
V hlavě: jak si optimálně 
nastavit mysl

Akademie mentální odolnosti, modul 2/4



Daniela 
Sedloňová



www.danielasedlonova.cz

Myšlenka Emoce Reakce

Vše začíná v hlavě
60-70 tis. myšlenek/den

90  % myšlenek  stejných jako včera



Je úkolem našeho mozku nás učinit spokojenými?



Číslo o mozku

95 - 99 %





Autopilot

„Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.“
A. Einstein



Autopilot či vědomá volba
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Máme čas to změnit

2 vteřiny

„Mezi podnětem a odezvou je určitý prostor. V tomto prostoru se nachází naše schopnost  
vybrat si reakci, v naší reakci pak spočívá náš rozvoj a naše svoboda.”        V. Frankl



Mozek je neuroplastický



Vnitřní vs vnější těžiště kontroly

Tvůrce Oběť

„Není menšího ani většího mistrovství než ovládnutí sebe samého.“    Leonardo da Vinci



• Mluvte v 1. osobě (nikoliv 2. či 3. j. č. / mn. č.)
• Zaměřujte pozornost na to, co můžete ovlivnit.
• Rozhodněte se žít šťastný život.
• Mějte vizi.
• Jděte do akce.
• Buďte citliví a laskaví k sobě a svým potřebám.
• Říkejte ne věcem, které nechcete a ano těm, které chcete.

„Vnější svět není hybnou silou určující kým se staneme, nebo jaký život budeme mít.“



„Nejsem tím, co se mi přihodilo, ale tím, čím jsem se rozhodl stát.“ 

Carl Gustav Jung



Optimismus 
je naučený, 
spokojenost je 
naše volba

Optimista soustředí 

pozornost na to, co tu je..

Pesimista soustředí 

pozornost na to, co chybí..

90 % dlouhodobé spokojenosti 
není ovlivněno vnějším světem, 
ale způsobem jakým tento svět 
vnímáme.

75 % pracovního úspěchu je 
ovlivněno mírou optimismu



Mysl je přitakávač



Co s tím?



Optimismus není víra, že všechno dobře dopadne, ale způsob, jakým přemýšlíme o úspěchu a prohře.

Vysvětlovací styl (Seligman)

ÚSPĚCH NEÚSPĚCH

PESIMISTICKÝ To je dočasné Tak je to vždy

OPTIMISTICKÝ Tak je to vždy To je dočasné





Depresivní tendence, 

větší riziko neúspěchu

Vyšší spokojenost 

a lepší výsledky.

Carol Dweck



Fixní nastavení mysli → vede k naléhavé potřebě neustále si něco dokazovat.

Každá situace se hodnotí:
•Uspěji, nebo ne? Budu vypadat chytře, nebo hloupě? Přijmou mě, nebo mě odmítnou?
•Budu se cítit jako vítěz, nebo jako poražený?
•Mají potřebu být bezchybní a to hned. Očekávají, že se schopnosti objeví samy od sebe dřív, než nějaké 
učení vůbec začne. Když na to máte, tak na to máte, a když ne, tak ne.

Růstové nastavení mysli → přesvědčení, že své základní vlastnosti můžete vlastním 
úsilím kultivovat. Každý se může díky úsilí a zkušenostem změnit.

•Skutečný potenciál člověka je neznámý, nevíte, co po letech zaujetí, dřiny a tréninku lze dokázat.
•Vědí, že rozvinutí potenciálu vyžaduje jistý čas.
•Věří, že své základní vlastnosti mohou rozvíjet, selhání je sice může bolet, ale nebude je definovat.
•Mohou-li své schopnosti rozšířit - je-li možná změna a růst- pak existuje mnoho cest k úspěchu.



„Vyhrál jsi? Prohrál jsi? To jsou špatné otázky. 

Správná otázka zní: Snažil jsi se, co to šlo? Pokud 
ano, můžeš mít i méně bodů, ale nikdy neprohraješ.“

John Wooden



Jaký je váš standard?

Změňte svůj standard, změníte svůj život



„Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.“ 



Co s problémem?

Uvědomte si 
svůj problém 

Rozhodněte se, 
že to nebudete 

tolerovat
Změňte to



STAV PROGRAM

2 SÍLY OVLIVŇUJÍ NAŠE ROZHODNUTÍ



Na co 
soustředíte 
pozornost, 
to roste.

www.danielasedlonova.cz

„Umění být moudrým spočívá v umění vědět, čemu 
nevěnovat pozornost.“ William James





Cvičení hnědá
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Pozornost: 3 rozhodnutí řídí váš život

Budete se soustředit na:

1) to co máte nebo na to co vám chybí?

2) to co můžete nebo nemůžete změnit?

3) minulost, současnost nebo budoucnost?



Přesvědčení

NEmoc je nedostatek vlastní moci, kterou jsme odevzdali.





Sebenaplňující proroctví



„Ať už věříte, že něco dokážete, nebo věříte, že to 
nedokážete, v obou případech máte pravdu.“

Henry Ford





„ Genialita je schopnost produktivní reakce proti vlastní 

výchově.“

Bernard Berenson



Identifikujte limitující přesvědčení a zbavte se jich



Hlavní myšlenka?



www.danielasedlonova.cz/akademie







Absolvujte online kurzy zdarma

Získejte certifikát

Nastartujte svou kariéru

www.digitalnigaraz.cz

https://learndigital.withgoogle.com/digitalnigaraz
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