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Değerli Müşterimiz,
AZİM
İnsanlar başarısız olduklarında, genelde ya konuya ilgilerini kaybettiklerini veya yeterli paralarının
olmadığını söylerler. Biri veya ikisi varılan sonuç olabilir ancak başarısızlığın sebebi değildirler.
Rüyalarımızı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz motivasyon, birçok faktöre bağlı olsa da en önemli faktör
bu konudaki tutkularınızın kuvvetidir. Birçok problemin üstesinden gelinebilir. Başarı, sizi doğru yolunuzda sabit
kılan davranışlar/alışkanlıklar geliştirmenize bağlı olarak gelir. Şöyle ki, mevcut olan kaynaklarınız ile yapılması
gereken işlerin yapılması gibi. Bu vasıf ile, hayal gücü bir çok para sıkıntılarını elimine edecektir. İnatçılık, hırs ve
gururdan oluşan bir kombinasyon olup, bizi rahatlık mıntıkamızdan uzaklaştırıp, sürekli kendimizi zorlamamız
manasına gelmektedir. Sürekli tekrar deneriz, ancak farklı bir yönde. Canımız istemediğinde sürekli faaliyet ve
hareket edebilmek adına kullanabildiğimiz kadar kendi motivasyonel araçlarımızı kullanmamız önem teşkil
etmektedir. Hepimizin zayıf düştüğü zamanlar olur. İnatçılık, işler zora girdiğinde bizleri pes etmekten men eder.
İngilizce’de bir deyim var ki şöyle tavsiye etmektedir, “İşler zora girdiğinde, zorlamalar devreye girer”.
Hayal Kurmak
Hayal kurmak, açıkca belirlenmiş bir hedefin üstesinden gelinebileceğine dair beynen inanabilmek için, zihnin
başlangıçta kendini hazırlamasıdır. Hayal kurmak, rüyalarımız gerçekleştiği takdirde olaylar karşısında nasıl
davranacağımızı zihnimizde canlandırmaktır. Hayal kurmanın birkaç önemli unsuru bulunmaktadır;
Hayal kurmak hırs oluşturur
Hayal kurmak, fırsat doğduğunda zihnimizin bunu kabul etmesini hazırlar. Bu hazırlık olmaksızın, ya
fırsatı fark edemeyiz veya fark etsek bile tereddüt eder reddederiz.
Hayal kurmak beynimizde yazılı bir tip iş planıdır. Bu fikrin yürürlüğe nasıl girebileceği ve karşılaşılan
sorunların üstesinden nasıl gelineceği konusunda zihnimizde sorular sorulur.
Her şey yanlış gittiği zaman doğru kararlar aldığı görülen insanlar, fikirleri henüz bir hayalden ibaret olduğu
zamanlarda problemleri önceden öngörmüş olanlardır.
Başarabilen liderler ile takipçileri arasındaki fark, fırsat ortaya çıkmadan hayalini kurup tasarlamaktan
doğmaktadır. İnsanları, rüyaların gerçekleşeceği güne hazırlamaktadır.
Hırs
Hırs, aktif bir hayalin neticesidir. Etkili motivasyon güçlerimizi harekete geçirmektedir. Kendimize koymuş
olduğumuz sınırlarımızı aşmayı sağlar. Başarmak için, bilgi ile en iyi şekilde donanmış olmak gerekmektedir.
Azim bu noktadan itibaren başlamaktadır. Anlamaya çalışmak, bilgiye, harekete ve/veya fırsata yönlendirir.
Tembellik etkili bir motivasyon gücüdür. O rüyayı gerçekleştirmek için çok çalışırız. Bazıları da vardır ki tembelliği
hayal etmezler, çünkü tembeldirler.
İki tip tembellik vardır:
Müspet tembellik hayal yeteneğimizi geliştirir, çünkü gerekenden daha fazla çalışmak istemeyiz. İnsanlar
işlerini halletmek için en kolay yolu araştırırlar. Hayatın kendilerine sunacaklarını zevkle yaşayabilmek
fırsatını elde edebilmek için çok çalışırlar. Bu durumda, tembellik arzusu motive edici bir güç konumdadır.
Menfi tembellik, daha azını yapmayı yeğleyenlerden oluşan motivasyonsuz kişilerle ilgilidir. Tek yaptıkları,
fırsattan yoksun oldukları ve dünyanın kendilerine hiç şans tanımadığı konusunda sürekli şikayet
etmektir.
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RAMAZAN-İ ŞERİFİNİZİ
TEBRIK EDER
SIHHAT VE ESENLİKLER
TEMENNİ EDERİZ.
Çalış, lokmayı kıymetlendir önce!
Ondan sonra, hiç korkma ye, doyunca!
İftârı erken, sahûru geç yapmakta da, bu incelik vardır.

GÖZETMEN SİGORTA
BROKERLİĞİ
Özellikle poliçe yenileme dönemi yaklaşan müşterilerimize,
uygun teklifler hazırlayabilmemiz için, en az bir ay öncesinden
bizi aramanızı önemle hatırlatırız.
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