Cześć!
Przygotowałam dla Ciebie arkusz z pytaniami, dzięki któremu wyznaczanie przez Ciebie
celów EKO SMART będzie dla Ciebie proste i przyjemne. Możesz go stosować do celów
zawodowych oraz prywatnych – to Ty decydujesz! Pamiętaj, że cele napędzają Twoją
motywację, wiążą się też z pewnością siebie i motywacją (Locke i Lathan, 2006).
A co chyba najważniejsze – kiedy wiesz, jak skutecznie
wyznaczać cele, zaczynasz działać, a następnie na Twoim
osobistym koncie pojawiają się osiągnięcia,
które bezpośrednio wpływają na Twoje poczucie szczęścia
(zobacz wpis Jak być szczęśliwym?).

„Wygrywa tylko ten,
kto ma jasno określony cel
i nieodparte pragnienie,
aby go osiągnąć”
Napoleon Hill

Gotowa na podróż z ustalaniem własnych celów? Do dzieła!

Na początku określ swój cel zgodnie z zasadami SMART. Odpowiedz na poniższe pytania:

S – Skonkretyzowany: Co dokładnie chcesz osiągnąć?

M – Mierzalny: Po czym poznasz, że cel został osiągnięty?
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A – Ambitny: Co będzie dla mnie wyzwaniem?

R – Realistyczny: Czy Twój cel jest osiągalny? Skąd to wiesz?

T – Terminowy: Kiedy osiągniesz swój cel?

Zapisz wyznaczony cel SMART poniżej.
„Nie pozwól obawie o to, ile
zajmie osiągnięcie czegoś,
przeszkodzić Ci w robieniu tego.
Czas i tak upłynie, a możemy
równie dobrze wykorzystać go
w najlepszy możliwy sposób”
Earl Nightingale

Teraz pora sprawdzić, czy Twój cel jest
ekologiczny. Odpowiedz na poniższe pytania:

Czy ten cel jest zgodny z Twoimi wartościami?

Jak bardzo ten cel jest ważny dla Ciebie? Określ na skali 1-10.

Jak duży masz wpływ na realizację tego celu? Określ na skali 1-10.

Czy cel jest określony w sposób pozytywny (bez negacji)? Jeśli nie, to spróbuj go
przeformułować.

Czy Twój cel ma optymalny rozmiar (nie za duży – podziel go na mniejsze cele pośrednie;
nie za mały – włącz go do większego celu)?
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Jakie uczucia budzi w Tobie osiągnięcie tego celu?

Jakie konsekwencje (pozytywne/negatywne) będzie miało osiągnięcie celu
dla Ciebie i Twojego otoczenia?

Jakie widzisz zagrożenia w osiągnięciu tego celu? Jak można im zapobiec?

Na ile ten cel jest spójny z Twoimi celami długoterminowymi
(np. tym, jak widzisz swoje życie za 5-10-15 lat)?

Mam nadzieję, że zdobyta wiedza i wykorzystanie gratisu, zaowocują fantastycznymi
osiągnięciami w sferze zawodowej i prywatnej. Udanego planowania i działania!
Daria
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