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Nad Limit – 31 dnů pro vyšší disciplínu 
Vítej ve výzvě, která Ti pomůže pokořit nejtěžšího soupeře Tvého života - Tvé líné, rozptýlené a nedisciplinované „já“. První krok jsi 
udělal už tím, že se chceš zapojit. Těší mě, že na sobě pracuješ! 

Mniši, bojovníci, špičkoví obchodníci, vrcholoví sportovci a další úspěšní jedinci, všichni mají společné, že následují určitý řád, mají 
zažité rituální chování, které podporuje jejich fyzický i psychický rozvoj. Nespoléhají se na šťastnou náhodu, motivaci ani náladu. 
Netrénují, když se jim chce, ale trénují, když mají trénovat. A to vše dokážou právě díky pevné disciplíně. I Ty se tomu můžeš přiblížit. 
Každý jsme produktem našich návyků, drobných aktivit, které opakujeme den co den. Na produktivní denní aktivity se zaměříme 
v této výzvě. V následujícím měsíci budeš plnit malé úkoly, které však mají marginální dopad na to, jak se cítíš, jak spokojený jsi a 
jaké výkony dokážeš podávat. Smyslem je budování disciplíny, nečekej náhlý jednorázový zápřah, cílem je konzistence!  

Na další straně najdeš popis 6 jednoduchých kroků, které Ti souhrně zaberou maximálně 20 minut denně. Poslední strana pak 
obsahuje tabulku k vytištění, kam si zapisuješ svou úspěšnost. Zde najdeš i popis tří úrovní obtížnosti, podle kterých lze k výzvě 
přistupovat. Cílem není dokázat to napoprvé a bezchybně. Je to o tom zkusit to a nezvdat se, i když zrovna padneš!   
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Denní úkoly jsou tvořeny drobnými pozitivními návyky, které mají dopad na Tvé fyzické i psychické zdraví.  

Fyzická aktivita / Trénink – Tvoje tělo potřebuje přiměřenou zátěž, aby správně fungovalo. Pokud máš v daný den nějaký svůj trénink (fitko / 
bojové sporty / kolektivní sport), odškrtni si políčko jako splněné. Ve volné dny si připrav krátkou sestavu bodyweight cviků (např. 10 kliků, 10 
dřepů, 10 zkracovaček), lehký strečink nebo alespoň 3 km procházku ve vyšším tempu. Základ je splnit každý den alespoň jednu z těchto aktivit. 
Pokud si chceš naložit více, směle do toho. 

Deník – Zavedeš si sešit, do kterého si každý den zapíšeš tři vítězství daného dne. Stačí tři položky (např. studená sprcha, test za 2, sestříhané 
video). Pokud se chceš více rozepsat, můžeš. Pokud jsi opravdu přesvědčený, že nenajdeš tři věci, které se Ti ten den povedly, napiš tři věci, za 
které jsi vděčný (např. jsem zdravý, mám super telefon, venku je krásně, atd.). Nad každou zapsanou věcí se na pár vteřin zastav, prociť to 
vítězství a můžeš přidat malý oslavný rituál jako plácnutí, zvolání „Yes!“ nebo zvednutí rukou do vzduchu. Kašli na to, jestli si nejdřív budeš 
připadat trapně, ale tímto způsobem „ukotvuješ“ mozek v tom, aby chtěl dále vyhrávat. Tyto zápisky jsou jenom pro Tebe. 

Všímavost / Monotasking – Zaměř se na to, že si každý den uvědomíš, že právě děláš něco, co máš rád. Může to být hraní na hudební nástroj, 
běh, hraní PC hry, malování, střih videa, trénink, chůze, tvoření, cokoliv. Cílem je věnovat dané činnosti 100% pozornost bez rozptýlení (žádné 
checkování telefonu v průběhu), uvědomit si: „Jo super, teď jedu skvělý trénink ve fitku, díky tomu, že jsem zdravý, mám kde trénovat, můžu si to 
dovolit a posouvá mě to kupředu.“ Když máš extra hektický den, stoupni si někde stranou a udělej 5 hlubokých nádechů nosem a výdechů 
pusou a věnuj tomu pozornost, buď rád za to, že můžeš dýchat a díky tomu žiješ. 

Studená sprcha – Nejtěžší část celé výzvy je tento bod. Dostaň se pod studenou vodu. Nemusí být úplně ledová, nechoď hned do extrémů, ale 
udělej krok vstříc diskomfortu. Po sprchování teplou vodou otoč kohoutek na studenou a dej si chvilku, která nebude extra příjemná. Vydržíš 15, 
10 vteřin? Nevadí. Cílem je odhodlat se, jít do nekomfortní situace, i když zrovna nejsi v nejlepším emočním rozpoložení. Tímto buduješ schopnost 
dělat těžké věci, bez ohledu na to, jestli se Ti zrovna chce. 

Čistota / Úklid  – Tvoje prostředí má ohromný dopad na to, jak se cítíš. Našel bys u počítače svačinu z minulého týdne a na židli máš malou 
improvizovanou šatnu? Zbav se veškerého nepořádku a každý den před spaním zkontroluj svůj pokoj / byt. Pořádek se snaž držet i ve svém 
telefonu, tašce i skříních. Udržením pořádku v prostředí kolem sebe mnohem snáze docílíš pořádku ve Tvé hlavě. 

No Fap – Pod pojmem „No Fap“ se označuje hnutí, které motivuje mladé muže k poražení závislosti na pornu, které je velmi rozšířená. Pokud 
chceš dokončit tuto výzvu, potřebuješ eliminovat rozptýlení a destruktivní návyky. To znamená, že tento měsíc se budeme řídit filozofií #nofap a 
vyhneš se sledování jakékoliv pornografie i jiných sexuálně laděných materiálů. Pomůže Ti to obnovit Tvůj přirozený dopaminový systém a více se 
těšit z každodenních vítězství. 
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„Prostřednictvím disciplíny přichází svoboda.“ 

Easy / Novice – Tvým úkolem je dostat se u každého návyku na minimální počet 20 odškrtnutých políček, bez ohledu na návaznost. Pokud se Ti to podaří, výzvu 
jsi splnil, s nižším počtem se po měsíci vracíš na první den. 
Medium / Average – Tvoříš „řetěz“, kde máš úlevu jednoho „skip políčka“. Pokud jeden den vynecháš, vybarvi políčko černě a pokračuješ dál v řadě. Ve chvíli, 
kdy vynecháš dvakrát za sebou, řetěz se přerušuje a výzvu začínáš od začátku. 
Hard / Expert – Cílem je „řetěz“ bez jediného selhání. Pokud vynecháš, vracíš se zpět na den 1. 

 
Ukaž ostatním, jak jsi na tom a sdílej svoje výsledky s hashtagem #nadlimitvyzva  

 


