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MOTIVACIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivacija je sve ono što nas iznutra ili izvana 

potiče na neku aktivnost, održava tu aktivnost te 

usmjerava naše ponašanje prema toj aktivnosti. 

Postoje različiti procesi unutar svake osobe i 

unutar okoline kojima se može objasniti 

ponašanje svakog pojedinca. Motivi koji nas 

pokreću mogu dolaziti unutar nas (različite 

emocije ili potrebe) ili iz okoline (novac ili slava). 

Motivacijsko ponašanje može se objasniti 

kružnim ciklusom. U početku postoji motiv 

za ostvarenjem određenog cilja, nakon toga 

slijedi ponašanje usmjereno ka tom cilju. 

Ukoliko uspijemo ostvariti svoj cilj razvija se 

potreba za novim, višim ciljem te se 

motivacijski ciklus nastavlja. Na putu do cilja 

možemo naići na različite barijere, one 

mogu biti prirodne (zaključana vrata), 

društvene (običaji ili zakoni) te osobne 

(određene tjelesne ili psihološke 

karakteristike koje percipiramo kod sebe). 
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KAKO MOTIVACIJSKI OSNAŽITI SAMOGA SEBE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VJEŽBA – NADILAŽENJE BARIJERA 

 

 

 

“You can have anything you want if you are willing to give up the belief that 

you can’t have it.” 

Robert Anthony 

Motiviranje samog sebe je proces kritičkog preispitivanja. Ono 

nije samo jednostavan situacijski događaj poduzet s ciljem 

rješavanja aktualnog problema, već je cjeloživotni razvojni 

pothvat koji osoba poduzima kako bi osnaživala samu sebe 

tijekom cijelog svog života. Motivacijsko osnaživanje sebe 

uključuje naglašavanje svojih jakih i unaprjeđivanje svojih 

slabijih strana. Naglašavanje jakih strana odnosi se na 

njegovanje, podržavanje i izgradnju vlastitih motivacijskih 

resursa s ciljem poboljšavanja vlastitog funkcioniranja. 

Nadilaženje osobnih prepreka odnosi se na poništavanje 

motivacijskih nedostataka kako bismo smanjili svoju ranjivost 

i prevladali eventualne probleme. 

 

CILJ AKTIVNOSTI: prepoznati potencijalne barijere i raditi na njima s ciljem stvaranja povjerenja u 

osobnu sposobnost da ih prevladamo. 

Vježba se može koristiti individualno (s nekim osobnim barijerama) ili grupno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VJEROVANJE -  

prihvaćanje neke tvrdnje ili 

mišljenja kao istinitog iako 

za to prihvaćanje nema 

logičke osnove 

ČINJENICA - 

ono što je neupitno, 

objektivno utvrđeno i 

potkrijepljeno egzaktnim 

dokazom 
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TIJEK AKTIVNOSTI: 
 

1. Razmislite o nekoliko barijera s kojima se trenutačno susrećete u nekom 

području života (društvenom, privatnom…) 

 

2. Sažmite te barijere na 4-5 riječi i napišite ih na polovicu papira, drugu 

polovicu ostavite praznom 

 

3. Pokraj svake barijere napišite je li ona činjenica ili samo vaše vjerovanje 

 

4. Sad kada ste klasificirali sve barijere kao vjerovanja ili činjenice, one 

barijere koje su činjenice zaokružite 

 

5. Činjenice su odlične jer iz njih možete zaključiti kojom ćete strategijom 

djelovati na te činjenice (primjerice postavit ćete si ciljeve i polagano 

rješavati problem)  

 

6. Vjerovanja su problematičnija, za njih smislite novo pozitivno vjerovanje 

(primjerice, ukoliko vam je staro vjerovanje bilo: profesoru se neće svidjeti 

moj esej, sada ga preoblikujte u vjerovanje: profesoru će se svidjeti ideja 

koju iznosim u svom eseju) 
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