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Så blir du en mästare i ditt eget liv...

Ingvar Kamprad, legendarisk grundare av IKEA, har uttryckt det så här:
"När du anser dig vara färdig kan du lika gärna lägga dig ner och dö."
I min värld har han väldigt rätt i sitt uttalande. Därmed inte sagt att du aldrig
ska vara nöjd eller att du aldrig får stanna upp, tvärtom.
Antingen är du under utveckling eller under avveckling. I det höga tempot,
tillgängligheten och tekniken vi har idag kommer du troligen halka efter om du
står stilla allt för länge...
Finn ditt Mästerskap
Lär dig att se nya perspektiv och möjligheter. Jag brukar hävda att livet är en
ständig renovering och du blir aldrig färdig. Det är lika bra att vänja dig vid
tanken. Det som var bra i förrgår funkar kanske inte längre idag. Det som
räckte för att vinna igår är inte tillräckligt i dagens företagsklimat. Du behöver
hela tiden vara steget före.
Det som räckte för att vinna igår är inte tillräckligt i dagens företagsklimat. Du
behöver hela tiden vara steget före.
”Vi behöver inte din hjälp här!”
Edvard Deming (1900-1993) känner du kanske igen som en förgrundsfigur
inom kvalitetsstyrning och arbetet med ständiga förbättringar. Det berättas
bland annat att han kom till bilfabrikanterna i Detroit och förde fram sina teser
och fick till svar: ”Vi behöver inte din hjälp här.” Han gav inte upp utan åkte
istället till Japan och resten är historia. Dessutom en framgångsrik historia
bland annat för Toyota och flera andra japanska företag.
Var öppen för andra men lita på dig själv. Och ha uthållighet.
Ställ dig frågor som:
Hur kan jag bli ännu bättre?
Vad skulle jag kunna göra i stället?
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Kopiera gärna och sprid så länge källan kvarstår.
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