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HISTORII PÍŠÍ SNÍLCI 

Všechny vynálezy, které lidstvo stvořilo, se první zrodily v mysli jediného člověka. 

 

POZNEJTE SVÉ SNY A ZAPIŠTE SI JE 

Toužíte po splnění snů? V tom případě byste měli vědět, jaké vaše sny opravdu  

jsou. 

 

PŘEDSTAVUJTE SI SVÉ SNY JIŽ SPLNĚNÉ 

Dokážete své sny procítit a vžít se do nich? Použijte tuto metodu, jako prostředek pro 
získání snů. 

 

ZMĚŇTE SVÉ SNY NA PLÁNY 

Sen zůstává snem do té doby, než dokážete vytvořit kroky, které povedou ke splnění 
snu. 

 

POZOR, NA ZLODĚJE SNŮ! 

Je spousta zlodějů, kteří se pokusí vám vaše sny ukrást. Naučte se tyto zloděje 
odhalit. 

 

VĚŘTE VE SPLNĚNÍ SNŮ 

Sny se plní jen těm, které spaluje touha po jejich naplnění. Rozdmýchejte v sobě tuto 
touhu. 
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Historii píší snílci 
Člověk sní sny od nepaměti. Sny k lidstvu patří už od jeho počátků. Sny nás 
provázejí celým životem. Na světě není člověka, který by neměl sny. Pokrok ve 
všech oblastech života lidí se děje za pomocí snů. Nebýt na světě lidé, kteří sní velké 
sny, tak by naše civilizace neexistovala v takové podobě, v jaké ji dnes známe.  

Snílkům a jejich velkým snům vděčíme za to, že člověk mohl vstoupit na povrch 
Měsíce. Díky snům jsme mohli prozkoumat nejhlubší světové oceány. Díky snům 
jsme objevili léky na různé nemoci. Pokud si představíme jakoukoliv věc, 
kterou známe, tak za její vznik vděčíme něčímu snu.  

Každá věc vznikla první jako sen, v hlavě snílka. Až teprve potom mohla získat svou 
funkci a podobu ve fyzickém světě. Kolik žilo na světě lidí, tolik bylo snů, a jen malá 
část těchto snů stačila, abychom vytvořili současnou společnost a získali vše, co 
dnes máme. Zkuste, si jenom představit kolik muselo být ve snech krásných a 
dobrých věcí, které nikdy nespatřili světlo světa. Proč, tyto sny nespatřili nikdy světlo 
světa? 

Lidé, kteří snili tyto sny, zemřeli dříve, než byly jejich sny realizovány. Neměli 
možnost tyto sny uskutečnit. Jejich sny byly, tak velké, že si nepřipouštěli možnost, 
že by se jim mohly někdy splnit a proměnit se na skutečnost. Báli se, že by je jejich 
okolí označilo za blázny. V různých dobách se našlo mnoho různých důvodů, které 
zabránili lidem splnit jejich sny. Sny se mohly splnit jen těm, kteří se pokusili své sny 
získat. Vydat se cestou, která nebyla probádaná.  

Všichni lidé, kteří se vydali za svými sny, v jakémkoliv místě na světě a v jakékoliv 
době, byli označování za podivíny. Tito snílci byli svým okolím a svou dobou 
nepochopení. V některých obdobích dějin lidstva byli tito snílci pronásledování. Jejich 
okolí se je snažilo všemožně umlčet. Pravda je ovšem taková, že historie si pamatuje 
jenom snílky. Ostatní jsou odsouzení k zapomenutí.  

Disneyland místo, kde ožívají pohádky a 
okouzlení, zde najdou, jak děti, tak dospělí. 
Toto místo vzniklo v hlavě jediného člověka. 
Walt Disney se živil jako novinář, ale od 
novin jej propustili. Jako důvod propuštění 
bylo uvedeno, že tento člověk nemá žádnou 
fantazii a nikdy nemůže psát. Generace dětí 
mohou být rády, že si Walt Disney z toho nic 
nedělal a šel dál svou cestou.  

Pro lidskou mysl existují jen takové hranice, 
jaké ji sami stanovíme.  

„…a přece se točí.“ 
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Jistě si všichni vzpomeneme, kdo a za jakých okolností pronesl tato slova. 
Vzpomene si někdo na jméno toho, kdo předsedal tribunálu, který Galilea donutil 
jeho myšlenky odvolat?  

Vaše sny nemusejí být, tak velké aby ovlivnili celé lidstvo. Jsou to, ale vaše sny a má 
cenu se je pokusit splnit. Minimálně pro vás jsou důležité. Neberte si možnost být 
v životě šťastní jenom, protože si někdo myslí, že vaše sny jsou hloupost. Na světě je 
aspoň jeden člověk, který si myslí, že vaše sny hloupost nejsou. Tímto člověkem jste 
vy. Proč, neudělat splněním vašich snů tohoto člověka šťastným. Vždyť poselstvím 
snů, je dělat lidi šťastnými.  
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Poznejte své sny a zapište si je 
V dnešní době nás nikdo nebude chtít upálit za to, že máme sny a toužíme po jejich 
naplnění. Přesto se počet lidí, kteří se vydali za svými sny, příliš nezvyšuje. Co nám 
brání vydat se na cestu za svými sny? Je to stále stejné přesvědčení, které provází 
lidi napříč generacemi, když dojte na splnění snů. Sny jsou jen sny.  

Lidé nevěří, že by se jejich sny mohly proměnit ve skutečnost. Nevěří, že by mohli 
svých snů dosáhnout, tak se raději se svými sny nikdy nesvěří svému okolí. Nikdy se 
nepokusí si své sny splnit. 

Patříte do skupiny, která se svých snů vzdá a smíří se s tím, že jsou to jen sny nebo 
se pokusíte tyto sny proměnit ve skutečnost? Rozhodnutí je na vás. 

Rozhodli jste se proměnit vaše sny ve skutečnost? V tom případě jste udělali velmi 
dobré rozhodnutí.  

V USA byl v 50. letech 20. Století proveden pokus na vzorku vysokoškolských 
studentů, kteří právě končili svá vysokoškolská studia. Byl jim předložen jednoduchý 
dotazník, který se zaměřoval na sny. Měli vyplnit, zda mají sny, zda věří, že se jim 
jejich sny splní a zda mají své sny zapsané. Všichni měli sny, naprostá většina věřila, 
že se jim sny splní, ale jen 3% dotázaných si své sny zapsala.  

Po dvaceti letech byli tito bývalí studenti opět vyhledáni a byl jim předložen další 
dotazník. Zde byly otázky, zda se jim sny splnili, kolik vydělávají, jak jsou se svým 
celkovým životem spokojení, zda mají nové sny a věří v jejich splnění. Výsledky jsou 
až zarážející. Většina z těchto studentů se ke svým snům ani nepřiblížila, a co je 
mnohem horší přestali snít a věřit, že by se jejich sny mohly splnit.  

Jiný je výsledek u těch 3% studentů, 
kteří si své sny zapsali. Většina si jich 
své sny splnila, ostatní se svým snům 
aspoň přiblížili, stále mají sny a věří, že 
se jim jejich sny splní. Navíc tato 
skupina měla průměrný příjem zhruba 
20x vyšší, než skupina, která si své sny 
nezapisovala. 

Od tohoto pokusu uběhlo spoustu 
času, jeho výsledky jsou naprosto 

přesvědčivé, na trhu je mnoho literatury, která se sny zabývá, přesto se procento, 
těch co si své sny zapisují, příliš nezvýšilo. Proč, jsou lidé, co si své sny zapisují 
úspěšnější než ti co si je uchovávají jen v hlavě? 

Lidé, kteří si své sny zapisují, stále o svých snech přemýšlejí. Každý den se krok po 
kroku ke splnění svých snů přibližují. Nezáleží, že papír se sny skončí na dně 
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nepoužívané přihrádky, sny již byly vysloveny. Vědomí již zná konkrétní podobu snů 
a směr, kterým se má vydat k jejich splnění. Rozšiřte skupinu, těch co si své sny 
zapisují, přidejte se k úspěšným.  

Cokoliv si lidská mysl dokáže p ředstavit, a čemu dokáže uv ěřit, toho lze 
dosáhnout. – Napoleon Hill 

Člov ěku nebyl dán sen, aby mu nebyly dány všechny prost ředky pro jeho 
spln ění. – Richard Bach 

Přemýšlejte nad svými sny. Zapište si vše, co vás napadne. Žádný sen není sobecký, 
nemusíte se za něj stydět, nikdo jiný kromě vás jej neuvidí. Pište jen takové sny, 
které vás naplňují pozitivními emocemi.  

Nemá cenu psát na váš seznam světový mír a zdraví pro celé lidstvo, když vás tyto 
myšlenky nechávají naprosto chladnými. U někoho vzbudí víc emocí nový mobilní 
telefon, než světový mír, tak jej tam nepište, když nechcete. Možná se ve vašem 
seznamu objeví časem, až postoupíte na své cestě vpřed.  

Na seznam snů patří vše, co dokáže rozechvět vaše myšlenky a naplnit vás pozitivní 
energií. 

Napište si alespoň deset snů, po 
kterých v současné době toužíte. Vy 
se vyvíjíte a vaše sny se budou 
vyvíjet s vámi. Co vás naplňovalo 
dnes, již za měsíc nebo rok nemusí, 
ale je potřeba si udělat výchozí bod, 
od kterého se můžete odrazit. Vývoj 
je normální a přirozený. Důležité je, 
že mezi těmi sny, které vás již za 
měsíc neosloví, se objeví, také ty, 
které vás budou naplňovat až do 
jejich splnění. Některé se během 

měsíce mohou splnit. Mějte svůj seznam snů stále po ruce. Průběžně jej doplňujte a 
splněné sny si označte.   

Objevilo se na vašem seznamu snů jen 10 věcí, které si chcete koupit? Cítíte se kvůli 
tomu stále provinile? Na vašem seznamu by mělo, přece být taky něco pro dobro lidí, 
aspoň malá částka na charitu. Není tomu tak. Někde na světě existuje určitě člověk, 
který si dal na svůj seznam jen sny, které způsobí dobro na celém světě. Bylo by 
spíše sobecké, kdybyste zapomněli na svůj blahobyt. Učinit spokojené okolí můžete 
jen tehdy, když budete sami spokojení. 

Stále vám to nedá spát? Tak si vypracujte zvyk, který má většina úspěšných lidí. 
Vzdejte se 10% svého příjmu. Nemyslím tím, že máte jít za svým zaměstnavatelem a 
chtít po něm snížení vašeho platu.  
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Myslím tím, že máte dát 10% svého příjmu potřebným. Peníze nejsou rády, když se 
někde hromadí a leží na jednom místě. Peníze rády proudí. Umožněte jim, aby vaším 
životem protékaly. Pokud se vzdáte části svého příjmu, s lehkostí, nebudete to brát 
jen jako nemilou povinnost, tak se k vám peníze budou v mnohem větší míře vracet 
z mnoha netušených zdrojů. 
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Představujte si své sny, 

již splněné 
Již máte seznam svých snů, ale na co takový seznam je?  

Kdykoliv budete mít chviličku pro sebe, tak si tento seznam vezměte a představujte 
si, že se vaše sny již splnily. Snažte se vaše sny procítit co nejvíce. Vytvořte si 
příběh, takový film, který budete přehrávat ve své hlavě.  

Je mezi vašimi sny sportovní vůz se sklápěcí střechou? Jak tento vůz vypadá, jaký je 
pocit tento vůz řídit, co to pro vás znamená, co u toho cítíte. Projíždíte prázdnou 
silnicí, vedoucí přes les. Skrze stromy prosvítá slunce, které právě začíná svou denní 
pouť. Vzduch je nasycen právě skončeným letním deštíkem. Naplňuje vás harmonie 
vůní vašeho nového vozu, lesa, vody. Ovládává vás jen krásný pocit z jízdy prázdnou 
krajinou. Váš vůz je sen, pro který jste ušli velmi dlouhou a náročnou cestu, tak si jej 
pořádně užijte. Mějte v mysli tento obraz dnes, zítra nebo klidně několik let, prostě, 
tak dlouho dokud se nestane realitou. 

Vložte do své mysli co nejpřesnější obrazy 
vašich snů. Katalogy cestovních kanceláří 
nabízejí spousty krásných, inspirativních fotek. 
Pokud najdete, třeba v časopise, obrázky, 
které vaše sny představují, tak si je vystřihněte 
a dejte na místo, na kterém je často uvidíte. 
Výborným místem je třeba lednička, do které 
jdete několikrát za den nebo stěna nad vaším 
pracovním stolem. Kolik hodin denně strávíte u 
svého počítače, tolik hodin můžete mít na 

očích své sny. Udělejte si nástěnku snů a pověste si ji na viditelné místo. 

Nástěnka snů, může být na začátku jen kus polystyrénu, ale po tom co na ni umístíte 
své sny, stane se nástrojem, který vás každý den bude přibližovat ke splnění vašich 
snů. Umístěte na nástěnku snů obrázky a tyto obrázky doplňte citáty, afirmacemi, 
krátkými příběhy. Vymalujte ji, udělejte z ní, něco co vás naplňuje pozitivní energií. Je 
to místo, kterému rozumíte jenom vy. Jsou to vaše sny, obraz vaší mysli. Takže 
nikdo jiný ji nemusí chápat a ani se mu nemusí líbit. Vaše představy mohou být velmi 
rozdílné od představ vašeho okolí. 

Vytvářet nějakou nástěnku snů vám přijde divné? Proč, bych měl něco takového 
dělat a před okolím vypadat jako blázen? Není na tom nic divného! Takové nástěnky 
snů si přece vytváříme všichni. Tyto obvyklé nástěnky snů jsou v jedné věci jiné, 
objevují se na nich věci z minulosti. Na běžných nástěnkách jsou zážitky z našich 
dovolených, fotky ze společných chvil s přáteli, naše děti, naši domácí mazlíčci.  
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Žijete také jenom ze vzpomínek a myslíte, že v minulosti jste již všechno pěkné 
zažili? Proč, nemít takovou nástěnku vzpomínek, ale těch co se teprve stanou? 
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Změňte své sny na plány 
Zdají se vám vaše sny nesplnitelné?  

Žiji v malém bytě a vydělám 10 000 měsíčně, z toho jde víc jak polovina na účty. Jak 
si mohu myslet, že bych mohl někdy žít ve velkém domě a jezdit v luxusním autě.  

Neumím napsat ani jednu souvislou větu. Jak si mohu myslet, že budu jednou velký 
spisovatel, kterému budou lidi za jeho knihy platit. 

Nemám peníze, abych mohl vzít rodinu na dovolenou k místnímu rybníku. Jak si 
mohu myslet, že budu někdy jezdit na dovolenou po celém světě, do těch nejlepších 
hotelů. 

Ani můj pes neposlouchá, co mu říkám. Jak si mohu myslet, že by mé názory mohly 
někoho zajímat a měnit svět. 

Mám končit nebo ještě pokračovat? Budu raději končit. Ti co jste se zde nenašli, tak 
si své zábrany jistě živě představí. Pojďme raději ze snů udělat něco reálného, 
představitelného, splnitelného. 

Vezměte si čistý papír a na něj napište jeden sen ze seznamu. Nyní si napište, co je 
třeba udělat a čím je potřeba se stát, aby se sen mohl splnit. Napište vše, co vás 
napadne, rozdělte váš sen na malé kousky. Postupně vám vznikne mapa, která 
slouží k cestě za vaším snem. Tento postup opakujte u i dalších snů. 

Chci auto za 1 000 000. Jak se musí zvednout můj příjem, abych si mohl toto auto 
dovolit koupit? Co udělám, proto aby se můj příjem zvednul na požadovanou hranici? 

Co se musím naučit?  

Až budete mít vše sepsané, tak si stanovte 
datum. Toto datum musí, pro vás být reálné. 
Pokud vydělávám 10 000, dost těžko si 
představím, že si za měsíc koupím auto za 1 
000 000. Pokud si zase stanovým čas dlouhý, 
třeba 100 let, tak to také není, z určitých 
důvodů, moc dobré (auto bude mít historickou 
hodnotu a cena vzroste). 

Datum je takovým závazkem, který nás 
pohání k cíli. Pokud si laťku dáme moc 

vysoko, tak si nedokážeme představit, že bychom mohli cíl splnit, a ani se o to 
nepokusíme. Pokud si ji dáme zase nízko, tak cíl bereme jako samozřejmost, a opět 
se jej nepokusíme splnit.  

Často se používá pravidlo pohledu do budoucnosti za pět let. Pět let by mělo stačit, 
aby váš život byl dokonalý po všech stránkách. Vaše sny a plány by měli směřovat 
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do pět let vzdálené budoucnosti. Pokud jsou vaše sny, ale opravdu velké, tak je 
samozřejmé, že jejich splnění bude trvat o něco déle. 
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Pozor na zloděje snů! 
Zloději snů jsou všude kolem nás. Provázejí nás nejenom, když jsme vzhůru, ale 
dokonce i když spíme. Takový zloděj snů může mít mnoho podob. Často se skrývá 
v naší blízkosti nepoznán. Zloděj snů vstoupí do života nepozorovaně, v době kdy 
bychom to nejméně čekali. Zloděj snů nemusí být osoba, může se skrývat klidně 
v podobě věci, kterou máme ve své blízkosti. Jak tedy takového zloděje snů 
rozpoznat? Na co si dávat největší pozor, když se zlodějem snů setkáte?  

Uvedu zde několik základních příkladů, abyste si udělali představu, s čím se můžete 
setkat. Mohu vám pomoci zloděje snů odhalit, ale jak se s ním vypořádáte, tak už je 
na vás a vašem rozhodnutí. Neexistuje univerzální recept, jak krádeži snů 
předcházet. 

Televize.  Často největším zlodějem snů je televize. Díváme se na filmy, kde se 
z obyčejných lidí stávají hrdinové a plní se jim sny. Ovšem v době kdy sledujeme 
jejich osudy, tak přicházíme o naše sny. Na konci filmu jsme někdy, tak dojatí, že 
brečíme a jsme rádi, že vše dobře dopadlo. Co budeme dělat, až se někdo zeptá nás 
na naše sny, taky budeme brečet dojetím, jak se nám pěkně splnili nebo smutkem, 
že jsme nic nedokázali?   

Televize na nás chrlí neutuchající příval informací, emocí a zpráv. Dostali jsme se tak 
daleko, že je velmi složité tento příval zastavit. Objevují se stále nové, které musíme 
přece vidět a nemůžeme bez nich být. Ovšem podíl zpráv pozitivních, které by nás 
posunovaly dál na naší cestě je velmi malý. 

Opravdu potřebujeme vidět všechny pořady o vaření, reality show, nekonečné 
seriály, které jsou jen nutným zlem, bez něhož by nešla prodat reklama? Televizní 
zprávy, mají velkou moc programovat kolektivní myšlení a většinou jsou podávány, 
tak aby podpořily strach a obavy. Strach patří k jedné z nejsilnějších emocí, pokud 
má člověk strach je lépe manipulovatelný. S nadšením se díváme nejen na naše 
tenisty, fotbalisty, hokejisty, jak bojují a vyhrávají trofeje. Jsou to naše idoly, ale do 
této pozice se nedostaly sezením u televize a nejsou ani obdivovaní za sezení u 
televize. 

Kolik času trávíte denně sezením u televize? Co byste mohli dělat jiného místo 
sledování televize? Napište si čas, který jste strávili dnes u televize, o tento čas se 
vám vzdálily vaše sny. Pokud jste si napsali datum, do kterého si sen splníte, tak 
k němu tento čas připočítejte, až bude číslo rovno nebo větší, než 24 hodin, tak vaše 
datum posuňte o jeden den. 

Internet. Rozvoj internetu přinesl mnoho pokroku do všech oblastí našeho života, ale 
také zapříčinil, že máme na všechno méně času, protože nás dokáže pořádně 
zabavit. Také trávíte denně mnoho hodin vyhledáváním vtipů, vtipných videí a 
následnému rozesílání lidem, kterým to vůbec nepřipadá směšné a vůbec je to 
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nezajímá? Je vaší náplní života budovat simville, farmville a různé jiné ville? Kolik 
jste prošli dnes porovnávačů cen, abyste zjistili, kde mají nejlevnější výrobek, který 
vůbec nepotřebujete a nechcete kupovat? Takový chat s kamarády místo povinností, 
tak to je také super zábava. O jiných aktivitách se nebudu raději zmiňovat, co kdyby 
to četl někdo, komu nebylo 18 let.  

Internet je zdrojem mnoha dobrých informací, ale je potřeba je hledat, zaměřit se 
opravdu jen na ty co jsou pro nás podstatné a věnovat jim čas když je to na místě. 
Nehledat v získávání informací záminku pro odložení práce. Pokud chci někdy tento 
ebook dokončit musím psát, mnoha hodinová četba článků o osobním rozvoji v tuto 
chvíli není na místě.  

Internet vznikl jako zdroj informací. V průběhu času se změnil pro mnoho lidí ve zdroj 
zábavy a utrácení života. Zkuste internet změnit v pracovní nástroj, který vám bude 
generovat příjem. Neutrácejte pomocí internetu svůj čas, ale raději jej pomocí 
internetu investujte. Internet se může za správného použití změnit v nástroj, který vás 
ohromnou rychlostí přiblíží k vašim snům.  

Zde můžete použít stejný postup, jako u televize. Napište ztracený čas a o tolik si 
posuňte datum splnění vašich snů. 

Lidé ve vašem okolí. Tento bod je nejsložitější a jeho řešení není vůbec 
jednoduché. Vy jste se vydali na cestu, z které jste nadšení. Máte sny, které vás 
ženou dál, ale vaše okolí to vidí jinak.  

„Prosím tě, co zase děláš?“ „To se ti nikdy nemůže povést.“ „Známý mně říkal, že má 
známého a jeho známý říkal, že je to blbost a nemůže to nikdy fungovat.“ „V televizi 
říkali, že není vhodná doba.“ „Na internetu psali, že je to podvod.“ „Co to je, to zase 
jenom blbnou lidi.“ „Nevím proč, by se to mělo povést zrovna tobě.“ „Jaké sny? 
Nestačí ti, co už máš?“ „Na sny bylo času dost, když jsi byl malý, teď se starej ať máš 
co do huby.“  

Pár příkladů, aby bylo vidět, o čem píši, stačí. Snad mi rozumíte a najdete jistě 100 
dalších příkladů. Nebo raději nehledejte, je to ztráta času. Lidé, kteří pronášejí tyto 
rady a moudra vám nechtějí ublížit (většinou), jen vás chtějí chránit před zklamáním, 
dělají to v dobré víře. Nevěří, že by se někomu mohly splnit sny, pokud nekrade nebo 
se nestane zázrak. Nevědí, že splněné sny nejsou zázraky, ale cílevědomá, usilovná 
práce. Co s tímto dělat, své okolí nemůžete vypnout jako televizi. 

Pokud se budete věnovat splnění snů, tak se budou měnit vaše postoje. Lidé, 
s kterými jste se doposud stýkali, vás přestanou chápat a nebudou vyhledávat vaši 
společnost. Stejně to bude i u vás. Je to přirozený proces, který se v našem životě 
stále opakuje.  

Skončili jste základní školu, střední školu, vysokou školu, vždy jste slibovali, jak se 
budete scházet a navštěvovat. Přiznejte si upřímně, jak to bylo po pěti letech, 
pamatujete si aspoň jména všech lidí, kteří s vámi do školy chodili?  
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Lidé prostě naším životem procházejí a jsou v něm po tu dobu, co jsou společné 
naše zájmy, ale potom odejdou a přijdou lidé jiní. S lidmi se stále zdravíte, napíšete 
přání k narozeninám, svátku, ale již nemáte potřebu s nimi trávit všechen čas. Místo 
co se uvolnilo po těchto lidech, již zabírají lidé jiní.  

Takto zmizí spousta těchto „dobrých“ rad, ale co dělat když přicházejí z rodinného 
kruhu. Rodinu nemůžete vyměnit.  

Většinou pomůže upřímná debata, kdy si vše vyříkáte a vysvětlíte. Rodina vás buď 
podpoří, nebo vám aspoň slíbí neutralitu a časem si zvykne, že děláte věci trochu 
jinak, než kdokoliv jiný ve vašem okolí. Jakmile uvidí za vámi výsledky, tak se buď 
přidá, nebo vás začne větší mírou podporovat. 

Prostě vytrvejte a „dobré“ rady ustanou. Vaše sny jsou každou ignorovanou „dobrou“ 
radou reálnější. 

Odkládání.  Zloděj snů číslo jedna. Do jeho působnosti by se dali zahrnout všechny 
ostatní zloději. S tímto, zlodějem snů se svádí usilovný boj, po celý život. Nelze jej 
nikdy úplně porazit. Každý den s vámi vstává do nového dne. 

„Udělám to až potom.“ „Ještě chvilku a jdu na to.“ „Ještě zkontroluji poštu a začnu.“ 
„Ještě zavolám tam a potom začnu.“ „Podívám se na to, a potom to dodělám.“ „Teď 
se mně nechce.“ A tak stále dál…. 

Našli jste se? Nejste, v tom sami tímto tématem se zabývá i věda. Odborný název 
pro odkládání je prokrastinace. Stačí slovo zadat do vyhledávače a vypadne vám 
mnoho odkazů (pokud to opravdu uděláte, tak si k internetu připočítejte ztrátový čas).  

S odkládáním budete bojovat stále. Pro úspěch je potřeba se naučit jedno pravidlo 
úspěchu, bez kterého by úspěšní nebyli úspěšní. Na vaší cestě za sny se s tímto 
pravidlem budete setkávat velmi často. Veškerá literatura zaměřená na osobní rozvoj 
jej zdůrazňuje. Jak toto pravidlo zní? 

Naučte se dělat věci, které máte ud ělat, v čase, ve kterém je máte ud ělat. 
Prost ě, udělejte vše, co má být ud ěláno. – audio nahrávka Absolutní základy 
finan ční nezávislosti 

Již znáte zloděje snů, kteří vás budou provázet po celou dobu vaší cesty za sny. 
Když se je naučíte včas rozeznat a zmařit jejich plány, tak se nemusíte na vaší cestě 
ničeho bát.  
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Věřte ve splnění snů 
Vaše sny závisí na tom, že uvěříte v jejich splnění. Pokud nevěříte, v jejich splnění 
zůstanete jen u prázdného snění. Ztracená víra vždycky znamená jenom smůlu a 
neúspěch. 

Pokud opravdu chcete, aby se vám sny splnily, je nutné si vypracovat neochvějnou 
víru, že se vám sny splní. Nezaměřujte svou veškerou energii na současnou situaci, 
na momentální neúspěch. Zaměřte se pouze na sny. Mějte stále před očima obraz 
vašeho života, potom co se vám sny splnily.  

Nezdary, překážky, problémy, těžkosti vše, co se vám připlete do cesty je jen pro 
vaše dobro. Po překonání těchto obtíží budete silnější, sebevědomější a vaše sny 
budou zase o kousek blíž. Naučte se překonávat překážky s radostí. Berte těžkosti a 
překážky jen jako výzvy, které zkoušejí váš charakter a vaši vůli vytrvat.  

Odměna se neskrývá na za čátku cesty, ale na jejím konci. – Og Mandino 

Pokud chcete vylézt na n ějakou horu, musíte vždy jít proti v ětru. – čínské 
přísloví 

Vyhrává ten, kdo vál čí do konce. – neznámý autor 

Jste poraženi a na dn ě, tak se zvedn ěte a bojujte, ješt ě jedno kolo. – neznámý 
autor 

Citáty, které vystihují chování snů. Sny se neplní lidem, kteří pro své sny nic 
neudělají nebo se svých snů vzdají s první překážkou, s prvním klackem hozeným 
pod nohama. Sny čekají na ty, kteří udělají jeden krok navíc. Naučte se denně udělat 
jeden krok ke splnění svých snů. Každý den udělejte jeden krok, vůbec nevadí, že je 
to jenom malinkatý krůček. Z malinkatých krůčků se postupem času stanou velké 
kroky, které vás budou naplňovat vírou vedoucí k vašim snům. 

Na své cestě potkáte lidi, kteří jsou poražení a vzdávají se. Vy budete, také 
mnohokrát poražení a budete se chtít nesčetněkrát vzdát, ale vy se lišíte tím, že 
tento stav překonáte a půjdete dál. Nikdy se nevzdejte, nenechte se zlomit. Vaše sny 
stojí za trochu námahy navíc.  

Na své cestě uděláte mnoho chyb, které si budete vyčítat. Mějte, ale na paměti, že 
vítězství dosáhne jenom ten, kdo chybuje. Naučte se chybovat a učit se ze svých 
chyb. Každý, kdo dosáhl úspěch, kdo došel, až na vrchol udělal na své cestě 
bezpočet chyb, které ho naučily vítězit. 

Vždy máte na výběr ze dvou cest, po kterých chcete jít. Jedna je cesta používaná 
často a nevyžaduje příliš mnoho námahy po ní jít, touto cestou jde většina. Potom je 
cesta druhá, po které, již není tak jednoduché jít, je zarostlá a příliš nepoužívaná. 
Tato druhá cesta je cestou úspěchu. Když se po ní vydáte, budete stále přicházet 
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k rozcestí, které vás může svést zpět na cestu jednoduchou. Pokaždé když tomuto 
vábení odoláte, tak uděláte velký krok k vašim snům.  

Cesta za sny vás bude pomalu měnit, až tato změna dosáhne velikosti vašich snů, 
tak se vám sny splní. Na každém dalším rozcestí, kde si vyberete cestu úspěchu, se 
z vás stane lepší člověk. Bude se z vás postupně stávat člověk, kterého chtějí ostatní 
následovat, spolupracovat s ním a učit se od něj. 

je důležité, co se z vás po cestě stane. Chcete být člověkem, který si pořád stěžuje, 
hledá výmluvy a živí ho pomluvy nebo chcete být člověk, který buduje, podporuje a 
přináší naději? 

Dělejte věci, které posílí vaši víru. Neustále na vaší víře pracujte. Jenom víra vás 
může posunout dál. Postupnými kroky si vybudujte neochvějnou víru ve vaše činy a 
váš úspěch.  

 

Vaše sny p řece, za tu námahu, stojí! 

 

Každá cesta za číná prvním krokem, ud ělejte tento krok ješt ě dnes. 
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Děkuji vám, že jste dočetl(a) ebook 
„Poznejte své sny“ až sem, splnil(a) jste 
mně tím část jednoho snu.  

Můj sen byl Napsat ebook, který budou 
lidé číst a najdou v něm užitečné 
informace, které jim pomohou.   

Napište mně, jak vám ebook „Poznejte 
své sny“ pomohl? Co si o něm myslíte? 

Ať se dovím, jestli je splněna i druhá část mého snu. Váš názor mně 
zajímá.  

 

Vzkaz mně můžete zanechat na mailu 

petr@petrnovak.eu 

 

Pokud se chcete dozvědět více, tak navštivte mé stránky 

www.petrnovak.eu 

 

Podpořte ebook „Poznejte své sny“ na Facebooku. Odkaz najdete také 
na mých stránkách 

 

S vírou ve váš úspěch 

Petr Novák 

©2011 
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Použité zdroje 

Film  

- Tajemství (The Secret) 

 

Audio nahrávky 

 

- Sebekázeň – jediná cesta k úspěchu 

- Absolutní základy finanční nezávislosti 

 

Knihy 

 

- Dr. Joseph Murphy – Moc podvědomí 

- Napoleon Hill – Myšlením k bohatství 

- Og Mandino – Největší obchodník na světě 

- Joe Vitale – Svět bez hranic 

- James Allen – Jak člověk myslí 

- Wallace D. Watlles – Jistou cestou k bohatství 

- David J. Schwartz – Myslete velkoryse 

- Joe Vitale - Klíč 


