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Kam míříme? 

● Věk industriální » informace » integrace  

● Pasti: 

strach a nejistota     „chci to hned“        obviňování  

beznaděj     nedostatek rovnováhy     „co mi to přinese?“  

touha být chápán        konflikt a odlišnosti       osobní stagnace 

 

● JÁ x MY 

● Osobnost x charakter 



Posun paradigmatu 

● př. MAPY: Změna Chování? Postoje? 
Vnímání! 

● Pygmalion efekt 

● cv. Jaké máte brýle? 



„Jsme to, co opakovaně činíme.  
Dokonalost není čin, ale návyk.“ (Aristoteles) 

 

 



KONTINUUM ZRALOSTI 

 

 



1. návyk:  
BUĎTE PROAKTIVNÍ 

● Pohled z dálky: sebeuvědomění 

● Principy osobní vize:  „mezi podnětem a odezvou 
se nachází prostor pro svobodnou volbu“ 



Jaký používáte slovník? 

 

 

● cv. Sledujte celý den, jaký používáte slovník a 
jak mluví ostatní lidé. 

● Okruh zájmu x okruh vlivu 

Věnujete svůj čas a energii tomu, co můžete 
ovlivnit? 

 

 

REAKTIVITA: PROAKTIVITA: 

Musím to udělat. Volím... 

Nemohu si dovolit... Zkusím zaujmout... 

Kdyby... Budu... 



2. návyk: 
ZAČÍNEJTE S MYŠLENKOU NA KONEC 

● „Vše v životě – to jak jednáte dnes, zítra, za 
měsíc – je možné posuzovat v kontextu celku, 
v rámci toho, co je pro vás nejdůležitější.“ 

● Přispívá každý váš den smysluplně k 
dosažení vaší životní vize? 

● Zaneprázdněnost x efektivita 

● Management x leadership  

● Všechno vzniká 2x (projekt » realizace) 



5 věcí, kterých lidé nejvíce litují: 

 

● Kéž bych měl odvahu žít opravdu podle 
sebe, ne podle očekávání druhých. 

● Kéž bych tolik nepracoval. 

● Kéž bych měl odvahu vyjádřit své city. 

● Kéž bych si udržel vztahy se svými přáteli. 

● Kéž bych si dovolil být v životě šťastnější. 

(Bronnie Ware) 



3. návyk:  
TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DÁVEJTE 

NA 1. MÍSTO 
= DĚLAT, co bylo NAPSÁNO 

● Principy osobního řízení (viz svobodná 
volba) 

● Nebojte se říci „NE“ 

„Líná huba, holé neštěstí.“ 

● Delegujte 

● Životní rovnováha! 



Matice plánování času: 
 

 

 

I.    krize, neodkladné problémy, pevně stanovené termíny 

II.    prevence, vytváření vztahů, rozpoznávání nových příležitostí,  
plánování, odpočinek 

III.   vyrušení, některé telefonické hovory, některá korespondence a 
zprávy, některé porady, nejbližší naléhavé záležitosti, oblíbené  
činnosti 

IV.   běžné pracovní zaneprázdnění a činnosti, některá 
korespondence, některé telefonické hovory, zbytečné věci, 
příjemné činnosti 



PARADIGMATA VZÁJEMNOSTI 

„...dodržujte zákony lásky a života...“ 

● 6 nejvýznamnějších vkladů na citové konto: 

(1)   Chápejte druhého člověka 

(2)   Věnujte pozornost důležitým maličkostem 

(3)   Dodržujte závazky 

(4)   Vyjasněte si očekávání 

(5)   Dejte najevo osobní integritu 

(6)   Upřímně se omluvte, když čerpáte z citového 
konta 



4. návyk: 
MYSLETE ZPŮSOBEM VÝHRA - VÝHRA 

● Nastavte se na vzájemně prospěšná řešení :) 

● Tvořte realizační dohody a dohody o 
partnerství 

(specifikujte žádoucí výsledky, parametry, zdroje, odpovědnost a důsledky) 

● Charakterové rysy: 

1) Integrita – vědomí vlastní hodnoty 

2) Zralost – rovnováha mezi odvahou a ohledem 
na druhé 

3) Mentalita hojnosti 



„Slibte si, že až se budete příště snažit dosáhnout dohody nebo 
řešení nějaké záležitosti, zachováte rovnováhu mezi odvahou 

prosazovat své přesvědčení a schopností brát ohled na druhé.“ 

 

 



5. návyk: 
NEJPRVE SE SNAŽTE POCHOPIT, POTOM 

BÝT POCHOPENI 
„Srdce má své důvody, o kterých rozum 

nic neví.“ (Pascal) 

● Stanovte diagnózu, pak navrhněte 
řešení 

● Empaticky naslouchejte  

= kopírujte obsah, vyjádřete ho 
vlastními slovy a reflektujte pocity 
toho druhého 

 



6. návyk:  
VYTVÁŘEJTE SYNERGII 

1 + 1 = 3 

● Synergie katalyzuje, sjednocuje, uvolňuje 
lidský potenciál 

● V komunikaci: otevřít srdce, mysl a 
vyjadřování novým možnostem 

● Ve třídě: důvěra, otevřenost, tvořivost 

● V podnikání: sdílené vzrušující dobrodružství 

● Inspirujte se v přírodě... 



„Mým vodítkem budiž naděje světce: 
v rozhodujících věcech – jednota, 

v důležitých věcech – rozrůzněnost,  
ve všech věcech – velkorysost. 

(Inaugurační projev George Bushe)  

 



7. návyk:  
OSTŘETE PILU 

● 4 DIMENZE OBNOVY SIL: 

1.  DUCHOVNÍ / pohled na svět:  

- ujasňování hodnot a závazků, studium, meditace 

1.  MENTÁLNÍ / autonomie: 

- četba, představivost, plánování, psaní 

1.  SPOLEČENSKÁ / vazby: 

- služba, empatie, synergie, vnitřní jistota 

1.  FYZICKÁ / tonus: 

- tělesná cvičení, výživa, zvládání stresu 



STAŇTE SE ČLOVĚKEM 
„PŘECHODU“ A TVŮRCEM ZMĚN 

...dejte svému životu i životům ostatních „křídla“... 

 

 

 

 

 

Děkuji za pozornost...:) 
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