6+1 kulcskérdés 2011 elején
Van egy kedves ismerősöm, aki minden évkezdetkor néhány napot azzal tölt, hogy
átgondolja az előző évet, de a mi még fontosabb, kitűzi céljait a következő évre. A
dolog az ő magánéletében működik, és nem csak nála, hiszen az üzleti életben is
évről évre megtervezzük céljainkat, megtervezzük mit szereténk elérni.
Mind az üzleti életben, mind a magánéletben kulcsfontosságú, hogy tudjuk, merre
tartunk, mi a célunk, és hogy tudjuk, hova akarunk eljutni.
Válaszoljon az alábbi 7 kérdésre és az előttünk álló évben sokkal világosabb,
egyértelműbb, előremutatóbb, fókuszáltabb lesz mindennapi élete, foglalkozása,
hivatása! A kérdéseket a könnyebb válaszadás kedvéért, egyes szám második
személyben fogalmaztam.
Ha a válaszokat emailben elküldi nekem, akkor válaszolni fogok néhány, csak Önnek
szóló, a célelérést segítő javaslattal.
1. Mi a 3 legfontosabb célod 2011-ben? (lehetőleg az egyik legyen valami, olyan,
ami pénzben is mérhető, pl. x Ft bevétel vagy jövedelem, vagy Y Ft/hó vagy /év)
2. Hogyan változik meg az életed a megvalósított célok következtében? (ha nem
változik meg, lehet, hogy más célt kellene választanod?)
3. Mit gondolsz, mik azok a legnagyobb akadályok, amik lelassíthatják, vagy
megakadályozhatják a 2011-es céljaid valóra váltását? (sorolj fel minél többet, de
legalább 5 db-ot. [Minél egyértelműbbek ezek az akadályok, annál inkább képes
leszel legyőzni őket])
4. Mit gondolsz, ezeknek az akadályoknak milyen hatása van személyedre, az
életedre vagy a cégedre? (a válasznál gondolj az egészségedre, a kapcsolataidra,
az élettől kapott örömökre és hatolj minél mélyebbre! [Minél nagyobb ez a hatás,
annál inkább könnyebb lesz áttörni ezeket az akadályokat])
5. Hogyan fogod érezni magad 1 év múlva, amikor - azután, hogy elérted minden
célodat - visszatekintesz az évre? (Milyen érzés lesz? Szerinted, mi lesz a
legnagyobb dolog, ami történt veled az évben?)
6. Most hol tartasz az életedben és a cégedben? (Az erre a kérdésre adott válaszok
mutatják meg, mit kell tenned a céljaid eléréséhez, tehát légy őszinte!)
7. Szeretnéd, hogy megbeszéljünk egy, díj nélküli „AZ ELKÉPZELÉSTŐL A
MEGVALÓSÍTÁSIG” személyes coaching találkozót? (segítek neked, hogy még
egyértelműbb, még fókuszáltabb, még motiváltabb legyél az előttünk álló évben.
A telefonszámom 30/ 274 6550, az email címem lent olvasható)
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