Kviečiame mokytis planuotis

suvokimą. Tai ne seminarinis mokslas - čia tavo
arba mano realaus gyvenimo studijos.

Šiais metais UAB “Verozona” direktorius
Rimantas sureziumavo jau 15 metų studijų ir
patirties įdirbį asmeninio produktyvumo srityje.
Ta proga jis visiems turi nuoširdų palinkėjimą:

Planuokimės, nes mūsų planai yra tai, kuo galima
pasidalinti su kitais, tai ką kiti gali sukritikuoti.
Kritika šiuo atveju yra galimybė pamatyti savo
pasaulį kito žmogaus akimis - taip praturtėja
mūsų pasaulis. Tai ne visada miela, bet visada
naudinga.

Planuokimės.
Sunku
pataikyti
į
taikinį
nenusitaikius.
Sunku
pasiekti
rezultatų
nesusiplanavus. Planuokimės dieną, savaitę,
mėnesį.
Planuotiems žmonėms lengva koordinuotis su
kitais, nes jie daug žino apie save: ko nori, kur
eina ir kada bus.

Planuokimės ir dalinkimės planais – jais galima
įsipareigoti ir sukurti terpę suteikti ir gauti
pagalbą. O ten, kur reikalinga pagalba, atsiranda
ne tušti, o realūs gyvenimo santykiai. Realūs
santykiai tęsiasi ilgiau.

Planuojantis žmogus mokosi svajoti plačiai ir giliai
bei svajonę paversti realybe, nes planas yra
realybės kontūrai.

Planuokimės taupiai ir efektyviai, kad analizė ir
planavimas netaptų gyvenimo tikslu, o tik lengva
priemone tikslams įgyvendinti.

Planuokimės, nes dalies klaidų galima išvengti
gerai pagalvojus ir tai daug pigiau, nei klaidas
įgyvendinti.

Tačiau lengva yra tai, ką darome automatiškai. O
automatiškai darome tik tai, ką pakartojame
teisingai 700 kartų. Tai du - trys metai gyvenimo.
Tik tiek reikia, kad tikslingiau nugyventume dar
bent 20.

Planuokimės, nes po to ateis laikas nuspręsti kurį
planą daryti, kokiu keliu eiti. Tai nėra paprasta,
bet ugdo ryžtą apsispręsti.
Planuokimės ir kai planą reikės įgyvendinti
pamatysime kiek stipri mūsų ištvermė, koks
didelis mūsų pasiryžimas, kiek pavaldi mums
mūsų valia.

Tai investicija su 1000 % grąža.
Turiu tai, ko reikia Tau savigudai ir tavo
komandai. Metodiką - mokymus, patirtį pagrindimą, kolegas - pagalbininkus, įrankį - kad
tai būtų paprasta.

Planuojantys žmonės nuolat mokosi, nes tik
suplanavęs ir nepataikęs gali suprasti kodėl ir kur
gyvenimas platesnis už mūsų šiandieninį
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