
КАК ДА
ОПРЕДЕЛИМ
СВОИТЕ
ЦЕЛИ ?



Как да идентифицираме много важните
желания, които съществуват ?

Не е лесно да се направи този списък, така че в
края на годината да си кажете:

                            "Беше готино!"

Първо трябва да преразгледате желанията си и
тук простата техника "Списък 100" ще ви

помогне. 

Така,започваме!



„Списък на 100“. Техника на изпълнение:
 1.Подгответе няколко листа хартия

или празен бележник. Намерете
време за спокойствие и
концентрирана работа. 

Важно!
Не трябва да се разсейвате от нищо

(обаждания, хора наоколо и т.н.).
Опитайте се да 

работите в тишина. По-добре го
направете сутринта след събуждане.

 
2.Поставете задачата: „Давам се
задача да напишете всичките си

желания, мечти, цели - всичко това
Аз наистина искам да. " 

Дай
думата си, че няма да критикуваш и анализираш

записаното. Няма нужда да се опитвате да
пишете красиво и правилно.

 
3.Започнете да пишете. Бъди готов
към това, което ще бъде в главата

идват неочаквано
необичайни мисли, отдавна

забравени детски желания, мечти,
което така и не се сбъднаха.

 



4.Пишете подред, като не спирате. Ако сте
премахнали

контрола на вашата вътрешна 
критика, ще видите как мислите,

ще започне да се излива непрекъснато
поток. Имайте време да пишете;)

Ако ви хрумне: „Не знам
какво друго да напиша ”, запишете и

това също :) И продължавай.

5. Напишете поне 100 точки.
Ако искате да постигнете това отлично е

упражнение и
извлечете максимума от него- най -малко 200.

6.Сега можете да препрочетете
написано. Твоята цел -

проверете всяко желание за
вътрешен отговор.

Вслушайте се в своето
усещания. Има отговор -
ние пишем това желание
нов лист, следващ списък.
Няма отговор - оставете

стария лист.



7.Прегледайте целия списък
до самия край. Отделете време и не го правете
Вземи решение.За теб
важно е да не се дава оценка, a da
чувстватве радост, лекота,
вълнение, прилив на енергия ... Когато
вторият списък е готов, отидете на
Следваща стъпка.

8.Определете във втория списък
множество цели (няма значение дали
големи или малки
Искате ли да осъзнаете това и след
година да стане
наистина ярко и
запомнящо се. 
 Отидете на
Следваща стъпка. -Метод
разлагане. Или как
направи милион долара
или да се ожени за принц. Как
поставянето на цели се различава от
просто мечтаене? Мечтата може да
бъде каквато е и целта е-винаги нещо конкретно и
наистина постижимо.
 Ако речем
идва за нещо мащабно,
свързано с нашите желания,
мечти, живот
ценности, значи такава цел
никога не се достига в една стъпка.
Освен това понякога ни е дори трудно да повярваш, че може
да правиш милион на месец,, да купиш къща в Испания или
колата, която видя преди малко по телевизора.



Изводът е, че крайната цел трябва да се
разложи на конкретни действия и

показатели: броят на продажбите, сделки и
срещи.

 
Ето конкретен пример за завършено разлагане:

Как да направиш 1 милион долара? 
 

Тази техника работи не само в бизнеса.
Опитайте същото с личните си цели и задачи.
Ще забележите, че мозъкът ви възприема

желания резултат,не като нещо абстрактно, а
като конкретна верига от стъпки, които водят

до логичен завършек.
 

 Как да стане?

Тук на помощ идва разлагането - модел

на работа и

мислейки от обратното.

 



Да речем, че мечтаете да се ожените за

принц

Как работи разлагането за
постигане на тази цел?

1. Искате да бъдете съпруга на принц.
2. Ако искате принцът да стане твой съпругът и ти имаш нуж
от него направи оферта.
3. За това имате нужда да се срещнете и изградете
връзка.
4. И за това е необходимо той да се интересува от теб.
5. За това имате нужда да се опознаете.
6. Къде можете да срещнете принца,ако сте простосмъртен,
Баронеса фон Бон? Например,
на бала!
7. За да стигнете до това, имате нужда да станете член
благотворителна организация, или станете кореспондент
спонсор на вестник / списание и елате на бала да вземете
интервю.

8. 8.1. За да си купите билет, трябва
печелите пари.
8.2. Да бъдеш в благотворителност
организация, трябва да се присъедините.
8.3.За да стане кореспондент,трябва да се научите да пишет
добре .
Обикновено са достатъчни 8-10 стъпки разлагане и вече се
появяват няколко варианта за стартиране на движение към
целта.



Успех в постигането

вашите цели! 
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