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„Život je cesta.

ím mén zavazadel neseme,
tím více zážitk
mžeme nasbírat.“
Hanna Schygulla
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Pedmluva Wernera Tiki Küstenmachera

Milé tenáky, milí tenái,
již zhruba plstoletí patím k nadšeným tenám knižních
rádc – ostatn za posledních 20 let jsem jich sám pár napsal.
Je na ase, abych vám prozradil nejhlubší tajemství tohoto
literárního žánru: etba knižních rádc vám v niem nepomže.
Tyto knihy fungují, až když to, co v nich stojí, zanete skuten dlat. Jak praví slavný bonmot o chemických látkách
ve sportu: „Doping ve fotbale nic nepináší, musí to být v hráích!“
A jak petené informace doputují z mozku do tla? Jak
se promítnou všechny ty cenné poznatky z nové knihy o ase
od profesora Seiwerta v každodenním život?
Tento namáhavý proces nazvme „pesazením“, piemž
toto jednoznané slovo v sob zárove skrývá ešení. Díve
nás uitelka ve škole „pesadila“, protože jsme se sousedem
v lavici rušili vyuování. Prostá zmna místa nkdy zpsobí
zázrak. Pomže pi ešení problém, a zvláš pi potížích
s asem.
Možností zmny místa je celá ada. Jste-li pepracovaní,
bžte do jiné místnosti. Odejdte pry od toho, kdo vás roziluje. Popobhnte pár krok, zjistíte-li, že se vaše myšlenky
toí poád dokola jako keek v kolotoi. Na schzi si sednte
na jiné místo než obvykle. Noste hodinky na druhém zápstí
a hned uvidíte as z jiného úhlu. Strun eeno, rozhýbejte
molekuly vnjšího svta a pohne se i vaše duše. Zbavíte se

...
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stresu a blok. Ale co s nepatrnými zrníky písku, jež drhnou
v soukolí každodenního provozu? Jde o zvyky a vzorce chování, vtšinou hluboko pohbené pod povrchem všedního života. Za tu dobu jsme si na n zvykli a už je nevnímáme. Tato
kniha vám je však pomže odhalit. Lothar Seiwert je všechny
zná: poradil tisícm lidí, zklamaných a zoufalých z chronického nedostatku asu, pronásledovaných stresem a s následnými neúspchy a nehodami.
Máte ped sebou velký a obtížný úkol. Ne! Prosím, takhle
už nikdy o svém život nepemýšlejte. Vnímejte ho jako obrovský, nekonen vzácný dar. Radujte se ze všeho, co máte,
i z nároných dn a zátže, kterou za sebou vleete. Zjednodušte si ho. A tím se konen dostáváme k nádhernému
názvu této knihy:
simplify your time.
Od doby, kdy jsme s Lotharem Seiwertem uvedli na trh
knihu, jež se mla stát nejúspšnjším rádcem desetiletí,
se simplify stalo termínem.
Na celém svt lidé sní o jednodušším a skromnjším životním prostedí. Jenže to není jen tak. Mezilidské vztahy
jsou a zstanou komplikované, spolenosti budou vždy rozdílné, náš hodnotový systém stále citlivjší. Chceme zmnit
pomry, vztahy, lidi okolo nás, hospodáské a spoleenské zákonitosti. Ale to jediné, co skuten mžeme petvoit, jsme
my sami.
Nejdležitjším slovem v názvu této knihy není to krásné
slovo simplify ani archaické time, nýbrž takka neviditelné
pojítko mezi nimi: your. Nemžete zjednodušit život, jen váš
život, tedy your life. Nemžete zjednodušit nakládání s asem jako takovým, jen s tím kouskem, který patí vám: your
time.

...
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Váš as je to nejcennjší, co máte. Nedostali jste ho darem,
abyste se nad ním rozilovali, marnili ho nebo se jím nechali
ždímat jako citróny. Máte ho, abyste ho využili co nejlépe,
užívali si ho a sdíleli s ostatními!
Zante hned íst i konat.
Váš
Werner Tiki Küstenmacher

...
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Pryč s tíhou času!

Milé tenáky, milí tenái,
když jsem ped bezmála deseti lety spolen s pítelem a kolegou Tikim Küstenmacherem psal simplify your life (v eském pekladu „Zjednodušte si život“ vydalo v roce 2006 nakladatelství Alman – pozn. pekl.), nikdo netušil, jak úspšná
ta kniha bude. Bezmála 300 týdn se nepetržit držela
v žebíku bestseller magazínu Der Spiegel, v nmin se
prodalo tém pldruhého miliónu výtisk a další milión v jiných 30 jazycích.
Timemanagement, tedy management asu, byl už tehdy
ústedním tématem simplify. Od
doby, kdy každodenní život ovlivuje internet, e-mail, blackberry
a iPhone, se však svt ješt dále
zrychlil. V uplynulém roce jsem na
pednáškách a semináích zapedl
s úastníky spoustu hovor. Mnohým se zdá, že mají „píliš málo
asu“, a pipadají si neustále petíženi a pod tlakem.
Ve stavu petížení je touha po jednoduchosti nejvtší,
a proto nyní nastal správný as na simplify your time. Slibuji,
že simplify your time vám pinese zmnu, protože vás nauí
dívat se na fenomén asu ze zcela jiného úhlu pohledu. Dáte
vale stresu z blížících se termín a asové tísni a rozlije se
ve vás nádherný pocit klidu a míru. Zase si užijete volný as,
bez jakýchkoliv plán a výitek svdomí, že jste snad líní.
Uvolníte se, odpoinete si a zjistíte, že najednou dokážete
erpat síly z dávno zapomenutých zdroj. Pocítíte lehkost
a radost z práce, snáze se soustedíte na jednotlivé úkoly.
...
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Bochumská socioložka Nadine Schöneck, která zkoumala,
jak Nmci vnímají as, zjistila, že 80 procent dotázaných je
nespokojených, protože si pipadají uštvaní, uhonní a pod tlakem. Nemají pontí, jak snadné je lépe zacházet s asem.
simplify your time znamená zjednodušení; základní idea
myšlení simplify je Mén, zato lépe! Vte mi, že i vy „mžete konen mít as“, pokud
si do budoucna dovolíte být
NE
ANO
o trochu svéhlavjší a zbavíte
se všeho nudného a zbytemj
ného. Smyslem simplify your
život
time není ušetit as, abychom mohli ješt více zrychlit a napchovat si den ješt
vtším množstvím práce.
Toto myšlení vás nauí vážit
si asu, spátelit se s ním, zlepšit kvalitu svého života a také
dosahovat lepších výsledk v práci.

Cesta simplify your time
Všimli jste si obrázku na pebalu této knihy? Podívejte se
ješt jednou na ulice ucpané davy a kolonami aut, kanceláe
peplnné lidmi s telefonním sluchátkem v ruce a zírajícími
do monitoru poítae! Slyšíte ruch ulice, houkání sanitek
a zm hlas prošpikovanou zvonním mobil? Pipomíná
vám to snad váš všední den? Všechno máte naplánované
do poslední vteiny, dny praskají ve švech nashromáždnými
úkoly a petékají povinnostmi. A pesto vás neustále nkdo
chytá za rukáv a chce ješt víc. Nkdy se cítíte tak stísnn, že
se sotva dokážete nadechnout.
A te se na obrázek podívejte ješt jednou a pedstavte
si, že jste na palub horkovzdušného balónu, který odnášejí
pátelské hodiny daleko od zmatku a hemžení. Odhodili jste
...
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všechnu zátž a stoupáte výš a výš. Dýcháte
stále svobodnji a volnji a také osteji vidíte. Voln kloužete pohledem po krajin
pod vámi a v chaosu tam dole najednou rozeznáváte i veselé lidi a pestrobarevné vci,
jež jsou pro vás dležité. Potom se podíváte
znovu ped sebe a konen na horizontu
spatíte své cíle, které jste pedtím nadlouho
ztratili z oí.
Chci vás pozvat na takovou cestu
simplify your time. Stoupejte se mnou
v balónu a odho te z ramenou tu
skliující zátž.

tyi velké pytle písku
Naše spolená cesta nemá pesn danou trasu. Každopádn
balón nás ponese, jen když se postupn zbavíme vší zátže.
Zaneme nejvtšími mýty okolo asu, polopravdami
a omyly, jimiž je toto téma opedeno a jež nás pivádjí k zuivosti. Uvidíte, na které z tchto mylných domnnek reagujete obzvlášt citliv a ony vás pestanou ovlivovat. Váš
vztah k asu bude rázem mén napjatý!
Zbaveni mýt o ase poletíme k asovým typm. Pro
snazší nakládání s asem potebujete nutn vdt, jak tikají
vaše osobní hodinky. Jinak eeno: zjistte, jaký typ podle asu
jste. Zapomete na pedstavu, že každý z nás má denn k dispozici 24 hodin a že „as“ je pro všechny stejný. Každý lovk
ho vnímá individuáln a také s ním hospodaí po svém.
asová typologie vám pomže lépe porozumt sob samým a vycházet s okolím. Vždy kolikrát už vás rozílil partner, šéf nebo kolega, když na vás zbyten naléhal nebo
...
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všechno dlal až na poslední chvíli? Budete-li vdt, se kterým asovým typem máte práv co do inní, dokážete lépe
a trplivji reagovat.
Ve tetí etap naší cesty simplify your time prožijete cosi
podivuhodného. Pibereme do neustále stoupajícího balónu
mnoho rzných simplify asových nástroj, s jejichž pomocí
vystrnadíme z každodenního života další nepotebnou zátž,
zbavíme se nepíjemných, zbytených a nesmyslných úkol
a povinností.
tvrtá a poslední etapa cesty nás piblíží k životním snm
a páním. Jakmile odhodíte poslední pytel se zátží povinností a perfekcionismu a dopejete si o trochu víc egoismu
a lenosti, spatíte na horizontu své velké cíle. Jen se dívejte,
slunce práv ozauje veei s páteli, další krok v kariée, kon
ve velké ohrad… Pro vlastn chcete mít více asu? Co dodá
hodnotu vašemu životu?
Na konci simplify your time cesty lépe porozumíte vlastnímu asu a hospodaení s ním a také se seznámíte se simplify
metodami, jež vám pomžou snáze elit výzvám a požadavkm dne. Nauíte se vytvoit prostor pro úspch a odpoinek,
výkon a lehkost. Hlavn však konen pocítíte, že jste pány
svého asu!
Co nejsrdenji,

Váš Lothar Seiwert
www.lothar-seiwert.de

...
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Heidelberg, záí 2010
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Johann Wolfgang Goethe
(německý spisovatel, 1749–1832 – pozn. překl.)

„Chyby dodávají člověku na přívětivosti.“
Skoncujte s mýty o čase

Jste stále v běhu a cítíte se pod tlakem? Nezbývá vám čas
vychutnat si krásné okamžiky života? Uvidíte, že se simplify to
jde i jinak.
Špenát obsahuje hodn železa. Dinosaui byli nejvtšími zvíaty na Zemi. ervená barva pivádí býky k zuivosti. Nkteré
mylné pedstavy se drží opravdu urputn. Rovnž o ase kolují etné mýty a polopravdy.
Jste opravdu pesvdeni, že rychleji znamená lépe, že
multitasking šetí as a diá plný termín prospívá kariée?
Bu te si jistí, že nic z toho není pravda. Jsou mezi námi jedinci, kteí o tchto „pravdách“ už déle ve skrytu duše pochybují. Tyto mylné pedstavy jsou však tak rozšíené a zažité,
že nás vtšinou nenapadne zjišovat jejich pvod. ídíme se
jimi a tak dál zrychlujeme svj život.
„Moudí odhalují pravdu skrze omyly.“ Citát Friedricha
Rückerta (nmecký básník a pekladatel – pozn. pekl.) je
mottem prvního dílu naší simplify your time cesty. Protože
jakmile se zbavíte nepravdivých mýt o ase, odhodíte zátž
a užijete si svou cestu s lehkostí.

...
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Pátý mýtus: Multitasking pináší asovou úsporu!
Dlouho jsme oslavovali multitasking jako skutený fenomén.
Internet a lifestylové asopisy byly zajedno: moderní lovk musí být vybaven schopností dlat více vcí souasn.
Multitasking jsme vnímali jako klí k produktivit, úspchu
a autorit.

Po

k

Ale asy se zmnily. Dnes najdeme v tisku spíš titulky
„Fiasko multitaskingu“, „Multitasking ohlupuje zamstnance“ nebo „Multitasking znamená plýtvání asem“.
Ostatn vdecké studie už díve dokázaly, že vyizujeme-li všechno najednou, potebujeme
více asu, mén se soustedíme a dopouštíme se podstatn více chyb. A jak
spoítala jedna newyorská poradenská
rma, americké hospodáství ztratí
ron kvli multitaskingu 600 miliard
dolar. Pesto mnozí lidé stále pracují v zamstnání i v soukromí na nkolika úkolech najednou. Jenže multitasking neškodí jen hospodáství, ale i zdraví. Podporuje bolest hlavy,
neklid, stres a v nejhorších pípadech stojí dokonce i za vyhoením (tzv. burn-out). Odmítáme pipustit, že schopnost
pracovat souasn na více vcech nemáme my,
!
lidé, píliš vyvinutou. Ano, Napoleon prý
a t Bizarním
uml dlat tyi nebo pt vcí souasn,
výrazem latinjenže jak všichni víme, moc dobe to
sko-anglického původu
s ním nedopadlo. Proto bychom mli
multitasking, pocházejícím
mýtus multitaskingu rychle opustit
z informatiky, se označuje
a zkusit to zase postaru, metodou
schopnost operačního systému
jedno po druhém.
provádět několik úloh současně. Jenže člověk přece
není operační
systém.

...
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Šestý mýtus: Pestávky jsou zbytené!
Jak bychom si mohli dovolit pauzu, když poád zbývá tolik
práce? Tyhle tabulky musí nutn k šéfovi, za hodinu zaíná
mítink a ani prezentace pro nového klienta ješt není úpln
hotová…
Lido Anthony „Lee“ Iacocca
(manažer, proslul především restrukturalizací ﬁrmy Chrysler
v 80. letech 20. století – pozn. překl.)

„

Kromě období skutečné krize jsem v pátek večer, v sobotu
ani v neděli nikdy nepracoval.

“

Pracovat bez pauzy není jen sen nkterých šéf. Mnozí
lidé vidí vynechání pestávky jako spásné ešení pro pípad
nestíhání. Všudypítomná asová tíse nás nutí brát pestávky jako nevítaná peObd je jen
rušení. Jsme pesvdeni,
pro zbablce!
že úspch zaruuje jedin
nepetržitá dina. Jenže
efektivitu ani kreativitu
nelze vynutit ani nahradit železnou disciplínou.
Lidé nejsou stroje. Nikdo
zkrátka nemže pracovat celý den na plný plyn. Bez pestávek není výkon. V podstat to ví a cítí každý. Pesto si jen zídka dovolíme vypnout.
Dobrou zprávou je, že k naerpání síly a energie staí krátká
pestávka. Pauzy jsou pro kariéru a zdraví mnohem dležitjší než stres a pesasy, což dokazují svým životním stylem
i úspšné osobnosti – za všechny jmenujme Winstona Churchilla nebo Billa Clintona, kteí ani v krizových situacích nevynechávali poledního šlofíka.

...
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Za každých okolností solidní: Exaktní typ
Nadšený zlepšovatel: Exaktní typ je nejen neskutečný
pedant a puntičkář, ale rovněž zlepšovatel. Když se zakousne do problému, vždy najde řešení.
Chytrý specialista: Všechno, co dělá, dělá mimořádně
dobře. Exaktní typ ví, že na vrchol se dostane jen díky
vyhraněné orientaci.
Předvídavý organizátor: Exaktní typ je připraven i na
nemožné. Vždy má po ruce plán B.
Obezřetný rizikový manažer: Lehkomyslnost a touha
po dobrodružství? Jen to ne! Exaktní typ raději nepodstupuje žádné riziko.
Bystrý analytik: Exaktní typ se nenechá obalamutit žádným X kvůli Y. Je opravdovým kouzelníkem s čísly
a na všechno se dívá přes drobnohled.
Svědomitě plánuje čas: Opozdit se? Zmeškat termín?
Nestihnout uzávěrku? Nic z toho se exaktnímu typu pochopitelně nemůže stát.
Detailista vědomý si kvality: Za velký rozdíl často
mohou maličkosti. A v tomto směru je exaktní typ vždy
nejlepší.

Nadšený zlepšovatel
Exaktní typ má v sob gen zlepšovatele. Ví, že by leccos
okolo nj mohlo fungovat ješt užitenji, praktitji a efektivnji. Svrbí ho prsty, protože by chtl brousit, montovat
a lepit a nechce se smíit s daným stavem vcí. Mezi asovými
typy je práv on Danielem Düsentriebem (komiksová postava

...
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vynálezce z roku 1952 – pozn. pekl.), pedantem, který chce
zjistit, kde se stala chyba a jak to celé zlepšit. Bez exaktního
typu bychom nejspíš dodnes nemli telefon, letadlo ani internet.
Efektivní systém uspoádání ehokoliv, geniáln jednoduché tabulkové výpoty nebo pln automatizovaný domácí
robot: díky svému smyslu pro praktino pichází exatní typ
stále s njakými „zlepšováky“. Jen obas pestelí a vymyslí
vc, která je bžnému spotebiteli k niemu.
Závr: Nezajímejte se jen o to, co je poteba vylepšit, a radujte se z vcí takových, jaké jsou.

simplify tip pro exaktní typy
Ostatní se už dávno vyrovnali s tím, že ne všechno funguje
skvěle, jen vy se nevzdáváte a pracujete na zlepšení. Ale někdy je místo fušování a látání potřeba jít na věc úplně jinak.
Seberte odvahu a zkoušejte se častěji vydat novou cestou.

Chytrý specialista
Být zamnitelný je pro exaktní typ opravdová noní mra. Ani
za nic nechce klesnout do šedivé masy prmrných. Má na to
svj osvdený recept. Nepokouší se být všeumlem a sedt
na nkolika židlích, ví, že mezi špiku se propracuje jen díky
specializaci. Proto postupuje jako profesionální sportovec
pln se koncentrující jen na svou parádní disciplínu, v níž má
šanci být nejlepší. Mnozí exaktnímu typu vyítají strnulost,
zatuhlost a úzkoprsost. Ale on stejn radji vynikne v jedné
disciplín i odvtví, než aby byl v mnoha oborech „jen“
dobrý.
Je jedno, jestli se exaktní typ stane expertem v oblasti internetového marketingu, nebo odborníkem na solární energii. Jako trumfy z rukávu se z nj sypou brilantní odborné
znalosti, nadšen shromaž uje nejnovjší know-how, aby
...
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simplify seznam priorit
Super nebo nepodstatné?

Napište deset činností, které děláte denně (čtení e-mailů,
mítinky, sledování TV, …)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Projděte postupně všechny body a u každého zodpovězte
následujících pět otázek:
•
•
•
•
•

Posouvá mě tato činnost k profesnímu či soukromému cíli?
Když ji neudělám, bude to pro mě mít negativní důsledky?
Je tato práce nejen naléhavá, ale také opravdu důležitá?
Dělal bych ji, i kdybych měl k dispozici jen polovinu času?
Jsem díky této činnosti šťastnější, kreativnější či spokojenější?

Závěr : Opodstatněnost aktivity narůstá s každým „ano“.

...
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simplify tip pro manažerské typy
Nezařazujte mezi hlavní priority jen práci. Odpočinek, uvolnění a zamyšlení, společné chvíle s přáteli a rodinou, sport
a zdravé jídlo – udělejte si čas i na příjemné věci. Kdo se
necítí dobře, nezvládá pak ani práci.

Priority ve stylu simplify
Kdo už ví, co je pro nj dležité, udlal poádný krok kupedu. Jenže mnohé dny mají chaotický prbh. Urit to
taky znáte: hned ráno jste chtli zaít s pípravou prezentace
pro klienta, ale sotva jste usedli ke stolu, e-maily, telefony,
zákazníci a kolegové vás nenechali chvíli v klidu. Odpovdli jste v krátkosti na pár e-mail, vyídili telefonát se zákazníkem a pobavili se s kolegy o novém projektu. Tak to šlo
celý den a veer jste zjistili, že jste s prezentací nepohnuli ani
o kousek. Vte, že zamstnání, jehož prbh ovlivujeme
pedevším my sami, vypadá úpln jinak.

simplify tip pro inspirativní typy
Priority nejsou vaše silná stránka? Potom vyzkoušejte metodu 1–10. Oznámkujte úkoly, jen dejte pozor, abyste všem
nedali jen průměrné ocenění (4, 5, 6). Udělejte malé rozdíly
– snáz tak vystopujete své priority!
simplify priority vám proklestí cestu k hlavním úkolm.
Vrate se k Eisenhowerov principu, tedy rozdlení úkol
do rzných kategorií, jenž vymyslel a s úspchem praktikoval
americký prezident Dwight D. Eisenhower.
Rozdlte všechny úkoly na poadu dne do ty kategorií:
• super-úkoly (dležité a naléhavé),
• okamžité úkoly (naléhavé, ale nikoliv dležité),

...
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simplify pehled, jak zlepšit kvalitu života
• Kvalita života si žádá čas: Užívat si života znamená mít
dost času. Vytvořte si během dne malé „oázy klidu“.
• Kvalita života si žádá koncentraci: Pocit spokojenosti nezískáte jen tak mimochodem, proto věnujte svým přáním
plnou pozornost.
• Kvalita života si žádá odříkání: Hektické dny a příliš mnoho
konzumu brání poznat skutečný smysl života. Držte se simplify principu Méně, zato lépe!

Spustit plachty!

Po

k

Je obecn známo, že cestování rozšiuje obzory. A úzce s ním
souvisí také pedstava štstí, které asto toužíme hledat „nkde jinde“. Ostatn i hinduisté íkají, že
!
t
toho, kdo necestuje, štstí nepotká.
a V roce 2007
zařadila škola Willyho
I vy jste se vydali na simplify your
Helpacha v Heidelbergu do
time cestu, protože chcete nco v žirozvrhu předmět „štěstí“. „Nevot zmnit, pejete si žít klidnji,
měli jsme v úmyslu učinit všechny
intenzivnji a autentitji. A prošťastnými,“ jak řekl ředitel školy.
tože kdo cestuje s malým zavaza„Naším cílem je poskytnout
dlem, má mén starostí, i vy jste
žákům dobré důvody vydat
se
rozhodli do budoucna chtít a mít
se na cestu k dosažení
mén.
Se zásadou Mén, zato lépe! je
štěstí.“
to však jako s dietou: zhubnout deset kilo
bhem deseti dní postrádá smysl. Dopejte
si as znovuobjevit v život jednoduché a krásné vci. Jaké
by to bylo strávit píští prázdniny s lidmi, kteí vás mají rádi,
na míst, kde mžete být sami sebou, v krajin, jejíž rozlehlost pohltí všechny strachy a starosti? Tšte se na nové zkušenosti, jež jsou ped vámi, a na konci cesty si užijte návrat
dom.

...
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Karl Julius Weber
(německý spisovatel a satirik, 1767–1832 – pozn. překl.)

„Cesty jsou nejlepší způsob sebevzdělávání.“
Se simplify správným směrem

Objevte na konci simplify your time cesty nový smysl života
a času.
Z cesty si krom pkných vzpomínek a zážitk vtšinou pivážíme také spoustu nápad a podnt
pro všední dny. I vy jste jist pi
našem simplify putování v balónu
získali mnoho poznatk a inspirace, jak jednodušeji a píjemnji
žít a hospodait s asem. Použijte
nashromáždné tipy a techniky
k získání ehosi neuviteln cenného – svobody dlat to, na máte
práv chu!
Pro snazší vytvoení vlastního
postoje k asu nabízím na závr
speciální doporuení pro každý asový typ. simplify your time je více
než módní trend, je to bájený postoj k životu.
Nadšen si užívám toho, jak snadné je pestat marnit as
v každodenních ranních zácpách, už se nenervovat záplavou
e-mail i nekonenými mítinky. A ješt mnohem krásnjší
je najít si as na dležité lidi a podstatné vci.
Kdybych vám sml dát jen jednu jedinou radu, byla by
to tato: Vydejte se na cestu a dvujte si! Uvidíte, že to bude
den ze dne lehí. Timemanagement se simplify your time je
skvlý práv proto, že je jednoduchý. Tak na ješt ekáte?
...
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Čas odhodit zátěž:
„simplify your time!“
Skoncujte s přeplněnými diáři, neustálým stresem a nekonečnými
seznamy úkolů. S pomocí simplify principů se naučíte suverénně
a trpělivě přistupovat k časové tísni a naléhavým úkolům.
Prof. Lothar Seiwert, spoluautor bestselleru simplify your life a nejznámější evropský odborník na timemanagement, vám ukáže, jak snadněji zvládat úkoly a žít šťastně a v klidu.

Prof. Dr. Lothar Seiwert je nejznámějším
evropským expertem a lídrem v oblasti timea lifemanagementu. Sotva byste našli jiného
tolik oceňovaného autora populárně-naučných knih a business speakera. Profesor Seiwert
během posledních let získal mimo jiné cenu
Benjamina Franklina („Nejlepší business kniha
roku“), ocenění pro nejlepší trenéry z německy
www.Lothar-Seiwert.de
mluvících zemí, dále Life Achievement Award
za celoživotní dílo nebo Conga Award pro nejlepšího business speakera. German Speakers Association ho poctila přijetím do Síně slávy
nejlepších přednášejících. V Evropě, Asii a USA přednášel v němčině
a angličtině pro již více než 400 tisíc posluchačů.

Konečně vám zůstane čas na to nejdůležitější!

www.anag.cz

