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Plánování, metodika a organizace práce pedagoga 
Definice času
„Čas je absolutní a děje se nezávisle na existenci vesmíru.“
                                                                                         Sir Isac Newton 
„Čas je pouhá následnost událostí, nikoli entita v sobě“.
                                                                                         Gottfried Wilhelm Leibnitz 

„Čas neexistuje nezávisle na následnosti dějů, kterými ho měříme“.
                                                                                          Albert Einstein 

„Čas  je kontinuum, ve kterém události následují za sebou od minulosti přes současnost do 
budoucnosti.“
                                                                                         Slovníková definice

„Milujete svůj život? Pak nemrhejte časem, neboť z něho je život udělán“
                                                                                         Benjamin Franklin

„Vláda nad vlastním životem spočívá ve vládě nad časem a vláda nad časem je vládou nad životními 
událostmi.“
                                                                                         Hyrum W. Smith

Organizace času efektivně ovlivňuje (vyberte, co vás nejvíce oslovuje): 
 aktivnější a citlivější myšlení, 
 zaměření na podstatu, 
 předcházení krizovým situacím, 
 přirozené soustředění energie na důležité věci,
 vyšší výkonnost, menší ztráty, delší život,
 nalézání vlastních způsobů řešení úkolů a používání výkonných zvyků,
 více času pro sebe, pro svou rodinu a pro přátele,
 efektivní regeneraci svého potenciálu,
 pocit hrdosti za dobře odvedenou práci, pocit být solidní, důvěryhodnou autoritou,
 být sami sebou a být spokojení se svým životem.  

Přínos  řízení času pro mě (vyberte, co vás nejvíce oslovuje): 
 najít pevné body, od kterých by se dal jednoduše uspořádat pracovní i soukromý čas ,
 plánovat, aby nešlo o cosi umělého, odtrženého od reality, ale aby plánování pružně 

reagovalo,
 na změny a vedlo nás přirozeně po stanovené cestě, 
 získat pocit klidu, a přesto stihnout všechny důležité aktivity, které chceme a musíme 

vykonávat,
 spolupracovat a žít vyrovnaně ve všech vztazích, které máme,
 s vynaložením stejného množství energie znásobit efektivitu naší práce,
 více času na rodinu, přátele, zábavu,
 vyvarovat se zdravotních komplikací, zmírnit (odstranit) časový stres.        
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Využití našeho potenciálu pro organizaci a řízení času
Spolupráce levé i pravé hemisféry, tvůrčí myšlení, intuice
K dosahování svých cílů můžeme používat integraci pravé a levé hemisféry. 

Koncentrace 
- kladná motivace / záporná motivace, důležité návyky, vůle,
- příznivé podmínky, zabezpečení, pomůcky

Všechny tyto činitele jsou velmi důležité. Chybí–li jeden z těchto činitelů, koncentrace se blíží nule.

Návyky – podpora nových návyků, vědomá kontrola zlozvyků a jejich přeměna nebo potlačení.
Chceme - li být úspěšní, musíme se zbavit zlozvyků a zavést do našeho života nové návyky.

Nápady - Pokud nejsme schopni přijít na řešení okamžitě, je vhodné přejít na jinou činnost a 
nechat pracovat naše podvědomí. To většinou přijde s řešením v pravý čas.

Pozitivní myšlení, vizualizace – dlouhodobé udržování přání na vědomé i podvědomé úrovní 
udržuje pozornost,  které dokáže snadněji nacházet řešení a efektivní cesty. 

TESTY

1. JAK POZNAT, ŽE ŠPATNĚ ŘÍDÍTE ČAS?          TEST - příloha 1.

2. JAK NAKLÁDÁTE SE SVÝM ČASEM ?            TEST - příloha 2.

3. ŽIVOTNÍ HODNOTY A PRIORITY                   TEST - příloha 3.

4. JSTE DOSTATEČNĚ PROAKTIVNÍ?                 TEST - příloha 4.

5. KOREKCE PRACOVNÍHO STYLU                     TEST - příloha 5.

ZÁKLADNÍ FUNKCE ŘÍZENÍ ČASU
1. Stanovení cílů - vyhledávání cílů 2. Plánování
- situační analýza - měsíční plánování
- cílové strategie a metody - týdenní plánování
- formulace úkolů - principy řízení času

- plánovací kalendář - diář
3. Rozhodování 4. Realizace a organizace
- Eisenhowerův princip - denní rozvrh
- Paretův princip (80:20) - biorytmus
- analýza ABC - denní režim
5. Kontrola 6. Informace a komunikace  
- průběžné kontroly - racionální čtení
- kontroly výsledků - racionální porady
- konečné kontroly - racionální rozhovory, telefonování
- denní bilance - racionální korespondence 
7. Životní styl manažera   
stresory, očekávání, autoregulace – sebezdokonalování, strategie malých zisků, sociální vazby,  
životospráva, zlozvyky, relaxační techniky.

6. ANALÝZA VYUŽÍVÁNÍ FUNKCÍ ŘÍZENÍ ČASU                      TEST - příloha 6.
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CÍLE - osobní, profesní, naše plány 

Co je přání a co je cíl?
- Přání jsou naše sny, potřeby, spokojenost.
- Cíle jsou prostředky a dílčí kroky na cestě ke splnění životních nebo pracovních „snů“.
- Cíle jsou naše přání a „sny“ s konkrétní časovou lhůtou.
- Ve  své podstatě jsou naše cíle, naše nejhlubší přání převedená do objektivní roviny s určenou.

V manažerské literatuře se uvádí, že cíle by měly být SMART:
S    specifické
M  měřitelné
A   akceptovatelné
R   reálné
T   termínované – krokovatelné

Stanovení cílů 

a/ Vytvoření vize
- vymezíme klíčové oblasti (kariéra, rodina, vztahy, osobní rozvoj, životospráva, životní úroveň...).

b/ Sdělujte své cíle
- o svých cílech hovořte převážně se všemi, kterých se vaše cíle týkají. Tím posilujte své sebevědomí 
(i podvědomí), že víte přesně co chcete a jste rozhodnuti toho dosáhnout.

c/ Napište své cíle a znovu je konkretizujte
- doporučujeme vždy cíle jasně formulovat a zapsat. Cíle budou jasnější a konkrétnější. Je třeba 
vymezit, co hodlám za to poskytnout – čas, změnu, učení.....

d/ Kategorizace cílů
- je třeba cíle rozdělit do skupin – zaměstnání, koníčky, rodina, kariéra apod. vyberte cíle, které vám 
poskytnou výsledek v krátkodobém i dlouhodobém výhledu.

e/ Plánování 
- stanovit termín, kdy má být cíl dosažen, určit zdroje, kontrolu, kdo se bude na řešení cílů podílet.
- akční plány
Naše vize a cíle musíme rozpracovat do tzv. akčních plánů a úkolů a přiřadit jim zdroje a termíny. 
Velmi důležitý je odhad času, potřebného pro splnění úkolů. Stanovit způsob zadání a kontroly pro 
lidi, kteří se budou na řešení našich cílů spolupodílet.

f/ Organizace, realizace
- přetvářet myšlenky v činy podle plánu bez prodlení !

g/ Kontrola
- porovnání, zda jsou naše dílčí aktivity v souladu s našimi hodnotami, zda nás to přibližuje k cíli. 
Před rozhodnutím si  položte otázku: „Blížím se k cíli  nebo se vzdaluji? Je to v souladu s mými  
hodnotami?“  Pokud  zjistíte  rozdíl,  je  nutné  okamžitě  realizovat  opatření  (analyzovat  problém, 
stanovit nový cíl, podpořit dobré návyky, změnit zlozvyk.
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Plánování, rozdělení podle časových úseků

Přehled denních úkolů

Týdenní „strategický“ plán

Měsíční cíle (výhledy / korekce)

Krátkodobé cíle ½  roku

Dlouhodobé cíle 1 a více roků

6



Zloději času - „časožrouti“
Úkol:  Vyhledejte své „časožrouty“ a označte jejich aktuálnost.

7. Analýza zlodějů času                      TEST - příloha 6.

Stanovte možné příčiny a řešení Vašich hlavních „časožroutů“

1.  .........................................................

….....................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................

2.  .........................................................

….....................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................

3.  ..........................................................

 ….....................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................

4.  ..........................................................

 ….....................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................

5.  ..........................................................

 ….....................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................

Příklady řešení nejčastějších zlodějů času
Vyrušování

1. Zbytečné vyrušování – neohlášená návštěva nebo telefonát – někdo se chybně domnívá, 
    že vás informace nebo problém zajímá - urychleně skoncovat.
2. Nutné vyrušení – informace vás skutečně zajímá, je nezbytná, má svoji hodnotu - je třeba 
    se jí rychle zabývat  (pokud nejde o vyrušení špatně načasované).
3. Špatně načasované vyrušení – je nutné, ale dojde k němu v nevhodnou dobu - je třeba 
    domluvit si schůzku na jindy. 

Odkládání úkolů na poslední chvíli
1. Stanovte si vlastní termíny.
2. Začínejte nejméně příjemnou částí úkolu.
3. Vymyslete si odměnu.
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Měnící se priority 
Důvody:
 rychle měnící situace,
 náhle a bez varování se přesouvá energie a organizační úsilí z jedné „frontové linie“ na druhou,
 když  „krize“ týdne (nebo dne atd.) zůstane nevyřešena a personál je přeorientován k řešení další  
   krize.

Možnosti řešení:
 pokud vás měnící se priority začínají frustrovat, je třeba promluvit si se svým nadřízeným, nebo 
   s kolegy s vedení, kteří jsou odpovědni,
 zlepšit strategické plánování,  lépe koordinovat úkoly s vizí,
 plynutí s proudem, adaptace,
 dát výpověď,
 nedělat nic.
Čekání na odpovědi
1.  vysvětlujte, jak je váš problém naléhavý,
2.  obracejte se na stále výše postavené,
3.  dostanete-li se na vyšší úroveň, než je ta vaše, zajistěte si pomoc vedoucího,
4.  vyžadujte okamžité sdělení odpovědi, jakmile bude k dispozici,
5.  pokud zjistíte, že s problémem nic nenaděláte, věnujte se druhému nejnaléhavějšímu 
     problému.

Několik návodů jak se bránit konzumentům času

  Eliminujte vyrušování sebe sama, eliminujte vyrušování nečekanými návštěvami a telefonáty.
  Zkraťte diskuse s kolegy, nenechte se vyrušovat svými kolegy, podřízenými ani nadřízenými.
  Při vyrušení stanovte narušiteli jasně časový prostor.
  Kumulujte drobné úkoly za sebou.
  Dělejte si čas a prostor pro sebe, naučte se říkat „NE“ - asertivně.
  Plánujte si přestávky, relaxujte.
  Pomáhejte druhým organizovat si čas.
  Použijte metodu posilování návyků (uvedena v poslední části).                                                              

Plánovací systémy
- To – do- list – stačí A4, dá se koupit také v různých verzích

- Diář – týdenní

- Motivační diář (sketch book)

- Outlook

- Gantův diagram

- GDT (Getting Things Done)

- Plánovací myšlenkové mapy
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Týdenní strategické plánování
Týdenní plán vám umožňuje si zachovat dostatečný nadhled, abyste mohli pracovat s prioritami.

Pravidla týdenního plánování
 plánujte na konci týdne,
 plánujte max. 10 hlavních úkolů – méně znamená někdy více!
 promýšlejte a zapisujte si myšlenky a možné varianty,
 dejte důraz na jednání, schůzky, které máte sjednány nebo je budete sjednávat,
 komplexní činnosti rozdělte na dílčí kroky,
 naplánujte si max. 60% času,
 pravidelně plán kontrolujte a revidujte,
 při tomto druhu plánování si představujte danou činnost do konečného důsledku,
 máte-li uspět, je nutné představy očistit od negací!
 vaše představa spojená s dobrými pocity má větší šanci na 100% realizaci.

Co můžeme získat týdenním plánováním?
Jednoduchost
Místo sedmi papírů jeden, bez nutnosti dalšího měsíčního nadhledu, přepisování, hledání;
Soulad s podvědomím. 
Sedm dní je možné udržet v pozornosti podvědomí, které dodává nápady a podněty;
Přehlednost
Vidíme najednou celý týden, návaly i volnější prostor, práci i soukromí, návaznosti jednotlivých 
činností;
Nadhled i podrobnosti
Vidíme důležité činnosti přesahující několik dní, nepotřebujeme další zpřesnění ani nadhled, 
o jednotlivostech rozhodujeme v kontextu nadhledu, čili s větším klidem;
Flexibilitu
Můžeme činnosti jednoduše přesouvat, splníme-li, můžeme snadno udělat něco ze zítřka, 
nesplníme-li, můžeme druhý den přidat a rovnováhu vyvážit někdy jindy;
Prevenci
Stále podvědomě sledujeme i další dny a můžeme včas zapracovat na prevenci, hrozí-li nějaká 
kolize či krize;
Rovnováhu, dobré pocity
Týden je ucelený blok. Má dny, večery, víkend, a je proto možné v něm snadněji udržet rovnováhu 
(než v rámci jednoho dne) mezi zaměstnáním a soukromím, prací a odpočinkem...;  týdenní plán je 
pozitivní jednak stálou přítomností volných víkendových dnů, jednak možností rychlé zpětné vazby 
(automaticky vidíme, jak se nám dařilo včera, předevčírem);
Lepší koordinaci týmové práce
Plánuje-li tým denně, často se musí setkávat, upřesňovat, členové týmu navzájem vyrušovat. 
Týdenní plánování umožňuje minimalizovat porady a lépe koordinovat práci;
Přirozenou periodu
Děti, rodina doma a bůh plánují v týdenních periodách. Tak to kdysi někdo rozumně zavedl a jenom 
my to v práci trochu nesmyslně měníme.
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Rozhodování
Analýza ABC

A  - úkoly velmi důležité   -  nejdůležitější úkoly, který se musí vždy splnit (asi 15%)
B  - úkoly důležité               -  úkoly, které je třeba splnit, zvážit delegování (asi 20%)
C -  úkoly méně důležité   - úkoly, které největší časovou náročnost nebo úkoly běžného 
charakteru, které jsou důležité z pohledu běžného provozu nebo zajištění osobních potřeb a 
mohou se splnit v jiném termínu ( asi 65%)

Stanovení priorit
Důležité / naléhavé
Veškeré činnosti jsou důležité nebo naléhavé. Chceme-li řídit efektivně, měli bychom dávat 
přednost důležitým věcem. Je třeba si uvědomit,že všechno je relativní. To, co je pro mě nedůležité 
a nenaléhavé, může být pro jiného velmi důležité i naléhavé
Rozhodujte / plánujte do jednotlivých kvadrantů úkoly, které do ní náleží. 

  I.     řešit ihned – osobně
 II.   není nutné řešit hned, zvážit delegování

      III.         řešit delegováním
IV.        zvážit, zda se úkolu nedá vyhnout

   I.    

ČINNOSTI

Krize

Neodkladné problémy

Termínované úkoly

 II.  

ČINNOSTI

Prevence

Rozvíjení vztahů

Poznávání nových příležitostí

Plánování, odpočinek

  III.   

ČINNOSTI

Přerušení návštěvy

Některá pošta a hlášení

Některé porady

Blížící se neodkladné záležitosti

Oblíbené činnosti

  IV.  

ČINNOSTI

Triviální záležitosti

Některá pošta

Některé tel. hovory

Zbytečné záležitosti

Příjemné činnosti
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Paretův princip 80/20

20% prioritně vybraného úsilí produkuje 80% efektu.
80% efektu se vytváří důsledným sledováním 20% prioritních úkolů.

Příklad: Cizí jazyk:
Úkol 1.:  Zaškrtněte 2 až 3 hlavní kroky, které podle vás vytvoří maximální efekt při plnění tohoto 
„běžného“, ale v současné době velmi potřebného cíle.

Běžný postup:
- chci se naučit, měl/a bych se to naučit  -  zapíšu se do kurzu a pustím se do toho - nestíhám se 
učit, nejsem schopen/na se přizpůsobit, ale chodím do kurzu - jsou i jiné radosti, motivace upadá  -  
přestávám chodit do kurzu, věčný začátečník

Kroky: 
1. Jaký jazyk a proč
2. Do kdy  
3. Jakou zvolím metodu
4. Kolik času tomu denně věnuji
5. Co změním po nutnou dobu
6. Jak se budu motivovat
7. Kolik za to zaplatím peněz
8. S kým budu spolupracovat
9. Jak to budu využívat
10. Pracuji s představou a fantazií
11. Vybuduji pravidelnost a cíle dosáhnu
12. Jakou úroveň zvolím (mluvit, číst, psát, státnice)
13. Jakou si dám odměnu

Delegování
Jak delegovat:

1. Určete, čeho se delegování bude týkat.
2. Určete, koho se delegování bude týkat.
3. Udělejte si přípravu.
4. Stanovte cíle
5. Poskytněte prostor a pravomoci
6. Vytvořte atmosféru spolupráce
7. Řiďte projekt.

Optimalizace činností
Budeme-li sledovat více našich činností společně, zjistíme, že některé činnosti se dají propojit a 
dělat společně. Například v angličtině se zdokonalíme tak, že povedeme porady v tomto jazyce.

Standardizace činností
Učiníme-li z nějaké činnosti návyk, ušetříme většinou čas nejen sobě, ale i druhým. Vyplatí se 
investovat do složitější analýzy a přípravy.
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Jak zdokonalovat svůj systém řízení času
 Pravidelné akce (porady, jednání apod.) předem zaznamenat do diáře nejméně na měsíc dopře-

du.

 Termínované akce, které si průběžně sjednáváme, důsledně ihned zapsat do diáře. Přitom 
nejlépe poznamenat i místo, jméno, telefonní číslo pro případnou změnu.

 Vhodnou formou si vést zásobník vlastních cílů.

 Vhodnou formou si vést zásobník úkolů.

 Na konci každého období — roku, měsíce, týdne a dne si připravit plán na příští období. Na 
konci roku tomu věnovat asi den až pět dní, na konci měsíce asi hodinu, na konci týdne asi půl 
hodiny a na závěr pracovního dne asi čtvrt hodiny.

 Při přípravě plánu na příští období se zamyslet nad tím, čemu byl věnován čas v minulém. 
Věnovaný čas si zhodnotit z hlediska efektů, které přinesl. Uvědomit si, které činnosti přinesly 
nejvíc efektů, a které nejméně, a kolik jim bylo věnováno času.

 Do plánu na příští den přednostně zařadit úkoly zajišťující splnění ročních, měsíčních a 
týdenních cílů a úkolů. Přitom si znovu uvědomit a promyslet vlastní priority, hodnoty a role.

 Do plánu na příští den přednostně zařadit příslušnou část „obřích" úkolů. Jsou to takové úkoly, 
které je třeba plnit soustavně po dlouhou dobu - například ovládnout cizí jazyk apod.

 V plánu na příští den sestavit pořadí úkolů tak, aby na začátku byly úkoly, které vyžadují plné 
soustředění a duševní svěžest.

 Denní program nedrobit do mnoha dílčích úkolů, ale naopak scelovat do příbuzných bloků. 
Vyčlenit v něm souvislé bloky na soustředěnou tvůrčí práci.

 Do denního plánu zařadit úseky pro odpočinek, pro neformální kontakty, čas pro styk se zájemci 
(hodiny otevřených dveří) atd.

 Do denního plánu příštího dne zařadit jednu věc, kterou odkládám, a do níž se mi nechce, 
třebaže je potřebná.

 Nad zpracovaným plánem se kriticky zamyslet. Položit si otázky: Jsou to opravdu důležité úkoly? 
Nemůže je splnit někdo jiný? Nelze je zajistit jinak, časově úsporněji? Nemám jiné důležitější 
úkoly?

 S vlastním plánem seznámit sekretářku. Zkorigovat ho a případně ho doplnit po poradě s ní. 
Pověřit ji jeho sledováním a zajištěním.
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Časový stres - prevence před distresory
                                           
                                                          1
                  8                                                                                         2

       7                                                                                                                3
  

           6                                                                                           4 

                                  
                                          5

1. Přetížení – nerovnováha výkonu a potenciálu, provázeno dezorientací.
Řešení:  řešit vlastnosti – schopnosti – postoje.

2. Vnější nejistota – neurčitá situace, nedostatek informací, potencionální hrozby
Řešení:  zjednání jistoty nebo akceptace nejistoty.

3. naléhavost – nedostatek času a hrozící termíny.
Řešení:  sebeřízení, dobré plánování, hospodaření s časem, priority, naléhavé/důležité.

4. Důležitost – odpovědnost
Řešení:  určení životních cílů, udržovaní vlastních lidských zdrojů. Stálé přehodnocování důležitostí 
věcí.

5. Bezmocnost – psychická labilita (stabilita)
Řešení:  jediným stabilním řešením je akceptace nezměnitelného .

6. Vnitřní nejistota – nízká sebedůvěra
Řešení:  zlepšit rozhodování, dosahování i malých cílů, odstraňování špatných návyků

7. Vnitřní rušení -  projevy nemocí, úrazů, špatné svědomí 
Řešení:  pokud „devastují“ psychiku, je nutný zásah specialisty

8. Vnější rušení – hluk, lidé, informace 
Řešení:   odstranit nebo akceptovat
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Jak posílit svoji sebedůvěru

Zbavte se svého stresu – metoda STRAIN

Šest otázek, které byste si měli položit, když se ocitnete v nějaké stresové situaci.

  Hodnocení (Scale)
Jak vysokou důležitost byste aktuální stresové situaci přisoudili na stupnici 0 – 10?
Ve stresu vidíme věci často příliš černě a horší, než ve skutečnosti jsou.
Jde někomu o život?  Vyhazuje vás někdo z domu?  Bere vám někdo dětí?  To jsou události, které by 
si zasloužily 9 – 10 bodů. Kolik byste tedy dali své okamžité situaci?

  Čas (Time)
Jak velké důsledky bude mít dnešní kritická situace za půl roku?

  Reakce (Response)
Byla vaše dosavadní reakce vhodná a přiměřená?
Možná zjistíte, že vaše dosavadní chování nebylo přiměřené a přestanete se chovat neproduktivně.

4.  Akce (Action) 
Co můžete udělat hned teď, aby se situace zlepšila?
Co se stalo, stalo se. Je třeba dívat se dál. Když vaše jednání doposud nepřineslo požadovaný 
výsledek, může to znamenat, že je třeba zvolit jinou taktiku.

  Důsledky (Implications)
Co příště udělat jinak?
Jak bychom mohli příště podobné situaci zabránit?
Jak se příště vyhnout opakování stejných chyb?
Jak bychom obdobnou situaci řešili příště nebo ještě lépe.
Co udělat, aby k ní příště vůbec nedošlo?

  Pozitivní pohled na věc ( Nourishing thought)
Co na této situaci vidím pozitivního?
Hledejte na každém problému kladné momenty.
Jednejte pozitivně a konstruktivně.

Velmi důležitý je zejména poslední bod. To, co se zdá jako neúspěch může vést k poznání, nebo 
vytvoření příležitosti někde jinde. (Například ztráta zaměstnání je příležitost najít si ještě lepší 
místo).
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Nástroje pro řešení krizových situací

 Jak zvládnout krizovou situaci
Návod, jak se v takové situaci vyhnout panice a zůstat ve „správných kolejích“.

6.  Věnujte 5 minut na uklidnění a soustředění se.
7.  Pečlivě posuďte situaci, vytvořte si přehled.
8.  Požádejte o pomoc spolupracovníky.
9.  Projděte si seznam úkolů a termínů.
10.  Přehodnoťte priority.
11.  Zjistěte, které krajní termíny je možné posunout.
12.  Hledejte možné alternativy.
13.  Vytvořte nový plán.
14.  Informujte všechny zainteresované.
15. Po zvládnutí krize ji analyzujte a připravte se na příští.

8.  Jak řešit problém
   Stanovte cíl – jak byste si přáli problém vyřešit.
   Vytvořte představu výsledku – vytvářejte pozitivní představy.
   Proveďte situační analýzu – myslete klidně a pragmaticky.
   Hledejte možná řešení – napište si všechny varianty, které vás napadnou.
   Stanovte hlavní řešení.
   Realizujte vybrané řešení – neváhejte a jednejte.
   Provádějte průběžné kontroly – porovnávejte průběžné výsledky se stanoveným cílem.
   Pokud vybrané řešení nevede k žádoucímu výsledku, vraťte se k bodu 2 

  Jak překonat strach
Náš strach většinou neobstojí před pečlivou analýzou.
Položte si otázky:

    „Když mám strach, bojím se (čeho)....................................?“
   „Co se může stát v nejhorším a v nejlepším případě?“
   „Co se stane nejpravděpodobněji?“  

Myslete pozitivně – vždy to dobře dopadne.

  Jak překonat nerozhodnost
Vaše situace se nezlepší, pokud pro ni okamžitě něco neuděláte !
Položte si otázky:

   „Co mám za problém?“  (popište si upřímně situaci, která vás stresuje)
   „Co mohu dělat“             (sepište si všechny možnosti) 
   „Co udělám?“                  (vyberte pocitově nebo na základě analýzy)
   „Kdy začnu“                     (stanovte termín)
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Poznámky
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