Veliko ljudi promovira “požiranje knjig” - 50,
100 ali več knjig v enem letu (namig: skrivnost
je v audio knjigah)

Marsikdo se lahko prebije skozi knjigo, ki jo
posluša preko Audible na 2x hitrosti - ampak
kaj bo resnično odnesel od tega?

Moraš najti (in si vzeti) čas, ko se sprostiš in
pozabiš na delo
Beri manj, ampak bodi temeljit
Obstaja del življenja, ki ni vezan na službo; ne
sprejemaj dni kot “čas preden greš v službo” in
“čas po tem, ko se vrneš iz službe”. Tvoje
življenje sestavlja celota, vseh 24 ur v dnevu

Bodi izbirčen - obstaja omejeno število knjig, ki
jih boš lahko prebral v življenju
Za knjige si vzemi čas, branje naj bo
interaktivno, beri med vrsticami, komentiraj in
raziskuj svoje misli ter občutke

Sprosti se in uživaj
Najdi stvari, v katerih uživaš in vzemi si čas za
njih

Napredoval boš le v primeru, da stopiš iz cone
udobja

Nič ni narobe s tem, da nekaj narediš
preprosto zato, ker je zabavno. Ni potrebno,
da ima vsaka sleherna aktivnost nek cilj in
rezultat
Delaj stvari, s katerimi boš pridobil koristna
znanja in veščine
Zagotovi si vsaj eno zadovoljno stranko - sebe

Sproti ocenjuj svoj napredek

Zavedaj se svojih občutkov

Stopi iz cone udobja, ampak uživaj v procesu

Kaj sem se naučil v letu 2016
Obstaja razlika med cono udobja in delom, ki ti
preprosto ni všeč

Išči napredek in ga deli z ostalimi

Deli zanimive in koristne stvari z ljudmi okrog
sebe - tudi ostali se morda srečujejo z izzivi,
na katere si sam že našel odgovor

Bodi pripravljen odstopiti, če bi bilo to
potrebno
Upoštavaj pravilo 80/20

Nihče ni najboljši v vseh stvareh, ampak zgolj v
posameznih delih - kombinacija teh delov jih
naredi najboljše

Ne ciljaj nujno na prvo mesto, bodi v nekaj %
najboljših v različnih stvareh

Odločitve niso dokončne - ne porabi preveč
časa za sprejemanje odločitev, ki jih lahko
kasneje preprosto popraviš
Razvij različne veščine
Ne bodi perfekcionist

Združi različne veščine in s tem ustvari
unikaten nabor veščin, lastno kategorijo, v
kateri si posledično najboljši

A vseeno - ljudje smo načeloma bolj zadovoljni,
kadar sprejmemo odločitev, ki je ne moramo več
spremeniti. Take odločitve si podzavestno
utemeljujemo, posledično pa smo z njimi bolj
zadovoljni

Ego daj na stran

Naj te ne vodi strah pred napakami
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