
Stroj času Popis

Osobní vize Ohlasy Post-mortem

Váš život je jeden velký úspěch. 
Když zavřete oči, co vidíte?

Co o vás budou lidé říkat na vašem pohřbu? 
(Rodina, přátelé, kolegové, známí, komunita….)

Při cestě za vaší vizí jste selhali. 
Co přesně se stalo?  
Jak tomu zabránit?
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Vaše poznámky

Stroj času

Cíl  
Vidět budoucnost znamená vědět, za čím si 
jdeme. Promyslet, jak chceme být vnímaní nám 
pomůže srovnat si priority. A identifikací rizik 
pak můžeme snížit pravděpodobnost, že se 
něco nepovede. 

Kdy použít 
Kdykoliv chceme najít motivaci, za čím přesně  
si jdeme. Co je pro nás cíl a definice úspěchu. 

Potřebný čas 
20-40 minut 

Průběh  
1. minimálně na minutu zavřete oči a 

představte si svět v budoucnosti, kde váš 
život je jedno velké naplnění snů; následně 
pište a kreslete, co vidíte, tj. vaší osobní vizi 

2. po mnoha letech je váš život u konce a lidé 
přišli na váš pohřeb; kdo přišel? jaké má na 
vás vzpomínky? co by o vás řekla rodina,  
co přátelé, kolegové, známí, komunita…? 

3. Pojmenujte rizika, na kterých mohl váš sen 
ztroskotat; s jakou pravděpodobností;  
a co uděláte pro to, aby to tak nedopadlo? 

Tipy 
• Nebojte se kreslit. Máte to v sobě od dětství. 
• Sdílejte výsledky v týmu nebo v rodině - sblíží 

vás to.

Příklad

1. Osobní vize 2. Ohlasy 3. Post-mortem

“Měli jsme super vztahy. Byl 

taková moje vrba. Díky 

brácho!” (Brácha)

“Skvělý šéf. Vždy férový. 
Dokázal ze mě vymačkat 
maximum. Dokázali jsme 
společně víc než jsme původně snili.” (Kolega)

“Nejlepší partner a táta našich 
dětí, jakého jsem mohla potkat. 
Vždycky tady byl pro nás.” 
(Manželka)

Pro samou práci jsem neměl 
dostatek času na rodinu -> 
Uhlídat si společný čas!

Tlak byznysu jsem 
neadekvátně přenášel na 

kolegy a pokazil tak naše 

vztahy. –> Držet si stress od 

těla běháním, meditací, 
odpočinkem…

Nevydělal jsem dost tak, 
abychom si mohli dovolit 
baráček se zahradou. –> 
Neustrň. Makej na sobě, 
neustále se uč!

Vidím… Sobota v létě.  

Tři děti jak pobíhají po zahradě 

a smějí se. Já na ně koukám z 

verandy od baráčku s velkými 

francouzskými okny a 

výhledem do krajiny. Krásná 

manželka na ně volá, že přijel 

brácha s rodinou, ať je běží 

přivítat. A já? Já se rovnou 

zvedám a jdu grilovat oběd do 

zahradní kuchyně. Za chvíli 

dorazí i kolegové.


