AKCELERÁTOR ÚSPĚCHU

Aby Ti kurz přinesl kýžené ovoce, vyžaduje Tvoje plné
soustředění, energii a nějaký ten čas. Než se spolu
pustíme do díla, vyřiď si všechny nezbytnosti, ukliď si
doma, připrav si svůj pracovní koutek a zorganizuj si
čas. Následující body (i plánovač) Ti v tom pomohou.
Dokonči vše, co dlouho odkládáš a zbav se nepořádku,
který Tě jen rozptyluje a bere Ti energii.
Zvaž, jestli nepotřebuješ udělat následující:

MŮJ AKČNÍ PLÁN
POLOŽKA
Třídím emaily a odhlašuji se z
newsletterů, které mě nezajímají.
Uklízím pracovní místo - případně si ho
vytvářím.

Třídím šatník, co nenosím, dávám pryč.
Zbavuji se doma zbytečností a starých
věcí, jsem si vědoma, že neužitečné věci
mi berou mou cennou energii.

Vyřídím si daně/ najmu si účetní.

Objednám se na preventivní prohlídky/
k důležitým lékařům.

Plánuji si dovolenou.

Zajistím si servis auta/ případně
zkontruluji, jestli vše funguje.

DO KDY - PŘÍPADNĚ NA
KOHO DELEGUJI?

MŮJ AKČNÍ PLÁN
POLOŽKA
Podívám se po virtuální asistentce:
deleguji administrativu, která se mi
nechce dělat.
Projdu doma potraviny - staré vyhazuji,
potřebné dokupuji.

Projdu si doma kosmetiku - starou
vyhazuji, co potřebuji, doobjednám.
Objednávám se na masáže, pedikúru, ke
kadeřníkovi, kosmetiku apod.

Najdu si hlídání dětí, zjistím možnosti.
Udělám si revizi mezi přáteli - kteří mi berou
energii a kteří mě podporují/ ty negativní ve
svém životě omezím.
Nastavuji si hranice s rodinnými příslušníky,
kteří mě táhnou dolů - obklopuji se lidmi,
kteří na mě mají pozitivní vliv.
Projdu si svoje denní zvyky a zvědomím si
chvíle, kde prokrastinuji a zabíjím čas - vypíšu
si je a popřemýšlím, jak to změnit.

DO KDY - PŘÍPADNĚ NA
KOHO DELEGUJI?

MŮJ AKČNÍ PLÁN
POLOŽKA

DO KDY - PŘÍPADNĚ NA
KOHO DELEGUJI?

Naplánuji si rande s mým mužem (pokud ho
mám) - seznámím ho s mým plánem a
požádám ho o jeho podporu.

Naplánuji si plnohodnotný čas s mými
dětmi (pokud mám).
Nastavím si svou ranní i večerní rutinu, aby
mě podporovala v mých cílech a udržela
jsem si svou vnitřní motivaci i nastavení.
Zorganizuji si svůj čas a vyhradím si prostor
na kurz a všechny úkoly v něm (využij
přiložené plánovače).

CO DALŠÍ ODKLÁDÁM A BERE MI ENERGII? DOPLŇ...

DOPORUČENÉ
KNIHY

