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SMART & SMART¹ Цели 

 
Някои казват “неволята учи”, но обратното също е вярно – а именно, че 
“волята учи” ☺ Волята да бъдеш себе си. Да търсиш нови начини и да 
създаваш нови правила, когато съществуващите не те устройват или не 
отразяват КОЙ СИ ТИ. 

Ето как преди време се появиха SMART¹ целите. От неволята и от волята 
едновременно. Малко след появата на това важно I в I-GROW модела. И 
отново причината беше различния ‘modus operandi’ у мен самата ;-) и у много 
други хора, които не се вдъхновяват толкова (да не кажа, въобще) от 
конкретиката и цифрите, колкото от това, което гори вътре в тях. Най-общо 

казано, SMART целите са външни, а SMART¹ целите са вътрешни. И чрез тях 
можем много ясно да видим каква всъщност е разликата между цели и 
намерения. 
 
 
 
 

SMART SMART SMART¹ 

Специфични 

Specific 
S 

Прости / Да служа 

Simple / in Service of 

Измерими 

Measurable 
M 

Смислени 

Meaningful 

Постижими 

Attainable 
A 

Автентични 

Authentic 

Реалистични / Релевантни 

Realistic / Relevant 
R 

Резонантни 

Resonant 

Времево определени 

Time-bound 
T 

Вълнуващи 

Thrilling 
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SMART-целите фокусират вниманието върху самата цел и върху 

конкретните резултати, които се “гонят”, търсят или искат да се 

постигнат. За разлика от това, SMART¹-целите фокусират вниманието 

върху човека – врху този, който ще реализира целите. Върху 

неговите намерения, желания, ценности, стремежи и вдъхновения. Върху това 

как сега избира да се чувства по отношение на целта и резултатите вбъдеще. 

За сравнение, вижте и таблицата с примерни въпроси по-долу към двата вида 

“целеполагане”. 

 

 

Основни SMART въпроси  Основни SMART¹ въпроси 

Какво точно / конкретно / специфично 
си поставям за цел? 

Как служа? 
Простичко казано – какво искам? 

Колко /как / какво точно? 
Как измерваме? 

Какъв е моят смисъл? 

Коя е постижимата цел? Кое е моето нещо? 

Коя е реалистичната цел? Това резонира ли ми? 

Кога какво точно правя? 
Достатъчно вълнуващо и вдъхновяващо  

ли е за мен? 
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SMART¹ въпроси 

 
 

SMART¹ Примерни въпроси за SMART¹ целеполагане 

Прости / Да служа 

Simple / in Service of 

По какъв начин и на кого съм полезен?  
Какъв е моят принос? 
Как служа? 
С простички думи – какво искам?  

Смислени 

Meaningful 

Какъв е смисълът, който откривам или създавам? 
Кои са ценностите, с които ще предам този смисъл? 
Каква е ползата и полезността за мен (и за другите)? 
По какъв начин това е важно за мен?  
Защо това ми е важно? 

Автентични 

Authentic 

Какво точно искам да бъда / да правя / да имам / да създам? 
Кое е моето нещо ли е? 
Кое ме кара да се чувствам добре? 
Кое ме кара да бъда себе си? 
Кои са ценностите, които искам да проявявам? 
Защо искам това? Кое ме кара да искам това? 

Резонантни 

Resonant 

Това резонира ли ми?  
Моето нещо ли е? 
Какво ми “казва” тялото? А сърцето? 
Каква енергия усещам в себе си по отношение на това? 
Това привлича ли ме? 

Вълнуващи 

Thrilling 

Това достатъчно вълнуващо ли е за мен? 
Ентусиазира ли ме? 
Вдъхновява ли ме? 
Пали ли ме? 
Кара ли ме сутрин да ставам с радост и желание? 
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SMART въпроси 

 
 

SMART Примерни въпроси за SMART целеполагане 

Специфични 

Specific 

Какво точно конкретно, специфично си поставям за цел? 
Къде? Кога? Какво точно трябва да се случи? 
Какви конкретни причини или ползи ще имам? 
Какви изисквания или ограничения има?  
Кой точно участва? 
Какви ограничения има? 

Измерими 

Measurable 

Колко точно? Кога точно? Как точно? 
Как точно ще разбера, че съм постигнал целта?  
Какъв е маркерът, че съм постигнал целта? 
Какви точно резултати гоня? 

Постижими 

Attainable 
Как може да бъде постигната целта? 
Кое от това, което искам, е постижимо / достижимо?  

Реалистични / 

Релевантни 

Realistic / Relevant 

Реалистично ли е да се случи това, което искам? 
Това точното време ли е? Точното място ли е?  
Точните хора ли са? 
Отговаря ли на усилията / нуждите? 
Това заслужава ли си? 

Времево 

определени 

Time-bound 

Кога какво точно правя? 
Какво мога да направя 6 месеца от сега? 
Какво мога да направя днес? 
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Резонантни 

Вълнуващи 

SMART¹ 

Автентични 

Да служа 

Смислени 

Прости 

Намерение 

Проявление 
Проявление 

Намерение 

бъдене 

правене 

4те Елемента 

SMART¹ Цели и 4те Елемента 

 

SMART¹ целите, освен че произхождат и са подопирателната на намеренията, 

се разгръщат и по същия начин, както и когато подравняваме 4те Елемента. 

 

 

 
 


