
 משמעת 
עצמית



3 שלבים לשיפור המשמעת העצמית

1. כנות

אתם רוצים לומר שאתם תעשו משהו ולעמוד במילה שלכם...
לומר כן מחר אני אסיים את הפרויקט ובום יום אחרי הפרויקט גמור, 

אתם רוצים לומר מחר אני מפסיק עם מתוקים 
ובום עובר לו חודש ועדיין לא נגעתם בסוכרים

מה המכשול בדרך?
הבעיה היא שזה פשוט לא קורה…

אנחנו בטוחים שאנחנו אלופים, 
שאנחנו מסוגלים להכל ואנחנו לוקחים על עצמנו משימות שלצערנו 

פשוט לא נעמוד בהם כי תמיד יש את הקול הקטן הזה בראש שאומר…
"תעשה את זה אחר כך, יש עוד זמן עד שצריך להגיש את הפרויקט"

או 
"רק ביס מהעוגה מחר נעשה הליכה נפצה על זה"

וכרגע במצב הנתון הקול הזה חזק מאיתנו
מה עושים?

מה התוכנית לפתור את המכשול?
שלושה שלבים שימו לב...

חשוב שנהיה כנים עם עצמנו ועם רמת המשמעת עצמית שלנו…
רובנו לא ספורטאים ולא אלופים 

ולכן אין טעם להחליט ש"מחר אני מתאמן 5 פעמים בשבוע" 
רק כי זה מה שעושה ספורטאי…

צר לי לבשר לכם אבל אתם לא אותו ספורטאי אלוף...מה אתם כן?
בשביל לדעת את זה אתם צריכים לשבת עם עצמכם ולהיות כנים…

מהנסיון עבר שלכם כמה פעמים סיימתם פרוייקט ביום אחד? 
מהנסיון עבר שלכם כמה זמן הצלחתם לא לגעת במתוקים?

תזכרו כדי להשיג את מה שאתם באמת רוצים 
קודם אתם צריכים לדעת מי אתם באמת...



2. פרופורציה
אחרי שהבנו מה הרמה שלנו הגיע הזמן לתת לעצמו צ'אנס 

ולהתחיל לקחת ברצינות את היעדים שאנחנו שמים לעצמנו…
איך?

במקום להחליט שמחר אני מסיים את הפרויקט 
נחלק את הפרויקט לפרקי זמן ראלים של כמה ימים

כמובן רק אחרי שבדקנו מול שאר המחויבויות שיש לנו
בהתאם ליום יום שלנו…

או ניתן לעצמו יעד לא לגעת במתוקים רק יומיים…
נשמע מעט אבל צריך להתחיל ממשהו

3. ניצחונות קטנים
נכון לא סיימנו את הפרויקט ביום אחד 

ונכון הצלחנו להימנע ממתוקים רק יומיים 
אבל אם לא ניתן לעצמנו קרדיט 

על הישגים קטנים שאנחנו נעשה אנחנו לא נגיע לשום מקום. 
ההישג האמיתי הוא לא זה שסיימנו את הפרויקט 

ולא זה שנמענו ממתוקים ההישג האמיתי הוא 
שאמרנו שנסיים את הפרויקט בכמה ימים 

ואשכרה עשינו את זה... 
ושאמרנו שלא ניגע יומיים במתוקים וגם את זה הצלחנו לעשות.

שורה תחתונה ככל שנתמיד ביעדים קטנים, משימות קטנות ונעמוד בהם 
ככה המשמעת העצמית שלנו תתחזק והיעדים שנוכל לשים לעצמינו יגדלו.

ככה פתאום נמצא את עצמנו נותנים בראש 
ועומדים בכל משימה ששמנו לעצמינו במשך השבוע 
ויותר מזה אני כבר אומר לכם שגם אז יהיה לא פשוט 

ובחלק מהדברים לא נצליח לעמוד וזה בסדר... 
"משמעת עצמית" זה לא ליהיות רובוט אלא לשים יעדים 

להגיע אליהם ולהיכשל קצת בדרך אבל הכי חשוב להמשיך

לחצו כאןרוצים לעלות שלב ולהבטיח את ההצלחה שלכם?
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