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Krásný vstup do nového roku 2019, 

pokud nás sledujete od samého začátku, možná jste si už minulý rok 
stáhli náš pracovní sešit a poctivě si zapsali shrnutí roku 2017 a plány 
na rok 2018. Zkuste si svůj pracovní sešit najít a podívat se, jaké plány se 
vám splnily a kam jste se za ten rok posunuli :) 

Pokud jste tak neudělali, máte možnost i tento rok.. Tento pracovní sešit 
ti pomůže se ohlédnout a zhodnotit rok 2018 a zamyslet se nad rokem 
novým - 2019. Čeho byste chtěli dosáhnout, kam se podívat, jaké sny 
změnit v realitu?

Pokud máte možnost, vytiskněte si tento sešit a malujte do něj, pište, 
tvořte, buďte kreativní a až bude vaše vize pro rok 2019 hotova, dobře 
si ji založte na nějaké zapamatovatelné místo, abyste se k němu mohla 
pravidelně vracet. No a jestli už máte svůj osobní plánovač, vložte si svůj 
sešit do něj - všechny strany jsou ve velikosti plánovače.

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 úžas-
ný nápad, protože během roku se toho stane tolik, že úplně zapomínáme 
na to, co všechno to vlastně bylo. A někdy se naopak zdá, že se neděje 
vůbec nic a právě až když se zastavíme a rozepíšeme, zjistíme, co všech-
no jsme dokázali a kam jsme se posunuli! Tak pojďme na to :)

Plánování roku 2019
• 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

www.zenandjo.com



Ohlédnutí se za rokem 

2018
Rok 2018 třemi slovy:

Co nejlepšího se ti v roce 2018 stalo:

Jaký dobrý skutky jsi udělal/a pro ostatní:

Nejlepší zpráva, kterou jsi se dozvěděl/a:

Co nového jsi se o sobě naučil/a:

Co jsi tento rok udělal/a úplně poprvé v životě:

Za co jsi vděčný/á: 

Největší lekce: 

Kam jsi v roce 2018 cestoval/a:



ROK 2018



Leden 2018

Únor 2018

Březen 2018

Duben 2018

Květen 2018



Červen 2018

Červenec 2018

Srpen 2018

Září 2018

Říjen 2018



Listopad 2018

Prosinec 2018

Co se ti v roce 2018 podařilo? 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. 

Celkové shrnutí:



Čeho jsem chtěl/a dosáhnout a nepodařilo se mi to:

Proč? Jaký byl důvod? Jak se z toho mohu poučit?

Co se mi naopak povedlo, aniž bych to plánoval/a:



Maluj, piš, tvoř:



NEW YEAR
 
NEW LIFE



ROK 2019



Zdraví 

Práce



Osobní úspěchy

Další 



Mé plány na rok 2019

#1

#2

#3



Neboj se snít
Jak by jsi chtěl/a, aby rok 2019 vypadal? Nepřemýšlej nad 
tím, jak reálné to je. Co by jsi opravdu chtěl/a, co je pro tebe 
důležité?

Udělej si plán
Mít plán, cíl, vědět, kam směřujeme je obrovsky důležité! 
Bez toho bychom nikam nedošli. 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 uděláme v přítomném okamžiku. Využij každé 
příležitosti, uč se, vzdělávej se a neboj se nových věcí. Právě 
nyní!

Vše v přítomném čase
Ať už sníš o čemkoliv, zaměř se vždy na přítomný okamžik. 
Představ 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!



Země, které chcete v roce 2019 navštívit:

Jaká místa chcete vidět:



Co nového se v roce 2019 chcete naučit:

Na co chcete mít více času:



Maluj, piš, tvoř:



Maluj, piš, tvoř:



Přeji Ti, ať máš ten nejkrásnější rok 2019, 
naplněn láskou a zdravím. 

Odvahu ke splnění snů a přání. 
Vděčnost za věci, které máš. 
Radost při všem, co děláš. 

Laskavost ke každému, koho potkáš. 
Štěstí při všem, do čeho se pustíš :)

S láskou, Johana


