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1. CILJE SI ZAPIŠI
Zapišite vse kar si želite doseči, določite datume in jih po njih razvrstite. Z zapisovanjem ciljev 
dosežete popolno kristalizacijo ideje in s tem ustvarjate sliko sebe v prihodnosti. Zelo pomembno je 
slediti dnevnemu napredku saj se tako lahko usmerjamo na pomembne stvari. 
„Nič vam ne pomaga drveti s ferarijem 300 km/uro po avtocesti proti jugu v kolikor je vaš cilj na 
severu.“

2. ZAČNITE Z MALIM
Skoraj sigurno velja, da naredimo največjo napako v kolikor nekaj želimo na silo in prehitro. 
Težko shujšaš 15 kil na teden lahko pa 1 kilo, težko se z enim treningom naučiš novega 
nogometnega tehničnega elementa, težko postaneš vrhunski pianist po petih urah vadbe, učenje 
snovi za celo leto je mučno.... Pravijo, da je najbolj pomembno gristi po malo in prežvečiti 36 krat. 
Nek tehnični element znamo vrhunsko po več tisočih ponovitvah. 

3. USTVARITE SI VSAKODNEVNE NAVADE
Ustvarite si navado za navado. Navada je železna srajca in jo kasneje težko zamenjamo. Kdor 
nekaj počne 21 dni to kasneje postane njegova navada. Učite se vsak dan po malem. Poskušaj biti 
na treningu maksimalno angažiran enaindvajset dni in to bo postala tvoja navada za vedno. 
Odločite se za zdravo prehranjevanje ali za dieto in pri tem vzdržite enaindvajset dni pa bo. Po 
enaindvajsetih dneh bo to postalo tako normalno kot vsakodnevno umivanje zob.

4. BODITE DOSLEDNI
Doslednost ima neverjetno velik vpliv na vse v našem življenju. Nekdo je imel na vratih gostilne 
zapisano: „Jutri sok zastonj“, in kaj mislite kdaj je bil ta jutri, če si to prebral vsak dan, ko si prišel. 
Ni enostavno nekaj začeti na novo in biti dosleden. Zamislite si kako poleti letalo? Na začetku 
potrebuje ogromno energije za vzlet nato, ko je v želeni višini pa zelo malo, nekatera lahko letijo 
celo brez uporabe motorjev.

5. VEDNO IMAJTE SVOJ CILJ PRED OČMI
Ko postane težko, ko me nekdo želi ovirati, ko mi nekdo reče „postani realen“, ko sem že od vsega 
utrujen, ko mi ne gre in ne gre..., takrat potrebuješ največjo podporo in dobil-a jo boš s 
prebiranjem svojih ciljev in ustvarjeno sliko sebe v prihodnosti. Vstal-a boš saj si dobil-a novo 
energijo in tudi veš, da za dežjem vedno pride sonce. Cilji potrebujejo posebno nego, potrebno jih 
je čim večkrat videti, slišati in na njih misliti. Ustvarite si čim več opomnikov (koledar, telefon...).

6. NIKOLI SE NE PRENEHAJTE UČITI
Ko se človek rodi še ne zna seštevati, brati, nima besednega zaklada. Vse ima svoj namen a 
vsakodnevno učenje skozi življenje ima neskončen pomen. Poraz ima svoj pomen samo takrat ko 
smo se iz njega nekaj naučili. Zdrav način življenja je proces. Biti dober nogometaš je proces. 
Uspešno zaključiti s šolo je proces. Taktična uigranost ekipe je proces. Navadi se učiti vsak dan saj 
današnji čas ponuja vsakodnevno nekaj novega na vseh področjih. Bolj smo poučeni o nečem lažje 
pridemo do željnega cilja.
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7. DRUŽI SE Z ISTOMISLEČIMI
Sami zelo težko dosežemo največje cilje. V večini primerov je za nek uspeh potrebna skupina ljudi 
zato je pomembno, da niste osamljeni. Po drugi strani pa se nikoli ne pogovarjaj o svojih ciljih z 
nekom, ki ima do tega negativen vidik. Saj poznate fraze: zelo malo jih v Sloveniji živi samo od 
nogometa, veliko jih ima diplomo in so na cesti – kaj ti bo, saj si že večkrat poskusil-a pa saj veš - 
ne gre ti, s temi kilami si prav prisrčen-a,... V kolikor želite živeti svoje sanje potem potrebujete 
spodbude, pozitivne vzorce in ne negativnih. Pomislite vedno na tiste kateri so uspeli.

8. ZAVEDAJ SE OBČASNIH ZASTOJEV
Zavedaj se, da vedno ne gre vse po načrtu saj je življenje materija in ne šablona. Na nekaterih 
točkah bo treba ostati malo dalj časa. Ne piha veter vedno v hrbet, ne moreš vedno plavati s tokom, 
ne sije sonce vsak dan,.... Na žalost pa smo včasih sami do sebe najbolj ne prizanesljivi „kakšen 
bedak sem“, „vedno grešim“, „vsi so boljši od mene“... 
V teh trenutkih je izredno pomembno ostati pozitiven-a, biti sam svoj največji podpornik in si reči 
„ti to zmoreš, saj si že veliko storil“.   

9. ZAUPAJTE SEBI IN SVOJIM CILJEM
Na tvoji poti bodo tedni vzponov in tedni padcev ter frustracije, tedni ko nič ne bo imelo pomena. 
Takrat zaupaj sebi in zastavljenim ciljem, takrat bodi ponosen na pretekle dosežke na vse kar si 
storil-a do sedaj in se zavedaj pomembnosti jutrišnjega dne. V kolikor si dosleden-a, priden-a in 
odgovoren-a je uspeh samo še vprašanje časa pa naj si bo to na kateremkoli področju.

10. ZABAVAJTE SE
Kdor meni, da je uspeh napor, da je življenje težko in šport napor potem bo težko prehodil vso pot 
k ciljem. Življenje je zabava, nogomet je zabava zato vztrajajte. Vzemite vse skupaj kot razburljivo 
pustolovščino, samoizpolnitev in gradnjo življenjskega smisla. V vsem tem ste sam svoj režiser in 
igrate glavno vlogo.

Želim vam obilo potrpežljivosti na vaši poti,
Miki Kondič
trener „PRO“


