
 

 

12-те споразумения на “Приятел за цели” 
 

1. Съгласявам се да отделям по 20 минути всяка седмица за телефонен разговор, независимо 
дали съм готов с целите си и независимо дали съм действал по тях или не. 

2. Нашият ден и час за седмично “чуване” е: ………………………………………... 

3. Мое задължение е да прекъсна приятеля за цели по време на разговора, ако не спазва 
структурата и минава над 10 мин. Свободна дискусия по целите е възможна след 
структурирания преглед и ако двамата сме съгласни и имаме време. 

4. Моята цел е да задавам въпроси. Няма да се опитвам да давам съвети, освен ако приятелят 
за цели не ме е помолил за това. 

5. Когато ми задава въпроси ще отговарям кратко и ясно, като ще се стремя да не разказвам 
истории. 

6. Мое задължение е да върна приятеля си към целите, ако е отпаднал и не действа по тях. 
Това ще направя ненатрапчиво и без осъждане, като се опитам да се свържа с него и да 
разбера какво се е случило. 

7. Ще отделям половин ден на всеки 90 дни, за да прегледам изминалото тримесечие и да 
планирам следващото заедно с приятеля си за цели. 

8. Ще отделям време един път годишно за преглед на моите визии и 90-дневни цели заедно с 
приятеля си за цели. 

9. Ще се старая да подкрепям приятеля си за цели дори, когато не разбирам неговите цели или 
начините за постигане. 

10. Целите на моя приятел са конфиденциални и аз няма да ги споделям с други хора. 

11. Моето намерение е да следвам системата дългосрочно и да проявявам фокусиран интерес 
както към моите, така и към целите на приятеля си. 

12. Желанието ми е в дългосрочен план да изградим доверие и да мога да споделям с приятеля 
за цели всичките си цели, независимо дали са професионални или лични. 

 

  Дата: ……………………… 

 

Име: ……………………………………… 

 

Подпис: ………………………………… 

 

Име: …………………………………………… 

 

Подпис: ………………………………………… 

 

 


