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Célkitűzés

Ma mit tennél, ha 

biztosan tudnád, hogy 

mindez sikerülhet?!

Hámori Blanka



1. Mit akarsz igazán?
A legfontosabb pontja a tervek megvalósításának a 
cél jó meghatározása. Hiába van nagyszerű hajód és 
szuper legénységed (= erősségek és támogatók), és 
remek széljárás (= lehetőségek), ha nem tudod, hova 
is szeretnél hajózni, és nincs egy tervezett 
útvonalad, szinte biztosan nem érsz célt!
 
A "REMEK"-cél (az angol "SMART" cél 
megfelelője) meghatározás módszere segít, hogy jól 
határozd meg a célod. A "rossz" cél ugyanis 
megfoghatatlan, pontatlan és épp ezért nem is 
elérhető, nem hozhat sikerélményt. A 
"REMEK"-cél ellenben:
 
Reális
Előrevivő
Mérhető
Elosztott
Konkrét
 
Mit is jelent mindez?

A  "REMEK"-cél meghatározása



 
1. Reális-e a célod? Elérhető, megvalósítható? Ha 
például 30 kiló felesleggel rendelkezem, akkor a 
félév múlva fitnessmodell alak nem reális, de 15 kiló 
ledobása igen
 
2. Előrevisz, fejleszt engem? Az a jó, ha nem túl 
könnyű, hanem valami fejlődéssel és tanulással jár a 
folyamat!
 
3. Mérhető a célom? Tudni fogom, hogy elértem? A 
"sikeres akarok lenni" egy megfoghatatlan cél. A "4 
publikáció 1 év alatt" már mérhető. Irj le számokat!
 
4. Elosztott-e a célom? Tudom-e kis célokra 
(rövid- és középtáv) bontani a nagy célt? Az a jó, ha 
igen és ezeket konkrét időpontokhoz tudom kötni.
 
5. Konkrét cél kell: a "boldogság", "siker", 
"elismertség" szavakat próbald lecserélni 
kézzelfogható tényekre, és lehetőleg érzelmeket is 
köss hozzá!
 
Az érzelmeknek jelentőssége van a célkitűzésben, és 
annak is, hogy AKTÍV CSELEKVÉSBEN 
gondolkodj!



2. Töltsd fel 
vibrálással!
Ha megfogalmaztad a célod, most próbáld átírni 
úgy, hogy "én + cselekvés" képletben szerepeljen a 
füzetedben. Például a "Havonta +100.000 Ft 
elérése fél év múlva" egy vállalkozónál elég jó cél, 
mert mérhető, reális stb... de jobban hangzik így: 
"Fél éven belül 100.000 Ft-tal növelem a 
bevételeim, és az ehhez szükséges teendőket 
aktívan elvégzem mindennap."
 
A teendők meghatározása szintén fontos lesz, lásd 
később.
 
A cél meghatározásához azonban elengedhetetlen, 
hogy érzéseket és vibrálást kapcsolj a célodhoz! 
Képzeld el, hogy már megvalósult az álmod! 
Hogyan érzed magad? Hogyan telének a napjaid? 
Mi változna még az életedben? Próbáld minél 
jobban körülírni és naponta idézd fel ezt az érzést!

Aktivitás és érzelmek!



3. Mit tennél ma meg?
"Mit tennél ma meg, ha BIZTOSAN tudnád, hogy
mimdez sikerülhet?" 
 
Néha az álmaink túl nagy falatnak tűnnek vagy
félelmek akadályoznak, hogy elinduljunk feléjük. A
bizonytalanság ellen a legjobb megoldás a
CSELEKVÉS! Tedd fel magadnak a fenti kérdést,
és gyűjtsd össze azokat a teendőket, amiket meg kell
tenned a célodért! Húzd alá, amiben már jó vagy!
Karikázd be, amihez még infot kell gyűjtened vsgy
fejlődnöd kell valamiben!
 
Most priorizáld a teendőket és jelöld be, miket
kivitelezel biztosan a következő 1 hónapban,
aztán húzd alá, amit a következő héten
csinálsz meg, és válassz ki egy teendőt,
amivel már MA beindítod a gépezetet!
 
 

Készíts mérföldkőtervet!
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