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ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ 

 

 Значението на целите и на мотивите зад тях 

 Едва ли познавате човек, който да не си е поставял цели. За 

съжаление са малко онези, които поставят цели така, че да ги постигнат 

успешно. 

 Първото и най-важно нещо за една истинска цел е тя да означава 

нещо за вас. Трябва да ви мотивира истински, дълбоко и отвътре – така 

че, когато нещата загрубеят, да не загубите кураж. 

 Има много причини целта ви да бъде сваляне на килограми; 

замислете се над тези причини, защото те ви насочват към успеха. Може 

би видът ви носи несигурност или вътрешно недоволство; или сте 

притеснени за здравето си и за влиянието на килограмите върху тялото; 

или искате да впечатлите някого или да накарате друг да ревнува... 

Каквито и да са мотивите, помислете за тяхната сила. Намерете причини, 

достатъчно големи, за да ви карат да се придържате към плана и към 

действията. Така нещата ЩЕ СЕ СЛУЧАТ. 

 Не се притеснявайте, ако сега просто не е най-подходящото време 

да се концентрирате върху собствената си трансформация. Достатъчно 

е да сте честни със себе си и да знаете какво да очаквате. Резултатите 

са отражение на вашите действия. 

 Ако имате нужда от помощ при избистрянето на целите си, 

споделете го. Особено за участниците на дистанционен вариант, 

самостоятелното поставяне на цели може да е трудна задача. Не се 

колебайте да пишете и споделяте, за да ви помогнем в този процес. 

 Горещо препоръчваме вече осъзнатата цел да бъде записана на 

малък лист хартия, който да пазите в портмонето или чантата си, или да 

закрепите на огледалото, или на вратата на хладилника. Изберете място, 

на което ще я прочитате поне няколко пъти на седмица. Поддържането 

на съзнание за целта ще стимулира волята ви и ще работи за вашия 

успех, особено в по-трудните моменти и когато се налага да направите 

избор. 
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 Разбира се, важно е и да се наслаждаваме на живота. Не е нужно 

да бъдете в постоянно състояние на самоограничения. Научете се как да 

извличате най-доброто от вашия социален и семеен живот, срещите с 

приятели, атмосферата на работа. Преоткрийте себе си в ежедневието 

благодарение на новата мотивация (заради страхотната цел, която сте 

си поставили) и силата на вашите нови тайни оръжия – полезните навици. 

 Как да си поставите цели? 

1. Бъдете сигурни, че е нещо конкретно. Използвайте числа и 

размери, за да си набележите цел. 

2. Направете така, че да можете да измервате прогреса си. 

Трябва да сте наясно, когато целта ви е постигната. 

3. Нека целта ви е свързана с действие. Запишете си цел, която е 

положителна и зависеща от вашите действия да я постигнете. 

4. Изберете разумна цел. Звучи странно, защото ви се иска само 

най-доброто; въпреки това, успехът изисква да сте искрени към 

себе си. За няколко седмици едва ли ще постигнете оптимално 

тегло или отслабнете с 25 кг, но пък можете да дадете много 

добро начало на процеса. 

5. Определете срок. Трябва да поставите срок за постигане на 

целта. Това е целта на програмите за промяна – в тях ви е 

заложен краен срок. 

 Ето няколко съвета при записването на целта: 

 Зле написана цел: 

Искам да отслабна. 

  Добре написана цел: 

 Ще тежа 68 кг (8 кг под сегашното ми тегло) след 4 седмици. 

 Страхотно написана цел: 

Tежа 68 кг след 4 седмици чрез подобряване на хранителните ми 

навици, повече сън,редовно движение и упражнения поне 3 пъти 

седмично. 

 Можете да добавите емоции към целта си, например „Чувствам 

страхотно, когато тежа 68 кг”, защото това добавя позитивизъм към целта, 

когато я четете. По този начин ще визуализирате целта си като вече 

изпълнена („Аз ще” или „Аз съм”, вместо „Аз искам да”), ще бъдете 

конкретни (определено тегло), позитивни („колко ще тежите”, вместо 
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„колко ще загубите”) и ще посочите действия, чрез които ще го 

постигнете (напр. „упражнения поне 3 пъти седмично”). 

 Запомнете, че поставянето на добри цели е голяма част от 

успеха. 

 И така, заемете се със записването на собствената си цел. Ако 

имате нужда от помощ, очакваме въпросите ви. Ако е трудно да 

прецените определена цел, задайте си въпросът „Защо именно тази 

цел?” няколко пъти. Отговорите ще ви насочат дали това е истинската 

цел, която да запишете. 
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