
 

Milyen győzelmeidre vagy büszke 2012-ben? 
 
Íme a módszerem, amelyet már lassan 5 éve, rituálisan megtartok minden év 
elején. 
Kérlek, szánd rá a szükséges időt, és hidd el nekem, hogy nagyon hálás,  boldog 
és elégedett leszel magaddal, mire végzel! 
A siker garantált! 
 
A Te üzleti sikereidért 2013-ban is, 
Attila 
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"Milyen győzelmeimre vagyok büszke 2012-ben?" 
 

1. Fogtam egy A4-es papírt és összeírtam, hogy visszagondolva az elmúlt 
2012-as évre, milyen eredményeimre – győzelmeimre – vagyok büszke. 
Jó érzés volt végigmenni gondolatban az egész éven,  újra átélni a 
kellemes és szép, vagy akár a kevésbé örömteli eseményeket is. 
Összeírtam 20 győzelmemet. 

2. Ezen 20 megvalósított győzelmet összehasonlítottam a 2012. január elején 
írt Győzelem-terv listámmal. A legszembetűnőbb az volt, hogy bár 
nagyon sok helyen (20-ból 13 esetben) átfedés volt, mégis egészen más 
eredményeimet értékelem győzelemnek, mint egy évvel korábban 
terveztem. Olyanok is vannak, amelyekre egy éve nem is gondoltam, nem 
mertem még álmodni sem róluk... Azonban a végeredménnyel messze 
nagyon elégedett vagyok! 

3. Ezek után fogtam az A4-es papírt, és a hátuljára nekiálltam összeírni az 
idei, 2013-ra tervezett győzelmeimet.  
Ez aztán egy igazán nagyon kreatív évkezdetnek sikerült, ami hitem 
szerint megalapozza az egész idei üzleti évre tervezett programjaink 
sikerességét. 



 

A fenti gondolataimat azért osztottam meg Veled, hogy bemutassam és a saját 
példámmal alátámasszam HOGYAN és MENNYIRE működik ezt a módszer. 
Számodra is itt a lehetőség, hogy győzelmeidet 2013-re megtervezd! 
Íme, a módszerem, alkalmazd és tanítsd meg gyermekeidnek, partnerednek és 
munkatársaidnak! 
Kérlek, vedd kezedbe a 2013-es Győzelmeidet, hogy egy év múlva, 2014 
januárjában öröm, büszkeség és megelégedettség töltsön el Téged! 
Tehát a módszer a következő: 

1. Teremts magadnak legalább 1-1,5 óra „zavarásmentes” környezetet! Se 
család, se mobil, se internet, senki és semmi csak Te. 

2. Vegyél elő A4-es fehér lapokat, színes tollakat és sorkiemelő filcet! A 
Mindstorming módszert javasolom Neked, ami abból áll, hogy az A4-es 
üres lapot álló formátumban elhelyezed az asztalodon (nekem egy 
fotelben ülve, térdemen egy nagy keményfedelű dossziéval könnyebb…) 
és a lap tetejére felírod a következő kérdést:  

Milyen győzelmeimre vagyok büszke 2012-ben? 
 

3. És elkezded kiírni magadból, és meg sem állsz, míg a 20 darabot le nem 
írod a papírra. Az első 5-7 még elég könnyen fog menni, a következő 10 
már nehéz lesz, de az utolsó 2-3 lesz a legnehezebb. 

4. Kérlek, ne add fel, hidd el, olyan fantasztikus élményben lesz részed, 
amiért megéri ez a kis agytorna. Mi lesz a Mindstoring eredménye 
Számodra? Büszkeség, önbizalom, tetterő, elégedettség és hit 
önmagadban, amely érzéseket kérlek, raktározz el a fejedben és a 
szívedben is!. 

5. Légy BÜSZKE Magadra,és adj hálát azoknak, akik segítsége nélkül 
sokkal nehezebb lett volna, vagy sokkal tovább tartott volna! 

6. Feltöltekezve e pozitív és energizáló élménnyel, kérlek, azonnal állj neki 
és írd össze ugyanezzel a Mindstorming módszerrel, hogy 2013-ban 
milyen győzelmeket kívánsz elérni illetve megvalósítani. Azaz, ha jövő 
év január 1-jén elvégzed ugyanezt a gyakorlatot, akkor milyen 
eredményedre és teljesítményedre szeretnél büszke lenni? 

7. A 2013-ra így kitűzött céljaidat rakd prioritási sorrendbe, és kezdj el 
dolgozni azonnal a megvalósításukon! 



 

 
Hajrá, teremtsd meg magadnak ezt a 1-1,5 órát! Hidd el, megéri! 
Brian Tracy szerint, csak az a tény, hogy leírod céljaidat, önmagában 1000 %-
kal megnöveli a megvalósulásuk esélyét! 
 
Bőségben gazdag 2013-as évet kívánok Neked és szeretteidnek! 
 
Attila 
 
Ui.: Íme, egy kép egy olyan 2012-es győzelmemről, amire nagyon büszke 
vagyok. Kívánom Neked is ezt az örömöt és büszkeséget, hogy amit most 
kitűzöl, azt sikeresen végig is csináld! 
 

 
 

 


