TWÓJ BIZNES
I CELE

Żyjemy we wspaniałych czasach chyba nigdy w historii
ludzkości nie mieliśmy do dyspozycji takiego wachlarza
możliwości jak obecnie prawdę mówiąc jest tyle ciekawych i
pożytecznych rzeczy do zrobienia, że umiejętność wyboru
między nimi może się okazać czynnikiem warunkującym
wszelkie nasze osiągnięcia życiowe być może jak większość
ludzi czujesz się przytłoczony nadmiarem zajęć i brakiem
czasu, gdy tylko usiłujesz nadrobić zaległości nowe zadania i
obowiązki narastają w niczym przypływ morza stąd też nigdy
nie będziesz w stanie zrobić wszystkiego co powinieneś
nigdy nie zdołasz wyrównać zaległości chcąc nie chcąc
zawsze będziesz się spóźniał z wykonaniem niektórych
zadań i obowiązków niewykluczone, że z wieloma.
W dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji pomagają
nam jasno sprecyzowane cele. Zaledwie 3% dorosłych jasno
określa i zapisuje swoje cele Osoby te osiągają 5 a nawet 10
razy więcej niż ludzie o tym samym lub lepszym
wykształceniu i zdolnościach, którzy jednak z niewiadomych
względów nigdy nie zadali sobie trudu, aby precyzyjnie
określić czego pragną. Poniżej Krok po Kroku określ i zapisz
swoje cele, następnie zapisz je w tabelce.
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KROK PO KROKU

KROK 1
Sprecyzuj czego chcesz

KROK 2
Zanotuj to

KROK 3
Wyznacz końcowy termin osiągnięcia

KROK 4
Sporządź listę czynności koniecznych do osiągnięcia celu

KROK 5
Nadaj liście formę planu

KROK 6
Zacznij natychmiast działać

KROK 7
Rób codziennie coś co przybliży Cię
do głównego celu

TWÓJ BIZNES
I CELE
A JAKIE SĄ TWOJE WYBORY I CELE?
Użyj tabeli na drugiej stronie, aby ustalić
swoje cele za 5 lat. Wyobraź sobie, że
spotkałeś kolegę, zajomego, którego nie
widziałeś przez 5 lat i odpowiedz w
poniższych tabelkach na jego pytanie, co u
Ciebie słychać?

Zanim przejdziesz do poniższej tabelki, to zapisz gdzie jesteś
teraz ? Ustal swoje położenie w skali od 1 do 10. (10 oznacza
najlepsze położenie)

Sukces w Biznesie
Niezależność finansowa
Rodzina i relacje
Zdrowie i kondycja fizyczna

TABELKA
SUKCES W BIZNESIE:

RODZINA I RELACJE:

NIEZALEŻNOŚĆFINASOWA:

ZDROWIE I KONDYCJA
FIZYCZNA:

