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NedÄ›le, 01 Å™Ã-jen 2017

DAVID GOGGINS, (narozen *1975), je bývalý Navy SEAL* (*Název SEALs symbolizuje oblast nasazení: Sea (moÅ™e), Air
(vzduch) and Land (zemÄ›)), bývalý voják USAF Tactical Air Control, který bojoval v Iráku a Afghánistánu, ale hlavnÄ› je
jedním z nejlep&scaron;ích dvaceti ultramaratoncÅ¯ na svÄ›tÄ›, ultradistance-cyklistou a iron-manským triatlonistou; je v
souÄ•asnosti drÅ¾itelem svÄ›tového rekordu v poÄ•tu pÅ™ítahÅ¯ bÄ›hem 24 hodin (4.025).

TémÄ›Å™ kaÅ¾dé ráno vstává ve tÅ™i a jde si zabÄ›hat 15 mil (24 km), aby následnÄ› dojel na kole 25 mil (40km) do práce,
na základnu Nával Amphibious Base Coronado v Kalifornii. Co je v&scaron;ak neuvÄ›Å™itelné - David má astma, a trpí
vrozenou srdeÄ•ní vadou, vyznaÄ•ující se otvorem v chlopni, coÅ¾ ani operace nemÅ¯Å¾e opravit. PÅ™esto David trénuje pod
pravidla 40 %, pravidla, které se stalo souÄ•ástí konceptu Navy SEALs pro zvý&scaron;ení mentální odolnosti: KdyÅ¾ vám
mozek Å™íká, Å¾e uÅ¾ dál prostÄ› nemÅ¯Å¾ete, Å¾e jste totálnÄ› na dnÄ› v&scaron;ech svých sil, tak ve skuteÄ•né jste na d
ze 40 %. Je takovýto koncept vÅ¯bec moÅ¾ný? Ano - v&scaron;echno je ve va&scaron;í hlavÄ›. Studie z roku 2008 ukázala,
Å¾e testované osoby, kterým bylo Å™eÄ•eno, Å¾e dostávají podpÅ¯rný kofein a bylo jim místo nÄ›j podáno jen placebo, uzved
tréninku podstatnÄ› vy&scaron;&scaron;í hmotnost neÅ¾ ti, kterým byl doopravdy podán kofein (aniÅ¾ by se jim to Å™eklo). A
David netrénuje na 40%, ale opravdu na maximum. Tvrdí Å¾e: &bdquo;ÄŒlovÄ›k se buÄ• zlep&scaron;uje, nebo
zhor&scaron;uje. Nikdy nezÅ¯stává stále stejný.&ldquo; Davidovy názory a postoje se dají pouÅ¾ít témÄ›Å™ na
v&scaron;echny dÅ¯leÅ¾ité Å¾ivotní situace: &ldquo;NÄ›kdy prostÄ› narazíte na zeÄ•, a tam, na místÄ›, se musíte rozhodnout.
MÅ¯Å¾ete jít vpravo, nebo vlevo, mÅ¯Å¾ete otevÅ™ít dveÅ™e. KaÅ¾dá zeÄ• má nÄ›jaké dveÅ™e. Je jen na vás, zda se vzdá
zda budete tak dlouho hledat, aÅ¾ koneÄ•nÄ› nÄ›jaké ty dveÅ™e najdete, otevÅ™ete je a budete pokraÄ•ovat dal.&rdquo;

KdyÅ¾ se David hlásil k Navy, tak se mu vysmáli. PÅ™i náboru mu pÅ™ímo Å™ekli: &ldquo;VáÅ¾í&scaron; 130 kg, umí&sc
vÅ¯bec plavat?&rdquo; JenÅ¾e David zhubnul bÄ›hem 59 dní 45 kg. A uÅ¾ se mu nesmál nikdo. Tak tak ov&scaron;em udÄ›lal
náborové testy, ale k tréninku na SEAL se dostal. BÄ›hem výcviku si vytrénoval dvakrát zápal plic a kýlu, coÅ¾ ho donutilo
výcvik pÅ™eru&scaron;it. Musel zaÄ•ít znovu. A pak zase znovu&hellip;Ale nevzdal se. Celkem tedy tÅ™ikrát musel pÅ™eÅ¾ít
závÄ›reÄ•ný &ldquo;Týden v pekle&rdquo;, aby jako Ä•len Class 235 graduoval v roce 2001 jako právoplatný Navy SEAL. Díky
tréninku nabral David svaly a v roce 2005 váÅ¾il opÄ›t témÄ›Å™ 120 kg. (Mj. mÅ¯Å¾ete se podívat na minimální poÅ¾adavky k
pÅ™ijetí do BUD/S - Basic Underwater Demolition/SEAL - &Scaron;estimÄ›síÄ•ní pÅ™ijímací Å™ízení do Navy SEAL programu
SEAL Generál Requirements. (je to ale anglicky).
PÅ™i jeho nasazení v Afganistánu zemÅ™ela pÅ™i útoku Tálibánu
témÄ›Å™ celá jeho jednotka, záchranný vrtulník byl se v&scaron;emi na palubÄ› sestÅ™elen a pÅ™eÅ¾il jen jediný voják, velic
zranÄ›ný, který se musel témÄ›Å™ 5km plazit k záchranÄ›. David byl absolutnÄ› zdrcen, témÄ›Å™ v&scaron;echny znal, slouÅ¾
nebo pro&scaron;el s nimi tréninkem. Znal jejich rodiny, jejich dÄ›ti. A rozhodl se, Å¾e právÄ› tÄ›mto dÄ›tem musí nÄ›jak pomoc
Rozhodl se, Å¾e zaÄ•ne bÄ›hat závody na podporu dÄ›tí padlých vojákÅ¯. A aby pÅ™ilákal co nejvíc finanÄ•ních dárcÅ¯, tak Å¾
musí být nÄ›co drastického. &ldquo;Lidé reagují na bolest. KdyÅ¾ pÅ¯jdu a budu prostÄ› umývat auta, tak tÄ›Å¾ko vydÄ›lám tol
jako kdyÅ¾ se dav bude dívat, jak breÄ•ím, zvracím, a trpím.&rdquo; A David uÅ¾ takhle vydÄ›lal víc neÅ¾ 2 miliony dolarÅ¯. Z
nadaci Na pomoc dÄ›tem padlých vojákÅ¯ na jejich univerzitní vzdÄ›lání. &ldquo;Abych byl upÅ™ímný, nenávidím bÄ›hání.
Nenávidím plavání a jízdu na kole. Ale rád sháním peníze pro dobré úÄ•ely. A v bÄ›hání jsem dobrý. A kdyÅ¾ uÅ¾ to dÄ›lám,
dÄ›lám to poÅ™ádnÄ›. Jsem zvÄ›davý, co v&scaron;echno je&scaron;tÄ› zvladnu.&rdquo; A tak zaÄ•al. Zprvu se David chtÄ
pÅ™ihlásit rovnou na Badwater 135 Ultramarathon (135 mílový), tj. 217 kilometrový závod Údolím smrti. JenÅ¾e poÅ™adatelé m
oznámili, Å¾e se nemÅ¯Å¾e jen tak pÅ™ihlásit na nejtÄ›Å¾&scaron;í ultramaraton, Å¾e musí mít napÅ™ed nÄ›jaké zku&scaro
pÅ™ede&scaron;lých závodÅ¯. Proto se David pÅ™ihlásil na 24 hodinový ultramaraton v Hospitality Point, v Kalifornii - San
Diego. Nikdy pÅ™edtím Å¾ádný ultramaraton, ani maraton nebÄ›Å¾el. I kdyÅ¾ si ze závodu odnesl zlomeniny na nártech obou
chodidel a selhání ledvin, 100 mil (160,9 km) zabÄ›hl pod 19 hodin.
Po desetidenní pÅ™estávce si zabÄ›hl Maraton v Las
Vegas - s Ä•asem 3:08, poté závodil v jednom z nejtÄ›Å¾&scaron;ích ultramaratonÅ¯ na svÄ›tÄ› - H.U.R.T., také na 100 mil, kde
skonÄ•il devátý. NáslednÄ› byl pÅ™ijat na Badwater 135, kde skonÄ•il ze v&scaron;ech úÄ•astníkÅ¯ na 5. místÄ›! BÄ›hem
dal&scaron;ích dvou let, závodil David ve 14 ultra-vytrvalostních závodech, kde v devíti z nich skonÄ•il mezi prvními pÄ›ti.
Zlomil svÄ›tový rekord v poÄ•tu mil za 48 hodin, kdyÅ¾ pÅ™ekroÄ•il pÅ¯vodní rekord o 20 mil, s celkovým výsledkem 203.5 mil
(327,5km). Jeho manÅ¾elka Aleeza Å™íká: &ldquo;KromÄ› toho, Å¾e je blázen, je David prostÄ› jen hroznÄ› moc motivovaný
Jsem si jista, Å¾e za poslední tÅ™i roky nemÄ›l jediný den, kdy by netrénoval.&rdquo;
David nejenÅ¾e pomáhá dÄ›tem vojá
s finanÄ•ními nároky na &scaron;kolu, ale pomáhá i váleÄ•ným veteránÅ¯m a invalidÅ¯m (napÅ™íklad non-profit organizaci,
která staví bezbariérové domy pro váleÄ•né invalidy). &ldquo;PoÅ™ád vidím, Å¾e je toho tolik, co je&scaron;tÄ› mÅ¯Å¾u udÄ›la
Å¾e tolik lidí potÅ™ebuje pomoci.&rdquo; Má úÅ¾asnou disciplínu a samozÅ™ejmÄ› fyzické pÅ™edpoklady k tak ohromné
vytrvalostní zátÄ›Å¾i. JenÅ¾e - na rozdíl od jiných lidí - David vyuÅ¾ívá své schopnosti pro v&scaron;eobecnÄ› prospÄ›&scaro
Ä•innost. UrÄ•itÄ› má dobrý pocit z vítÄ›zství, ale je&scaron;tÄ› lep&scaron;í pocit má z toho, Å¾e mÅ¯Å¾e pomáhat dal&scaron
lidem. A to ho Å¾ene dál a dál. Je to jeho Å¾ivotní závod bez cílové pásky. David Goggins Å™íká: &bull; V Å¾ivotÄ› kaÅ¾
nás se objeví bod, kdy chceme v&scaron;echno vzdát. A právÄ› to, jaké rozhodnutí v tu chvíli udÄ›láme, je ten pravý
okamÅ¾ik, který urÄ•uje, kdo a jací jsme. &bull; Bolí to, ale to je v&scaron;e, co se dÄ›je. NejtÄ›Å¾&scaron;í Ä•ást tréninku je
vytrénovat si mozek. Na nohou se vám udÄ›lají puchýÅ™e, na rukou mozoly. DÅ¯leÅ¾ité ale je vytvoÅ™it si mozoly v hlavÄ›,
vytrénovat svou mysl, jak sná&scaron;et bolest. A existuje jen jeden zpÅ¯sob, jak to zvládnout. BÄ›Å¾te ven, a zaÄ•nÄ›te.
&bull; Selhání je jen volba. To, jak se zachováte, kdyÅ¾ uÅ¾ to dál prostÄ› nejde, to je to, co vás formuje. Na&scaron;i
osobnost formuje ná&scaron; postoj k selhání. Já sám jsem selhal v mnoha vÄ›cech. Ale to, co nÄ›které z nás
odli&scaron;uje, je, jak se k tomu pak postavíme. KdyÅ¾ se mi nÄ›co nepodaÅ™í, nemÅ¯Å¾u spát, stra&scaron;í mÄ› to, dokud
nezaÄ•nu znova a znova, a nezvládnu to. &bull; NepÅ™estávejte, kdyÅ¾ jste unaveni. PÅ™estaÅˆte, aÅ¾ kdyÅ¾ jste hotovi.
http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 15 December, 2017, 12:10

Kudlanka

KRY&Scaron;TOF

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 15 December, 2017, 12:10

