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trening w domu
realizuj swoje cele w 10 krokach

ZNAJDŹ W SOBIE 

MOTYWACJĘ

Zastanów się dlaczego chcesz ustalić sobie dany cel. Być
może jest to element, który sprawia ci trudność w grze, 

a może coś co jest twoją mocną stroną, w którą nadal
chcesz inwestować.

wyznacz
KONKRETNY CEL

Pamiętaj, żeby cel, który sobie ustawiasz był dla ciebie
ambitny i realny do zrealizowania. Cel również musi być

mierzalny, a także konkretnie nazwany. Określ czas, 
w którym chcesz go osiągnąć

PRZYGOTUJ
dokładny PLAN

Rozbij cel na konkretne, mniejsze zadania. Rozpisz je 
na kartce lub w notatniku. Odznaczaj te, które już

zrealizowałeś. Zapisuj również swoje uwagi 
i modyfikacje.

Planując konkretny do realizacji cel, zastanów się jaką
przestrzenią dysponujesz i co będzie ci potrzebne.

Wszystkie niezbędne rzeczy przygotuj przed
rozpoczęciem treningu (również filmy szkoleniowe).

PRZYGOTUJ MIEJSCE
DO treningu

Wyłącz komputer (chyba, że masz w nim filmy
szkoleniowe), przycisz powiadomienia w telefonie,

wyloguj się z mediów społecznościowych.

POZBĄDŹ SIĘ
ROZPRASZACZY

Jeśli lubisz trenować przy konkretnej muzyce - włącz ją,
jeśli lubisz w ciszy - zadbaj o nią.Jeśli trenujesz w domu,
zadbaj o to, by nikt z domowników ci nie przeszkadzał.

zadbaj 

o atmosferę

zobacz jak
trenujesz

Jeśli masz taką możliwość trenuj przy dużym lustrze, tak
abyś mógł na bieżąco korygować jakość swoich ćwiczeń.

nagrywaj swoje
treningi

Dzięki nagraniom i analizom będziesz mógł na bieżąco
śledzić swoje postępy. Będziesz również mógł tworzyć

dokumentację, a kolejne zrealizowane cele będą dawać ci
duża dawkę pewności siebie, tak niezbędnej na boisku.

bądź
cierpliwy

Duże CELE wymagają czasu, wielu powtórzeń 
i cierpliwości. A przecież właśnie takie chcesz

osiągać.Jeśli tracisz motywację wróc do punktu 1.

osiągnąłeś
swój cel

BRAWO!! Wyposażyłeś się właśnie w kolejną umiejętność,
niezbędną do gry na najwyższym poziomie. Powinieneś być

z siebie dumny. Odpocznij, jutro czeka cię kolejne
wyzwanie.


