
Ujasni si svá PROČ pro studium svého cílového jazyka a objev tak svou
vnitřní motivaci, díky které ti bude studium jazyka dávat opravdu smysl.

Cvičení  inspirováno 7 levels deep od Deana Graziosiho, autora bestsellerů New York Times,
ti pomůže vydolovat sama ze sebe hned 6 smysluplných důvodů,

proč vytrvat na cestě k tvému cílí.

Nejdřív se podívej, jak to funguje a na další straně to zkus sam/a na sobě.

Level 1:   Čeho je pro tebe důležité dosáhnout? 
                   Naučit se španělsky.______________________________________________                  ___

Level 2:  Proč je pro tebe důležité naučit se španělsky                                        ?
                   Protože chci mít možnost komunikovat se Španěly.                                           

Level 3: Proč je pro tebe důležité mít možnost komunikovat se Španěly            ?
                   Protože jezdím ráda do Španělska a Španělé moc neovládají angličtinu.         

Level 4:  Proč je pro tebe důležité jezdit do Španělska                                       ?
                   Protože Španělsko miluju, cítím se tam dobře.                                                    

Level 5:  Proč máš ráda Španělako a proč se tam cítíš dobře                          ?
                   Protože je tam krásně, je tam moře, čerstvé mořské plody a uměvaví lidé.     

Level 6:  Proč se cítíš dobře tam, kde jsou usměvaví lidé                                    ?
                   Protože mám pak taky dobrou náladu.                                                                

Level 7:  Proč je pro tebe důležité mít dobrou náladu                                         ?
                  Protože když mám dobrou náladu, jsem šťastná.                                                
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