kodėl „nedaryti“. Kitas kelias yra
pradėti nuo tam tikrų tikslų ir veikti žiūrint į
galutinį rezultatą – į naudą, kurią gausime.
Nieko blogo jei studentas nepasimokys
egzaminui prieš mėnesį, tačiau jei pasimokys, per sesiją patirs mažiau arba visai nepatirs streso, galės ramiai miegoti naktimis
ir per ilgesnį laiką geriau įsisavinti žinias.
Nieko blogo, jei nepradėsime sportuoti
šiandien, tačiau jei pradėsime, tai greičiau
taps įpročiu, tapsime žvalesni, pagerės
nuotaika, padidės produktyvumas, geriau
jausimės. Nieko blogo, jei šiandien nepaskaitysiu knygos, tačiau jei paskaitysiu,
ryt galbūt turėsiu naujų idėjų, kurias iškart
galėsiu pritaikyti darbe, galų gale praplėsiu
savo akiratį. Šį neprivalomų darbų sąrašą
galima tęsti be galo, tačiau kiekvienas pasirenkame, kas mums svarbiausia.
Kita problema yra ta, kad dažnai norime
tapti idealūs iš karto. Tada nusprendžiame
nuo naujų metų sportuoti, skaityti, geriau
dirbti, daugiau laiko skirti poilsiui, prisiimti
daugiau pareigų tam, kad pakiltų alga, būti
atsakingesni, geriau planuoti laiką, siekti
užsibrėžtų tikslų. Kitaip sakant, nusipiešiame save idealų ir iškart norime tokiais
tapti. Be abejo, sunku laikytis visų susi-

kurtų naujų taisyklių – juk reikia pakeisti
savo gyvenimą šimtu aštuoniasdešimčia
laipsnių. Pradedame kaltinti save, jei kažkas einasi ne pagal planą, taip smunka
vidinė motyvacija ir galutiniame rezultate,
paklausiame savęs: „Vardan ko? Ar tikrai
verta?“ Neradę teigiamo atsakymo, viską metam ir grįžtam prie seno gyvenimo
būdo. Pervertiname savo galimybes, ką
galime pasiekti iškart, tačiau neįvertiname
to, ką galėtume įgyvendinti per ilgą laiką.
Traukinys dėl didelės masės pradeda
judėti labai lėtai, tačiau sustabdyti įsibėgėjusį traukinį galėtų tik ypatingai tvirta
konstrukcija. Taip ir su senais įpročiais.
Jei bandysime pakeisti visus iškart – gali
tekti nusivilti, bet žingsnelis po žingsnelio,
vienas įprotis po kito, galime pasiekti to,
ko norime. O jei tik yra noras, visada galima atrasti būdų sau padėti – tai knygos,
seminarai, kitos mokymosi priemonės.

Kad ir kaip ten būtų, mes patys sprendžiame, kaip išnaudoti savo dvidešimt
keturias valandas per parą. Mes patys
sprendžiame, kiek įtakojame save ir lygiai taip pat patys sprendžiame, laikytis
savo pažadų, ar ne. Laikydamiesi pažadų,
duotų kitiems, parodome, kiek gerbiame
juos; laikydamiesi pažadų, duotų sau, parodome, kiek gerbiame save. Pasitikėjimo
lygis kitais priklauso nuo to, kiek pažadų
vykdo jie, tačiau lygiai taip pat mūsų pasitikėjimas savimi priklauso nuo to, kiek
įsipareigojimų laikomės patys. Tikriausiai
nelogiška būtų tikėtis, kad viskas visada
visu šimtu procentų pavyks iš pirmo karto,
tačiau nesėkmės atveju mes renkamės
kaip elgtis toliau, ko tada ieškome – pasiteisinimų, ar sprendimų.
Autorius Tomas Jocius, šaltinis „Verslo renginiai ir pramogos“

