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LEGRACE NA PLACE â€“ CO SI ZASE PÅ˜EDSEVEZMEME?
ÃšterÃ½, 26 prosinec 2017

BlíÅ¾í se rok 2018 a s ním i známá Legrace na place &ndash; totiÅ¾ novoroÄ•ní pÅ™edsevzetí. PÅ™iznejme si &ndash; podív
se na ná&scaron; seznam z minulého (Ä•i pÅ™edminulého) roku, není nic lep&scaron;ího, neÅ¾ se nad ním srdeÄ•nÄ›
zasmát&hellip;

Ale tÅ™eba ne, tÅ™eba právÄ› vy jste mezi tÄ›mi 8%, kteÅ™í své pÅ™edsevzetí vÅ¾dy úspÄ›&scaron;nÄ› splní. Nebo mez
kteÅ™í nikdy, ale absolutnÄ› nikdy, si Å¾ádná pÅ™edsevzetí nedávají. Pro ty z nás, kteÅ™í plány sice mají, ale hlavu si nad
pÅ™íli&scaron; nelámou, je zajímavé vÄ›dÄ›t, Å¾e za tenhle nápad vdÄ›Ä•íme BabyloÅˆanÅ¯m, kteÅ™í si pÅ™edsevzetí do No
zaÄ•ali dávat uÅ¾ pÅ™ed Ä•tyÅ™mi tisíci lety! Tenkrát se Nový rok slavil trochu jinak. Nový rok byl stanoven na první úplnÄ›k p
rovnodennosti a oslavy trvaly 11 dní. Lidé si dávali vÄ›t&scaron;inou pÅ™edsevzetí jako nerozÄ•ílit bohy, poplatit
v&scaron;echny dluhy, nebo vrátit pÅ¯jÄ•ené vÄ›ci.
Slavit Nový rok v zimÄ› zavedli aÅ¾ Å˜ímané, jejichÅ¾ sice upravenou, le
pÅ¯vodní verzi kalendáÅ™e máme dodnes. I kdyÅ¾ Å˜ímané slavili zpoÄ•átku Nový rok v bÅ™eznu, po pÅ™idání dal&scaron;íc
dvou mÄ›sícÅ¯ Å™ímským králem Numou se oslavy pÅ™esunuly na mÄ›síc Ianuarius (január - pÄ›knÄ› hezky poslovensku). No
podle místního Å™ímského kronikáÅ™e Columella, si mÄ›li farmáÅ™i sestavit seznam úkolÅ¯ na celý následující rok a hned 1.
ledna na nÄ›m zaÄ•ít pracovat. Ostatní Å˜ímané si dávali pÅ™edsevzetí, jejichÅ¾ úspÄ›ch slibovali bohu Janusovi, bohu zaÄ•át
koncÅ¯ a tím pádem i Nového roku. Novodobá studie poukazuje na moÅ¾ný dÅ¯vod, proÄ• tolik lidí v dodrÅ¾ení nakonec
selÅ¾e. PrÅ¯mÄ›rnÄ› si pÅ™edsevzetí pravidelnÄ› dává 45% lidí. Ov&scaron;em uÅ¾ 22% z nich konÄ•í po prvním týdnu, 40%
mÄ›síci, zbytek vydrÅ¾í dokonce 3 mÄ›síce, kdy konÄ•í 50%, a z toho malého zbyteÄ•ku to po pÅ¯l roce zabalí 60%.
ProÄ• to
tak je? Lidé si dávají vÄ›t&scaron;inou závazky, které jsou nejen obtíÅ¾né splnitelné, ale I &scaron;patnÄ› formulované. Ti,
kteÅ™í nakonec selÅ¾ou, myslí pÅ™edev&scaron;ím na cíl, ne na konkrétní Ä•innost, jak výsledku dosáhnout.

Uvedu pÅ™íklad: &ldquo;Mít samé jedniÄ•ky&rdquo;, versus &ndash; &ldquo;PravidelnÄ› se uÄ•it&rdquo;; &ldquo;PÅ™eÄ•
knih&rdquo; versus &ldquo;KaÅ¾dý den Ä•íst minimálnÄ› pÅ¯l hodiny&rdquo;; &ldquo;Zhubnout&rdquo; versus&ldquo; Jíst
zdravÄ›, omezit cukr a karbohydráty, jíst zeleninu a ovoce&rdquo;; &ldquo;CviÄ•it&rdquo; versus &ldquo;3x týdnÄ› jít na
procházku, nebo do fitka&rdquo;. JestliÅ¾e se pÅ™i plánu dotyÄ•ný zamÄ›Å™í na konkrétní situaci, na specifickou Ä•innost, jak
výsledku dosáhnout, je daleko pravdÄ›podobnÄ›j&scaron;í, Å¾e nakonec uspÄ›je, neÅ¾ kdyÅ¾ si stanoví jen koneÄ•ný cíl.
A nejÄ•astÄ›j&scaron;í pÅ™edsevzetí? Zhubnout a víc cviÄ•it, pÅ™eÄ•íst více knih, zkusit (nauÄ•it se) nÄ›co nového, u&sca
peníze (zaplatit dluhy), sehnat novou práci, nechlastat (:-)))), více spát, být na lidi kolem sebe hodnÄ›j&scaron;í.
Tak
&scaron;Å¥astný a veselý, pÅ™átelé, aÅ¥ uÅ¾ se rozhodnete k Ä•emukoli. AÅ¥ se vám v&scaron;em v&scaron;echno splní a
kaÅ¾dý den roku 2018 jste jen spokojeni, zdraví a milovaní!
GRÉTA
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