UČITELIA PORÁŽKY.

Čím ctižiadostivejší náš cieľ je, tým viac
sklamania nás bude sprevádzať. Vlastne je to
taký paradox. Môžeme sa skutočne rozvíjať
a využiť svoj potenciál naplno len v takej miere,
nakoľko dokážeme čeliť problémom a poučiť
sa z nich. Zvraty a porážky by sme mali považovať za to, čím skutočne sú: šancou rozvíjať
sa a napredovať. Nenechať sa odradiť
neúspechom je vždy
výhra, lebo úspech
prichádza krok za
VEČERNÁ
neúspechom. Kaž-
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1.

PÍŠTE SI DENNÍK ÚSPECHOV

Oslavujte aj tie najmenšie úspechy. Pomôžu vašej
sebadôvere rásť. Denník úspechov je výborný nástroj
na povzbudenie. Zachytí všetko, čo vás na ceste k cieľu
postretne a to vám pripomenie vaše pokroky. Keď
sa príliš zameriavame na budúcnosť, zabúdame si
vychutnávať aktuálny okamih.

2.
ODMEŇUJTE SA

Pri dosiahnutí vytýčenej méty si
urobte radosť niečím, po čom
dávno túžite. Dožičte si pobyt vo
wellness alebo zážitok, ktorý dlho
odkladáte. Zvolená odmena je inšpiráciou k tomu, aby ste sa ďalej
prekonávali.

POVEDZTE
O SVOJOM CIELI
BLÍZKEMU

Podpora sa hodí vždy. So svojim
cieľom sa zdôverte niekomu, kto
vás bude motivovať spôsobom,
ktorý chcete a očakávate. Niekomu, komu dôverujete a ustojíte
jeho kritické podnety. Vyrieknutý
záväzok vzbudzuje väčšiu zodpovednosť ho aj naplniť. Človek má
prirodzenú túžbu nesklamať seba,
ani toho, koho sme si vybrali za
podporovateľa.

4.

BILANCIA

Položte si večer nasledujúce otázky, pomôžu vám
v sebadisciplíne:
Čo sa mi darilo? Nezabudnite sa pri tom
pochváliť a samých seba
oceniť, ako by ste to urobili pre niekoho iného.
Čo sa mi tak dobre
nedarilo?
Čo môžem urobiť zajtra
ešte lepšie?
Na čo počas dňa zameriam väčšiu pozornosť, aby som zvíťazil
nad svojím vnútorným
leňochom?

5.

nové prepojenia. Len tak si dokážeme zmenené správanie
udržať a riešiť veci cez novo nastavené správanie. Dôvodom,
prečo ľudia nedokážu zmeniť svoj život je, že zápasia so
zvykmi. Chcú od seba zmeniť príliš veľa naraz. Vôľa je limitovaná, a ak nevládze utiahnuť naše veľké ambície, zlyhávame.
Začnite postupným trénovaním. Venujte sa svojmu cieľu na
denne báze, a to posilňovaním malých zvykov. Osvedčila sa
na to stratégia troch jednoduchých krokov:
1. Vyberte si, ktorý zvyk potrebujete rozvinúť – jeden
Napríklad chcete písať blog.
2. Nastavte si zvyk na minimálnu hranicu splniteľnosti
Mať na blogu okamžite 10 výborných článkov a skvelé odozvy
môže byť nesplniteľné. Na začiatok vám stačí napísať 100 slov
za deň, prečítať päť strán k téme, o ktorej píšete, rozprávať sa
o nej s niekým 5 minút… Znie to jednoducho, a v tom je zámer
- nie je v tom nič, na čo by ste potrebovali extrémne veľa času.
V skutočnosti vám to zaberie povedzeme 15 minút a tých si
počas dňa ľahšie nájdete ako hodinu či dve.
3. Robte niečo pre svoj cieľ každý deň
Keď začnete, zistíte, že to vôbec nie je také ťažké, ako to vyzerá. Pravdepodobne toho urobíte omnoho viac už len
preto, lebo sa vám bude chcieť. S pribúdajúcimi článkami
vám pribudne aj motivácia pokračovať ďalej
a rozvíjať sa. Možno dostanete chuť robiť aj videá.

S h u t t e r s t o c k , a r c h í v J. Š .
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Dávať si príliš veľké ciele je ako pozerať sa na veľkú horu pred
nami. Dokáže nás dokonale odstrašiť. Life koučka Janette Šimková
prezradí, čo robiť, aby sme si skutočne dokázali splniť každý cieľ.
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dý príbeh úspešného človeka je toho dôkazom.
Odporúčam neodsúvať porážky bokom. Aj
neúspech je vhodné spracovať. Pripustiť svoj
hnev a dopriať si smútok je na mieste. No len
istý čas. Potom je potrebné porážky slávnostne pochovať. Keď človek vedome neoľutuje
svoje straty, hrozí nebezpečenstvo, že ho táto
skúsenosť bude blokovať a brániť mu v úspechu. Jeden môj mladý klient mal smelý plán.
Rozhodol sa vybudovať e-shop a preraziť ním aj
v okolitých krajinách. Ľudia okolo neho ho strašili, že konkurencia je veľká, investície náročné
a úspech neistý. Napriek tomu sa rozhodol, že
Mgr. janette šimková
počúvne svoj hlas. Začal dovážať z Ameriky
life koučka
niečo, čím vyplnil medzeru na trhu. Najskôr
vybudoval slovenský e-shop, etabloval ho na
trhu spoľahlivosťou a garanciou ponúkaných
služieb. Zakrátko má v pláne otvoriť zahraničné pobočky. Od začiatku veril svojej vízii. Vedel, čo chce dosiahnuť a tušil ako na to. Potom
hľadal spôsoby a obklopil sa ľuďmi, ktorí majú
potrebné skúsenosti. Húževnatosť, vytrvalosť
a viera v seba a svoje schopnosti sú neodmysliteľnou súčasťou postoja víťaza. Úspešných od
neúspešných zvyčajne delí iba pár krokov – tí
úspešní sa neotočia pred
cieľom, vidia
ho, aj keď
VYDRŽTE 30 DNÍ
pre ostatných
Zvyky tvoria 45 % nášho celkového správania. Mozog potreje neviditeľbuje približne tridsať dní na to, aby sa mu v hlave vytvorili
ný.

il

esta k cieľu, a teda k úspechu, chce
čas. Rovnako, ako keď ste si v škole
osvojovali čítanie a písanie. Všetko
začalo abecedou. Potom ste sa
naučili slabiky. Nasledovalo čítanie
slov a neskôr viet. Pri dosahovaní cieľa sa oplatí
spraviť si stratégiu - rozdeliť si cestu k nemu na
malé etapy. Chcieť zabehnúť 10 km, keď máte
nadváhu a nikdy ste nebehali, je zničujúce.
Najskôr to začína vychádzkou – povedzme 30
minút denne za každého počasia. V momente,
keď sa vám prechádzanie dostane do krvi, môžete pridať rezkú chôdzu s palicami, kde si budete sledovať tep. Medzitým ste upravili stravu
a jete pravidelne. Dodržiavate pitný režim a dostatočne spíte. Telo začína na zmeny postupne
reagovať a má dosť energie, ktorú po týždňoch
rado venuje pomalému klusaniu striedaného s
rýchlou chôdzou. Postupne časť vybranej trasy
prejdete behaním aj chodením. Až si trúfnete
prebehnúť ju celú – vo svojom rytme a tempe
zohľadňujúcom potreby tela. Po mesiacoch
zistíte, že beháte s ľahkosťou a radosťou. Telo
ste postupne na záťaž pripravili. Zvyklo si. A
potom sa stane výzvou polmaratón…
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