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Udgongspunktet for somtolen er, of du
kender dit eget niveou i dog. Det krcever
stor selvindsigt, og en evne of konfrontere
virkeligheden som den reelt er. Alt for
monge scetter deres niveou for lovt. Det er
ofte en misforstået hensyntogen til
omgivelserne eller en måde of sikre sig ot
det bliver lettere ot indfri målet. Viskol i
højere grod belønne dem der vurderer sig
selv reolistisk, end dem der iydmyghedens
ljeneste vurderer sig selv for lovt, for ikke ot
støde nogen. I virkeligheden er de slet ikke
lykkes, for de kunne hove prcesteret på et
meget højere niveou...og det er dem selv
der hor hoft foden på bremsen. Så det er
en opfordring til of sige sondheden. Både
når det gcelder dit eget niveou, og når
det er dig der interviewer 6n om hons
niveou. Sig sondheden, så der ikke er et
log of hensyntogen eller løgn der blokker
for et motiverende må|.

Kunsten i of scette et motiverende mål er
of scelte pejlemcerket netop der hvor det
føles reolistisk hvis olt går op i en højere
enhed. Strcek målet til lige før kceden
hopper of, og så ikke lcengere ud end det.
Er målet for tcet på dit niveou i dog vil det
ikke opfordre til reel topprcestotion. Er det
ureolistisk longt fro dit niveou giver det
hverken mening eller en tro på of det vil
lykkes.

Vi griber jer i of gøre tingene rigiigl

Er

det vcerdifuldt nok?

Det er muligt ot sætte et mål der lever op
lil olt ovensiående, men som ikke føles
værdifuldt. Sker det vil du opleve of det
ikke motiverer dig optimolt. En ofgørende
foktor for din motivotion er of målet føles
vcerdifuldt. Du skol kunne svore på
følgende spørgsmål: Hvilken vcerdi hor
målet for dig? Hvod det er ved målet der
giver mening? Hvorfor er målet så vigtigt?
Hvorfor betyde det olt? Hvorfor er du porot
til ot blonde blod/oflcegge ed på netop
det mål? Høj vcerdi "det giver dybtfølt
mening", og det er en nøgle til et mål der
motiverer.

