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ДавіД СаквареліДзе: 
Я не боюсЯ називати імена, але 
тільки Якщо є конкретні факти 
злочину

7258 W.  FOSTER AVE,  CHICAGO,  IL  60656 |  708-831-5870 |  WWW.ROYALSUSHIONLINE.COM

ALL YOU CAN EAT

LUNCH $15.99
Mon-Fri | 11am-3pm

DINNER $19.99
Mon-Sun | 3pm-9:30pm

ALL DAY $19.99 Sat-Sun

Dine in only. Must mention coupon 
before ordering. Before tax. Cannot 
combine with any other offer. *One 
coupon per table. Exp 12/31/201515% off 
Dine in only. With purchase of $55 
or more *One coupon per table. Be-
fore tax. Must mention coupon be-
fore ordering. Cannot combine with 
any other offer. Exp 12/31/2015

$10off 
ALL YOU CAN EAT

LUNCH $15.99

Grand 
   Opening!
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Будь-яка нормальна і здорова люди-
на прагне до чогось в житті. Ми ста-

вимо цілі. Але чи завжди вони досягають-
ся? Що заважає нашим цілям стати ре-
альними?

Є кілька ефективних стратегій поста-
новки і досягнення цілей. Якщо суворо 
дотримуватися правил, то цілі досягають-
ся. Основна проблема полягає в тому, що 
людині не вистачає мотивації, і вона схо-
дить з дистанції. У результаті даремно ви-
трачено багато сил і ресурсів, а «віз і нині 
там». Краще вже було не починати, а за-
мість цього витратити енергію можливо 
на менш амбітну мету, але досягти її. Але 
якщо ви хоча б поставили мету і йшли до 
неї якийсь час, це вже добре. Багато хто 
навіть її сформулювати правильно не мо-
жуть, що вже говорити про її досягненні.

Так що ж потрібно для досягнення 
мети?
1. Правильно сформулювати мету.

2. Скласти план дій.
3. Знайти в собі сили і ресурси для здій-

снення плану.
Як правильно сформулювати мету? 

Вкажу стисло кілька критеріїв
правильно сформульованої мети.
Мета повинна бути сформульована по-

зитивно, чітко, конкретно, і з датою, до 
якої вона буде виконана. Наприклад, до 
27 листопада 2015 у мене буде свій книж-
ковий магазин в Чікаго з двома працівни-
ками і чистим доходом в 10 тис. Доларів 
на місяць.

Ось приклад неправильної мети: до 
кінця року я перестану хворіти. Відразу 
три помилки в одній формулюванні. По-
перше, «до кінця року»–це не конкретно. 
До кінця якого року, і що означає його кі-
нець: 15 грудня, 31 грудня? По-друге, такі 
слова, як: перестати, припинити, відмови-
тися, звільнитися, кинути (наприклад, ку-
рити), а також частка «не» говорять про 
негативну формулюванні. Ви говорите 
собі, чого ви не хочете, але не уточнює, а 
що ж буде замість цього. І по-третє, «хво-
ріти»–теж не досить конкретно. Правиль-
ний варіант міг би бути таким: до 31 груд-
ня 2015 замість колишньої проблеми у 
мене буде здорова нирка і це підтвердить 
такий-то аналіз з таким-то значенням 
такого-то параметра (потрібне вставити).

Ще один типовий приклад неправиль-

ного формулювання: я стану щасливою. 
Тут не вистачає додати, зовнішніх крите-
ріїв перевірки і конкретики. Що таке «щас-
ливою»? У чому це виявиться, не тільки у 
внутрішніх відчуттях, а й у зовнішньому 
світі? Коли це відбудеться? Бо якщо дати 
немає, тоді, швидше за все це залишиться 
нездійсненною мрією. В одному з наступ-
них випусків, до речі, розповім, як пере-
творювати мрію в реальність, користую-
чись стратегією Уолта Діснея. А зараз, по-
вертаючись до цієї мети, її можна було б, 
наприклад, сформулювати так: до 21 бе-
резня 2016 я стану щасливою і виразить-
ся це в тому, що я знайду собі партнера і 

вийду за нього заміж, підніму рівень своєї 
зарплати на поточній роботі з Х на У, і мі-
німум три мої подруги, які мені говорять 
правду, скажуть, що ніколи ще не бачили 
мене такою щасливою.

Далі ви складаєте план дій на перші 
два тижні у вигляді таблиці, вішаєте її на 
видному місці і ставите галочки, коли за-
кінчили кожен етап плану. Галочки допо-
магають підняти мотивацію і знайти сили 
для продовження руху вперед. Корисно 
періодично подумки проживати досягнен-
ня мети, це теж посилює мотивацію.

 
Успіхів вам у ваших цілях!

як Ставити цілі так, щоб вони 
наСПравДі ДоСягалиСя?
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Multi-Million Dollar 
Producer/Broker

Інна Гашпар
847-922-9478 

$359,000 BUFFALO GROVE 
Townhouse:  Дуже красивий і повністю 
оновлений townhouse.3 спальні, 2.5 ванни, 
закінчений basement, гараж на 2 машини, 
прекрасне місце і кращі школи.
$158,900 VERNON HILLS 
Townhouse: 2 спальні, 2 ванни, гараж, 
велика кухня з вікном, камін, склепінчаста 
стеля. Townhouse побудований в 1993 році, 
розташований далеко від великих доріг. 
Stevenson High Schools. 
$97,000 GLENVIEW  Квартира: Велика 
односпальна квартира з балконом в будин-
ку з ліфтом, дуже хороші школи. У коплексі 
басейн і тенісні корти. дозволено здавати в 
оренду, чудова покупка для інвесторів.

Є кілька пропозицій для тих, хто шукає квар-
тиру в оренду. Телефонуйте за додатковою 

інформацією 847-922-9478 (direct line)

3137 DUNDEE RD, 
NORTHBROOK, IL 60062
inna@realtyadvisorsnorth.com

!

КОНСУЛЬТАЦІЇ З УСІХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕРУХОМІСТЮ 
CERTIFIED SHORT SALE SPECIALIST

$374,900 NILES Будинок: 
3 спальні + loft, 3 ванни, гараж, великий 
двір, красива Family room з каміном. 
Ванна з джакузі. Цікава нестандартна 
планіровка.
$589,900 GLENVIEW Будинок: 
6-квартирний будинок у хорошому 
стані, побудований в 1991 році. Всі 
квартири здані в оренду. 
$226,900 ARLINGTON HEIGHTS 
Townhouse: 3 спальні, 2.5 ванни, гараж, 
велика кухня, в майстер спальні walk-in 
closet і дуже велика ванна в якої душ і 
окремо bathtub. Нові система опалення 
та кондиціонер. Чудові школи. 


