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O czym marzysz? Mo˝e o tym, by posłaç dzieci na 
studia, pokrywajàc koszt ich nauki…  

Mo˝e o tym, by kupiç najnowszy model mercedesa... 
Albo przejÊç na emerytur´ w wieku 50 lat....  

A mo˝e, ˝eby zarabiaç 600 000 zł rocznie  
lub kupiç nowy dom...  

A mo˝e o awansie na pozycj´ Soaring, Sapphire  
lub Diamond Managera…  

Jak zmieniç swoje marzenia w rzeczywistoÊç? 
Wyznaczajàc sobie cele. Kiedy poznasz i zastosujesz 

w praktyce proces wyznaczania celów, b´dziesz  
w stanie osiàgnàç niemal wszystko,  

czego zapragniesz.

Zmień marzenia w rzeczywistość
1. Zapisz cel
Kiedy cel jest zapisany, pomaga nam to koncentrowaç si´ na tym, 
co naprawd´ wa˝ne, ignorujàc to, co tylko rozprasza; cel, który nie 
został zapisany, pozostaje tylko marzeniem!

2. Bądź konkretny/- a
Upewnij si´, ̋ e masz kontrol´ nad swoimi celami, ̋ e sà one mierzal
ne, i wyznacz termin ich osiàgni´cia. Na przykład, nie masz kontro
li nad tym, ilu klientów detalicznych kupi od ciebie produkty. Pod 
twojà kontrolà jest natomiast iloÊç wysiłku, jaki wło˝ysz w sprzeda˝. 
Zamiast stwierdziç: „W tym roku chc´ sprzedaç wi´cej produktów 
Sonya”, powiedz: „W tym roku chc´ sprzedaç 200 palet Sonya”.  
I wreszcie, cel musi mieç wyznaczony termin realizacji: je˝eli twoim 
celem jest sprzeda˝ 200 palet Sonya przez rok, a w ciàgu pierwszych 
9 miesi´cy sprzedałeÊ/aÊ tylko 100, wiesz, ̋ e musisz zwi´kszyç wy
siłki, aby osiàgnàç postawiony sobie cel.

3. Bądź realistą
Zwykle stawiamy sobie zbyt ambitne cele i w chwili, gdy 
uÊwiadamiamy sobie, ̋ e nie uda nam si´ ich realizacja, odczuwamy 
frustracj´. Lepiej jest najpierw wyznaczyç sobie cel bardziej reali
styczny, jako wst´p do kolejnych, bardziej ambitnych. 

4. Niech będzie to T WÓJ cel
Upewnij si´, ̋ e twoim celem jest coÊ, czego pragniesz TY, a nie ktoÊ 
inny. Tylko wtedy b´dzie on stanowił dla ciebie motywacj´, by daç  
z siebie wszystko na drodze do jego osiàgni´cia. 

5. Opracuj plan działania
Oznacza to podzielenie głównego celu na seri´ mniejszych celów. 
Rozbij cel na poszczególne kroki, potrzebne, aby go osiàgnàç. Dzi´ki 
temu b´dziesz wiedzieç, co robiç tydzieƒ po tygodniu, miesiàc po 
miesiàcu, by spełniç swoje marzenia.

6. Analizuj i  koryguj
Analizujàc nasze cele i post´py, jakie czynimy, jesteÊmy w stanie do
konywaç stosownych korekt, tak by cele odpowiadały rzeczywistoÊci 
oraz naszym prawdziwym pragnieniom.

Potraktuj nowy rok jako czas nowego poczàtku: 
zacznij zmieniaç swoje nadzieje i marzenia  

w rzeczywistoÊç – ju˝ od dziÊ!


