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                                                                                            Motivacija 

                                                                                                

ŠTO JE MOTIVACIJA? 

 

Motivacija je želja za djelovanjem u svrhu ostvarenja 

cilja. Ključni je element u postavljanju i ostvarivanju 

vlastitih ciljeva.  

Postoje dvije vrste motivacije:  

1. Ekstrinzična (vanjska) motivacija – ljude 

inspiriraju vanjski čimbenici poput drugih ljudi 

ili događaja; 

2. Intrinzična (unutarnja) motivacija – izvor 

nadahnuća se nalazi unutar osobe i to u obliku 

želje za poboljšanjem u određenoj aktivnosti.  

 

                                             

                                                           VAŽNOST MOTIVACIJE 

1. IDENTIFICIRANJE CILJEVA  
Ciljevi proizlaze iz želje za promjenom. Ukoliko smo nezadovoljni s 

nekim dijelom svojega života, tada određujemo što želimo 

promijeniti i postavljamo ciljeve za provedbu promjena. 

2. ODREĐIVANJE PRIORITETA 

Neovisno o tome što želimo postići u životu, potrebno se posvetiti 

određenom cilju i biti fokusiran u svome djelovanju. Samo nebo je 

granica ukoliko na raspolaganju imate vrijeme i energiju za 

ostvarivanje ciljeva.  

3. AKCIJA 

Postavljanje cilja nije dovoljno za njegovo ostvarivanje. Potrebno je 

poduzeti efektivne i učinkovite akcije kako bi cilj proveli u stvarnost.  
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4. SAVLADAVANJE PREPREKA  

Koliko puta ste odustali od nečega zbog toga što vam 

se nalazila prepreka na putu? Put prema ostvarivanju 

cilja sadrži razne prepreke i o nama ovisi hoćemo li ih se 

riješiti ili ne. Veliku ulogu u tome ima motivacija.  

 

5. FOKUSIRANJE NA CILJ 

Za ostvarivanje ciljeva, potrebno je utrošiti određeno 

vrijeme zbog čega se često izgubi motivacija i 

entuzijazam. Ukoliko si dopustimo takav scenarij, nikada 

nećemo ostvariti ciljeve. Potrebno je održavati 

motivaciju kroz duže vrijeme i poduzimati konkretne 

akcije za ostvarivanje ciljeva.  

 

VJEŽBA:  

KREIRANJE VIZIJE BUDUĆNOSTI ZA POSTIZANJE BUDUĆNOSTI 

1. Zamislite budućnost i odaberite predmet/znak koji će je predstavljati (zapisati na 

papir, cipelu,..) 

2. Odredite smjer gledanja budućnosti u prostoriji u kojoj se nalazite. 

3. Uz pomoć predmeta/znaka koji predstavlja budućnost, odlučite o viziji 

budućnosti i postavite ga na željeno mjesto na vremenskoj crti. 

4. Povežite sa svojom budućnošću i pravite se da kao da ju proživljavate. Kako se 

trenutno osjećate? Što vidite?. Kontrolirajte okolinu. Poboljšajte i prilagodite 

prema potrebi. 

5. Sada napravite još jedan korak naprijed u potpunu budućnost i osvrnite se na svoj 

cilj. Kako je bilo kad ste postigli svoj cilj? Sviđa li vam se postignuti cilj? Što bi se 

moglo poboljšati? Analizirajte cijeli put unazad sve do sadašnjosti. Zamislite 

njegove boje, oblike i cijeli tijek. 

6. Vratite se u sadašnjost, koja se pomaknula za 30 cm u smjeru budućnosti i 

pogledajte u smjeru stvorene budućnosti. Ostanite tamo na trenutak i neka vam 

ovaj postupak prikaže neki simbol ili sliku. Zapamtite ga. 😊  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


