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1. Вони шукають і знаходять можливості там, де інші опускають руки.
2. Вони виносять урок з того, що інші вважають невдачею.
3. Вони вирішують проблеми, а не ховаються від них.
4. Вони свідомо і наполегливо рухаються до свого успіху, в той час як інші тільки сподіваються і чекають, коли
успіх знайде їх сам.
5. Їм буває страшно так же, як і всім решта, але вони не дозволяють своєму страху управляти собою.
6. Вони задають правильні питання - ті, які припускають вичерпну відповідь.
7. Вони майже не скаржаться - це даремна трата сил і енергії.
Скаржитися - значить виставляти себе в негативному і неконструктивному світлі.
8. Вони не перекладають провину (Який у цьому сенс?). Вони беруть на себе повну відповідальність за свої дії та
результати (або їх відсутність).
9. Вони не обов'язково набагато талановитіші, ніж більшість людей, але вони завжди знаходять способи
максимально реалізувати свої можливості. Вони вимагають від себе більшого. Вони використовують свій потенціал
більш ефективно.
10. Вони діяльні, результативні та ініціативні. Поки інші лежать на диванах, планують, обмірковують в сотий раз,
ходячи по колу, вони працюють на результат.
11. Вони збирають навколо себе однодумців. Вони розуміють, наскільки важлива згуртована команда для
досягнення поставленої мети. Відносини в їх командах ґрунтуються на взаємній вигоді.
12. Вони честолюбні; вони постійно кидають собі виклики - а чому б не я? Вони самі керують своєю долею, а не
пливуть за течією.
13. Вони чітко знають, чого вони хочуть у житті (або не хочуть). Вони планують і візуалізують (створюють уявний
образ) своє життя, в той час як інші просто дивляться на своє життя з боку.
14. Вони не наслідують, вони створюють нове.
15. Вони не баряться і не витрачають своє життя на постійне очікування якогось підходящого моменту.
16. Вони постійно навчаються і розвиваються. Вони постійно купують нові знання різними шляхами: формально (у
навчальних закладах), неформально (дивляться, слухають, читають, задають питання), досвідченим шляхом
(Роблять, намагаються) ... або всіма шляхами відразу.
17. Вони завжди оптимістичні, залишаючись при цьому реалістами і практиками. Вони в усьому знаходять користь
і можливості.
18. Вони наполегливо і послідовно роблять те, що вони повинні робити, незалежно від свого емоційного стану.
19. Вони йдуть на розумний ризик - фінансовий, емоційний, професійний, психологічний.
20. Вони не ховаються від проблем, вони вирішують їх швидко і ефективно. Вони гідно зустрічають удари долі і
використовують їх для самовдосконалення.
21. Вони не вірять що доля, шанс, удача визначають їх майбутнє. Вони вірять у те, що вони самі створюють свою
долю і активно це роблять.
22. У той час, як більшість людей реагує на події, вони самі створюю події. Вони діють на випередження.
23. Вони вміють управляти емоціями. Вони відчувають те ж саме, що і всі, але вони - не раби своїх емоцій.
24. Вони добре володіють мистецтвом спілкування, і постійно його вдосконалюють.
25. Вони мають життєвий план і постійно працюють над його реалізацією. Їхнє життя - не низка безладних подій і
нашестя.

26. Їх винятковість полягає в тому, що вони часто можуть робити те, що більшість людей робити не хочуть або не
можуть. Успішні люди приймають такі рішення, які не хочуть або не можуть приймати більшість людей.
27. У той час як більшість людей всіляко уникають болю і дискомфорту, прагнуть задовольнить своїх бажання і
отримати насолоду за будь що, успішні люди розуміють - труднощі загартовують характер і нарощують сили.
28. Вони визначили і усвідомили свої життєві цінності (що важливо для них) і вони роблять все можливе щоб їхнє
життя відповідало їхнім цінностям.
29. Вони гармонійні і різнобічні. Вони не плутають поняття - успіх і гроші. Вони розуміють, що люди, які успішні
тільки фінансово, взагалі не є успішними людьми. На жаль, сьогоднішнє суспільство зрівняло гроші й успіх. Але ж
гроші, це тільки інструмент. Гроші - Це добре, але, врешті-решт, це всього лише засіб. Гроші самі по собі не
приносять щастя.
30. Вони розуміють важливість дисципліни і самовладання. У них сильна воля. Вони з радістю йдуть незвіданими
стежками.
31. Вони впевнені в собі. Вони не прагнуть знайти відчуття власної значущості через те, що їм належить, кого вони
знають, де вони живуть або як вони виглядають.
32. Вони щедрі і добрі. Вони отримують задоволення від того, що допомагають іншим досягати успіху.
33. Вони скромні, і вони завжди готові визнати помилки і вибачитися. Вони впевнені у своїх здібностях, але не
зарозумілі. Вони вміють вчитися у інших. Вони дозволяють виділятися іншим, і не прагнуть до власної слави.
34. Вони добре адаптуються до ситуації і оперативно реагують на зміни, у той час як більшість людей повністю
залежать від комфорту і укорінених звичок.
35. Вони тримають себе в хорошій фізичній формі, але не одержимі своїм тілом. Вони розуміють важливість
гарного фізичного стану.
36. Вони дуже енергійні. Вони завжди наполегливо працюють.
37. Вони психічно стійкі. Де інший би вибухнув, він тільки нагріється.
38. Вони відкриті для людей і сприйнятливі до зворотного зв'язку.
39. Вони не мають справу з сумнівними особистостями.
40. Вони не витрачають час і сили на те, на що вони не можуть вплинути.
41. Вони вважають за краще плисти проти течії, робити щось незвичайне.
Вони не намагаються догодити всім і не потребують постійного схвалення і похвали.
42. Вони в згоді з самими собою. Вони знають, що і навіщо вони роблять.
43. Вони встановлюють для себе дуже високу планку (вибір, який робить для себе кожен сам), що в свою чергу
вимагає більшої віддачі, великих зусиль, кращого ставлення до роботи, і що призводить до кращих результатів.
44. Вони не витрачають час на виправдання своїх невдач. У той час як багато хто скаржиться на свій вік, біль у
спині, брак часу, погану генетику, невезіння, злого начальника або відсутність можливостей (все це, звичайно,
хороші виправдання невдач), успішні люди знаходять шляхи до успіху, незважаючи на всі перешкоди.
45. Вони вміють відволіктися. Вони вміють розслаблятися, насолоджуватися життям, радіти і веселитися.
46. Їхня кар'єра - не їх особа, а їх робота. Вони не те - хто вони, а те - що вони роблять.
47. Вони шукають ефективні, а не легкі шляхи. У той час як більшість людей вибирають самі швидкі і найлегші
шляхи (зрізують кути), вони вибирати послідовність дій, яка дає найкращі результати в довгостроковій перспективі.
48. Вони завжди закінчують те, що вони починають, і ніколи не кидають на півдорозі. Якщо відчуваєш, що не
зможеш закінчити почате - краще взагалі за це не братися.
49. Вони - багатогранні, дивовижні і складні створення (як ми всі). Вони розуміють, що людина - це не тільки
фізичні і психологічні потреби, але і емоційні та духовні теж. І багато працюють над тим, щоб бути фізично і
духовно розвиненими особистостями.
50. Вони роблять те, про що говорять. Вони не просторікують про теорії, вони роблять справу.

