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inek podstoupení akce 

Zdá se, že sv t pat í t m, kte í se natáhnou a chytí p íležitost ob ma rukama. Zdá se, že sv t náleží t m, 

kte í rad ji ud lají n co než nic, nebo než by si jen n co p áli nebo doufali a plánovali a modlili se se 

zám rem ud lat n co až n kdy v budoucnu – až teprve tehdy, když bude všechno dokonalé a okolnosti jim 

budou naklon ny...  

 

Úsp šní lidé nejsou nezbytn  ti, kte í stále d lají správná rozhodnutí...  

Tém  nikdo toho není schopen bez ohledu na to, jak chytrý je. Nicmén  jakmile ti, co d íve i pozd ji budou 

bez pochyby nakonec úsp šní, ud lají rozhodnutí, za nou se pohybovat ke svému cíli i cíl m krok za krokem 

a za nou tak získávat zp tnou vazbu nebo signály, které jim íkají, když jsou mimo správný nebo vyty ený kurz 

a jsou nezbytné ur ité korekce. Tak jak podstupují akci a pohybují se sm rem ke svým cíl m, nep etržit  

dostávají nové informace, které jim umož ují upravit plány a  už ve velkém i malém m ítku.  

 

Je d ležité rozum t, že život je vlastn  nep etržitá série aproximací (p iblížení) a úprav kurzu. 

Dovolte mi to vysv tlit...  

 

Když letadlo opustí letišt  v Chicagu sm rem do Los Angeles, je to samoz ejm  v 99% p ípad  p esn  na as. 

Toto je normální a p irozené a je to také o ekáváno. V tšina lidí však neví, co d lá pilot za letu. Neví, že 

v pr hu let  se ud je tém  nekone né množství korekcí kurzu – malilinko na sever, malilinko na jih. Pilot 

pr žn  upravuje výšku a akcelerátor. A opravdu, o n kolik hodin pozd ji, letadlo dosedne v p esn  

stanovený as, kdy bylo ur eno. Celá cesta však byla procesem aproximací a úprav kurzu...  
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Co je tedy ten velký problém? 

Velký problem je, že v život  neexistují žádné garance. Cokoliv, co d láte – dokonce i to, že p ekra ujete cestu 

– je napln no nejistotou. Nikdy si nem žete být zcela jistí, zda n která Vaše akce i chování, skute  p inese 

vytoužené výsledky. Vždy existuje n jaký risk. A kde je risk, tam je vždy strach.  

 

Bez ohledu na to, o co jde, na to, na co myslíte, to roste jak ve Vaší mysli, tak ve Vašem srdci. Lidé, kte í bez 

ustání p emýšlejí o rizicích každého svého podnikání, rozhodn utí i akce, budou brzy posedlí strachem, 

pochybnostmi a úzkostmi, které se proti nim spiknou a budou je držet zp t od toho, aby se jen pokusili a získali 

cokoliv,  po em touží...  

 

Pokud n co chcete za ít, ZA TE TO HNED TE ...! 

Na Babson College na 12-letém studiu, které se zabývá p inami jež vedou k úsp chu, došli v dci k záv ru, že 

prakticky všechen úsp ch je založen na takzvaném „ principu koridoru".  

 

irovnali dosažení úsp chu k procházením tunelu. Každý z nás stojí u vchodu do tohoto koridoru i tunelu, 

dívá se do tmy a vidí, jak chodba mizí v dálce. V dci, kte í se touto studií zabývali, vyvodili, že rozdíl mezi 

úsp chy a neúsp chy by mohly být shrnuty do jednoho slova: ZAHÁJENÍ! 

 

Úsp šní lidé jsou vždy ochotní zahájit innost a pustit se sm rem do tohoto koridoru i uli ky p íležitosti, bez 

toho, aby m li p íliš velké záruky, co by se vlastn  na dané cest  mohlo stát. Jsou ochotni podstoupit riziko 

nejistoty a p ekonat b žný strach a pochyby, které drží velkou v tšinu lidí na stále stejném míst  v život . 

 

A pozoruhodná v c je, že když se pustíte touto chodbou i koridorem života, nové dve e p íležitosti se otev ou 

na obou Vašich stranách. Nicmén  nikdy tyto dve e neuvidíte, dokud se koridem svého života nepustíte. Dve e 
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íležitostí se pro Vás neotev ou, pokud budete ekat dokud nep ijde n jaké ujišt ní d íve, než ud láte krok 

založený pouze na ví e a nepodstoupíte akci. 

 

Konfucius ekl: „I cesta dlouhá tisíc mil za íná prvním krokem.“ Což jednoduše znamená, že skute  

velké úsp chy za ínají Vaší ochotou elit nevyhnutelné nejistot  každého nového podniku i akce, do kterého 

se pustíte a vykro ite odvážn  ve sm ru svého cíle. 

 

Sko te s vírou... 

Není to tak dávno, p išel ke mn  pár se svými problémy. On pracoval pro spole nost, kterou vlastnili jeho 

rodi e, ve které byl ho ce neš astný. Bylo to místo plné intrik, pomlouvání a negativity a on byl tímto pracovním 

prost edím jednoduše stresován z ehož plynula jeho nenávist k dané práci a pracovní pozici. Namísto toho 

cht l d lat n co jiného, ale nem l žádnou nabídku práce nebo potenciální alternativu ke své sou asné pozici a 

tak z stával na stále stejném míst . Požádal m  o radu, co by m l ud lat.  

 

Vysv tlil jsem mu tedy, co znamená „teorie vákua prosperity“, která íká, že když vytvo íte vákuum jakéhokoliv 

druhu (prost  prázdný prostor), p iroda je sp chá vyplnit, protože nic na této Zemi nez stane nenapln no.  

 

V tomto p ípad  to znamenalo jednoduše to, že tak dlouho, jak dlouho z stával ve své práci, nebyl zde žádný 

zp sob, jak by mohl rozpoznat další možnosti a také zde nebyl žádný zp sob, jak by jej mohly jiné p íležitosti 

najít.   

 

ekl jsem mu, aby ud lal ob í krok s vírou a odešel ze své sou asné práce bez jakéhokoliv záchranného lana 

nebo záchranné sít . Ujistil jsem jej, že pokud to ud lá, mnoho druh  p íležitostí, se kterými bude spokojen se 

pro n j otev ou. D vod pro  je pro te  nem že vid t, je jednoduše ten, že je „zam ený“ ve své sou asné 

pozici.  
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Vzal si k srdci mou radu a skon il ve svém sou asném zam stnání. P íslušníci jeho rodiny byli velmi rozzlobení 

a ekli mu, že ve sv  mimo rodinné podnikání bude pravd podobn  nezam stnaný a skon í špatn . Nicmén  

i p esto se daný muž držel svého rozhodnutí. Šel dom , vzal si n kolik dní volna a za al p emýšlet o svých 

zkušenostech, znalostech a dovednostech a jak by je nejlépe mohl uplatnit v jiném zam stnání pro jiné 

spole nosti...  

 

V pr hu 2 týdn , m l dv  nabídky práce od jiných spole ností a ob  nabízely vyšší plat, než který vyd lával 

v rodinném podniku a ob  nabízely r zné druhy p íležitostí, které byly mnohem lepší než ty, které m l ve své 

ív jší práci.  

 

Jakmile se totiž na trhu rozneslo, že je volný a k dispozici, majitelé ostatních spole nosti, kte í s ním a jeho 

spole ností pracovali v minulosti, byli doslova dychtiví v tom, aby mu mohli otev ít dve e do své spole nosti.  

 

Jakmile se tedy daný muž pohnul sm rem do koridoru života, za al vid t možnosti, které by prost  jinak úpln  

minul, pokud by sám sebe limitoval tím, kde byl – tedy sou asnou pozicí, ve které nebyl spokojen.  

 

Chy te šanci za pa esy... 

Pokud chcete být úsp šní rychleji, prost  d lejte nebo zkoušejte více v cí...  

Podstupte více akce, za te být více zaneprázdn ni. Za te o malinko d íve, pracujte o malinko 

tvrd ji, z sta te o malinko déle... 

 

Použijte tyto malé rozdíly ve sv j prosp ch. Podle zákona Pravd podobnosti ím více v cí zkoušíte, tím 

pravd podobn jší je, že vyzkoušíte jednu konkrétní v c, která ud lá celý rozdíl, po kterém v hloubi srdce 

toužíte.  
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Zjistil jsem, že št stí (ve smyslu, že nám p eje št stí, že nám život jakoby bycházel vst íc) je pon kud 

edpov ditelné. Pokud chcete více št stí ve svém život , pot ebujete se chytit více šancí, které se Vám 

nabízejí. Bu te tedy více aktivní . Vystavujte svou tvá  životu ast ji.  

 

Tom Peters, the best-selling autor of In  Search of  Exce l lence a dalších knih o podnikání, zjistil, že klí ovou 

kvalitou pro lidi, kte í dosahují skv lých a nadstandardních výsledk , je „zaujatost pro akci“. Zdá se, že jejich 

motto je: „ ipravit, zacílit, vyst elit.“ Jejich postoj sm rem k podnikání by se dal shrnout ve slovech: 

„Ud lej to, oprav to a zkus to znovu.“ Uv domují si totiž, že budoucnost pat í t m, kdo jsou orientováni na 

akci a kdo jsou ochotni vzít na sebe roziko. Záleží to tedy pouze na nich samotných, jací budou, na nikom 

jiném... 

 

Lidé, kte í se n kdy v život  dostanou na vrchol v jakémkoli oboru lidské innosti, znají to, co jednou ekl 

generál Douglas MacArthur: „V život  neexistuje žádné bezpe í, pouze p íležitosti...“ 

 

A zajímavá v c na tom je tato: „Pokud hledáte p íležitosti, pak skon íte s tím, že získáte takové 

bezpe í, jaké chcete. Nicmén , pokud v prvé ad  hledáte bezpe í, tak skon íte s tím, že nebudete mít ani 

bezpe í ani p íležitosti. D kazy tohoto prohlášení m žete pozorovat všude kolem nás p i „zeštíhlování“ a 

reorganizaci podnik , kdy jsou tisíce muž  a žen, kte í hledali jistotu v prvé ad , propoušt ni. Ocitli se tedy 

v situaci, kdy jsou nezam stnaní, bez jistot a bezpe í po neúm rn  dlouhou dobu... 

 

Existuje princip Hybnosti úsp chu, který je velmi d ležitý a který se dá odvodit ze dvou fyzických zákon  – 

zákona hybnosti a zákona setrva nosti (nete nosti) a dá se aplikovat stejn  dob e na všechno, co jste 

v pr hu života dokázali a stejn  tak na to, co se Vám nepoda ilo dosáhnout. 
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Fyzikální zákon hybnosti íká, že t leso v pohybu inklinuje k tomu, aby z stalo v pohybu, dokud nezap sobí jiná 

vn jší síla. Zákon nete nosti na druhou stranu íká, že t leso v klidu má tendenci z stat v klidu, dokud 

nezap sobí jiná vn jší vn jší síla. 

 

Jednoduše eno, když tyto zákony aplikujeme na Vás a Váš život, pak pokud se pohybujete sm rem k 

emu, co je pro Vás d ležité, je pro Vás mnohem jednodušší, abyste i nadále d lali významné pokroky, než 

v p ípad , že na své cest  k danému cíli uvidíte zastávku, na které se na ur itou dobu zastavíte a posléze se 

budete snažit za ít a rozb hnout znovu... 

 

Ud láte-li to, jednoduše budete muset vynaložit naprosto stejn  velké úsilí k tomu, abyste se znovu 

rozpohybovali správným sm rem. Kdežto když se budete pohybovat neustále, na udržení tohoto pohybu ve 

správném sm ru Vám sta í pom rn  menší ást energie.   

 

Když se podíváte na úsp šné lidi, uv domíte si, že jejich p ístup k životu je p esn  takový, jako mají klauni 

v cirkusu, kte í se snaží udržet n kolik rozto ených talí  ve vzduchu zárove . Zajistí si, aby v ci, po kterých 

touží, za aly a potom se už pouze starají o to, aby se „talí e“ to ily – dodávají jim energie, která je však 

podstatn  menší než ta, kterou spot ebovali k prvnotnímu rozto ení talí .  

 

A pak již jen udržují talí e ve stálém pohybu, protože v dí, že pokud talí e spadnou, nebo se n který z nich 

zastaví, je mnohem t žší znovu je rozto it než je udržovat v pohybu... 

Osobní disciplína  

Jakmile máte stanoveny cíle a plán, jd te do toho! A jakmile se za nete pohybovat ke svým cíl m, nezstavujte! 

lejte n co každý den tak, abyste se posunuli blíže sm rem ke svým cíl m. Nenechejte velikost svých cíl  

nebo množství asu, který je vyžadován pro dosažení daných cíl  držet Vás zp t.  
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V pr hu Vašeho plánovacího procesu, rozložte sv j cíl i cíle na jednotlivé malé úkoly a dennodenní aktivity, 

do kterých se m žete zapojit každý jednotlivý den. Nemusíte d lat hodn , nicmén  když budete zam ení a 

budete pracovat sm rem ke svým cíl m každý den, každý týden, každý m síc, pak byste m li zaznamenat 

posun a vývoj jen tím, že prost  a jednoduše dokon íte aktivity a úkoly, které jste si p edem ur ili a zárove  

jsou ve sm ru ist  definovaných cíl , které chcete naplnit. 

 

A tady je to místo, kde se guma t e o silnici... 

Jedna z nejd ležit jších kvalit pro úsp ch je osobní disciplína. Osobní disciplína je to schopnost donutit sama 

sebe ud lat to, co je pot eba ud lat nebo co bychom m li ud lat, tehdy, když je to pot eba, bez ohledu na to, 

zda se nám to líbí i ne.  

  

Dovolte mi, abych tuto definici disciplíny vysv tlil: 

1. Nejprve „schopnost donutit sama sebe“ – to znamená, že musíte použít sílu své mysli, abyste sami 

sebe dotla ili do pohybu – musíte totiž p ekonat sílu nete nosti, která udržuje setrvalý stav a drží Vás 

zp t.   

2. „Ud lat to, co je pot eba ud lat nebo co bychom m li ud lat, tehdy, když je to pot eba“ – to znamená, 

že pot ebujete vytvo it plán, sestavit harmonogram a potom ud láte to, co jste ekli, že ud láte a 

ud láte to tehdy, kdy jste ekli, že to ud láte. Držíte se svých slib  v i sob , stejn  jako k ostatním. 

3. etí ást definice „bez ohledu na to, zda se nám to líbí i ne“ – chápejte, že každý dokáže ud lat 

cokoliv, co se mu líbí, pokud to chce ud lat, protože jej to d lá štastným a zárove , pokud se cítí 

odpo at  a má dostatek asu. Nicmén  pravou zkouškou charakteru je práv  to, že d láte v ci, které 

víte, že musí být ud lány bez ohledu na to, zda se Vám to líbí nebo nelíbí – speciáln  tedy tehdy, 

pokud se Vám dané v ci nelíbí d lat v bec. 

Ve skute nosti m žete íkat, jak hodn  chcete dosáhnout ur itých v cí ve svém život , ale rozhodující je 

nakonec vždy to, jakou jste ochotní podstoupit akci ve sm ru svých cíl  a sn  a to dokonce i tehdy, pokud se 



© Brian Tracy. All rights reserved. The contents, or parts thereof, may not be reproduced in any form for any 
purpose without the written permission of Brian Tracy. 

cítíte unavení, zklamaní i znechucení a nezdá se, že byste d lali jakýkoliv pokrok žádaným sm rem. A práv  

když se zrovna takto cítíte, tak je to zpravidla p esn  ten as, kdy dochází k velkým pr lom m... 

 

Ralph Waldo Emerson jednou napsal: „Když je noc nejtmav jší, vycházejí hv zdy...“ 

Vaše schopnost snášet momentální nesnáze a i nadále být v akci a pokra ovat krok-za-krokem ve sm ru svých 

sn , je to, co nakonec zaru í Váš úsp ch. Pokud budete pokra ovat, stanete se nezastavitelnými: NEBUDE NIC, 

CO BY VÁS MOHLO ZASTAVIT... 

 

ipravte se na budoucnost 

Earl Nightingale jednou ekl, že pokud se lov k nep ipraví na sv j úsp ch, pak když p íležitosti p ijdou, tak jej 

to jen dožene k šílenství, nebo bude vypadat hloup , pokud jich využije...  

 

Pravd podobn  jste opakovan  slyšeli, že št stí je to, co se stane, když se p ipravenost setká s p íležitostí.  

Pokud jste zaplatili cenu, jež je od nás všech vyžadována, abychom mohli dosáhnout úsp chu (cena v podob  

ípravy, tréninku, asu a energie), pak jste v té skv lé pozici, kdy m žete využít všechny výhody, které máte 

na své stran , když p íležitosti p ijdou a zaklepou na Vaše dve e...  

 

A ta nejvíce pozoruhodná v c je tato: Každá innost, každý akt, který Vás p ipravuje na úsp ch, k Vám zárove  

itahuje další p íležitosti stejn , jako magnet p itahuje železné piliny tak, abyste mohli využít výhodu své 

ipravenosti a postoupit o zna ný krok ve svém život  kup edu. 

 

Pamatujte si, že jen z ídka kdy se budete v n jaké oblasti zlepšovat a p ipravovat na úsp ch, aniž by pro Vás 

v této oblasti zárove  nebyly p ipraveny p íležitosti, ve kterých byste ve velmi brzké dob  mohli uplatnit své 

nov  nabyté znalosti i dovednosti tak, abyste kup edu postoupili zna  rychleji. Existuje ada v cí, které 
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žete d lat, abyste se p ipravili na úsp ch. Všechny tyto aktivity a innosti vyžadují osobní disciplínu a 

zna nou dávku víry.  

 

Vyžadují Vaši osobní disciplínu, protože jedna z nejb žn jších a nejp irozen jších v cí pro lidi je o n co se 

pokoušet bez toho, aby se p ipravili místo toho, aby vložili ur itý nezbytný as, energii a úsilí do své p ípravy 

a zvýšili tak své šance na úsp ch tehdy, když to bude skute  zásadní a d ležité.  

 

Místo toho, aby vzali ur itý as a vložili ur itou energii a úsilí do innosti, která jim zajistí jejich dobrou výchozí 

pozici, aby byli dostate  p ipraveni a zvýšili tak své šance na úsp ch, když jejich p íležitost p ijde, tak si 

zpravidla jen s n ím pohrávají, poslouchají rádio, dívají se na televizi a pak se snaží v tu zásadní d ležitou 

chvíli, když p íležitost klepe na jejich dve e, marn  p esv it všechny okolo, že jsou p ipraveni více než ve 

skute nosti jsou.  

 

A protože v tšina z nás je zcela pr hledných, každý hned pozná, že daný lov k prost  není dostate  

ipravený - místo toho vypadá nekompetentn  a hloup .  

íprava rovn ž vyžaduje dostatek víry, protože zpravidla nemáte žádný d kaz p edem, který by dokazoval, že 

se p íprava vyplatí. Jednoduše musíte v it hluboko uvnit  sebe, že cokoliv, co d láte a má konstruktivní 

povahu, se Vám n jakou cestou vrátí.  

 

Musíte v t, že žádné správné a dobré úsilí není nikdy ztraceno. Pot ebujete být ochotni sít (semena rovná se 

Vaše úsilí) po dlouhý as, d íve než budete moci sklízet. Protože pokud budete sít kvalitní semena 

v dostate ném množství, vydatná a úrodná sklize  je nevyhnutelná. To je zákon p írody. 

 

Ohodno te sami sebe 

Podívejte se na svou práci... 
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Bu te up ímní ohledn  svých silných a slabých stránek. V em jste dob í? V em jste slabí?  

 

Jaká je hlavní oblast Vašich prostor  ke zlepšení? V em musíte být absolutn  pozitivn  vynikající, abyste se 

esunuli blíže k vrcholu ve svém oboru? Jaká dovednost, která není dostate ná, Vás drží zp t, nebo Vám brání 

v tom, abyste mohli pln  využít všech ostatních dovedností, které jsou na slušné úrovni?  

 

Norman Augustine, CEO ve spole nosti Martin Marietta, nedávno prohlásil, že ta nejd ležit jší v c, kterou se za 

posledních 10 let nau il, je, že ta nejslabší d ležitá dovednost (ne všechny naše dovednosti jsou d ležité pro 

náš úsp ch) ur uje, do jaké míry jsme schopni použít všechny své další talenty a schopnosti.  

 

i pohledu na stovky lidí, kte í pod vedením Normana pracovali, zjistil, že kariéra mnoha lidí byla do zna né 

míry dána nejen jejich silnými stránkami, ale také i jejich slabinami. Samotný akt p ekonání ur ité slabé stránky 

ve vý tu jejich dovedností práv  prost ednictvím p ípravy a praxe, byl dosta ující k tomu, aby se daný lov k 

dostal na p ední pozice v své karié e. 

Jednou z nejlepších otázek, kterou si p i p íprav  na úsp ch m žete sami sob  neustále klást, je tato:  

"Co mohu já osobn  ud lat (a skute  jen já), že pokud to ud lám dob e, pak to vytvo í 

skute  velký rozdíl v mé karié e?"   

 

Obvykle existuje pouze jedna i maximáln  dv  odpov di na tuto otázku. Vaše schopnost up ímn  ohodnotit 

sami sebe a ur it konkrétní dovednosti, které Vás možná drží zpátky, m že být pro Vaši kariéru kritické. 

  

Pamatujete si, když jsem ekl, že p íprava vyžaduje jak sebekáze  tak víru? P íprava vyžaduje sebekáze , 

protože p irozená tendence nás všech je, d lat více a více t ch v cí, které nám p ipadají nejsnadn jší a 

icházejí k nám nejsnadn ji, což nám umož uje vyhnout se t m oblastem v našem život , které si jednoduše 

tak neužíváme, nebo v nich ješt  nejsme ur itým zp sobem dostate  dob í.  
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To vyžaduje víru a charakter, abyste byli schopni sami p ed sebou p iznat a poukázat na své slabé stránky 

v n jaké konkrétní oblasti Vašeho osobního života i kariéry a pak se odhodlat a podstoupit práci na svých 

nedostatcích a rozvinout sama sebe takovým zp sobem, aby Vás již Vaše slabosti neomezovaly a nedržely Vás 

zp t.   

 

Nejv tší zm na, kterou naše spole nost prod lala v posledních 20-ti letech je to, že jsme se stali informa  

založenou spole ností. Více než 50% pracující populace se z n jakého úhlu pohledu zabývá informacemi. Což 

jinými slovy znamená, že nyní jsme všichni sou ásti znalostní spole nosti a také to znamená, že jsme se stali 

pracovníky se znalostmi a informacemi. Tato doba je snad nejrozvinut jší v celé historii z toho pohledu, kolik 

lidí dnes m že pracovat se svou myslí, se svým mozkem, se svým duševním nadáním a schopnostmi... 

 

Již déle nemusíte "tahat balíky slámy." Místo toho m žete pracovat pomocí myšlení - ím efektivn ji myslíte a 

ím lépe jste p ipraveni psychicky, tím více produktivní a pozitivní budete. 

 

Zlatá hodina 

Jedna v c, která mi v pr hu let výrazn  pomohla, je zvyk vstávat brzy ráno a strávit první 30 - 60 minut 

tením n eho povznášející. M žete si íst materiály, které jsou vzd lávací nebo motiva ní i dokonce 

inspirativní. Mnoho lidí te duchovní literaturu. Henry Ward Beecher jednou ekl, "První hodina dne je kormidlo 

dne." To je také asto nazýváno "zlatou hodinu." 

 

Je to hodina, b hem níž si naprogramujete svou mysl a nastavíte své emoce pro celý zbytek dne. Pokud 

vstanete minimáln  o dv  hodiny d íve než musíte být v práci, nebo p ed tím, než máte první sch zku a strávíte 

svou první hodinu tím, že investujete do své mysli, p emž vkládáte rad ji "duševní protein", než jen "duševní 
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cukroví", to znamená, že tete rad ji dobré knihy než noviny i asopisy, bude celý Váš den proudit plynuleji a 

lépe. 

 

Díky této investované hodin  budete více pozitivn jší a budete mít optimisti jší o ekávání. Budete klidn jší, 

budete mít více sebed ry a uvoln jší. Budete mít v tší pocit kontroly a pohody už jen tím, že budete íst 

zdravý materiál hned v první hodin  každého dne. 

 

Po pouhých prvních t ech dnech tení v pr hu doby 30-ti až 60-ti minut v ranních i dopoledních hodinách, 

si všimnete neskute ného rozdílu. Za nete rozvíjet to, co Dr. William Glasser nazývá "pozitivní závislost." V 

sledku Vašeho ranního tení, budete sami se sebou a svým životem natolik spokojeni, stejn  jako že se 

budete cítit natolik dob e, že budete rozvíjet touhu a motivaci vstávat d íve, i když Vaší tendencí v minulosti 

bylo spát déle. Zkuste to a uvidíte. Je to skv lý zážitek a bude to mít hluboký dopad na zbytek Vašeho života. 

 

Plánujte a ur ujte priority 

Jednou z v cí, kterou velmi úsp šní lidé také d lají, je, že p ed za átkem každého dne i innosti vytvo í plán 

celého svého dne. Sednou si a zkontrolují všechny úkoly a odpov dnosti, které pot ebují v p íštích hodinách 

vy ešit. Pe liv  si vytvo í seznam všech t chto inností a úkol  a stanoví si jasné priority – ur í, které z t chto 

inností jsou nejd ležit jší a jsou pot eba ud lat nejd íve. Ur í také, které innosti jsou podružné, nebo kterými 

se jednoduše nebudou zabývat v bec do té doby, dokud nejsou všechny ostatní úkoly hotovy.  

 

Poté usm rní sama sebe a za nou pracovat na svých nejd ležit jších úkolech a pracují na nich do té doby, 

dokud jednoduše nejsou hotovy – a to klidn  po celý den. Op t, p irozená tendence v tšiny lidí, stejn  jako 

ch, kte í mají nízké výkony, je v novat se a d lat nejd íve to, co je zábavné a snadné místo toho, aby se 

novali úkol m, které jsou t žké a nezbytné...  
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Ti, co dosahují pr rných nebo podpr rných výsledk , naopak dávají mali kosti na první místo. Stanovují 

si takové úkoly, které jen velmi málo p izpívají k jejich karié e nebo budoucím možnostem. Avšak ti, co 

dosahují velkých v cí, se takto nechovají! Místo toho usm rní sama sebe, a za nou zcela naho e svého 

seznamu a pracují na daných položkách podle jejich jednotlivé d ležitosti bez p esm rování své pozornosti 

nebo rozptýlení. 

 

Pokud Vy osobn  pracujete v prodeji, i network marketingu, m li byste strávit celých 80% svého asu tím, že 

prospektujete a hledáte perspektivní zájemce pro své produkty, služby i p íležitost až do té chvíle, kdy jste tak 

zaneprázdn ni prezentacemi a vytvá ením nabídek, že už Vám prost  na další prezentace žádný as nezbývá...  

 

Ve skute nosti – kdykoliv zjistíte, že máte finan ní problémy jakéhokoliv druhu, m li byste se na n  

dívat jako na signál, který Vám íká, že pot ebujete p eorganizovat své priority a p ipravit se d kladn ji na 

to, abyste dosáhli více v cí, které p isp jí mnohem v tší m rou k dosažení toho, eho ve svém život  chcete 

dosáhnout.  

  

Jezte správn  

Jiná cesta, jak se p ipravit na úsp ch, je jíst správn . Energie a dynamika jsou nezbytné pro Váš úsp ch, a jsou 

možné pouze tehdy, když jste pln  bd lí...  

 

Existují potraviny, které jsou vysoce výživné a které Vám dodají vysokou dávku energie a vitality na celý den. 

Také existují potraviny, které jíte obvykle pouze ze zvyku, které jsou však t žko stravitelné pro Váš trávící 

systém a tak Vás unaví a Vy se cítíte pomalí a ospalí jak ráno tak odpoledne. 

 

Hlavními viníky v životospráv  jsou potraviny, které obsahují tuky jakéhokoliv druhu. Stále více a více 

nutri ních výzkum  nazna uje, že mastné potraviny od Vašeho t la vyžadují vložit velké úsilí, které je 
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spot ebováno na trávení, což má za následek snížení Vaší výkonnosti. Tuky jsou také mimojiné propojeny s 

adou nemocí a zdravotních potíží... 

 

Nap íklad jedním z d vod , pro  lidé pijí tolik kávy proti ospalosti, která se p irozen  vyskytuje pouze ráno, je 

ten, že jejich žaludek je naložen potravinami s vysokým obsahem tuk . 

 

Vidíte, proces trávení je innost, na kterou Vaše t lo spot ebovává nejvíce energie. Když budete jíst potraviny, 

které jsou t žko stravitelné, Vaše t lo stáhne krev z celého t la tak, aby trávicí systém dokázal stravu, kterou 

jste poz eli, rozložit. V tomto procesu trávení Váš trávicí systém stáhne krev z mozku a sval  a to je d vodem, 

pro  se cítíte po v tším jídle ospalí - ur itá ást krve, která je p i normálním bd lém stavu ve Vašem mozku 

odte e do žaludku. D vod, pro  dostanete k e, když se zapojíte do namáhavé t lesného cvi ení ihned po 

jídle, je ten, že zna né množství krve bylo staženo z Vašich sval  do žaludku na pomoc v procesu trávení. 

 

Klí em k úsp chu je jíst lehce a zdrav . Jezte více ovoce a zeleniny. Jezte více celozrnných výrobk . Ve své 

knize Jezte tak, abyste zvít zili (Eat to win), Robert Haas dokonce íká, že naše strava by m la být složena ze 

75 procent ze sacharid , 15 procent z tuk  a jen 10 procent z bílkovin. 

 

Bohužel dnešní pr rná strava každého ameri ana obsahuje až 50 procent tuk  a bílkovin a to znamená, že 

je zde dostatek prostoru pro zlepšení. A každý pohyb, který ud láte sm rem k vyššímu obsahu uhlohydrát  

strava Vám dá více energie, a také Vám p inese jasn jší a ost ejší uvažování p i všem, co d láte. 

 

emýšlejte a mluvte pozitivn  

V pr hu p ípravy na sv j velký úsp ch, která probíhá po celý den, byste k sob  také m li mluvit pozitivním 

zp sobem. Práce Dr. Martina Seligmana z University of Pennsylvania prokázala, že zp sob, jak k sob  mluvíte 

do zna né míry ur uje Vaše emoce a to, jak ze sebe sama máte pocit z minuty na minutu... 
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Pokud sami nebudete úmysln  a v dom  p emýšlet o tom, eho chcete dosáhnout a zárove  k sob  sama 

nebudete mluvit pozitivním zp sobem, Vaše mysl bude mít tendenci sklouznout svou pozorností ke starostem 

a obavám, které momentáln ešíte. A negativní myšlení dostane na hranu Vaší osobnost, stejn  jako Vaše 

nadšení, které jsou tak d ležité pro Váš úsp ch s lidmi.  

 

ed n kolika lety, Dr. Abraham Zaleznik z Harvardské univerzity ud lal zajímavou studii o zklamání. Zjistil, že 

úsp šní lidé odráží svá zklamání mnohem rychleji, než lidé neúsp šní.  

 

Já osobn  jsem se nau il, že klí em k tomu, abyste sami sebe udrželi pozitivní a optimistické, je p ipravit sami 

sebe dop edu na vzestupy a pády, které budete zažívat, každý den v p edstihu... 

 

Nap íklad, pokud pracujete v prodeji, zm te zp sob, jakým k sob  mluvíte tak, že sami sebe místo toho, že 

jste „chudinka“, kterého všichni odmítají, za nete sami sebe vid t jako „specialistu na odmítnutí“ a to dokonce 

rad ji, než „specialistu na prodej“.  

 

Pokud sami sebe definujete jako prodejního specialistu, budete sami sebe p ipravovat pro selhání, zklamání a 

snížení sebev domí, které s každým odmítnutím dostanete. Na druhou stranu, když se sami na sebe budete 

dívat jako na specialistu, který zvládá odmítnutí, budete se sami cítit jako vít z bez ohledu na to, zda Vás n kdo 

z n jakého d vodu odmítne. 

 

Jinou metodou je, že na každé odmítnutí díváte jako na ur ité procento z prodeje. Pokud Vám nap íklad trvá 20 

rozhovor , než se uskute ní prodej, m žete se dívat na každé své odmítnutí jako na 5% provizi, kterou obdržíte 

poté, co se prodej uskute ní...  
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Když se na svou innost budete dívat tímto zp sobem, pak každý lov k, se kterým si promluvíte, Vám ve 

skute nosti platí peníze. Když budete mluvit s dostatkem lidí, je prost  nevyhnutelné, abyste nezískali prodej. 

Ale pokaždé, když Vás n kdo odmítne, budete ve svých o ích vít zem bez ohledu na to, zda Vás n kdo odmítl 

a tak dojdete mnohem dále, než by si jiní byli jen schopni p edstavit. Každým odmítnutím se p iblížíte 

k vytouženému prodeji, který jednoduše musí p ijít, pokud vydržíte v akci. 

 

Použijte každou p ekážku, nebo zklamání jako podn t k v tšímu úsilí. Rozhodn te se, že Vás nikdy nic 

nezklame trvale. Rozhodn te se, že se vždy rad ji odrazíte zp t ode dna, než abyste se nechali zlomit. 

Rozvíjejte sami sebe tak, aby se z Vás stala odolná osobnost. Sta te se tím typem lov ka, který je vždy veselý, 

bez ohledu na to, co se kolem n j d je venku nebo jakými situacemi prochází... 

 

Rozvíjejte sv j postoj vd nosti a d kujte za všechno, co se Vám p ihodí, protože te  již víte, že každý krok 

vp ed, je krokem k dosažení n eho v tšího a lepšího, než co zažíváte práv  te . Tímto zp sobem se stanete 

mnohem vynalézav jším a efektivn jším lov kem. P ípravujete-li se mentáln , stanete se tém  

nezastavitelnými. 

 

Pokud d láte prodejní hovory, odolejte „mentalit  parkovišt “ pr rného prodejce. Co znamená mentalita 

parkovišt ? Jednoduše to, že pr rný prodejce nep emýšlí o svém klientovi d íve než dorazí na parkovišt  

ed budovu svého potenciálního klienta a p estane o n m p emýšlet ihned poté, co z tohoto parkovišt  

odjede.  

 

Nechovejte se takto. Namísto toho se d kladn  p ipravte p ed každým rozhovorem. Projd te si znovu své 

poznámky o daném zákazníkovi a sestavte si jednoduchý a jasný seznam d vod , pro  daného zákazníka 

navšt vujete p ed tím, než se objevíte p ed ním...  
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Pot ebujete si nejd íve sami ujasnit, co d láte a pro . Bu te velmi jasní a specifi tí ohledn  toho, eho vlastn  

chcete daným hovorem dosáhnout. Pokud by se Vás po skon ení hovoru n kdo zeptal, zda byl nebo nebyl 

tento p ipravený hovor úsp šný i nikoliv, m li byste být schopni odpov t eho jste cht li dosáhnout a zda 

jste toho dosáhli i nikoliv, nebo zda jste dosáhli n eho jiného. V tšina prodejc  toho v tšinou není schopna. 

Když se jich zeptáte, zda byl rozhovor úsp šný, v tšinou nev dí jak Vám mají odpov t.  

 

Není t eba íkat, že tento p ístup ale není pro Vás... 

 

Bu te p ipraveni 

Ohledn ehokoliv co d láte – p íprava je klí em. Pokud chcete být p ipraveni na úsp ch, musíte sázet semena 

v p edstihu a v takovém množství, aby bylo napln no o ekávání ohledn  sklizn .  

lejte to, co d lají vít zové: P emýšlejte na papíru...  

 

Zapamatujte si pok ik vít : „Všechno se po ítá“... 

Všechno co d láte, Vás bu  k Vaším cíl m posouvá, nebo Vás od nich oddaluje. Cokoliv, co d láte, Vám bu  

pomáhá nebo Vám ubližuje. Nic není neutrální. Všechno se po ítá.  

 

Úsp šný podnikatel byl jednou požádán o radu mladý lov kem ohledn  toho, jak by mohl být jednoduše více 

a rychleji úsp šný. Podnikatel odpov l, že jeho klí em k úsp chu, bylo „d lat dob e“ svou práci...  

Mladý muž odpov l: „Již jsem dobrý v tom, co d lám...“ 

Podnikatel odpov l: „Bu  tedy ješt  lepší!“ 

Mladý muž trochu samolib  odpov l: „Víte já už jsem mnohem lepší než v tšina ostatních lidí.“  

Na to podnikatel odpov l: „Potom bu  ten nejlepší ze všech.“ 

To jsou 3 nejlepší kousky rady, kterou jsem kdy slyšel: „Bu te dob í. Bu te lepší. Bu te nejlepší!“ 
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Pamatujte, že žijeme ve spole nosti, která je znalostn  založena a znalost v každém oboru se zdvojnásobuje 

ibližn  každých 7 let. Jinými slovy to znamená, že musíte zdvojnásobit své znalosti ve svém oboru každých 

7 let, jen proto, abyste v bec byli schopni z stat na stejné pozici.  

 

Jestliže jste tedy již na maximální úrovni svých znalostí a dovedností, které Vám sta í na sou asné úrovni 

výkonu, pak jste dosáhli stropu ve své karié e se svými sou asnými talenty a schopnostmi. Pokud však chcete 

jít rychleji a dál, musíte se vrátit do práce a za ít se p ipravovat na v tší výšky, v tší úsp ch. Musíte odložit 

noviny, vypnout televizi, zdvo ile se omluvit z bezcílných ve írk  a vrátit se k práci na sama sob . 

 

Citát Abrahama Lincolna m l na m j život velký vliv. Když mi bylo 15 let, slyšel jsem prohlášení, které u inil, 

když byl mladým právníkem ve Springfieldu, Illinois. ekl: "Budu studovat a p ipravovat se, a jednoho dne 

moje šance p ijde." 

 

Pokud Vy budete studovat a budete se p ipravovat, Vaše šance p ijde také. Není nic, co se nem že splnit, 

pokud budete investovat pat né úsilí, abyste sami sebe p ipravili na úsp ch, který si p ejete. A není nic, co 

Vás m že zastavit, krom  Vašeho vlastního nedostatku p ípravy. 

 

Dovolte mi skon it tímto úryvkem s p ekrásné básn  Henryho Wadswortha Longfellowa:  

Ty výšky jež velcí muži dosáhli a drželi;  

nebyly dosaženy náhlým vzletem;  

Oni, zatímco jejich druhové spali,  

eli nahoru v noci..."  

 

PAMATUJTE: Vaše možnosti jsou nekone né, Váš potenciál je neomezený a Vaše budoucnost bez hranic se 

ed Vámi otev e, když se p ipravíte na úsp ch, který musí nevyhnuteln  být Váš... 
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Psychology of Achievement (Psychologie Úsp chu),která byla p eložena do více než 20-ti jazyk .  

 

Brian mluví pro firemní a ve ejné publikum na témata osobní, ale i profesního rozvoje, v etn  vedoucích 

pracovník  a zam stnanc  v mnoha nadnárodních amerických spole nosti náležící do Fortune500. Jeho 

seminá e na témata Vedení, Prodej, Sebeúcta, Cíle, Strategie, Kreativita a Psychologie úsp chu poslucha m, 

jsou plné nadšení, p ináší okamžité zm ny a dlouhodobé výsledky.  
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ed založením své spole nosti Brian Tracy International, byl Brian editelem obchodní spole nosti, která pod 

jeho vedením dosáhla obratu 265 000 000 dolar . Brian m l úsp šnou kariéru v oblasti prodeje a marketingu, 

investování, v developerské innosti, dovozu, distribuci a ízení, poradenských službách. Vedl poradenskou 

innost pro TOP klientelu s obratem p esahujícím n kolik miliard dolar  v oblasti strategického plánování a 

organiza ního vývoj. 

 

Brian cestoval a pracoval ve více než 90 zemích na šesti kontinentech a mluví ty mi sv tovými jazyky.  

Je š astn  ženatý a má ty i d ti a krom  toho, je také aktivní ve své komunit  a národních záležitostech, a je 

prezidentem t í spole ností se sídlem v Solana Beach, Kalifornie. 

 

Brian je také prezidentem Brian Tracy University, soukromé on-line Univerzity pro prodej a podnikání. 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se program  Brian Tracyho a jeho vzd lávacích služeb, prosím zašlete e-mail na 

Support@BrianTracy.com nebo volejte 1-858-436-7300. 

Brian Tracy International 

462 Stevens Ave. Suite 202 

Solana Beach, CA 92075 

www.BrianTracy.com 
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eklad tohoto eBooku Vám zajistila komunita 

osobního rozvoje: www.zivotbezhranic.cz  

Kdo jsme? 

Jsme komunita osobního rozvoje, která pomáhá jednotlivc m 

rozvinout jejich nekone ný potenciál a dosáhnut svého vlastního 

Mistrovství tak, aby praktickým výsledkem tohoto procesu 

osobního rozvoje byl nekone ný život bez hranic...  

Posláním komunitního webu ŽivotBezHranic je pomoci každému 

jednotlivci dosáhnout mistrovství života, prost ednictvím 

neustálého osobního rozvoje a každodenního zlepšování... 

Je to Váš život. Žijte jej tedy. S vášní. Používejte sv j potenciál...  

Jedin  Vy jste odpov dní - žádné výmluvy! 

Co od nás m žete dále získat? 

Krom  tohoto ebooku, který jste práv  do etli máte možnost stáhnout si n kolik dalších ebook  z rozli ných 

oblastí života, které Vám pomohou ve Vašem dalším osobním rozvoji... 

Registrujte se (http://www.zivotbezhranic.cz/registrace/registers.html) nebo se p ihlaste ke svému ú tu pod 

svým uživatelským jménem a heslem (http://www.zivotbezhranic.cz/prihlaseni/prihlasit-se.html) a stáhn te si 

další ebooky z naší rozší ující se sbírky:  

 http://www.zivotbezhranic.cz/zdarma/blog.html  

 

Spojte se s námi... 

Pokud se Vám líbí to, co vytvá íme, pak neváhejte a sta te se našimi fanoušky na sociálních sítích a pomozte 

nám tak ší it naše poslání:  

 https://www.facebook.com/ZivotBezHranic.cz 

 https://twitter.com/ZivotBezHranic  

 http://www.youtube.com/user/ZivotBezHranicLive  


