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Želite dobiti
alate za razvoj sebe i drugih

vještine utjecajne komunikacije

certifikat američke nlp udruge

Prijavite se sada za Next Level NLP grupu koja kreće 7.10, upiti na 0992690657 i domagoj@life-training.eu

i relativno siromašni FC Leicester 
City po prvi puta osvojio engle-
sku Premier ligu i postigao jedno 
od najvećih iznenađenja u povi-
jesti sporta uopće. Trener Clau-
dio Ranieri je otada glavna me-
dijska zvijezda na Otoku i u svim 
njegovim intervjuima o tom fan-
tastičnom uspjehu ističe tajnu tog 
postignuća: „Jesmo li na početku 
sezone vjerovali da možemo biti 
prvi? Iskreno, cilj nam je bio izbo-
riti ostanak u ligi a ovo nam nije 
bilo niti na kraj pameti. 

Ono što je bio moj cilj je da 
stvorim sustav ponašanja koji 
će izvući najbolje iz svakog po-
jedinca i cijelog tima. Znao sam 
da ćemo, ako ćemo pristupati 
svakom treningu sa strašću, igra-
ti agresivno, biti čvršći u svakom 
duelu, surađivati nesebično izme-
đu linija i pokrivati jedan drugo-
ga imati veće šanse za dobar re-

zultat. I to su ciljevi na kojima smo 
radili i koje smo ostvarili – ta smo 
ponašanja imali u svakoj utakmi-
ci sezone i uživali smo u svakom 
trenutku. A rezultat je došao kao 
posljedica toga i spleta okolnosti 
koje su se poklopile.“

Više od ciljeva
Da sumiramo, specifični fi-

nancijski SMART ciljevi koji omo-
gućavaju opstanak i napredak 
tvrtke su neophodni i bit će uvi-
jek tu. No, ne zaboravimo, za du-
gotrajni uspjeh i velike stvari po-
trebno je znati koji su nam stvarni 
ishodi koji su bitniji od trenutnog 
financijskog plana, tj. kako želimo 
da naša organizacija izgleda kada 
je uspješna te koje su to vrijedno-
sti i ponašanja koja će nam omo-
gućiti da svake godine razvijamo 
nove vještine i pomičemo grani-
ce. ■

NLP: od cilja  
do ishoda 

Neurolingvističko programira-
nje (NLP), metodologija koja nam 
omogućava da uskladimo naše 
svjesne i nesvjesne procese i bu-
demo izvrsni u svemu što radimo, 
uči nas koliko smo motiviraniji i 
uspješniji kada ciljeve pretvorimo 
u ishode. U NLP terminologiji kori-
stimo riječ ishod koja označava cilj 
koji ima neke dodatne karakteristi-
ke koje šire perspektivu i poveća-
vaju našu motivaciju i zadovoljstvo 
pri postizanju istog. Sa sljedećih 5 

pitanja možete provjeriti je li Vaš cilj ujedno formuliran i kao ishod:

1. Je li cilj pozitivno formuliran? npr. umjesto „Želim izgubiti 10 
kg“ bolje je reći „Želim imati 80 kg i osjećati se zdravo i fit.“ Na taj 

način jasnije usmjeravate svoje svjesne i nesvjesne procese ka ostva-
renju tog cilja.

2. Po čemu ćete znati da ste ostvarili cilj? Možete li zamisliti os-
tvarenje tog cilja? Kako ćete izgledati? Kakav osjećaj ćete imati 

dok ga ostvarujete?

3. Jeste li fleksibilni: Je li pravi cilj brojka od 80 kg ili pak zdrav-
lje i osjećaj da ste fit? Možda to postignete već na 85 kg a mož-

da tek na 75 kg. Imajte u vidu što zaista želite postići i budite spremni 
revidirati korake.

4. Uživate li u samom procesu? Bez obzira postižete li idealnu teži-
nu ili radite organizacijsku promjenu, bitna je predanost svakom 

malom koraku, a ne samo završnoj brojci. Svaka mala pobjeda nas čini 
sretnima i motiviranima za dalje. Svaka uspješna prodaja koju napravi-
mo i svaki projekt kojeg završimo su razlog zašto radimo taj posao. Lju-
di koji su počeli trčati kako bi skinuli kilograme vrlo često nastave trčati 
do kraja života jer im je to postao novi životni stil i užitak. 

5. Kako će ispunjenje tog cilja utjecati na Vas i ljude oko Vas? U 
NLP-u ovo zovemo ekologijom i služi dodatnoj provjeri i osnaži-

vanju motivacije. Kako će se činjenica da sam zdrav i fit odraziti na dru-
ga područja mog života? Kako će se odraziti na moju energiju na poslu, 
u vezi, u odnosima s dragim ljudima?
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