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The 5 step goal
success guide

Get the information you need and thrive

5 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΠΕΤΥΧΕΙΣ ΚΑΘΕ ΣΤΟΧΟ

Αρχικά θα σου δώσω τα 5 βήματα τα οποία είναι και με σειρά
προτεραιότητας! Θα σου δώσω όμως ακόμα και το φύλλο στο οποίο
μπορείς να συμπληρώσεις τις πληροφορίες που θα σου ζητήσουν τα
5 βήματα αυτά. ΄Ετσι τίποτα δεν θα αφήσεις στη τύχη! 
 
1. Θέσε το στόχο σου ο οποίος θα πρέπει να είναι πολύ
συγκεκριμένος.
2. Αναρωτήσου για λίγο και ανακάλυψε τους λόγους για τους οποίους
θες ο στόχος αυτός να επιτευχθεί. ( Το μυστικό είναι οι λόγοι να
αφορούν εσένα και όχι κάποιον άλλο.)
3. Σκέψου την ακριβή ημερομηνία που θα ήθελες ο στόχος να έχει
επιτευχθεί. Σημείωσε τη κάπου ή στο φύλλο που σου έχω παρακάτω.
4. Τσέκαρε ότι ο στόχος σου είναι S.M.A.R.T ( Specific, Measurable,
Achievable, Realistic & Time-bound. Συγκεκριμένος, Μετρήσιμος,
Επιτεύξιμος, Ρεαλιστικός και Χρονικά Καθορισμένος.)
5. Σκέψου και σημείωσε το πιο μικρό βήμα που θα μπορούσες
αμέσως μετά να κάνεις για να φτάσεις πιο κοντά στο στόχο αυτό!
Σκέψου ακόμα ένα...
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HOW TO...

Steps that take you
closer to your dream
life.

Make Things
Happen



my Goal Log

2. Οι τρείς κυριότεροι λόγοι που θέλω να τον
πετύχω:
 
α.
 
β.
 
γ.
 
3. Θέλω να τον έχω πετύχει μέχρι: (Ημερομηνία)
 
 
4. Ο στόχος μου είναι:
 
Συγκεκριμένος           Μετρήσιμος            Επιτεύξιμος
 
Ρεαλιστικός             Χρονικά Καθορισμένος
 
5. Tο πρώτο πιο μικρό βήμα που χρειάζεται να
κάνω για να φτάσω πιο κοντά στο στόχο μου είναι: 
 
α...
 
 
και ένα ακόμα είναι...:
 
β...

Ημερομηνία:
Στόχος Νο: 
 
1. Ο Στόχος μου είναι:
 
 
 
 

 
Συνέχισε έτσι...

Take the next step.
Make opportunities

Contrary to popular belief, great opportunities don't just rely on sheer
luck. New jobs, great business ideas, and the right people–you have to

develop habits to attract them at the right place, at the right time.

www.mariamisyri.com
Find your own way to thrive

Start living the life you love
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