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T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
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jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



M!SÍ"NÍ ZHODNOCENÍ

Po!ádek = svoboda, klid a efektivita

Nejbohat"í a nejefektivn#j"í lidé mají ve sv$ch v#cech po!ádek a ka!dou chvíli ví, co mají d"lat.

Pro%? Vá&í si sv'j %as.

Neztrácení #as p$em%&lením a hledáním, proto!e ka!dá v"c má své místo.
Kdy! v"ci nedáváme na své místo, i tak nastane chvíle, kdy je musíme odlo!it na své místo.

M#sí%ní debordelizace
Projd"te si celou domácnost i kancelá$ a v&echno, co nepou!íváte, darujte nebo vyho'te. P$esta(te

shroma!'ovat v"ci, které pro Vás ztratily v%znam. Uvolní se Vám tak prostor pro nové v"ci i p$í le!itosti.

Pokud budete m"sí#ní debordelizaci d"lat pravideln", zabere Vám jen pár hodin
a Vy získáte p$ehled o Va&em prost$edí, pocit klidu a bezpe#í .

 

Osobní report
Jak jsem se cítil/a v pr)b"hu m"síce?
(nálada, energie, efektivita)

Na #em jsem tento m"síc v rámci sv%ch cíl)
pracoval/a (podívej se na své cíle z minulého m"síce)

Potkal/a jsem se v pr)b"hu m"síce s n"jak%mi
v%zvami?

Jaké vidím p$í le!itosti/mo!nosti posunu na m%ch
cílech?

CÍLE:

Co se mi poda$i lo?

Co se mi nepoda$i lo?

Co bych ud"lal/a jinak?

Je n"co, #emu jsem m"l/a v"novat zv%&enou pozornost?

V(ZVY:

 

O jakou v%zvu se jednalo?

Co bych pot$eboval/a k jejímu $e&ení?

Zapi"te si na stran#:
 164 - Jaké seminá$e a knihy jsem tento m"síc
           studoval/a?

 

 160 - *ísla mého byznysu.
 159 - Fitness míry.
 162 - M"sí#ní p$í jem a v%daje.

M#sí%ní cíle
Podívejte se na svou nást"nku cíl) a definujte si t$i nejd) le!it"j&í cíle na následující m#síc.

1.  

2.  

3.  



Osobní administrativa a finance
  P!í jmy a v"daje - zapi#te si v#echny Va#e p!í jmy
a v"daje.
Naplánujte platby a rezervy.
Bilance - jaká je Va#e bilance?
Kde investujete peníze?
7 d$bán% - rozd&lte si peníze podle pravidla
7 d$bán% .
Které v"daje m%$ete optimalizovat?

Zdraví - máte naplánované v kalendá!i termíny
náv#t&v léka!% a preventivních prohlídek?

 
 
 
  

  

  

  Vzd&lávání a kultura - jaké seminá!e, nebo akce
chcete nav#tívit?
Jaké informa'ní bulletiny s akcemi/seminá!i/tréninky
odebíráte? Jsou aktuální? Pokud jste dlouho nikde
nebyli, jak získáte nové úhly pohledu a inspiraci?

Vztahy - na jaké náv#t&vy tento m&síc p% jdete?
S k"m jste se dlouho nevid&l i?

Narozeniny a svátky - má n&kdo blízk" narozeniny?
Jak" dárek mu dáte?

  

   
 

   

       

Rodinná administrativa a finance
 Projd&te si s partnerem rodinn" rozpo'et.
Jaká je Va#e rodinná bilance?
Kam investujete peníze?

Kde je mo$né v"daje optimalizovat?

Naplánujte platby a rezervy.
Líbí x nelíbí - !ekn&te si, co se Vám na druhém
líbí, i nelíbí.
Pot!eby - !ekn&te, co cítíte a co pot!ebujete.
Komunikujte pravdiv& o sv"ch pot!ebách, v'etn&
intimních p!ání.

  Spole'né aktivity - myslete na spole'né aktivity
(kino, ve'e!e, wellness víkend, v"let do hor).
Ale pozor: jen vy dva.
D&ti - naplánovat aktivity, krou$ky, spole'n" 'as.
Domácnost - projd&te si úkoly a role t"kající se Va#í
domácnosti.
Kalendá! - sla(te Va#e kalendá!e a !ekn&te si, co
Vás p!í#tí m&síc 'eká.
Kompletní návod na vedení rodinné porady najdete
na www.hanatrncakova.cz.

Ukli!te si st"l
  Papírové líste#ky - zpracujte v#echny Va#e
poznámky, za!a(te je do seznamu úkol% .
Fyzické dokumenty - v#echno za!a(te do #anon%
a slo$e#.
$uplíky - ukli(te si #uplíky.
Pracovní st"l - v#echno srovnejte a ukli(te, v'etn&
stojanu na psací pot!eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od 'istého stolu.
V#echno odlo$te na SVÉ MÍSTO, vyho(te nebo
delegujte.

 

 
 

 

Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt!ídit.
Online dokumenty a ulo'i(t) - projít a rozt!ídit.
Plocha po#íta#e - vy'ist&te si plochu - NIC tam
nenechávejte - v#echno dejte do slo$ek.

  
  

  Stahování - sma$te v#echno nepot!ebné a zbytek
vlo$te do slo$ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po'íta'e na externí disk.
Monitor - vy'ist&te si monitor po'íta'e.

 
 
 

Ukli!te si v telefonu
  Fotky a videa - proma$te a zálohujte v#echny Va#e
fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma$te, nechte si
jen ty, které skute'n& pot!ebujete.
Aplikace - nepou$ívané vyma$te.

Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 Emaily, SMS, sociální sít&



únor



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
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Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
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M!SÍ"NÍ ZHODNOCENÍ

Po!ádek = svoboda, klid a efektivita

Nejbohat"í a nejefektivn#j"í lidé mají ve sv$ch v#cech po!ádek a ka!dou chvíli ví, co mají d"lat.

Pro%? Vá&í si sv'j %as.

Neztrácení #as p$em%&lením a hledáním, proto!e ka!dá v"c má své místo.
Kdy! v"ci nedáváme na své místo, i tak nastane chvíle, kdy je musíme odlo!it na své místo.

M#sí%ní debordelizace
Projd"te si celou domácnost i kancelá$ a v&echno, co nepou!íváte, darujte nebo vyho'te. P$esta(te

shroma!'ovat v"ci, které pro Vás ztratily v%znam. Uvolní se Vám tak prostor pro nové v"ci i p$í le!itosti.

Pokud budete m"sí#ní debordelizaci d"lat pravideln", zabere Vám jen pár hodin
a Vy získáte p$ehled o Va&em prost$edí, pocit klidu a bezpe#í .

 

Osobní report
Jak jsem se cítil/a v pr)b"hu m"síce?
(nálada, energie, efektivita)

Na #em jsem tento m"síc v rámci sv%ch cíl)
pracoval/a (podívej se na své cíle z minulého m"síce)

Potkal/a jsem se v pr)b"hu m"síce s n"jak%mi
v%zvami?

Jaké vidím p$í le!itosti/mo!nosti posunu na m%ch
cílech?

CÍLE:

Co se mi poda$i lo?

Co se mi nepoda$i lo?

Co bych ud"lal/a jinak?

Je n"co, #emu jsem m"l/a v"novat zv%&enou pozornost?

V(ZVY:

 

O jakou v%zvu se jednalo?

Co bych pot$eboval/a k jejímu $e&ení?

Zapi"te si na stran#:
 164 - Jaké seminá$e a knihy jsem tento m"síc
           studoval/a?

 

 160 - *ísla mého byznysu.
 159 - Fitness míry.
 162 - M"sí#ní p$í jem a v%daje.

M#sí%ní cíle
Podívejte se na svou nást"nku cíl) a definujte si t$i nejd) le!it"j&í cíle na následující m#síc.

1.  

2.  

3.  



Osobní administrativa a finance
  P!í jmy a v"daje - zapi#te si v#echny Va#e p!í jmy
a v"daje.
Naplánujte platby a rezervy.
Bilance - jaká je Va#e bilance?
Kde investujete peníze?
7 d$bán% - rozd&lte si peníze podle pravidla
7 d$bán% .
Které v"daje m%$ete optimalizovat?

Zdraví - máte naplánované v kalendá!i termíny
náv#t&v léka!% a preventivních prohlídek?

 
 
 
  

  

  

  Vzd&lávání a kultura - jaké seminá!e, nebo akce
chcete nav#tívit?
Jaké informa'ní bulletiny s akcemi/seminá!i/tréninky
odebíráte? Jsou aktuální? Pokud jste dlouho nikde
nebyli, jak získáte nové úhly pohledu a inspiraci?

Vztahy - na jaké náv#t&vy tento m&síc p% jdete?
S k"m jste se dlouho nevid&l i?

Narozeniny a svátky - má n&kdo blízk" narozeniny?
Jak" dárek mu dáte?

  

   
 

   

       

Rodinná administrativa a finance
 Projd&te si s partnerem rodinn" rozpo'et.
Jaká je Va#e rodinná bilance?
Kam investujete peníze?

Kde je mo$né v"daje optimalizovat?

Naplánujte platby a rezervy.
Líbí x nelíbí - !ekn&te si, co se Vám na druhém
líbí, i nelíbí.
Pot!eby - !ekn&te, co cítíte a co pot!ebujete.
Komunikujte pravdiv& o sv"ch pot!ebách, v'etn&
intimních p!ání.

  Spole'né aktivity - myslete na spole'né aktivity
(kino, ve'e!e, wellness víkend, v"let do hor).
Ale pozor: jen vy dva.
D&ti - naplánovat aktivity, krou$ky, spole'n" 'as.
Domácnost - projd&te si úkoly a role t"kající se Va#í
domácnosti.
Kalendá! - sla(te Va#e kalendá!e a !ekn&te si, co
Vás p!í#tí m&síc 'eká.
Kompletní návod na vedení rodinné porady najdete
na www.hanatrncakova.cz.

Ukli!te si st"l
  Papírové líste#ky - zpracujte v#echny Va#e
poznámky, za!a(te je do seznamu úkol% .
Fyzické dokumenty - v#echno za!a(te do #anon%
a slo$e#.
$uplíky - ukli(te si #uplíky.
Pracovní st"l - v#echno srovnejte a ukli(te, v'etn&
stojanu na psací pot!eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od 'istého stolu.
V#echno odlo$te na SVÉ MÍSTO, vyho(te nebo
delegujte.

 

 
 

 

Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt!ídit.
Online dokumenty a ulo'i(t) - projít a rozt!ídit.
Plocha po#íta#e - vy'ist&te si plochu - NIC tam
nenechávejte - v#echno dejte do slo$ek.

  
  

  Stahování - sma$te v#echno nepot!ebné a zbytek
vlo$te do slo$ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po'íta'e na externí disk.
Monitor - vy'ist&te si monitor po'íta'e.

 
 
 

Ukli!te si v telefonu
  Fotky a videa - proma$te a zálohujte v#echny Va#e
fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma$te, nechte si
jen ty, které skute'n& pot!ebujete.
Aplikace - nepou$ívané vyma$te.

Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 Emaily, SMS, sociální sít&



b!ezen



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



M!SÍ"NÍ ZHODNOCENÍ

Po!ádek = svoboda, klid a efektivita

Nejbohat"í a nejefektivn#j"í lidé mají ve sv$ch v#cech po!ádek a ka!dou chvíli ví, co mají d"lat.

Pro%? Vá&í si sv'j %as.

Neztrácení #as p$em%&lením a hledáním, proto!e ka!dá v"c má své místo.
Kdy! v"ci nedáváme na své místo, i tak nastane chvíle, kdy je musíme odlo!it na své místo.

M#sí%ní debordelizace
Projd"te si celou domácnost i kancelá$ a v&echno, co nepou!íváte, darujte nebo vyho'te. P$esta(te

shroma!'ovat v"ci, které pro Vás ztratily v%znam. Uvolní se Vám tak prostor pro nové v"ci i p$í le!itosti.

Pokud budete m"sí#ní debordelizaci d"lat pravideln", zabere Vám jen pár hodin
a Vy získáte p$ehled o Va&em prost$edí, pocit klidu a bezpe#í .

 

Osobní report
Jak jsem se cítil/a v pr)b"hu m"síce?
(nálada, energie, efektivita)

Na #em jsem tento m"síc v rámci sv%ch cíl)
pracoval/a (podívej se na své cíle z minulého m"síce)

Potkal/a jsem se v pr)b"hu m"síce s n"jak%mi
v%zvami?

Jaké vidím p$í le!itosti/mo!nosti posunu na m%ch
cílech?

CÍLE:

Co se mi poda$i lo?

Co se mi nepoda$i lo?

Co bych ud"lal/a jinak?

Je n"co, #emu jsem m"l/a v"novat zv%&enou pozornost?

V(ZVY:

 

O jakou v%zvu se jednalo?

Co bych pot$eboval/a k jejímu $e&ení?

Zapi"te si na stran#:
 164 - Jaké seminá$e a knihy jsem tento m"síc
           studoval/a?

 

 160 - *ísla mého byznysu.
 159 - Fitness míry.
 162 - M"sí#ní p$í jem a v%daje.

M#sí%ní cíle
Podívejte se na svou nást"nku cíl) a definujte si t$i nejd) le!it"j&í cíle na následující m#síc.

1.  

2.  

3.  



Osobní administrativa a finance
  P!í jmy a v"daje - zapi#te si v#echny Va#e p!í jmy
a v"daje.
Naplánujte platby a rezervy.
Bilance - jaká je Va#e bilance?
Kde investujete peníze?
7 d$bán% - rozd&lte si peníze podle pravidla
7 d$bán% .
Které v"daje m%$ete optimalizovat?

Zdraví - máte naplánované v kalendá!i termíny
náv#t&v léka!% a preventivních prohlídek?

 
 
 
  

  

  

  Vzd&lávání a kultura - jaké seminá!e, nebo akce
chcete nav#tívit?
Jaké informa'ní bulletiny s akcemi/seminá!i/tréninky
odebíráte? Jsou aktuální? Pokud jste dlouho nikde
nebyli, jak získáte nové úhly pohledu a inspiraci?

Vztahy - na jaké náv#t&vy tento m&síc p% jdete?
S k"m jste se dlouho nevid&l i?

Narozeniny a svátky - má n&kdo blízk" narozeniny?
Jak" dárek mu dáte?

  

   
 

   

       

Rodinná administrativa a finance
 Projd&te si s partnerem rodinn" rozpo'et.
Jaká je Va#e rodinná bilance?
Kam investujete peníze?

Kde je mo$né v"daje optimalizovat?

Naplánujte platby a rezervy.
Líbí x nelíbí - !ekn&te si, co se Vám na druhém
líbí, i nelíbí.
Pot!eby - !ekn&te, co cítíte a co pot!ebujete.
Komunikujte pravdiv& o sv"ch pot!ebách, v'etn&
intimních p!ání.

  Spole'né aktivity - myslete na spole'né aktivity
(kino, ve'e!e, wellness víkend, v"let do hor).
Ale pozor: jen vy dva.
D&ti - naplánovat aktivity, krou$ky, spole'n" 'as.
Domácnost - projd&te si úkoly a role t"kající se Va#í
domácnosti.
Kalendá! - sla(te Va#e kalendá!e a !ekn&te si, co
Vás p!í#tí m&síc 'eká.
Kompletní návod na vedení rodinné porady najdete
na www.hanatrncakova.cz.

Ukli!te si st"l
  Papírové líste#ky - zpracujte v#echny Va#e
poznámky, za!a(te je do seznamu úkol% .
Fyzické dokumenty - v#echno za!a(te do #anon%
a slo$e#.
$uplíky - ukli(te si #uplíky.
Pracovní st"l - v#echno srovnejte a ukli(te, v'etn&
stojanu na psací pot!eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od 'istého stolu.
V#echno odlo$te na SVÉ MÍSTO, vyho(te nebo
delegujte.

 

 
 

 

Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt!ídit.
Online dokumenty a ulo'i(t) - projít a rozt!ídit.
Plocha po#íta#e - vy'ist&te si plochu - NIC tam
nenechávejte - v#echno dejte do slo$ek.

  
  

  Stahování - sma$te v#echno nepot!ebné a zbytek
vlo$te do slo$ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po'íta'e na externí disk.
Monitor - vy'ist&te si monitor po'íta'e.

 
 
 

Ukli!te si v telefonu
  Fotky a videa - proma$te a zálohujte v#echny Va#e
fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma$te, nechte si
jen ty, které skute'n& pot!ebujete.
Aplikace - nepou$ívané vyma$te.

Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 Emaily, SMS, sociální sít&



duben



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
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Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



M!SÍ"NÍ ZHODNOCENÍ

Po!ádek = svoboda, klid a efektivita

Nejbohat"í a nejefektivn#j"í lidé mají ve sv$ch v#cech po!ádek a ka!dou chvíli ví, co mají d"lat.

Pro%? Vá&í si sv'j %as.

Neztrácení #as p$em%&lením a hledáním, proto!e ka!dá v"c má své místo.
Kdy! v"ci nedáváme na své místo, i tak nastane chvíle, kdy je musíme odlo!it na své místo.

M#sí%ní debordelizace
Projd"te si celou domácnost i kancelá$ a v&echno, co nepou!íváte, darujte nebo vyho'te. P$esta(te

shroma!'ovat v"ci, které pro Vás ztratily v%znam. Uvolní se Vám tak prostor pro nové v"ci i p$í le!itosti.

Pokud budete m"sí#ní debordelizaci d"lat pravideln", zabere Vám jen pár hodin
a Vy získáte p$ehled o Va&em prost$edí, pocit klidu a bezpe#í .

 

Osobní report
Jak jsem se cítil/a v pr)b"hu m"síce?
(nálada, energie, efektivita)

Na #em jsem tento m"síc v rámci sv%ch cíl)
pracoval/a (podívej se na své cíle z minulého m"síce)

Potkal/a jsem se v pr)b"hu m"síce s n"jak%mi
v%zvami?

Jaké vidím p$í le!itosti/mo!nosti posunu na m%ch
cílech?

CÍLE:

Co se mi poda$i lo?

Co se mi nepoda$i lo?

Co bych ud"lal/a jinak?

Je n"co, #emu jsem m"l/a v"novat zv%&enou pozornost?

V(ZVY:

 

O jakou v%zvu se jednalo?

Co bych pot$eboval/a k jejímu $e&ení?

Zapi"te si na stran#:
 164 - Jaké seminá$e a knihy jsem tento m"síc
           studoval/a?

 

 160 - *ísla mého byznysu.
 159 - Fitness míry.
 162 - M"sí#ní p$í jem a v%daje.

M#sí%ní cíle
Podívejte se na svou nást"nku cíl) a definujte si t$i nejd) le!it"j&í cíle na následující m#síc.

1.  

2.  

3.  



Osobní administrativa a finance
  P!í jmy a v"daje - zapi#te si v#echny Va#e p!í jmy
a v"daje.
Naplánujte platby a rezervy.
Bilance - jaká je Va#e bilance?
Kde investujete peníze?
7 d$bán% - rozd&lte si peníze podle pravidla
7 d$bán% .
Které v"daje m%$ete optimalizovat?

Zdraví - máte naplánované v kalendá!i termíny
náv#t&v léka!% a preventivních prohlídek?

 
 
 
  

  

  

  Vzd&lávání a kultura - jaké seminá!e, nebo akce
chcete nav#tívit?
Jaké informa'ní bulletiny s akcemi/seminá!i/tréninky
odebíráte? Jsou aktuální? Pokud jste dlouho nikde
nebyli, jak získáte nové úhly pohledu a inspiraci?

Vztahy - na jaké náv#t&vy tento m&síc p% jdete?
S k"m jste se dlouho nevid&l i?

Narozeniny a svátky - má n&kdo blízk" narozeniny?
Jak" dárek mu dáte?

  

   
 

   

       

Rodinná administrativa a finance
 Projd&te si s partnerem rodinn" rozpo'et.
Jaká je Va#e rodinná bilance?
Kam investujete peníze?

Kde je mo$né v"daje optimalizovat?

Naplánujte platby a rezervy.
Líbí x nelíbí - !ekn&te si, co se Vám na druhém
líbí, i nelíbí.
Pot!eby - !ekn&te, co cítíte a co pot!ebujete.
Komunikujte pravdiv& o sv"ch pot!ebách, v'etn&
intimních p!ání.

  Spole'né aktivity - myslete na spole'né aktivity
(kino, ve'e!e, wellness víkend, v"let do hor).
Ale pozor: jen vy dva.
D&ti - naplánovat aktivity, krou$ky, spole'n" 'as.
Domácnost - projd&te si úkoly a role t"kající se Va#í
domácnosti.
Kalendá! - sla(te Va#e kalendá!e a !ekn&te si, co
Vás p!í#tí m&síc 'eká.
Kompletní návod na vedení rodinné porady najdete
na www.hanatrncakova.cz.

Ukli!te si st"l
  Papírové líste#ky - zpracujte v#echny Va#e
poznámky, za!a(te je do seznamu úkol% .
Fyzické dokumenty - v#echno za!a(te do #anon%
a slo$e#.
$uplíky - ukli(te si #uplíky.
Pracovní st"l - v#echno srovnejte a ukli(te, v'etn&
stojanu na psací pot!eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od 'istého stolu.
V#echno odlo$te na SVÉ MÍSTO, vyho(te nebo
delegujte.

 

 
 

 

Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt!ídit.
Online dokumenty a ulo'i(t) - projít a rozt!ídit.
Plocha po#íta#e - vy'ist&te si plochu - NIC tam
nenechávejte - v#echno dejte do slo$ek.

  
  

  Stahování - sma$te v#echno nepot!ebné a zbytek
vlo$te do slo$ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po'íta'e na externí disk.
Monitor - vy'ist&te si monitor po'íta'e.

 
 
 

Ukli!te si v telefonu
  Fotky a videa - proma$te a zálohujte v#echny Va#e
fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma$te, nechte si
jen ty, které skute'n& pot!ebujete.
Aplikace - nepou$ívané vyma$te.

Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 Emaily, SMS, sociální sít&



kv!ten



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



M!SÍ"NÍ ZHODNOCENÍ

Po!ádek = svoboda, klid a efektivita

Nejbohat"í a nejefektivn#j"í lidé mají ve sv$ch v#cech po!ádek a ka!dou chvíli ví, co mají d"lat.

Pro%? Vá&í si sv'j %as.

Neztrácení #as p$em%&lením a hledáním, proto!e ka!dá v"c má své místo.
Kdy! v"ci nedáváme na své místo, i tak nastane chvíle, kdy je musíme odlo!it na své místo.

M#sí%ní debordelizace
Projd"te si celou domácnost i kancelá$ a v&echno, co nepou!íváte, darujte nebo vyho'te. P$esta(te

shroma!'ovat v"ci, které pro Vás ztratily v%znam. Uvolní se Vám tak prostor pro nové v"ci i p$í le!itosti.

Pokud budete m"sí#ní debordelizaci d"lat pravideln", zabere Vám jen pár hodin
a Vy získáte p$ehled o Va&em prost$edí, pocit klidu a bezpe#í .

 

Osobní report
Jak jsem se cítil/a v pr)b"hu m"síce?
(nálada, energie, efektivita)

Na #em jsem tento m"síc v rámci sv%ch cíl)
pracoval/a (podívej se na své cíle z minulého m"síce)

Potkal/a jsem se v pr)b"hu m"síce s n"jak%mi
v%zvami?

Jaké vidím p$í le!itosti/mo!nosti posunu na m%ch
cílech?

CÍLE:

Co se mi poda$i lo?

Co se mi nepoda$i lo?

Co bych ud"lal/a jinak?

Je n"co, #emu jsem m"l/a v"novat zv%&enou pozornost?

V(ZVY:

 

O jakou v%zvu se jednalo?

Co bych pot$eboval/a k jejímu $e&ení?

Zapi"te si na stran#:
 164 - Jaké seminá$e a knihy jsem tento m"síc
           studoval/a?

 

 160 - *ísla mého byznysu.
 159 - Fitness míry.
 162 - M"sí#ní p$í jem a v%daje.

M#sí%ní cíle
Podívejte se na svou nást"nku cíl) a definujte si t$i nejd) le!it"j&í cíle na následující m#síc.

1.  

2.  

3.  



Osobní administrativa a finance
  P!í jmy a v"daje - zapi#te si v#echny Va#e p!í jmy
a v"daje.
Naplánujte platby a rezervy.
Bilance - jaká je Va#e bilance?
Kde investujete peníze?
7 d$bán% - rozd&lte si peníze podle pravidla
7 d$bán% .
Které v"daje m%$ete optimalizovat?

Zdraví - máte naplánované v kalendá!i termíny
náv#t&v léka!% a preventivních prohlídek?

 
 
 
  

  

  

  Vzd&lávání a kultura - jaké seminá!e, nebo akce
chcete nav#tívit?
Jaké informa'ní bulletiny s akcemi/seminá!i/tréninky
odebíráte? Jsou aktuální? Pokud jste dlouho nikde
nebyli, jak získáte nové úhly pohledu a inspiraci?

Vztahy - na jaké náv#t&vy tento m&síc p% jdete?
S k"m jste se dlouho nevid&l i?

Narozeniny a svátky - má n&kdo blízk" narozeniny?
Jak" dárek mu dáte?

  

   
 

   

       

Rodinná administrativa a finance
 Projd&te si s partnerem rodinn" rozpo'et.
Jaká je Va#e rodinná bilance?
Kam investujete peníze?

Kde je mo$né v"daje optimalizovat?

Naplánujte platby a rezervy.
Líbí x nelíbí - !ekn&te si, co se Vám na druhém
líbí, i nelíbí.
Pot!eby - !ekn&te, co cítíte a co pot!ebujete.
Komunikujte pravdiv& o sv"ch pot!ebách, v'etn&
intimních p!ání.

  Spole'né aktivity - myslete na spole'né aktivity
(kino, ve'e!e, wellness víkend, v"let do hor).
Ale pozor: jen vy dva.
D&ti - naplánovat aktivity, krou$ky, spole'n" 'as.
Domácnost - projd&te si úkoly a role t"kající se Va#í
domácnosti.
Kalendá! - sla(te Va#e kalendá!e a !ekn&te si, co
Vás p!í#tí m&síc 'eká.
Kompletní návod na vedení rodinné porady najdete
na www.hanatrncakova.cz.

Ukli!te si st"l
  Papírové líste#ky - zpracujte v#echny Va#e
poznámky, za!a(te je do seznamu úkol% .
Fyzické dokumenty - v#echno za!a(te do #anon%
a slo$e#.
$uplíky - ukli(te si #uplíky.
Pracovní st"l - v#echno srovnejte a ukli(te, v'etn&
stojanu na psací pot!eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od 'istého stolu.
V#echno odlo$te na SVÉ MÍSTO, vyho(te nebo
delegujte.

 

 
 

 

Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt!ídit.
Online dokumenty a ulo'i(t) - projít a rozt!ídit.
Plocha po#íta#e - vy'ist&te si plochu - NIC tam
nenechávejte - v#echno dejte do slo$ek.

  
  

  Stahování - sma$te v#echno nepot!ebné a zbytek
vlo$te do slo$ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po'íta'e na externí disk.
Monitor - vy'ist&te si monitor po'íta'e.

 
 
 

Ukli!te si v telefonu
  Fotky a videa - proma$te a zálohujte v#echny Va#e
fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma$te, nechte si
jen ty, které skute'n& pot!ebujete.
Aplikace - nepou$ívané vyma$te.

Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 Emaily, SMS, sociální sít&



!erven



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.
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3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



M!SÍ"NÍ ZHODNOCENÍ

Po!ádek = svoboda, klid a efektivita

Nejbohat"í a nejefektivn#j"í lidé mají ve sv$ch v#cech po!ádek a ka!dou chvíli ví, co mají d"lat.

Pro%? Vá&í si sv'j %as.

Neztrácení #as p$em%&lením a hledáním, proto!e ka!dá v"c má své místo.
Kdy! v"ci nedáváme na své místo, i tak nastane chvíle, kdy je musíme odlo!it na své místo.

M#sí%ní debordelizace
Projd"te si celou domácnost i kancelá$ a v&echno, co nepou!íváte, darujte nebo vyho'te. P$esta(te

shroma!'ovat v"ci, které pro Vás ztratily v%znam. Uvolní se Vám tak prostor pro nové v"ci i p$í le!itosti.

Pokud budete m"sí#ní debordelizaci d"lat pravideln", zabere Vám jen pár hodin
a Vy získáte p$ehled o Va&em prost$edí, pocit klidu a bezpe#í .

 

Osobní report
Jak jsem se cítil/a v pr)b"hu m"síce?
(nálada, energie, efektivita)

Na #em jsem tento m"síc v rámci sv%ch cíl)
pracoval/a (podívej se na své cíle z minulého m"síce)

Potkal/a jsem se v pr)b"hu m"síce s n"jak%mi
v%zvami?

Jaké vidím p$í le!itosti/mo!nosti posunu na m%ch
cílech?

CÍLE:

Co se mi poda$i lo?

Co se mi nepoda$i lo?

Co bych ud"lal/a jinak?

Je n"co, #emu jsem m"l/a v"novat zv%&enou pozornost?

V(ZVY:

 

O jakou v%zvu se jednalo?

Co bych pot$eboval/a k jejímu $e&ení?

Zapi"te si na stran#:
 164 - Jaké seminá$e a knihy jsem tento m"síc
           studoval/a?

 

 160 - *ísla mého byznysu.
 159 - Fitness míry.
 162 - M"sí#ní p$í jem a v%daje.

M#sí%ní cíle
Podívejte se na svou nást"nku cíl) a definujte si t$i nejd) le!it"j&í cíle na následující m#síc.

1.  

2.  

3.  



Osobní administrativa a finance
  P!í jmy a v"daje - zapi#te si v#echny Va#e p!í jmy
a v"daje.
Naplánujte platby a rezervy.
Bilance - jaká je Va#e bilance?
Kde investujete peníze?
7 d$bán% - rozd&lte si peníze podle pravidla
7 d$bán% .
Které v"daje m%$ete optimalizovat?

Zdraví - máte naplánované v kalendá!i termíny
náv#t&v léka!% a preventivních prohlídek?

 
 
 
  

  

  

  Vzd&lávání a kultura - jaké seminá!e, nebo akce
chcete nav#tívit?
Jaké informa'ní bulletiny s akcemi/seminá!i/tréninky
odebíráte? Jsou aktuální? Pokud jste dlouho nikde
nebyli, jak získáte nové úhly pohledu a inspiraci?

Vztahy - na jaké náv#t&vy tento m&síc p% jdete?
S k"m jste se dlouho nevid&l i?

Narozeniny a svátky - má n&kdo blízk" narozeniny?
Jak" dárek mu dáte?

  

   
 

   

       

Rodinná administrativa a finance
 Projd&te si s partnerem rodinn" rozpo'et.
Jaká je Va#e rodinná bilance?
Kam investujete peníze?

Kde je mo$né v"daje optimalizovat?

Naplánujte platby a rezervy.
Líbí x nelíbí - !ekn&te si, co se Vám na druhém
líbí, i nelíbí.
Pot!eby - !ekn&te, co cítíte a co pot!ebujete.
Komunikujte pravdiv& o sv"ch pot!ebách, v'etn&
intimních p!ání.

  Spole'né aktivity - myslete na spole'né aktivity
(kino, ve'e!e, wellness víkend, v"let do hor).
Ale pozor: jen vy dva.
D&ti - naplánovat aktivity, krou$ky, spole'n" 'as.
Domácnost - projd&te si úkoly a role t"kající se Va#í
domácnosti.
Kalendá! - sla(te Va#e kalendá!e a !ekn&te si, co
Vás p!í#tí m&síc 'eká.
Kompletní návod na vedení rodinné porady najdete
na www.hanatrncakova.cz.

Ukli!te si st"l
  Papírové líste#ky - zpracujte v#echny Va#e
poznámky, za!a(te je do seznamu úkol% .
Fyzické dokumenty - v#echno za!a(te do #anon%
a slo$e#.
$uplíky - ukli(te si #uplíky.
Pracovní st"l - v#echno srovnejte a ukli(te, v'etn&
stojanu na psací pot!eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od 'istého stolu.
V#echno odlo$te na SVÉ MÍSTO, vyho(te nebo
delegujte.

 

 
 

 

Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt!ídit.
Online dokumenty a ulo'i(t) - projít a rozt!ídit.
Plocha po#íta#e - vy'ist&te si plochu - NIC tam
nenechávejte - v#echno dejte do slo$ek.

  
  

  Stahování - sma$te v#echno nepot!ebné a zbytek
vlo$te do slo$ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po'íta'e na externí disk.
Monitor - vy'ist&te si monitor po'íta'e.

 
 
 

Ukli!te si v telefonu
  Fotky a videa - proma$te a zálohujte v#echny Va#e
fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma$te, nechte si
jen ty, které skute'n& pot!ebujete.
Aplikace - nepou$ívané vyma$te.

Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 Emaily, SMS, sociální sít&



!ervenec



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.
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Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



M!SÍ"NÍ ZHODNOCENÍ

Po!ádek = svoboda, klid a efektivita

Nejbohat"í a nejefektivn#j"í lidé mají ve sv$ch v#cech po!ádek a ka!dou chvíli ví, co mají d"lat.

Pro%? Vá&í si sv'j %as.

Neztrácení #as p$em%&lením a hledáním, proto!e ka!dá v"c má své místo.
Kdy! v"ci nedáváme na své místo, i tak nastane chvíle, kdy je musíme odlo!it na své místo.

M#sí%ní debordelizace
Projd"te si celou domácnost i kancelá$ a v&echno, co nepou!íváte, darujte nebo vyho'te. P$esta(te

shroma!'ovat v"ci, které pro Vás ztratily v%znam. Uvolní se Vám tak prostor pro nové v"ci i p$í le!itosti.

Pokud budete m"sí#ní debordelizaci d"lat pravideln", zabere Vám jen pár hodin
a Vy získáte p$ehled o Va&em prost$edí, pocit klidu a bezpe#í .

 

Osobní report
Jak jsem se cítil/a v pr)b"hu m"síce?
(nálada, energie, efektivita)

Na #em jsem tento m"síc v rámci sv%ch cíl)
pracoval/a (podívej se na své cíle z minulého m"síce)

Potkal/a jsem se v pr)b"hu m"síce s n"jak%mi
v%zvami?

Jaké vidím p$í le!itosti/mo!nosti posunu na m%ch
cílech?

CÍLE:

Co se mi poda$i lo?

Co se mi nepoda$i lo?

Co bych ud"lal/a jinak?

Je n"co, #emu jsem m"l/a v"novat zv%&enou pozornost?

V(ZVY:

 

O jakou v%zvu se jednalo?

Co bych pot$eboval/a k jejímu $e&ení?

Zapi"te si na stran#:
 164 - Jaké seminá$e a knihy jsem tento m"síc
           studoval/a?

 

 160 - *ísla mého byznysu.
 159 - Fitness míry.
 162 - M"sí#ní p$í jem a v%daje.

M#sí%ní cíle
Podívejte se na svou nást"nku cíl) a definujte si t$i nejd) le!it"j&í cíle na následující m#síc.

1.  

2.  

3.  



Osobní administrativa a finance
  P!í jmy a v"daje - zapi#te si v#echny Va#e p!í jmy
a v"daje.
Naplánujte platby a rezervy.
Bilance - jaká je Va#e bilance?
Kde investujete peníze?
7 d$bán% - rozd&lte si peníze podle pravidla
7 d$bán% .
Které v"daje m%$ete optimalizovat?

Zdraví - máte naplánované v kalendá!i termíny
náv#t&v léka!% a preventivních prohlídek?

 
 
 
  

  

  

  Vzd&lávání a kultura - jaké seminá!e, nebo akce
chcete nav#tívit?
Jaké informa'ní bulletiny s akcemi/seminá!i/tréninky
odebíráte? Jsou aktuální? Pokud jste dlouho nikde
nebyli, jak získáte nové úhly pohledu a inspiraci?

Vztahy - na jaké náv#t&vy tento m&síc p% jdete?
S k"m jste se dlouho nevid&l i?

Narozeniny a svátky - má n&kdo blízk" narozeniny?
Jak" dárek mu dáte?

  

   
 

   

       

Rodinná administrativa a finance
 Projd&te si s partnerem rodinn" rozpo'et.
Jaká je Va#e rodinná bilance?
Kam investujete peníze?

Kde je mo$né v"daje optimalizovat?

Naplánujte platby a rezervy.
Líbí x nelíbí - !ekn&te si, co se Vám na druhém
líbí, i nelíbí.
Pot!eby - !ekn&te, co cítíte a co pot!ebujete.
Komunikujte pravdiv& o sv"ch pot!ebách, v'etn&
intimních p!ání.

  Spole'né aktivity - myslete na spole'né aktivity
(kino, ve'e!e, wellness víkend, v"let do hor).
Ale pozor: jen vy dva.
D&ti - naplánovat aktivity, krou$ky, spole'n" 'as.
Domácnost - projd&te si úkoly a role t"kající se Va#í
domácnosti.
Kalendá! - sla(te Va#e kalendá!e a !ekn&te si, co
Vás p!í#tí m&síc 'eká.
Kompletní návod na vedení rodinné porady najdete
na www.hanatrncakova.cz.

Ukli!te si st"l
  Papírové líste#ky - zpracujte v#echny Va#e
poznámky, za!a(te je do seznamu úkol% .
Fyzické dokumenty - v#echno za!a(te do #anon%
a slo$e#.
$uplíky - ukli(te si #uplíky.
Pracovní st"l - v#echno srovnejte a ukli(te, v'etn&
stojanu na psací pot!eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od 'istého stolu.
V#echno odlo$te na SVÉ MÍSTO, vyho(te nebo
delegujte.

 

 
 

 

Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt!ídit.
Online dokumenty a ulo'i(t) - projít a rozt!ídit.
Plocha po#íta#e - vy'ist&te si plochu - NIC tam
nenechávejte - v#echno dejte do slo$ek.

  
  

  Stahování - sma$te v#echno nepot!ebné a zbytek
vlo$te do slo$ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po'íta'e na externí disk.
Monitor - vy'ist&te si monitor po'íta'e.

 
 
 

Ukli!te si v telefonu
  Fotky a videa - proma$te a zálohujte v#echny Va#e
fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma$te, nechte si
jen ty, které skute'n& pot!ebujete.
Aplikace - nepou$ívané vyma$te.

Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 Emaily, SMS, sociální sít&



srpen



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



M!SÍ"NÍ ZHODNOCENÍ

Po!ádek = svoboda, klid a efektivita

Nejbohat"í a nejefektivn#j"í lidé mají ve sv$ch v#cech po!ádek a ka!dou chvíli ví, co mají d"lat.

Pro%? Vá&í si sv'j %as.

Neztrácení #as p$em%&lením a hledáním, proto!e ka!dá v"c má své místo.
Kdy! v"ci nedáváme na své místo, i tak nastane chvíle, kdy je musíme odlo!it na své místo.

M#sí%ní debordelizace
Projd"te si celou domácnost i kancelá$ a v&echno, co nepou!íváte, darujte nebo vyho'te. P$esta(te

shroma!'ovat v"ci, které pro Vás ztratily v%znam. Uvolní se Vám tak prostor pro nové v"ci i p$í le!itosti.

Pokud budete m"sí#ní debordelizaci d"lat pravideln", zabere Vám jen pár hodin
a Vy získáte p$ehled o Va&em prost$edí, pocit klidu a bezpe#í .

 

Osobní report
Jak jsem se cítil/a v pr)b"hu m"síce?
(nálada, energie, efektivita)

Na #em jsem tento m"síc v rámci sv%ch cíl)
pracoval/a (podívej se na své cíle z minulého m"síce)

Potkal/a jsem se v pr)b"hu m"síce s n"jak%mi
v%zvami?

Jaké vidím p$í le!itosti/mo!nosti posunu na m%ch
cílech?

CÍLE:

Co se mi poda$i lo?

Co se mi nepoda$i lo?

Co bych ud"lal/a jinak?

Je n"co, #emu jsem m"l/a v"novat zv%&enou pozornost?

V(ZVY:

 

O jakou v%zvu se jednalo?

Co bych pot$eboval/a k jejímu $e&ení?

Zapi"te si na stran#:
 164 - Jaké seminá$e a knihy jsem tento m"síc
           studoval/a?

 

 160 - *ísla mého byznysu.
 159 - Fitness míry.
 162 - M"sí#ní p$í jem a v%daje.

M#sí%ní cíle
Podívejte se na svou nást"nku cíl) a definujte si t$i nejd) le!it"j&í cíle na následující m#síc.

1.  

2.  

3.  



Osobní administrativa a finance
  P!í jmy a v"daje - zapi#te si v#echny Va#e p!í jmy
a v"daje.
Naplánujte platby a rezervy.
Bilance - jaká je Va#e bilance?
Kde investujete peníze?
7 d$bán% - rozd&lte si peníze podle pravidla
7 d$bán% .
Které v"daje m%$ete optimalizovat?

Zdraví - máte naplánované v kalendá!i termíny
náv#t&v léka!% a preventivních prohlídek?

 
 
 
  

  

  

  Vzd&lávání a kultura - jaké seminá!e, nebo akce
chcete nav#tívit?
Jaké informa'ní bulletiny s akcemi/seminá!i/tréninky
odebíráte? Jsou aktuální? Pokud jste dlouho nikde
nebyli, jak získáte nové úhly pohledu a inspiraci?

Vztahy - na jaké náv#t&vy tento m&síc p% jdete?
S k"m jste se dlouho nevid&l i?

Narozeniny a svátky - má n&kdo blízk" narozeniny?
Jak" dárek mu dáte?

  

   
 

   

       

Rodinná administrativa a finance
 Projd&te si s partnerem rodinn" rozpo'et.
Jaká je Va#e rodinná bilance?
Kam investujete peníze?

Kde je mo$né v"daje optimalizovat?

Naplánujte platby a rezervy.
Líbí x nelíbí - !ekn&te si, co se Vám na druhém
líbí, i nelíbí.
Pot!eby - !ekn&te, co cítíte a co pot!ebujete.
Komunikujte pravdiv& o sv"ch pot!ebách, v'etn&
intimních p!ání.

  Spole'né aktivity - myslete na spole'né aktivity
(kino, ve'e!e, wellness víkend, v"let do hor).
Ale pozor: jen vy dva.
D&ti - naplánovat aktivity, krou$ky, spole'n" 'as.
Domácnost - projd&te si úkoly a role t"kající se Va#í
domácnosti.
Kalendá! - sla(te Va#e kalendá!e a !ekn&te si, co
Vás p!í#tí m&síc 'eká.
Kompletní návod na vedení rodinné porady najdete
na www.hanatrncakova.cz.

Ukli!te si st"l
  Papírové líste#ky - zpracujte v#echny Va#e
poznámky, za!a(te je do seznamu úkol% .
Fyzické dokumenty - v#echno za!a(te do #anon%
a slo$e#.
$uplíky - ukli(te si #uplíky.
Pracovní st"l - v#echno srovnejte a ukli(te, v'etn&
stojanu na psací pot!eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od 'istého stolu.
V#echno odlo$te na SVÉ MÍSTO, vyho(te nebo
delegujte.

 

 
 

 

Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt!ídit.
Online dokumenty a ulo'i(t) - projít a rozt!ídit.
Plocha po#íta#e - vy'ist&te si plochu - NIC tam
nenechávejte - v#echno dejte do slo$ek.

  
  

  Stahování - sma$te v#echno nepot!ebné a zbytek
vlo$te do slo$ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po'íta'e na externí disk.
Monitor - vy'ist&te si monitor po'íta'e.

 
 
 

Ukli!te si v telefonu
  Fotky a videa - proma$te a zálohujte v#echny Va#e
fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma$te, nechte si
jen ty, které skute'n& pot!ebujete.
Aplikace - nepou$ívané vyma$te.

Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 Emaily, SMS, sociální sít&



zá!í



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ
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 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



M!SÍ"NÍ ZHODNOCENÍ

Po!ádek = svoboda, klid a efektivita

Nejbohat"í a nejefektivn#j"í lidé mají ve sv$ch v#cech po!ádek a ka!dou chvíli ví, co mají d"lat.

Pro%? Vá&í si sv'j %as.

Neztrácení #as p$em%&lením a hledáním, proto!e ka!dá v"c má své místo.
Kdy! v"ci nedáváme na své místo, i tak nastane chvíle, kdy je musíme odlo!it na své místo.

M#sí%ní debordelizace
Projd"te si celou domácnost i kancelá$ a v&echno, co nepou!íváte, darujte nebo vyho'te. P$esta(te

shroma!'ovat v"ci, které pro Vás ztratily v%znam. Uvolní se Vám tak prostor pro nové v"ci i p$í le!itosti.

Pokud budete m"sí#ní debordelizaci d"lat pravideln", zabere Vám jen pár hodin
a Vy získáte p$ehled o Va&em prost$edí, pocit klidu a bezpe#í .

 

Osobní report
Jak jsem se cítil/a v pr)b"hu m"síce?
(nálada, energie, efektivita)

Na #em jsem tento m"síc v rámci sv%ch cíl)
pracoval/a (podívej se na své cíle z minulého m"síce)

Potkal/a jsem se v pr)b"hu m"síce s n"jak%mi
v%zvami?

Jaké vidím p$í le!itosti/mo!nosti posunu na m%ch
cílech?

CÍLE:

Co se mi poda$i lo?

Co se mi nepoda$i lo?

Co bych ud"lal/a jinak?

Je n"co, #emu jsem m"l/a v"novat zv%&enou pozornost?

V(ZVY:

 

O jakou v%zvu se jednalo?

Co bych pot$eboval/a k jejímu $e&ení?

Zapi"te si na stran#:
 164 - Jaké seminá$e a knihy jsem tento m"síc
           studoval/a?

 

 160 - *ísla mého byznysu.
 159 - Fitness míry.
 162 - M"sí#ní p$í jem a v%daje.

M#sí%ní cíle
Podívejte se na svou nást"nku cíl) a definujte si t$i nejd) le!it"j&í cíle na následující m#síc.

1.  

2.  

3.  



Osobní administrativa a finance
  P!í jmy a v"daje - zapi#te si v#echny Va#e p!í jmy
a v"daje.
Naplánujte platby a rezervy.
Bilance - jaká je Va#e bilance?
Kde investujete peníze?
7 d$bán% - rozd&lte si peníze podle pravidla
7 d$bán% .
Které v"daje m%$ete optimalizovat?

Zdraví - máte naplánované v kalendá!i termíny
náv#t&v léka!% a preventivních prohlídek?

 
 
 
  

  

  

  Vzd&lávání a kultura - jaké seminá!e, nebo akce
chcete nav#tívit?
Jaké informa'ní bulletiny s akcemi/seminá!i/tréninky
odebíráte? Jsou aktuální? Pokud jste dlouho nikde
nebyli, jak získáte nové úhly pohledu a inspiraci?

Vztahy - na jaké náv#t&vy tento m&síc p% jdete?
S k"m jste se dlouho nevid&l i?

Narozeniny a svátky - má n&kdo blízk" narozeniny?
Jak" dárek mu dáte?

  

   
 

   

       

Rodinná administrativa a finance
 Projd&te si s partnerem rodinn" rozpo'et.
Jaká je Va#e rodinná bilance?
Kam investujete peníze?

Kde je mo$né v"daje optimalizovat?

Naplánujte platby a rezervy.
Líbí x nelíbí - !ekn&te si, co se Vám na druhém
líbí, i nelíbí.
Pot!eby - !ekn&te, co cítíte a co pot!ebujete.
Komunikujte pravdiv& o sv"ch pot!ebách, v'etn&
intimních p!ání.

  Spole'né aktivity - myslete na spole'né aktivity
(kino, ve'e!e, wellness víkend, v"let do hor).
Ale pozor: jen vy dva.
D&ti - naplánovat aktivity, krou$ky, spole'n" 'as.
Domácnost - projd&te si úkoly a role t"kající se Va#í
domácnosti.
Kalendá! - sla(te Va#e kalendá!e a !ekn&te si, co
Vás p!í#tí m&síc 'eká.
Kompletní návod na vedení rodinné porady najdete
na www.hanatrncakova.cz.

Ukli!te si st"l
  Papírové líste#ky - zpracujte v#echny Va#e
poznámky, za!a(te je do seznamu úkol% .
Fyzické dokumenty - v#echno za!a(te do #anon%
a slo$e#.
$uplíky - ukli(te si #uplíky.
Pracovní st"l - v#echno srovnejte a ukli(te, v'etn&
stojanu na psací pot!eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od 'istého stolu.
V#echno odlo$te na SVÉ MÍSTO, vyho(te nebo
delegujte.

 

 
 

 

Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt!ídit.
Online dokumenty a ulo'i(t) - projít a rozt!ídit.
Plocha po#íta#e - vy'ist&te si plochu - NIC tam
nenechávejte - v#echno dejte do slo$ek.

  
  

  Stahování - sma$te v#echno nepot!ebné a zbytek
vlo$te do slo$ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po'íta'e na externí disk.
Monitor - vy'ist&te si monitor po'íta'e.

 
 
 

Ukli!te si v telefonu
  Fotky a videa - proma$te a zálohujte v#echny Va#e
fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma$te, nechte si
jen ty, které skute'n& pot!ebujete.
Aplikace - nepou$ívané vyma$te.

Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 Emaily, SMS, sociální sít&



!íjen



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
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2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
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$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
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Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.
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Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'
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     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
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 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
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Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



M!SÍ"NÍ ZHODNOCENÍ

Po!ádek = svoboda, klid a efektivita

Nejbohat"í a nejefektivn#j"í lidé mají ve sv$ch v#cech po!ádek a ka!dou chvíli ví, co mají d"lat.

Pro%? Vá&í si sv'j %as.

Neztrácení #as p$em%&lením a hledáním, proto!e ka!dá v"c má své místo.
Kdy! v"ci nedáváme na své místo, i tak nastane chvíle, kdy je musíme odlo!it na své místo.

M#sí%ní debordelizace
Projd"te si celou domácnost i kancelá$ a v&echno, co nepou!íváte, darujte nebo vyho'te. P$esta(te

shroma!'ovat v"ci, které pro Vás ztratily v%znam. Uvolní se Vám tak prostor pro nové v"ci i p$í le!itosti.

Pokud budete m"sí#ní debordelizaci d"lat pravideln", zabere Vám jen pár hodin
a Vy získáte p$ehled o Va&em prost$edí, pocit klidu a bezpe#í .

 

Osobní report
Jak jsem se cítil/a v pr)b"hu m"síce?
(nálada, energie, efektivita)

Na #em jsem tento m"síc v rámci sv%ch cíl)
pracoval/a (podívej se na své cíle z minulého m"síce)

Potkal/a jsem se v pr)b"hu m"síce s n"jak%mi
v%zvami?

Jaké vidím p$í le!itosti/mo!nosti posunu na m%ch
cílech?

CÍLE:

Co se mi poda$i lo?

Co se mi nepoda$i lo?

Co bych ud"lal/a jinak?

Je n"co, #emu jsem m"l/a v"novat zv%&enou pozornost?

V(ZVY:

 

O jakou v%zvu se jednalo?

Co bych pot$eboval/a k jejímu $e&ení?

Zapi"te si na stran#:
 164 - Jaké seminá$e a knihy jsem tento m"síc
           studoval/a?

 

 160 - *ísla mého byznysu.
 159 - Fitness míry.
 162 - M"sí#ní p$í jem a v%daje.

M#sí%ní cíle
Podívejte se na svou nást"nku cíl) a definujte si t$i nejd) le!it"j&í cíle na následující m#síc.

1.  

2.  

3.  



Osobní administrativa a finance
  P!í jmy a v"daje - zapi#te si v#echny Va#e p!í jmy
a v"daje.
Naplánujte platby a rezervy.
Bilance - jaká je Va#e bilance?
Kde investujete peníze?
7 d$bán% - rozd&lte si peníze podle pravidla
7 d$bán% .
Které v"daje m%$ete optimalizovat?

Zdraví - máte naplánované v kalendá!i termíny
náv#t&v léka!% a preventivních prohlídek?

 
 
 
  

  

  

  Vzd&lávání a kultura - jaké seminá!e, nebo akce
chcete nav#tívit?
Jaké informa'ní bulletiny s akcemi/seminá!i/tréninky
odebíráte? Jsou aktuální? Pokud jste dlouho nikde
nebyli, jak získáte nové úhly pohledu a inspiraci?

Vztahy - na jaké náv#t&vy tento m&síc p% jdete?
S k"m jste se dlouho nevid&l i?

Narozeniny a svátky - má n&kdo blízk" narozeniny?
Jak" dárek mu dáte?

  

   
 

   

       

Rodinná administrativa a finance
 Projd&te si s partnerem rodinn" rozpo'et.
Jaká je Va#e rodinná bilance?
Kam investujete peníze?

Kde je mo$né v"daje optimalizovat?

Naplánujte platby a rezervy.
Líbí x nelíbí - !ekn&te si, co se Vám na druhém
líbí, i nelíbí.
Pot!eby - !ekn&te, co cítíte a co pot!ebujete.
Komunikujte pravdiv& o sv"ch pot!ebách, v'etn&
intimních p!ání.

  Spole'né aktivity - myslete na spole'né aktivity
(kino, ve'e!e, wellness víkend, v"let do hor).
Ale pozor: jen vy dva.
D&ti - naplánovat aktivity, krou$ky, spole'n" 'as.
Domácnost - projd&te si úkoly a role t"kající se Va#í
domácnosti.
Kalendá! - sla(te Va#e kalendá!e a !ekn&te si, co
Vás p!í#tí m&síc 'eká.
Kompletní návod na vedení rodinné porady najdete
na www.hanatrncakova.cz.

Ukli!te si st"l
  Papírové líste#ky - zpracujte v#echny Va#e
poznámky, za!a(te je do seznamu úkol% .
Fyzické dokumenty - v#echno za!a(te do #anon%
a slo$e#.
$uplíky - ukli(te si #uplíky.
Pracovní st"l - v#echno srovnejte a ukli(te, v'etn&
stojanu na psací pot!eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od 'istého stolu.
V#echno odlo$te na SVÉ MÍSTO, vyho(te nebo
delegujte.

 

 
 

 

Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt!ídit.
Online dokumenty a ulo'i(t) - projít a rozt!ídit.
Plocha po#íta#e - vy'ist&te si plochu - NIC tam
nenechávejte - v#echno dejte do slo$ek.

  
  

  Stahování - sma$te v#echno nepot!ebné a zbytek
vlo$te do slo$ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po'íta'e na externí disk.
Monitor - vy'ist&te si monitor po'íta'e.

 
 
 

Ukli!te si v telefonu
  Fotky a videa - proma$te a zálohujte v#echny Va#e
fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma$te, nechte si
jen ty, které skute'n& pot!ebujete.
Aplikace - nepou$ívané vyma$te.

Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 Emaily, SMS, sociální sít&



listopad



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.
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Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



M!SÍ"NÍ ZHODNOCENÍ

Po!ádek = svoboda, klid a efektivita

Nejbohat"í a nejefektivn#j"í lidé mají ve sv$ch v#cech po!ádek a ka!dou chvíli ví, co mají d"lat.

Pro%? Vá&í si sv'j %as.

Neztrácení #as p$em%&lením a hledáním, proto!e ka!dá v"c má své místo.
Kdy! v"ci nedáváme na své místo, i tak nastane chvíle, kdy je musíme odlo!it na své místo.

M#sí%ní debordelizace
Projd"te si celou domácnost i kancelá$ a v&echno, co nepou!íváte, darujte nebo vyho'te. P$esta(te

shroma!'ovat v"ci, které pro Vás ztratily v%znam. Uvolní se Vám tak prostor pro nové v"ci i p$í le!itosti.

Pokud budete m"sí#ní debordelizaci d"lat pravideln", zabere Vám jen pár hodin
a Vy získáte p$ehled o Va&em prost$edí, pocit klidu a bezpe#í .

 

Osobní report
Jak jsem se cítil/a v pr)b"hu m"síce?
(nálada, energie, efektivita)

Na #em jsem tento m"síc v rámci sv%ch cíl)
pracoval/a (podívej se na své cíle z minulého m"síce)

Potkal/a jsem se v pr)b"hu m"síce s n"jak%mi
v%zvami?

Jaké vidím p$í le!itosti/mo!nosti posunu na m%ch
cílech?

CÍLE:

Co se mi poda$i lo?

Co se mi nepoda$i lo?

Co bych ud"lal/a jinak?

Je n"co, #emu jsem m"l/a v"novat zv%&enou pozornost?

V(ZVY:

 

O jakou v%zvu se jednalo?

Co bych pot$eboval/a k jejímu $e&ení?

Zapi"te si na stran#:
 164 - Jaké seminá$e a knihy jsem tento m"síc
           studoval/a?

 

 160 - *ísla mého byznysu.
 159 - Fitness míry.
 162 - M"sí#ní p$í jem a v%daje.

M#sí%ní cíle
Podívejte se na svou nást"nku cíl) a definujte si t$i nejd) le!it"j&í cíle na následující m#síc.

1.  

2.  

3.  



Osobní administrativa a finance
  P!í jmy a v"daje - zapi#te si v#echny Va#e p!í jmy
a v"daje.
Naplánujte platby a rezervy.
Bilance - jaká je Va#e bilance?
Kde investujete peníze?
7 d$bán% - rozd&lte si peníze podle pravidla
7 d$bán% .
Které v"daje m%$ete optimalizovat?

Zdraví - máte naplánované v kalendá!i termíny
náv#t&v léka!% a preventivních prohlídek?

 
 
 
  

  

  

  Vzd&lávání a kultura - jaké seminá!e, nebo akce
chcete nav#tívit?
Jaké informa'ní bulletiny s akcemi/seminá!i/tréninky
odebíráte? Jsou aktuální? Pokud jste dlouho nikde
nebyli, jak získáte nové úhly pohledu a inspiraci?

Vztahy - na jaké náv#t&vy tento m&síc p% jdete?
S k"m jste se dlouho nevid&l i?

Narozeniny a svátky - má n&kdo blízk" narozeniny?
Jak" dárek mu dáte?

  

   
 

   

       

Rodinná administrativa a finance
 Projd&te si s partnerem rodinn" rozpo'et.
Jaká je Va#e rodinná bilance?
Kam investujete peníze?

Kde je mo$né v"daje optimalizovat?

Naplánujte platby a rezervy.
Líbí x nelíbí - !ekn&te si, co se Vám na druhém
líbí, i nelíbí.
Pot!eby - !ekn&te, co cítíte a co pot!ebujete.
Komunikujte pravdiv& o sv"ch pot!ebách, v'etn&
intimních p!ání.

  Spole'né aktivity - myslete na spole'né aktivity
(kino, ve'e!e, wellness víkend, v"let do hor).
Ale pozor: jen vy dva.
D&ti - naplánovat aktivity, krou$ky, spole'n" 'as.
Domácnost - projd&te si úkoly a role t"kající se Va#í
domácnosti.
Kalendá! - sla(te Va#e kalendá!e a !ekn&te si, co
Vás p!í#tí m&síc 'eká.
Kompletní návod na vedení rodinné porady najdete
na www.hanatrncakova.cz.

Ukli!te si st"l
  Papírové líste#ky - zpracujte v#echny Va#e
poznámky, za!a(te je do seznamu úkol% .
Fyzické dokumenty - v#echno za!a(te do #anon%
a slo$e#.
$uplíky - ukli(te si #uplíky.
Pracovní st"l - v#echno srovnejte a ukli(te, v'etn&
stojanu na psací pot!eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od 'istého stolu.
V#echno odlo$te na SVÉ MÍSTO, vyho(te nebo
delegujte.

 

 
 

 

Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt!ídit.
Online dokumenty a ulo'i(t) - projít a rozt!ídit.
Plocha po#íta#e - vy'ist&te si plochu - NIC tam
nenechávejte - v#echno dejte do slo$ek.

  
  

  Stahování - sma$te v#echno nepot!ebné a zbytek
vlo$te do slo$ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po'íta'e na externí disk.
Monitor - vy'ist&te si monitor po'íta'e.

 
 
 

Ukli!te si v telefonu
  Fotky a videa - proma$te a zálohujte v#echny Va#e
fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma$te, nechte si
jen ty, které skute'n& pot!ebujete.
Aplikace - nepou$ívané vyma$te.

Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 Emaily, SMS, sociální sít&



prosinec



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



T!DENNÍ ZHODNOCENÍ

“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.

7 KROK" JAK MÍT #ISTOU HLAVU

1. Osobní report
Jak jsem se cítil v pr(b"hu t#dne?
(nálada, energie, efektivita)

 

PROJEKTY:
Na !em jsem tento t#den v rámci jednotliv#ch projekt(
pracoval/a?

Co se mi poda%i lo?

Co se mi nepoda%i lo?

Co bych ud" lal/a jinak?

Jaké vidím p%í le'itosti/mo'nosti posunu v projektech?

Je n"co, !emu bych m" l/a v"novat zv#&enou pozornost?

V%ZVY:
Potkaly m" v pr(b"hu t#dne n"jaké v#zvy?

O jakou v#zvu se jednalo?

Co bych pot%eboval/a k jejímu %e&ení?

CÍLE A PRIORITY:
Jaké jsou moje 3 hlavní cíle na dal& í t#den - pozna!te
si naho%e v levé !ásti daného t#dne.
Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
jednotliv#ch projekt(?

Pozna!te si na stran$:
 164 - Jaké seminá%e a knihy jsem tento t#den
            studoval/a?

 

 160 - $ísla mého byznysu.



2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
$uplíky - ukli#te si !uplíky.
Pracovní st"l - v!echno srovnejte a ukli#te, v&etn' stojanu na psací pot"eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od & istého stolu. V!echno odlo%te na SVÉ MÍSTO, vyho#te nebo delegujte.

 
 
 
 

3. Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt"ídit.
Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po& íta&e na externí disk.
Monitor - vy& ist'te si monitor po& íta&e.

 
 
 
 
 
 

4. Ukli!te si v telefonu
 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 E-maily
SMS
Sociální sít'

 
 

6. Osobní finance
 P*í jmy a v&daje za tento t&den - zapi!te si v!echny Va!e p"í jmy a v(daje na str. 162.
Platby a rezervy - naplánujte Va!e finan&ní v(daje na nejbli%! í t(den.
7 d'bán" - rozd' lte si peníze podle pravidel 7 d%bán$ (doporu&ujeme aplikaci JUGLOGIC - www.juglogic.com)

 
 

7. Rodinná administrativa - zhodno#te t(den se sv(m partnerem. D'ní v rodin' p"ímo ovliv)uje Va! i efektivitu
     i pracovní v(sledky. Také i to, jak se cítíme v práci, má p"ím( dopad na ná! rodinn( %ivot. V!echno je provázané
    a málokdy si to uv'domujeme. Pokud si p"ejeme dlouhodob' fungující, !*astn( a napln'n( vztah, je pot"eba za& ít
    hledat nové informace. POZOROVAT, POSLOUCHAT, d' lat v'ci JINAK.
    Pamatujte, %e na vztah jste dva. Ve vztahu je d$ le%itá práv' rovnováha a to, aby jste se cítil i ve svém spolu%ití
    dob"e. Respektujte názory a pot"eby Va!eho partnera a hledejte spolo&né "e!ení. Kompletní návod na vedení
    rodinné porady najdete na www.hanatrncakova.cz/rodinneporady.

 Líbí x nelíbí - "ekn'te si, co se Vám na druhém líbí, i nelíbí.
Pot*eby - "ekn'te, co cítíte a co pot"ebujete. Komunikujte pravdiv' o sv(ch pot"ebách, v&etn' intimních p"ání.
Spole#né aktivity - myslete na spole&né aktivity (kino, ve&e"e, wellness víkend, v(let do hor).Ale pozor: jen vy dva.
D)ti - naplánovat aktivity, krou%ky, spole&n( &as.
Domácnost - projd'te si úkoly a role t(kající se Va! í domácnosti.
Kalendá* - sla#te Va!e kalendá"e a "ekn'te si, co Vás p"í!tí t(den &eká v práci.
Rodinn& rozpo#et - projd'te si rodinn( finan&ní tok.
Menstruace - v jaké fázi se nachází Va!e partnerka/dcera/kolegyn'.

 
 
 
 
 
 
 

Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
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“Nau!te se ZASTAVIT, jinak ute!ete V"EMU, CO ZA TO STOJÍ. Smete Vás rutina.”

Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
a dokon!ujete v&e, co musíte. Ten pocit, kdy' zav%ete po!íta! a víte, 'e je v&echno HOTOVÉ a Vy

m('ete v klidu odjet na dovolenou a u'ívat si volno. To stejné m('ete pro'ívat p%ed ka'd#m víkendem.
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Jaké jsou moje priority na dal& í t#den v rámci
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2. Ukli!te si st"l
 Papírové líste#ky - zpracujte v!echny Va!e poznámky, za"a#te je do seznamu úkol$ .
Fyzické dokumenty - v!echno za"a#te do !anon$ a slo%ek.
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3. Ukli!te si po#íta#
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Online dokumenty a úlo'i(t) - projít a rozt"ídit.
Plocha po#íta#e - vy& ist'te si plochu - NIC tam nenechávejte - v!echno dejte do slo%ek.
Stahování - sma%te v!echno nepot"ebné a zbytek vlo%te do slo%ek.
Vysypejte ko(.
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 Fotky a videa - proma%te a zálohujte v!echny Va!e fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma%te, nechejte si jen ty, které skute&n' pot"ebujete.
Aplikace - nepou%ívané vyma%te.

 
 

5. Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
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Páte!ní dopoledne v"nujte reflexi celého t#dne.
Zabere Vám to maximáln" 2 hodiny, pokud ji budete d"lat skute!n" pravideln".

Za ka#dou spln$nou úlohu v seznamu ní#e ve !tvere!ku si dejte zna!ku.

T#denní zhodnocení je zcela KLÍ$OVÉ, aby jste zhodnotili , co se Vám poda%i lo, na co si naopak p%í&t"
dát pozor. Budete mít p%ehled o dokon!ení rozpracovan#ch úloh a naplánujete si je i na dal& í t#den.
V pond"l í u' není !as na ur!ování priorit, je pot%ebné si je stanovit v pátek, aby jste m"l i jasno, kam

budou vést Va&e dal& í kroky, a aby jste mohli b#t maximáln" efektivní a hned se pustit do práce.

Odcházejte na víkend s !istou hlavou. Jako kdy# se chystáte na dovolenou.

Znáte ten pocit p%ed dovolenou? Jste extrémn" produktivní, pracujete na tom, co je skute!n" d( le'ité
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Va(e schopnost podávat V+KON je p*ímo úm)rná Va(emu fokusu a schopnosti ODPO%ÍVAT.
Kvalitní odpo& inek p"ichází s & istou hlavou, kdy% víte, %e jste v práci i doma dokon& i l i v!echno pot"ebné

a víte, co Vás &eká p"í!tí t(den.
 



M!SÍ"NÍ ZHODNOCENÍ

Po!ádek = svoboda, klid a efektivita

Nejbohat"í a nejefektivn#j"í lidé mají ve sv$ch v#cech po!ádek a ka!dou chvíli ví, co mají d"lat.

Pro%? Vá&í si sv'j %as.

Neztrácení #as p$em%&lením a hledáním, proto!e ka!dá v"c má své místo.
Kdy! v"ci nedáváme na své místo, i tak nastane chvíle, kdy je musíme odlo!it na své místo.

M#sí%ní debordelizace
Projd"te si celou domácnost i kancelá$ a v&echno, co nepou!íváte, darujte nebo vyho'te. P$esta(te

shroma!'ovat v"ci, které pro Vás ztratily v%znam. Uvolní se Vám tak prostor pro nové v"ci i p$í le!itosti.

Pokud budete m"sí#ní debordelizaci d"lat pravideln", zabere Vám jen pár hodin
a Vy získáte p$ehled o Va&em prost$edí, pocit klidu a bezpe#í .

 

Osobní report
Jak jsem se cítil/a v pr)b"hu m"síce?
(nálada, energie, efektivita)

Na #em jsem tento m"síc v rámci sv%ch cíl)
pracoval/a (podívej se na své cíle z minulého m"síce)

Potkal/a jsem se v pr)b"hu m"síce s n"jak%mi
v%zvami?

Jaké vidím p$í le!itosti/mo!nosti posunu na m%ch
cílech?

CÍLE:

Co se mi poda$i lo?

Co se mi nepoda$i lo?

Co bych ud"lal/a jinak?

Je n"co, #emu jsem m"l/a v"novat zv%&enou pozornost?

V(ZVY:

 

O jakou v%zvu se jednalo?

Co bych pot$eboval/a k jejímu $e&ení?

Zapi"te si na stran#:
 164 - Jaké seminá$e a knihy jsem tento m"síc
           studoval/a?

 

 160 - *ísla mého byznysu.
 159 - Fitness míry.
 162 - M"sí#ní p$í jem a v%daje.

M#sí%ní cíle
Podívejte se na svou nást"nku cíl) a definujte si t$i nejd) le!it"j&í cíle na následující m#síc.

1.  

2.  

3.  



Osobní administrativa a finance
  P!í jmy a v"daje - zapi#te si v#echny Va#e p!í jmy
a v"daje.
Naplánujte platby a rezervy.
Bilance - jaká je Va#e bilance?
Kde investujete peníze?
7 d$bán% - rozd&lte si peníze podle pravidla
7 d$bán% .
Které v"daje m%$ete optimalizovat?

Zdraví - máte naplánované v kalendá!i termíny
náv#t&v léka!% a preventivních prohlídek?

 
 
 
  

  

  

  Vzd&lávání a kultura - jaké seminá!e, nebo akce
chcete nav#tívit?
Jaké informa'ní bulletiny s akcemi/seminá!i/tréninky
odebíráte? Jsou aktuální? Pokud jste dlouho nikde
nebyli, jak získáte nové úhly pohledu a inspiraci?

Vztahy - na jaké náv#t&vy tento m&síc p% jdete?
S k"m jste se dlouho nevid&l i?

Narozeniny a svátky - má n&kdo blízk" narozeniny?
Jak" dárek mu dáte?

  

   
 

   

       

Rodinná administrativa a finance
 Projd&te si s partnerem rodinn" rozpo'et.
Jaká je Va#e rodinná bilance?
Kam investujete peníze?

Kde je mo$né v"daje optimalizovat?

Naplánujte platby a rezervy.
Líbí x nelíbí - !ekn&te si, co se Vám na druhém
líbí, i nelíbí.
Pot!eby - !ekn&te, co cítíte a co pot!ebujete.
Komunikujte pravdiv& o sv"ch pot!ebách, v'etn&
intimních p!ání.

  Spole'né aktivity - myslete na spole'né aktivity
(kino, ve'e!e, wellness víkend, v"let do hor).
Ale pozor: jen vy dva.
D&ti - naplánovat aktivity, krou$ky, spole'n" 'as.
Domácnost - projd&te si úkoly a role t"kající se Va#í
domácnosti.
Kalendá! - sla(te Va#e kalendá!e a !ekn&te si, co
Vás p!í#tí m&síc 'eká.
Kompletní návod na vedení rodinné porady najdete
na www.hanatrncakova.cz.

Ukli!te si st"l
  Papírové líste#ky - zpracujte v#echny Va#e
poznámky, za!a(te je do seznamu úkol% .
Fyzické dokumenty - v#echno za!a(te do #anon%
a slo$e#.
$uplíky - ukli(te si #uplíky.
Pracovní st"l - v#echno srovnejte a ukli(te, v'etn&
stojanu na psací pot!eby.
%ist& st"l - odcházejte na víkend od 'istého stolu.
V#echno odlo$te na SVÉ MÍSTO, vyho(te nebo
delegujte.

 

 
 

 

Ukli!te si po#íta#
 Dokumenty v po#íta#i - projít a rozt!ídit.
Online dokumenty a ulo'i(t) - projít a rozt!ídit.
Plocha po#íta#e - vy'ist&te si plochu - NIC tam
nenechávejte - v#echno dejte do slo$ek.

  
  

  Stahování - sma$te v#echno nepot!ebné a zbytek
vlo$te do slo$ek.
Vysypejte ko(.
Záloha - zálohujte si data z po'íta'e na externí disk.
Monitor - vy'ist&te si monitor po'íta'e.

 
 
 

Ukli!te si v telefonu
  Fotky a videa - proma$te a zálohujte v#echny Va#e
fotky v telefonu.
Poznámky - hlasové i textové - proma$te, nechte si
jen ty, které skute'n& pot!ebujete.
Aplikace - nepou$ívané vyma$te.

Zprávy - odpov)zte na v(echny zprávy
 Emaily, SMS, sociální sít&


