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JAK BÃ•T SUPER-PRODUKTIVNÃ•
NedÄ›le, 14 kvÄ›ten 2017

Redaktor známého Ä•asopisu FORBES nedávno zpovídal více neÅ¾ 200 super výkonných lidí - mezi jinými i 13 olympionikÅ¯,
20 vysoko&scaron;kolákÅ¯ s prÅ¯mÄ›rem jedna celá, a mnoho vysoce úspÄ›&scaron;ných podnikatelÅ¯. V&scaron;em
poloÅ¾il jednu otázku: Jaké je tajemství va&scaron;í nadprÅ¯mÄ›rné výkonnosti? Jejich odpovÄ›di byly vyhodnoceny do
následujících 15 bodÅ¯. Snad i vám se nÄ›který z tÄ›chto návodÅ¯ pro vy&scaron;&scaron;í produktivitu bude hodit&hellip;
1/ ZamÄ›Å™ují se na minuty, ne na hodiny PrÅ¯mÄ›rný Ä•lovÄ›k má den rozdÄ›len na hodiny, maximálnÄ› na pÅ¯lhodi
úseky. ÚspÄ›&scaron;ní lidé poÄ•ítají s tím, Å¾e den jim nabízí 1.440 minut. VÅ¾dyÅ¥ Ä•as je nejcennÄ›j&scaron;í komoditou.
se dají znovu vydÄ›lat, ale Ä•as je nenahraditelný. Gymnastka, olympioniÄ•ka Shannon Millerová, prozradila, Å¾e: &ldquo;KaÅ¾
den je mÅ¯j harmonogram naplánován témÄ›Å™ na minuty pÅ™esnÄ›. KdyÅ¾ zvládnete naplánovat a dodrÅ¾et minuty,
zvládnete perfektnÄ› i Å¾ivot.&rdquo; Gréta: ÚplnÄ› souhlasím s plánováním si dne, ale Å¾e bych plánovala pÅ™esnÄ› kaÅ¾d
minutu, to se mi nezdá realistické. RozhodnÄ› ale plánuji podle Ä•asu a snaÅ¾ím se to dodrÅ¾et.
2/ SoustÅ™edí se jen na
vÄ›c Super produktivní lidé jsou schopni rozli&scaron;it a pÅ™esnÄ› vybrat ten nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í úkol a kaÅ¾dý den na
nÄ›kolik hodin pracovat. PravidelnÄ›. Bez pÅ™eru&scaron;ení. Tom Ziglar, finanÄ•ní Å™editel spoleÄ•nosti Ziglar, odpovÄ›dÄ›
&ldquo; UrÄ•ete si nejvy&scaron;&scaron;í prioritu pro va&scaron;i spoleÄ•nost, a kaÅ¾dé ráno se na ní zamÄ›Å™te.&rdquo; Co
má nejvy&scaron;&scaron;í vliv na dosaÅ¾ení va&scaron;ich cílÅ¯? Co musíte splnit, abyste byli úspÄ›&scaron;nípový&scaron;eni-nejlep&scaron;í? Gréta: I zde mám urÄ•ité pochybnosti. Jak je moÅ¾né se soustÅ™edit konkrétnÄ› na zcela
nekonkrétní vÄ›c? MoÅ¾ná je dÅ¯leÅ¾ité si stanovit pÅ™esný cíl &ndash; ale nevidím moc pravdÄ›podobné, Å¾e budu kaÅ¾d
hodiny ráno pracovat na jedné vÄ›ci. Myslím, Å¾e daleko dÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í je spí&scaron; kaÅ¾dý den se vÄ›novat nÄ›Ä•e
na&scaron;emu cíli pomÅ¯Å¾e &ndash; a mÅ¯Å¾e to být cokoli, i kaÅ¾dý den jiná Ä•ást, jiný krok, úplnÄ› jiný úkol. Ale - kaÅ¾d
3/ NedÄ›lají si pracovní seznam ZahoÄ•te seznam, vytvoÅ™te si kalendáÅ™. Podle statistik se splní pouze 41% úkolÅ¯ z
vytvoÅ™eného seznamu. A v&scaron;echny ty zbylé úkoly vám pÅ™inesou jen stres, nespavost a zklamání. ÚspÄ›&scaron;ní
a produktivní lidé mají v&scaron;e naplánováno v kalendáÅ™i a Å¾ijí podle Ä•asového plánu. J. Harbinger, zakladatel UmÄ›ní
&scaron;armu, radí: &rdquo;RozdÄ›lte si den do 15minutových úsekÅ¯. Zní to sice hroznÄ›, ale splníte tak 95% z toho, co jste
si naplánovali. &ldquo; Gréta: KalendáÅ™ pouÅ¾ívám a musím Å™íct, Å¾e Ä•asové plánování je velice dÅ¯leÅ¾ité. Seznam p
ale povaÅ¾uju za dÅ¯leÅ¾itý téÅ¾. OsobnÄ› si seznamy vytváÅ™ím na dlouhodobé bázi. Nemyslím si, Å¾e je moÅ¾né si nap
Å¾e v sobotu pÅ™edÄ›lám celou kuchyÅˆ vÄ•etnÄ› vymalování, nalakování skÅ™ínÄ›k, vyházení zbyteÄ•nosti atd. Ale je moÅ
kuchyÅˆ v kalendáÅ™i rozplánovat. Jinak mám pÅ™emÄ›nu kuchynÄ› na svém dlouhodobém seznamu, a poÄ•ítám, Å¾e nÄ›kd
létÄ› se na to vrhnu&hellip; 4/ PÅ™edvídají Ä•asové prodlevy Sami sobÄ› nemÅ¯Å¾eme dÅ¯vÄ›Å™ovat, neboÅ¥ jsme Ä•aso
nedÅ¯slední. Dnes nakoupíme salát a zeleninu, protoÅ¾e plánujeme, Å¾e si budeme dennÄ› pÅ™ipravovat zdravý salát. V ned
vyhazujeme shnilé kusy do ko&scaron;e&hellip; Zaplatila jsem si mÄ›síÄ•ní pÅ™edplatné do fitka, a &scaron;la jsem tam jen
2x. Sami sebe známe nejlépe; proto si naplánujte, Å¾e i kdyÅ¾ se k nÄ›Ä•emu rozhodnete teÄ•, Å¾e to opravdu dodrÅ¾íte.
PÅ™edvídejte, jak va&scaron;e osobní já vás bude v budoucnu sabotovat a pÅ™ipravte se na to. Gréta: Tak tady ujíÅ¾dím
opravdu hodnÄ›. S tímto bodem musím maximálnÄ› souhlasit. I kdyÅ¾ si ale dÅ¯sledky uvÄ›domuji, nemám nejmen&scaron;í
ponÄ›tí, jak proti nim bojovat&hellip;
5/ VeÄ•eÅ™í doma Andy Grove ze spoleÄ•nosti Intel: &bdquo;VÅ¾dycky bude existova
dal&scaron;í práce, víc, co by se dalo udÄ›lat, mohlo udÄ›lat, mÄ›lo udÄ›lat&hellip; ÚspÄ›&scaron;ní lidé vÄ›dí, Ä•eho si mají v Å
váÅ¾it. Ano, záleÅ¾í jim na práci, ale záleÅ¾í jim i na dal&scaron;ích vÄ›cech, které patÅ™í k Å¾ivotu: Ä•as strávený s rodinou
pravidelný pohyb a i práce pro spoleÄ•nost. Svých 1440 minut na den pravidelnÄ› rozdÄ›luji podle toho, co je dÅ¯leÅ¾ité, a plán
pÅ™esnÄ› dodrÅ¾uji.&ldquo; Gréta: Absolutní souhlas. Práce je dÅ¯leÅ¾itá, ale rodina je&scaron;tÄ› víc. OsobnÄ› se snaÅ¾ím
dÄ›tí vtlouct, Å¾e kaÅ¾dý den si musíme správnÄ› odpracovat &ndash; tj. splnit svoje povinnosti (práce/&scaron;kola), pravideln
pohyb (trénink/procházka se psem/fitko) a Ä•as s rodinou (cokoli dÄ›lané dohromady, aÅ¥ uÅ¾ úklid nebo stolní hra).
Dal&scaron;ích pÄ›t bodÅ¯/rad/navodÅ¯ vám napí&scaron;u zas pÅ™í&scaron;tÄ›.
Co si o této pÄ›tici myslíte vy? Jak je
hodnotíte vy? Pokud souhlasíte, tak proÄ•, Ä•i naopak proÄ• ne? GRÉTA
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