
 

ПОРАДИ «ЯК МИ ДОСЯГАЄМО МЕТИ»  

 Доктор філософії та психолог Гайді Грант-Галворсон у виданні «Успішні. Як ми  

досягаємо мети» ділиться конкретними порадами, як досягати поставлених цілей. В  

українському перекладі від видавництва «Наш Формат», що нещодавно побачив світ,  

йдеться про всі підводні камені людської психології, які заважають нам досягати мети.   

«То як же нам ставити  цілі так, аби вони не залишалися лише мріями? Оптимальна  

стратегія в постановці цілей – позитивно думати про те, як усе складеться, коли ви їх уже  

досягнете, однак реалістично ставитися до того, як саме ви до цих цілей ітимете».  

Формуйте ціль якомога конкретніше.  «Скинути 3 кг»  набагато краще, ніж  «трохи  

схуднути»,  оскільки це дає вам уявлення про те, як буде виглядати ваш успіх. Точно  

знаючи, чого ви хочете, ви збережете мотивацію доти, доки не досягнете свого. Уникайте  

цілей на кшталт «докласти максимум зусиль» – вони занадто примарні й тому зовсім не  

мотивують.  

Обирайте складні, але реалістичні цілі.  Ставте високу планку, бо труднощі (якщо  їх,  

звісно, можливо подолати)  –  це дуже ефективна мотивація. Але не забувайте: якщо  

поставите зависоку планку, ви, може, і досягнете своєї мети, однак далі не підете. Немає  

людини, яка б запланувала скинути 2 кг, а зрештою схудла на 10.  

Думайте  «навіщо»  або  «що».  Про цілі можна думати двома способами: абстрактно  

(«навіщо я це роблю») та конкретно («що саме я роблю»). Наприклад, якщо вам потрібно  

навести лад у шафі, цю задачу можна сформулювати як  «організувати простір»  (тобто  

навіщо), а можна – «викинути одяг, який не ношу» (тобто що).  

Думайте про цілі в контексті  «навіщо», коли вам потрібно зберегти мотивацію  або  

уникнути спокус. Думайте про цілі в контексті «що», коли ваша задача особливо складна,  

незнайома або потребує тривалого опанування нових навичок. 

Мисліть позитивно, однак реалістично оцінюйте можливі труднощі.  Віра у власні  

сили допомагає створити та  підтримати мотивацію. Та незалежно від мети, не варто  

недооцінювати труднощі на шляху до  її досягнення. Більшість дійсно чогось вартих цілей  

потребує часу, планування, зусиль та наполегливості. Вважаючи, ніби все саме має  

приплисти вам до рук, ви виявитеся не готовими до труднощів, і це може стати причиною  

невдачі.  

Використовуйте методику мисленнєвого контрастування. Думаючи про встановлення  

нової  мети, обов’язково уявляйте не лише прекрасні наслідки  її  досягнення, а  й  

перешкоди, що стоятимуть на вашому шляху. Такий процес мисленнєвого контрастування  

не лише допомагає зрозуміти, чи справді та чи інша ціль варта ваших зусиль, а й здатна  

активувати мотиваційні системи і максимально посилити вашу відданість визначеній меті.  



Спробуйте дізнатися, якої  ви думки про власні здібності. Цілі, що ми ставимо собі,  

сформовані здебільшого нашими переконаннями про самих себе. Якщо є привабливі для  

вас цілі, яких ви чомусь досі уникали, настав час спитати себе чому. Наскільки ви  

впевнені, що ваші переконання  правильні? Чи можна поглянути на ситуацію з іншого  

боку?  

Усвідомте, що ви можете змінитися. Вірити в те, що ви досягнете мети,  –  важливо.  

Однак настільки ж важливо  й  вірити в те, що ви здатні навчитися того, чого не вмієте.  

Багато хто вірить, що рівень інтелекту, особистість і статура незмінні – хай що ми робимо, 

а поліпшити ці характеристики неможливо. Переконавши себе у цьому, ми прагнемо лише  

тих цілей, які дозволяють нам швидше самоствердитися, а не розвиватися та  

вдосконалюватися. На щастя, результати десятків років досліджень свідчать, що це  

переконання абсолютно хибне: насправді людина здатна змінитися, і наукові дані це  

доводять.  

Попіклуйтеся про своє середовище.  Слова, що ми читаємо, об’єкти, котрі бачимо,  

люди, з якими взаємодіємо,  –  практично  все, із чим ми маємо справу в навколишньому  

середовищі, може активувати підсвідому мету. Цілі інших людей також можуть «заражати»  

нас, наче епідемія.  

Використовуйте тригери, щоб активувати свою підсвідомість. Аби не втрачати  

мотивації, заповніть своє середовище нагадуваннями та тригерами, котрі не дадуть вашій  

підсвідомості зійти зі шляху. Простішими словами, розвісьте стікери із написами «успіх» та 

«ти все зможеш». При постановці цілей враховуйте три базові людські потреби. Не всі цілі 

принесуть вам тривале відчуття щастя і благополуччя, навіть якщо ви успішно досягнете  

їх. Посправжньому щасливими вас роблять цілі, що задовольняють базові людські потреби 

– у приналежності, компетентності та автономії.  

Пам’ятайте, що не все те золото, що блищить. Цілі, орієнтовані на зовнішнє  

підтвердження власної цінності, – наприклад, популярність, слава, багатство, — не лише  

не зроблять вас щасливими, а  й  активно послаблять відчуття благополуччя, адже  

заважають мати цілі, що дійсно принесуть вам користь. Якщо у  вас є подібні цілі, зараз  

саме слушний час почати їх позбуватися. 

Довіртеся внутрішній мотивації, адже вона запалює найяскравіший вогонь у вашій душі.  

Цілі, які ви обрали самостійно, створюють внутрішню мотивацію. Завдяки цьому ви  

отримуєте більше насолоди від процесу досягнення мети, працюєте наполегливіше,  

підходите творчо і показуєте ліпші результати. Однак цю мотивацію може зруйнувати все,  

що здається нам контролем,  –  зокрема винагороди, покарання, дедлайни та постійний  

зовнішній  тиск. Якщо ви намагаєтеся мотивувати інших, будьте  дуже обережні із  

заохоченнями.  



Будьте самостійними й автономними, тому що це живить мотивацію. Коли ми  

відчуваємо, що наші бажання враховують і нам дають право вибору (навіть ілюзорне),  

потреба в автономії  задовольняється, мотивація посилюється, а благополуччя  

підвищується.   

Якщо ви не в змозі себе мотивувати нарешті взятися до справи, спробуйте побачити  

загальну картину. Згадайте, чому мета для вас важлива. Ставте собі цілі запобігання:  

зосереджуйтеся на тому, що можете втратити в разі поразки.  

Дайте публічне зобов’язання. Якщо ви публічно зобов’яжетеся досягти мети  –  це  

підвищить мотивацію. Нікому не хочеться порушити обіцянку, дану привселюдно. Однак  

не забувайте, що ця методика ефективна, допоки угода в силі. Щойно вона завершується,  

мотивація послаблюється.  

Уся справа у виконанні. Частіше за все ми точно знаємо, що робити, аби досягти цілі,  

однак чомусь ніяк не можемо цього зробити. Зосередитися на виконанні  –  це ключ до  

успіху.  

Ловіть момент. Враховуючи наш завантажений  графік і кількість цілей, не дивно, що ми  

регулярно втрачаємо можливості, оскільки банально не помічаємо  їх. Щоб досягти мети,  

потрібно вхопитися за ці можливості, перш ніж вони вислизнуть, як пісок крізь пальці. 


