
Uczenie się na własnych błędach.

Często ponosimy porażkę, jesteśmy na siebie źli i chcielibyśmy zmienić to, co się
wydarzyło. Oznacza to, że nie tylko jesteśmy przegranymi, ale także zwycięstwami,
ponieważ z tego złego możemy wyciągnąć cenną naukę, dzięki czemu nie popełnimy
znowu tego samego błędu.

Aby łatwiej było wam radzić sobie z własnymi błędami, dam wam cztery sposoby, 
które wam w tym pomogą:

1. Przyznaj się do swojego błędu.:
Musimy zrozumieć, że popełniliśmy błąd. Możemy być na siebie źli, ale jest to 
podstawowy krok do naszej przemiany

2. Przeanalizuj popełniony błąd.:
Spróbuj zrozumieć dlaczego popełniłeś swój błąd. Zastanów się jak można było 
zapobiec temu błędowi, aby go nie popełnić.

3. Nie obwiniaj się popełnionym błędem.:
Nie możesz cały czas obwiniać się popełnionym błędem. Musisz wiedzieć, że każdy 
człowiek popełnia błędy i nikt nie jest idealny.

4. Nie poddawaj się.:
Musisz walczyć! Poddanie się to najgorsze co możesz zrobić. Walcz o swoje cele, 
a wygrasz.



Jak uchronić się od błędów?

Jeżeli znajdujemy się w trudnej sytuacji i nie wiemy jak do końca w niej postąpić,
powinniśmy się przede wszystkim sami zastanowić, a jeżeli sobie z tym nie radzimy
to możemy poradzić się drugiej osoby. Nieraz warto jak ktoś spojrzy na jakąś sprawę
świeżym  okiem.  Być  może  podrzuci  nam  jakiś  dobry  pomysł,  który  okaże  się
rozwiązaniem z danej sytuacji. W końcu John Flanagen powiedział: „Kto pyta nie
błądzi”.

Choć nasze porażki bardzo nas bolą i wiele kosztują,to nauki z nich wyciągnięte są
skutecznymi lekcjami,które zapunktują w naszym rozwoju. Drodzy uczniowie, żeby
tak  się  stało,  musimy  przyjąć  odpowiednią  postawę.  WYPNIJ  WIĘC  DUMNIE
PIERŚ  I  PRZYJMIJ  NA  KLATĘ  RADY  JOHNA  C.  MAXWELLA,  DZIĘKI
KTÓRYM  BĘDZIESZ  MIAŁ  SZANSĘ  PRZEKUĆ  PORAŻKI  W  SUKCES!!!

Kochani trzeba otworzyć się na własne pomyłki i założyć,że dzięki nim nauczyłeś się
wielu istotnych i ważnych rzeczy, których prawdopodobnie nie nauczyłbyś się bez
popełnienia tychże pomyłek.

Stare  mądre  przysłowie  mówi  -,,Mądry  człowiek  uczy  się  na  własnych  błędach,
sprytny człowiek uczy się na cudzych błędach,a głupi nie uczy się wcale i  wciąż
popełnia te same błędy,licząc na inny rezultat...”


