7 ПОРАД СТУДЕНТАМ
ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ
УСПІХУ!

1. УЯВІТЬ СОБІ УСПІХ.

Коли Ви почнете уявляти себе як
успішну
людину,
Ви
незабаром
переконаєтеся,
що
це
справді
«працює». Сам Альберт Ейнштейн
якось зазначив, що уява важливіше
знання. Ми називаємо це правилом
залучення, і незалежно від того,
усвідомлюєте Ви це чи ні, ми самі
несемо
відповідальність
за
привнесення
негативних
або
позитивних факторів у наше життя.
2. НЕ БІЙТЕСЯ НЕВДАЧ.

Можливо, на шляху до успіху Ви
зробите якусь помилку (це трапиться
практично напевно), але на помилках
ми вчимося. Тому важливо, щоб Ви
дивилися на свої помилки як на
можливості – кожна з них є імпульсом
для самовдосконалення і зростання.
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3. ВИЗНАЧТЕ СВОЮ МЕТУ.

Якщо Ви запишете свої цілі, Вам буде
легше досягти їх. Наприклад, поставте
собі запитанням, чого Ви хочете
досягти до кінця навчального року, де
б хотіли
працювати, як Ви цього
досягнете. Таким чином, Ви зможете
наочно уявити, що потрібно робити для
досягнення своєї мети.
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Страх
поразки
настільки
лякає тебе, що ти навіть не
вживаєш спроб що-небудь
зробити? Ці
"7 порад"
допоможуть тобі поставити
правильні
цілі
і
стати
найкращою і найуспішнішою
«версією» самого себе!
4. СКЛАДІТЬ СОБІ ЧІТКИЙ ГРАФІК.

Якщо у Вас немає чіткого графіка
того, чого б Ви хотіли домогтися,
то Ви швидше пускаєте справи на
самоплив. Будьте діяльними і не
відкладайте справи на завтра!
Так набагато легше організувати
роботу,
виконати
академічні
зобов’язання і отримати кращу
оцінку.

5. НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮЙТЕ.

Як відомо, справа майстра
боїться. І якщо Ви хочете досягти
помітного результату, Ви повинні
вкласти у це свій час і працю.
Ваше майбутнє і кар’єра – в
Ваших руках. Але для цього Вам,
як
студенту,
важливо
відповідально навчатися.

6. БУДЬТЕ ВПЕВНЕНИМИ І
СВІДОМИМИ.

Вірте у себе! Якщо Вам потрібна
допомога, попросіть про неї,
вийдіть із зони комфорту, не
соромтеся;
знайомтеся
і
спілкуйтеся з людьми, створить
нові соціальні контакти.
7. ЗАБЕЗПЕЧТЕ ЖИТТЄВИЙ БАЛАНС.

Життя – це не тільки наполеглива
праця. Якщо Ви не будете
дозволяти собі відпочивати, Ви
багато втратите. Тому подбайте
про те, щоб у Вас залишався час
на друзів і улюблені заняття.
Адже це – саме те, що дає сили і
енергію для життєвих звершень!

