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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7

Η ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

⇥ Η ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΥΓΧΑ-
ΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΑΣ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΤΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ  ΝΑ  ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΕ  ΤΟΥΣ  ΣΤΟΧΟΥΣ  ΣΑΣ  ΚΑΘΕ 

ΜΗΝΑ .  Είναι σημαντικό να γράφετε τους στόχους σας και είναι 
εξίσου σημαντικό να γράφετε τους λόγους για τους οποίους θέλετε 
να πετύχετε τον συγκεκριμένο στόχο. Η δύναμη που θα σας βοη-
θήσει να ολοκληρώσετε το στόχο σας βρίσκεται στους λόγους τους 
οποίους έχετε περιγράψει. Όταν έχετε έναν συγκεκριμένο στόχο 
στο μυαλό, είστε πιο κοντά στην επίτευξή του και έχοντας επίγνωση 
των λόγων για τους οποίους θέλετε να τον πετύχετε, θα βρείτε τη 
δύναμη να τα καταφέρετε. 
Το τελευταίο αλλά εξ ίσου σημαντικό πράγμα που χρειάζεστε είναι 
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139ένα σχέδιο. Μερικοί άνθρωποι μπορούν να προγραμματίσουν κάτι 
τέτοιο. Είναι σε θέση να κοιτάξουν στο μέλλον και να οραματιστούν 
τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να πάρουν όλα όσα επιθυμούν 
από τη ζωή. Παρόλα αυτά, για μερικούς από μας αυτό δεν είναι εύ-
κολο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι δυσκολεύο-
νται να ασχοληθούν με τις «λεπτομέρειες» που απαιτούνται για να 
καταστρώσουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης. Τους αρέσουν 
οι έννοιες, οι μεγάλες κουβέντες, τα μεγαλόπνοα όνειρα, αλλά δεν 
καταφέρνουν να χαράξουν μια στρατηγική, που θα τους φέρει πιο 
κοντά στην υλοποίηση όλων εκείνων που ονειρεύονται. Όταν σκέ-
φτεστε τη μεγάλη εικόνα, σίγουρα είστε στη σωστή κατεύθυνση για 
την επίτευξη των στόχων σας. Το θέμα είναι πως η επίτευξη ενός 
στόχου δεν βρίσκεται στη μεγάλη εικόνα, αλλά στις λεπτομέρειες. 
Για να μπορείτε να πετυχαίνετε πράγματα στη ζωή σας, θα πρέπει 

να έχετε στο μυαλό σας τόσο τη μεγάλη εικόνα, όσο και τις λεπτο-
μέρειες. Να σκέφτεστε τα βήματα, τους ανθρώπους, τα εμπόδια, τις 
κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν. Γι’ αυτό, να έχετε στόχους, σχέ-
δια και λόγους για να τους υλοποιήσετε. Πολλοί άνθρωποι είτε δεν 
έχουν καθόλου στόχους ή έστω κι αν έχουν, δεν τους πετυχαίνουν. 
Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους:

1. «Χάνουν» τον προορισμό τους κάπου στη διαδρομή και έτσι 
χάνουν τον αρχικό τους ενθουσιασμό ή

2. Δε γνωρίζουν ακριβώς πώς θα επιτύχουν τους στόχους τους.
Αν δεν έχετε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, εύκολα θα βρε-

θείτε εκτός πορείας, γιατί δεν ξέρετε πόσο χρόνο, ενέργεια, χρή-
μα, δεξιότητες και άλλα εφόδια θα χρειαστείτε για να φτάσετε στον 
προορισμό σας.

∆εν αρκεί να έχεις κουράγιο 
για να κάνεις κάτι γενναίο. 
Πρέπει και να το κάνεις σωστά.
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Γι’ αυτό, φίλοι μου, αρχίστε να σχεδιάζετε την κάθε σας δραστη-
ριότητα. Σε μηνιαία, εβδομαδιαία, καθημερινή βάση. Σχεδιάστε την 
κάθε σας ημέρα, τις δραστηριότητές σας. Τις επιλογές σας. Τις σκέ-
ψεις σας.
Σχεδιάστε το πώς θα απολογείστε καθημερινά στον εαυτό σας 

σχετικά με το πόσο κοντά ή μακριά βρίσκεστε από την επίτευξη των 
στόχων σας. Δημιουργήστε σχέδια και ακολουθήστε τα.
Αρκεί να μη φοβηθείτε! 

ΦΟΒΟΣ-ΕΠΙΘΥΜΙΑ: Δύο συναισθήματα κλειδιά εξουσιάζουν 
την ανθρώπινη υποκίνηση, «με αντίθετα», αλλά το ίδιο εντυπωσια-
κά αποτελέσματα.

«Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ»: Ο φόβος κοιτάζει το παρελθόν, 
ενώ η επιθυμία ατενίζει το μέλλον.

               Αφού 
            σκέφτεσαι 
που σκέφτεσαι, ας σκέφτεσαι 
θετικά. Αφού μιλάς 
που μιλάς, μίλα σοφά.
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141ΟΙ ΑΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΑΣ: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕ-
ΝΕΙΑΣ
             
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (να βάζεις και να τον υλοποιείς)
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:  
ΚΩΔΙΚΟΣ:  

ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ

ΜΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΪΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Για να μπορείτε να επιτυγχάνετε τους ετήσιους στόχους σας, θα 
πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνετε και να τηρείτε πιστά ένα από 
τα πιο κάτω εβδομαδιαία δελτία δραστηριότητας.
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