Részlet Boér Tamás „Sikertervezés 2: …mert 20 év múlva azt fogod megbánni,
amit NEM tettél meg” című könyvéből

7.3. Keress pénzt abból, amit szeretsz csinálni
A személyes jéghegyed „vízfelszín alatti” részében lakozó hitrendszered meghatározza a
sorsodat. A hitrendszereden belül elsősorban az számít, hogy mit hiszel magadról. A
kiválóság megszületése azzal a tudatossággal kezdődik, hogy szabadon meg tudod választani,
hogy miben hiszel.
A hitrendszer az iránytű és a térkép, amelynek segítségével eljuthatsz a céljaid
megvalósításáig.
Sok ember hiszi azt, hogy azzal, amit ő nagyon szeret csinálni, nem lehet elég pénzt keresni.
És mivel ezt hiszik, ezt is bizonyítják. Ez az egyik legtöbbe kerülő önkorlátozó hiedelem.

„A legnagyobb hiba, amit az emberek elkövetnek, hogy meg sem próbálnak megélhetést
teremteni abból, amit nagyon szeretnek csinálni.”
– Malcolm Forbes, a Forbes magazin alapítója
Ha elkezdenél keresni, biztos, hogy találnál olyan embereket, akik abból teremtenek
megélhetést – sőt, vagyont –, amit nagyon szeretnek csinálni. Ez bizonyíték arra, hogy igenis,
ez lehetséges. Persze, az ilyen emberek vannak kevesebben. Könnyebb olyanokat találni, akik
azt a hitet erősítik benned, hogy abból, amit szeretsz, nem lehet elég pénzt keresni.
Ha te is szeretnél eljutni oda, hogy abból teremts megélhetést, amit nagyon szeretsz csinálni,
akkor elemi érdeked megtalálnod azokat, akik abból teremtenek megélhetést, amit nagyon
szeretnek csinálni, és meríts a példájukból inspirációt.
Megjegyzés: sok felső szintű vállalati vezetővel beszéltem az utóbbi években, és nagyon
sokan állították, hogy azért csinálják, azt, amit csinálnak, mert „abban van pénz”. Amit
szeretnének, abban nincs elég pénz. Ha te vállalatvezetői pozícióról álmodsz, magas
fizetéssel, tudd, hogy közöttük nagyon sokan vannak olyanok, akik valami másról álmodnak.
A jó hír az, hogy a világ nem fekete-fehér. A világ hihetetlenül sokszínű. Hagyd abba azt a
fekete-fehér gondolkodást, hogy vagy sok pénzt valamiből, amit nem szeretsz csinálni, vagy
éhen halsz abból, amit szeretsz. Valóságoddá válhat nagyon sok minden, amiről eldöntöd,
hogy a magad számára valósággá teszed.
Egy Sikertervezés-szeminárium során a saját vállalkozás indítása is szóba került. Az egyik
résztvevő ezt kérdezte: „Hogy merjek saját vállalkozást indítani, amikor 100 vállalkozásból
98 kudarcba fullad?” Erre én azt kérdeztem tőle: „Ha tudod, hogy 100-ból 98-nak nem
sikerül, akkor kivel szeretnél beszélni ebből a 100-ból? Azzal a 98-cal, akiknek nem sikerült,
vagy azzal a kettővel, akiknek sikerült?”
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Azt nem állítom, hogy bárki meg tud valósítani bármekkora dolgot az életében, de azt igen,
hogy mindenki első számú gátja saját maga. Az ezen a gáton való túllépést nagymértékben
azzal tudod leginkább elősegíteni, hogy lebontod az önkorlátozó hiedelmeidet.1

===================================================================

Kattints a „Vissza” gombra további részletek
olvasásához vagy a megrendeléshez.
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Ebben rendkívül értékes segítséget kaphatsz egy mások fejlődését felgyorsítani képes coach-tól.
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