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                                                                                                                                                             Ciljevi i ishodi 
 

 

 

 

ŠTO SU CILJEVI, A ŠTO ISHODI? 

 

Ciljevi nam pomažu da se fokusiramo na ono što želimo 

biti ili kamo želimo usmjeriti svoj život. Oni mogu biti 

način korištenja znanja i upravljanja vremenom i 

resursima, tako da se možete usredotočiti na 

iskorištavanje svog životnog potencijala. 

 

Ishodi predstavljaju sve ono što želimo ostvariti s 

naglaskom na konkretne ciljeve poput onoga što želimo 

vidjeti oko nas, što bismo htjeli  čuti i osjećati u trenutku 

kada sami sebi kažemo: Uspjela si!/Uspio si! U tom 

trenutku možemo vidjeti i ljude koji nam daju podršku, 

odobravanje i upućuju pohvale sa smiješkom na licu.  

 

 

                                                           RAZLIKA IZMEĐU CILJEVA I ISHODA 

Razlika između ova dva pojma može se prikazati na 

primjeru fotoaparata. Ciljevi su fotoaparat, a ishodi 

objektiv čija je funkcija izoštravanje slike.  

Kako biste „izoštrili sliku svoga objektiva“, primijenite 

sljedeće korake: 

1. Usmjerite se na specifičan rezultat. 

2. Budite pozitivni. 

3. Vidite/čujte/osjetite trenutak ostvarenja ishoda. 

4. Povežite svoje želje sa željama osoba u komunikaciji. 
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VJEŽBA: 

 

MODEL ZA DOBRO OBLIKOVANE ISHODE 

 

1. Izrazite ishod, cilj u pozitivnom obliku. Što želite (umjesto toga što ne želite)? 

2. Stavite ishod u specifičan kontekst. U kojoj situaciji ga želite? Kada? Gdje? S kim? 

3. Imajte sliku, osjećaj kao da ste već postigli uspjeh. Što ćete vidjeti, čuti, osjetiti kada 

postignete uspjeh? 

4. Ishod treba biti primjereno velik. Kako ćete dostići taj ishod? Koje ćete korake 

poduzeti? 

5. Ishod vam treba biti važan? Je li to uistinu ono što vi jeste i što želite biti? Je li 

vrijedan ostvarenja? 

6. Ishod treba imati pozitivne posljedice za sve aspekte vaše trenutne situacije. Hoćete 

li postizanjem cilja izgubiti nešto što sada imate? Što će se dogoditi ako postignete 

to što želite? 

 

 

 

Komunicirati bez željenog ishoda isto je kao putovati, a nemati 

odredište. Možda ćete stići na neko mjesto koje vam se sviđa, no 

možda i nećete. 

 

Genie Z Laborde, Influencing with Integrity 


