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Що таке лінь? Чому іноді не ви-
ходить спонукати себе на дії? 

Начебто ви розумієте логічно, чому 
важливо зробити щось, і якби не 
лінь ...

Як же звільнитися від неї і чи 
можливо це?

Базова функція ліні–змусити 
вас відпочивати. Це її вторинна ви-
года. Якщо ви не будете досить від-
почивати, в якийсь момент нако-
пичена втома просто не дозволить 
вам жити далі. І якщо ви дуже бага-
то працюєте, то розумна кількість 
ліні вам просто необхідно, інакше 
ви зпалите себе зсередини. Але от 
коли ви виявляєте, що відпочили 
досить, а вам все ще лінь щось ро-
бити, тут вже треба змусити себе 
почати щось робити.

Для того, щоб перемогти лінь, 
вам потрібна мотивація. Для почат-
ку подумайте про те, що буде, якщо 
ви зможете перемогти лінь прямо 
зараз і надалі. До якого результату 

в житті ви прийдете? Скільки гро-
шей заробите і на що їх витрати-
те? Які відносини створите? Скіль-
ки вражаючих успіхів в житті до-
сягнете? Яку повагу друзів, близь-
ких і колег заслужите? Постарай-
теся уявити собі позитивне майбут-
нє у всіх деталях, а коли намалюєте 
цю красиву картинку, перенесіться 
в уяві в це майбутнє і побудьте там, 
насолоджуючись отриманими ре-
зультатами того, що ви змогли по-
долати лінь і стати активним в жит-
ті.

Після цього подумайте, що від-
будеться, якщо ви будете продо-
вжувати лінуватися. Не тільки в 
найближчому часі, але і в перспек-
тиві всього вашого життя. До яких 
(ймовірно, жалюгідних) резуль-
татів ви прийдете? Які фінансо-
ві наслідки будуть від цього? Яку 
кар'єру ви так і не зможете побуду-
вати? Які відносини не створите? 
Які проблеми зі здоров'ям підуть за 
всім цим? Що ви будете розповіда-
ти своїм онукам, якщо навіть лінь 
не завадить вам дійти до моменту, 
коли вони у вас з'являться? І скіль-
ки щастя, яке могло б у вас бути, ви 
недоотримаєте через лінь?

Ретельно продумайте відпові-
ді на ці та подібні питання. А піс-
ля цього прийміть усвідомлене рі-
шення почати активне життя. По-

ставте цілі і почніть їх виконувати. 
Для початку має сенс ставити ма-
ленькі цілі, такі, які досягти можна 
навіть з деякою часткою ліні. І, до-
сягнувши перших результатів (апе-
тит приходить під час їжі), поступо-
во піднімайте планку своїх цілей.

Дуже важливо святкувати ко-
жен успіх, кожну досягнуту мету. 
Пообіцяйте собі нагороду для кож-
ної досягнутої мети. Якщо мета ве-
лика і вимагала серйозних зусиль, 
купіть або зробіть що-небудь, про 
що давно мріяли, але не дозволя-
ли собі. Якщо мета поменше, то 
і приз повинен бути невеликий, 
але він повинен бути обов'язково. 
Продумайте конкретні кроки для 
досягнення своїх цілей, кожен 
крок зі своєю датою, і запишіть їх.  

Як відомо, найкращий мотива-
тор–зовнішній. Домовтеся зі сво-
їм другом або знайомим, щоб 
він перевіряв вас. Нехай дзво-
нить в ці дати і переконується, що 
ви зробили те, що обіцяли собі.  
Тільки щоб обов'язково дзвонив, 
не забував. На знак подяки за «ча-
рівні стусани» ви можете відплати-
ти йому тим же щодо його цілей і 
завдань.

Ще одна порада. Поставтеся до 
ваших цілей як до гри і запитай-
те себе: а «слабо» в неї виграти? 
Якщо ви азартна людина, це спра-
цює. Можете домовитися зі сво-
їм знайомим, який теж хоче пере-
могти лінь, позмагатися, хто з вас 
буде активнішим. Визначте крите-
рії оцінки–і вперед. Успіхів!

Страхова компанія Арго
Найнижчі ціни – найкращих компаній

10700 W. Higgins Rd, Ste 230, 
Rosemont, IL 60018

ЗАВІТАЙТЕ ДО НАС! 
ВСІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ!

www.Argoins.com

АВТО, ЖИТЛО, ТРАКИ, 
ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я

847-296-4646
Христина 
Нагірняк Агнєшка Карвацька

773-412-4701

Якщо вам загрожують Short Sale або Foreclosure. 
Якщо ви хочете купити чи продати квартиру, будинок, бізнес? 

Довіртесь 15-річному досвіду роботи в галузі нерухомості. 
Професійне, швидке, надійне і чесне обслуговування.

Не пропустіть добрий час для покупки нерухомості. Низькі відсотки 
по кредитах, доступні ціни, вигідні пропозиції. Телефонуйте!

Condo with a GARAGE, 2bed/2bath, with 
a nice view from patio, $120K waiting for 
a new owner. Bank’s sale. Cumberland/
Lawrence area.

Brick, 6-unit building in very good shape, 2 bed 
apartments, hardwood floors, newer windows, 
parking in back, gated yard for summer enjoy-
ment. Harwood Hts. Great investment.

When you buy or sell with me you get attorney fee for FREE! 

www.agnieszkakarwacka.com

Борис Мельцер, 
тренер  
по коучингу

Як перемогти лінь


