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Pracovní sešit



Krásnou třetí adventní 
neděli,

Mé jméno je Johana Vozdeková 
a jsem tvůrcem značky zen&Jo. 
Je mi velkým potěšením, že jsi 
tady s námi od úplného začátku. 
A ještě více mě těší náš společný 
cíl - tedy plnit si své sny. 

Aby se sny mohly uskutečnit, je 
potřeba si je stanovit. 
V tomto pracovním sešitě máš 
možnost se ohlédnout a zhod-
notit rok 2017 a zamyslet se 
nad rokem nadcházejícím, tedy 
2018.  Čeho bys chtěla dosáh-
nout, kam se podívat, jaké sny 
změnit v realitu? 

Pokud máš možnost, vytiskni 
si tento sešit a maluj do něj, piš, 
tvoř, buď kreativní 
a až bude tvá vize pro rok 2018 
hotova, dobře si ho založ na 
nějaké zapamatovatelné místo, 
aby jsi se k němu mohla pravi-
delně vracet. No a jestli už máš 
objednaný svůj osobní plánovač, 
místo na uložení je jasné :-)

www.zenandjo.com

Tento zvyk mě naučil můj 
kamarád, který si každý rok 
dělal shrnutí toho, co se mu 
povedlo a za co na sebe může 
být pyšný.

Přišlo mi to jako úžasný nápad, 
protože během roku se toho 
stane tolik, že úplně zapomíná-
me na to, co všechno to vlastně 
bylo. A někdy se naopak zdá, že 
se neděje vůbec nic a právě až 
zastavením se a rozepsání, 
zjistíme, co všechno jsme doká-
zaly a kam jsme se posunuly!

Plánování roku 2018

• Čeho chci dosáhnout?
• Na čem chci zapracovat?
• Která místa navštívit?
• Udělej si jasný plán!
• Měj jasno v tom, co chceš
• Neboj se snít ve velkém
• Připrav se na život svých snů



Ohlédnutí se za rokem 

2017
LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN



DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN



ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

Co se ti v roce 2017 povedlo? Napiš si všechno, třeba 
i maličkosti, za které jsi na sebe pyšná.. Zamysli se nad 
každým měsícem a vše si poznamenej. Nemusí to být 
pouze pracovní úspěchy, ale i oblast vzdělání, zdraví, 

vztahů a další. 



Čeho jsem chtěla dosáhnout a nepodařilo se mi to:

A proč, jaký byl důvod:



Co se z toho mohu naučit:

Pamatuj, že nic není špatně, a i když se ti to jeví jako 
největší prohra nebo selhání, časem pochopíš, že se to 

stalo proto, aby ses něco naučila. Někdy to CO, zjistíme až 
později. Proto k sobě buď trpělivá a dej si čas na porozumění. 

Můj rituál na oslavu

Rituál je oslava něčeho, co končí nebo začíná. Nauč se slavit, 
uzavírat. Udělej si čas sama na sebe. Ukonči to, co bylo, aby mohlo 
přijít něco nového. 



Když o tom 
můžeš snít, 

můžeš to 
i uskutečnit!

W. Disney



Plány pro rok 

2018
PRACOVNÍ ÚSPĚCHY



ZDRAVÍ

OSOBNÍ





PRIORITY

#1

#2

#3



#1
TERMÍNKROKY, JAK TOHO DOSÁHNOUT



KROKY, JAK TOHO DOSÁHNOUT

#2
TERMÍN



#3
TERMÍNKROKY, JAK TOHO DOSÁHNOUT



Neboj se snít
Jak by jsi chtěla, aby rok 2018 vypadal? Nepřemýšlej nad 
tím, jak reálné to je. Co by jsi opravdu chtěla, co je pro 
tebe důležité?

Udělej si plán 
Mít plán, cíl, vědět, kam směřuješ je obrovsky důležité! 
Bez toho bychom nikam nedošly. Napiš si své sny na 
papír a dej jim tak podobu. 

Hurá do akce
Zároveň je ale potřeba si uvědomit, že jediný reálný 
krok je ten, který se udělá v přítomném okamžiku. 
Využij každé příležitosti, uč se, vzdělávej se a neboj se 
nových věcí. Právě nyní!

Vše v přítomném okamžiku
Ať už sníš o čemkoliv, zaměř se vždy na přítomný 
okamžik. Představuj si, jako by to už bylo součástí 
tvého života. Vnímej, jak se cítíš, jak vypadáš, jak to 
změní tvůj život k lepšímu. 

Zaměř se sama na sebe
Neposlouchej lidi okolo sebe, když ti říkají, že něco 
nejde. Je to jen jejich úhel pohledu. Možná nebudou 
chápat tvé sny a kroky, ale to přeci ani nemůžou. To, že 
to nedokázali oni neznamená, že to nezvládneš ty!



Maluj, piš, tvoř :)



Maluj, piš, tvoř :)



Motto pro rok 2018

Mé motto, kterým se budu řídit v novém roce. 
Může to být slovo, nebo třeba citát. Něco, co chci 

zlepšit, na čem chci zapracovat. Př. trpělivost, 
seběvědomí, Nikdy to nevzdávej, ... Vyber si to 

svoje a měj to neustále na očích!

Přeji Ti za náš tým zen&Jo 
nádherný rok 2018. Ať je 

plný splněných snů a přání. 
S láskou, Johana


