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ZMĚNA A VÝSTUP Z KOMFORTNÍ ZÓNY 

 

 Pokud chcete dělat změny a dosáhnout toho, po čem toužíte, je důležité 

opouštět své pohodlí, dosavadní návyky a limity. 

 Je důležité začít dělat něco, co jste dosud nedělali. 

 Každá změna vyžaduje výstup z komfortní zóny. 

 

MOTIVACE 

 

 Motivace ovlivňuje každého. 

 Ujasněte si, co motivuje právě vás. 

 Zaměřujte se na vnitřní motivaci cestou. (viz. pracovní sešit otázka č. 2) 

 

JAK MÍT PEVNĚJŠÍ VŮLI 

 

 Eliminujte nežádoucí podněty. 

 Chraňte si energii pro rozhodování, šetřete svou energii. 

 Trénujte svou vůli. 

 Začněte hned - řiďte se pětisekundovým pravidlem. 

 

DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 

 

 Věřte, že to dokážete, buďte přesvědčení o tom, že dosáhnete výsledku. 

 Získejte základní dovednosti k tématu. 

 Jděte do akce, udělejte kroky, které vedou k výsledku, správně se motivujte. 

 Při dosažení výsledku, následuje stabilizace, nastavení nových cílů a změn 

nebo úprava dosavadní strategie. 

 Mějte se rádi. 

 Posilujte sebedůvěru. (viz. pracovní sešit otázka č. 5) 
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NEZTRÁCEJTE MOTIVACI 

 

 Nezahlcujte se informacemi. 

 Dělejte činnosti, které vás baví. 

 Dívejte se na věci (problémy) z nadhledu, získejte jiný pohled. 

 Vyhněte se potvrzování špatných vzorců, které jste doteď získali. 

 Posilujte mozek správnými vzorci. 

 

JAK NAJÍT MOTIVACI 

 

1. krok - uvědomění 

 

 Pojmenujte si problém a detailně si ho popište - Co je můj problém? (viz. 

pracovní sešit otázka č. 8) 

 Hledejte řešení - Jak to mám změnit? Co s tím mohu udělat? (viz. pracovní 

sešit otázka č. 9) 

 Uvědomte si své proč - Proč jsem začal/a? Proč mi to nejde, tak jak chci? Proč 

se mi to děje? Proč se tak cítím? (viz. pracovní sešit otázka č. 10) 

 

2. krok - činnost 

 

 Začněte jednat, konat, dělat kroky vpřed. 

 Začněte dělat věci jinak. 

 Udělejte si pohon sami ze sebe. 

 Zaměřte se a užívejte si cestu, neřešte až, až, až… 

 Dělejte to pro sebe. 

 

MOTIVUJTE SAMI SEBE (viz. pracovní sešit otázka č. 11) 

 

TECHNIKY K UDRŽENÍ MOTIVACE (viz. pracovní sešit otázka č. 12 + 13) 


