
  

 

 

Mindful Time Management 
Unikátní workshop jak konečně zvládnout svůj čas 
 

 
 
 
Nadpis vedlejší části 

 

O čem bude řeč  

Jaká je moje zaneprázdněnost? 

Všímavým pohledem  se podíváme 

na to,  proč jste zaneprázdněni. 

 

Stále věříte, že multitasking 

funguje? Děláte více věcí najednou 

ve snaze stihnout toho více. Ve 

skutečnosti si jen snižujete 

pracovní výkonnost a zvyšujeme 

únavu.  

 

Znáte zdroje své energie?  

Víte, kdy máte vítr v zádech a kdy 

jdete proti větru?  

 

 

 

 

  

I přes důslednou aplikaci všech moderních doporučení stále nestíháte?  
Máte pocit, že čím více je váš život organizovaný tím ve větším stresu 
jste? Tak Mindful Time Management je právě pro vás.  

Nečekejte další  sadu pouček a návodů jak svůj čas ještě dokonaleji 
organizovat. Ukážeme vám, které předsudky vám brání v efektivním 
využití času a vytvářejí permanentní pocit zaneprázdněnosti a stresu. 

Naučíme vás základní principy mindfulness – všímavosti a jak je použít 
při stanovování svých rolí, vizí a cílů a plánování úkolů.  

 Mindfulness  se v posledních 15 letech dostala do popředí zájmu 
nejúspěšnějších globálních firem  ( Google, SAP, Ford Motor ). 
Propagátorem byl Steve Jobs. Mindfulness je na pravidelném programu 
World Economic Forum v Davosu již od roku 2013. 

Pokud nechcete odkládat svůj život na dobu, kdy na něj konečně budete 
mít čas, zaregistrujte se a přijďte. 

Nebudete odcházet s pocitem, že musíte svůj život úplně změnit. 
Odejdete přesvědčení, že si chcete svého života více užívat a budete 
vědět jak na to. 

Pro koho je workshop určen?  

Pro všechny, kdo chtějí: -  snížit hladinu stresu - mít čas na pro ně 
důležité věci -  zlepšit koncentraci i paměť -  lépe se rozhodovat - být 
kreativnější - se cítit šťastnější a spokojenější. 

Ráda budu průvodcem na Vaší všímavé cestě. 

Ing. Marcela Roflíková MBA 

Mindful Time Management 

 

10. března 2016 
9 – 16,30 hodin 
Praha 
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       Organizace programu a přihlášky 
  

 

 

                                                      

Mindfulness je vědecká metoda.  

Její přínosy  jsou prokazatelné 
subjektivně  i zobrazovacími 
lékařskými metodami.  

V oblastech mozku 
zodpovědných za pozitivní 
emoční nastavení, pozornost a 
kontrolu dochází ke 
strukturálním změnám.  

 

Mindfulness je schopnost záměrně 
věnovat pozornost tomu, co se děje 
v přítomném okamžiku.  Bez 
posuzování, hodnocení a očekávání. 

Učíme se ji tréninkem a používáním 
při běžných činnostech.  

Můžeme  ji uplatňovat prakticky 
všude. Doma, v práci, ve škole, ve 
vztazích, při sportu i jídle, ve zdraví i 
nemoci. 

Inspirujte se již dnes.. 

Kdy jste si naposled udělali čas 

na 10minutové nicnedělání? 

Poslechněte si k čemu to může 

být užitečné. 

O přínosech mindfulness 

z World Economic Forum 2015 

si můžete poslechnout zde. 

 

Dělejte to, co dělal Steve Jobs. 

Naučte se co se učí manažeři 

po celém světě ve společnosti 

Google. 

 

 
Hlavními přínosy mindfulness  jsou:  méně stresu – větší spokojenost – více radosti a klidu –odbourání 
pocitu neustálé zaneprázdněnosti – větší prostor pro sebe – lepší soustředění a pozornost – vyšší 
efektivita. 
Mindfulness nám dává příležitost plně si uvědomovat každý okamžik našeho života, protože všechny 
jsou vzácné. 

 

Přihláška 
Do programu se přihlašujte na mailu 
marcela.roflikova@mindfulness-institut.cz 
Termín 
10. března 2016 
9-16,30 hod, 12-13hod přestávka na oběd 
 
Cena a platba 
Cena programu je 5 500Kč.  
Zvýhodněná cena pro členy ADK klubu je  4 100Kč.  
Institut není plátcem DPH. 
 
Přihláška je platná po uhrazení poplatku. 
Číslo účtu: 1421119020/3030 Air Bank 
Platbu prosím označte ve zprávě pro příjemce svým jménem a 
příjmením. Potřebujete-li fakturu již k provedení platby, uveďte to 
prosím do přihlášky. 
Místo 
Praha 4, Mezi vodami 27, Praha 4, školicí středisko CEMI MBA 
Studies, mapa, parkování v místě zdarma 
 

Český mindfulness institut 
marcela.roflikova@mindfulness-institut.cz 
Telefon: 720 247 378 

 

Co je mindfulness 
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