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aše schopnost rozvinout zvyk osobní disciplíny bude k Vašemu úsp chu v jakékoliv oblasti, ve které si zvolili usp t, 

ispívat mnohem vice než kterýkoliv jiný zvyk, který se rozhodnete vybudovat... 

ed n kolika lety, jsem se setkal s Kopem Kopmeyerem, jež je velmi úsp šnou autoritou ve svém oboru a který se 

zabýval tím, jaké charakteristiky dovedou jednotlivce k úsp chu. V pr hu svého pozorování vypozoroval celkem 

tisíc princip  úsp chu, které publikoval v celkem ty ech knihách, jež každá zahrnuje celých 250 z nich.  

Jednou jsem se jej m l možnost zeptat, který z t chto jednoho tisíce princip  považuje za ten nejd ležit jší...  

Odpov l mi, že to je sebedisciplína: “Schopnost p im t sama sebe ud lat to, co byste m li ud lat tehdy, když byste 

to m li ud lat bez ohledu na to, zda se Vám to v tu danou chvíli libí i nelíbí 

nebo zda se Vám to ud lat chce i nechce.” 

Stejn  tak Napoleon Hill ve své knize Myšlením k bohatství napsal poté, co 

vedl rozhovory s více než 500 nejbohatšími lidmi Ameriky, že "sebedisciplína 

je mistrovským klí em bohatých..." 

Tom ----- velmi slavný trenér obchodních a prodejních dovedností , ekl: 

„Úsp ch, to jsou tuny disciplíny...“ 

Jim Rollins, NY Times bestselling autor, ekl: „Disciplína váží gramy… Lítost váží tuny…“ 

Dr. Edward Banfield z Harvardské Univerzity došel k záv ru, že "dlouhodobá perspektiva" byla vždy klí em 

k vzestupu sociáln  ekonomických pom  jak v Americe tak kdekoliv jinde ve sv . 

Dlouhodobá perspektiva znamená, že se lidé na sv j život dívají z dlouhodob jšího pohledu než v tšina ostatních a 

zárove  v nují ur ité množství asu plánování svých dennodenních inností, stejn  jako v nují ur ité množství asu 

ležitým rozhodnutím. 

Dlouhodobá asová perspektiva poukazuje na to, jak dalece plánujete a p edstavujete si svou budoucnost, pokud 

jste se rozhodnuli, že v sou asnosti (v tuto chvíli) n co ud láte nebo naopak neud láte. Jinými slovy to tedy 

znamená, kolik asu trávíte tím, že p emýšlíte nad budoucími d sledky svých sou asných rozhodnutí a in .  

Dr. Edward Banfield v pr hu 50-ti letých pr zkum  odhalil, že lidé, kte í zna  uspívají ve svých životech,  

 mají schopnost myslet v dlouhodobém horizontu,  

 jsou schopni odložit i ob tovat pot šení, které se nabízí v sou asnosti a p esunout toto pot šení do 

budoucnosti a tak si mohou užívat v tších odm n v dlouhodobém horizontu.  

Lidé, kte í myslí v dlouhodobém horizontu, o svém život  p emýšlejí alespo  deset nebo dvacet let do budoucna 

kdykoliv, když pot ebují ud lat rozhodnutí pro svou stávající situaci i innost v sou asnosti.  

Klí ovým slovem je v této v  slovo „ob tovat“. Což p edstavuje schopnost vzdát se bezprost edního pot šení nebo 

odm ny v p ítomnosti pro v tší i lepší pot šení i odm nu v budoucnu. Ob tujete-li své sou asné pot šení, 

dokážete-li si up it své sou asné uspokojení a posunout jej do budoucnosti, budete si moci užívat v tších odm n 

dále po cest  životem... 

V 

Disciplína váží 
gramy… 

Lítost váží 
tuny… 
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Albert Einstein jednou ekl, že, "Složený úrok je nejv tší silou ve vesmíru." To je d vod, pro  odkládání a investování 

pen z v sou asnosti je prvním d ležitým klí em k tomu, abyste se stali finan  úsp šnými v budoucnu. 

Osobní disciplína znamená osobní kontrolu, osobní mistrovství a nebo také schopnost „sníst jídlo p ed dezertem“ = 

zpravidla vždy musíte ud lat to, co je pot eba, než jste se schopni dostat k tomu, co chcete. Pokud nebylo žádné 

jídlo, pak nemáte nárok na žádný dezert. Úsp ch v jakékoliv oblasti života funguje podle pravidla „nejd íve jídlo, pak 

dezert.“ 

Tím není myšleno, že nemáte mít p íjemné zážitky a zkušenosti život  nebo že byste se m li plánovit  trápit i 

trýznit. Znamená to jen, že byste tyto p íjemné zážitky i zkušenosti m li mít až poté, co splníte úkoly, které jste si 

stanovili. Odm ny i pot šení byste tedy nem li up ednost ovat na úkor nezbytné a n kdy t žké práce, která jediná 

vede k dokon ení klí ových úkol .  

Odm na, která vyplývá z praktikování sebedisciplíny a sebeovládání je okamžitá... 

Kdykoli ukázníte sami sebe, a p inutíte se k tomu, abyste ud lali správnou v c, a  už cítíte, že se Vám do ní chce i 

ne, pak Vám bezprost ední odm nou bude v tší respekt sama k sob , v tší sebeúcta, zlepší se Váš sebeobraz, což 

bude mít za následek v tší hrdost na sebe sama. Což bude mít za následek, že Váš mozek za ne uvol ovat 

endorfiny, které zp sobí zlepšení Vaší nálady, v tší radost ze života a celkov  v tší spokojenost.  

Nejd ležit jším bodem je, že sebedisciplína je jednoduše zvyk, kterému se m žete nau it a vyp stovat si jej tím, 

že jej za nete praktikovat a opakovat. Vyžaduje to p ibližn  21 až 30 dní, kdy jste pln  zam ení a v dom  si 

vytvá íte zvyk sebedisciplíny, který se adí na žeb ku složitosti k st edn  obtížným. N kdy m žete zvyk vytvo it 

rychleji a n kdy to naopak vezme déle. Záleží totiž na Vás a na tom, jak Vy samotni jste odhodlaní daného zvyku 

dosáhnout.  

Je tomu pár let, co podnikatel Herbert Grey za al hledat to, co nazýval: „Spole né jmenovatele 
úsp chu.“  

lal rozhovory a zkoumat úsp šné lidi po dlouhých 11 let a nakonec došel k záv ru, že úsp šní lidé jsou ti, kte í 
mají „zvyk d lat to, co neúsp šní lidé nemají rádi...“ 

A co jsou to za v ci, které zpravidla lidé nemají rádi?  

Ukazuje se, že všechny tyto v ci nemají úsp šní také rádi, ale d lají je i p esto, protože ví, že jsou nezbytné, aby se 

dostali tam, kam cht jí a také jsou ochotní zaplatit cenu, kterou každý úsp ch stojí... 

Rich Devos, zakladatel Amway corporation (www.amway.com), jednou ekl: "V život  je mnoho v cí, které se Vám 

nebudou líbit d lat, jako nap íklad prospektování, prodej a budování Vašeho podnikání po ve erech a víkendech, ale 

když je budete d lat, budete si následn  ve svém život  moci d lat cokoliv, co skute  milujete a užíváte si, když to 

žete d lat...“ 

Existuje dev t disciplín, které si m žete vytvo it a které zlepší každou oblast Vašeho života. Ukazuje se, že každé 

cvi ení, které posiluje zvyk sebekázn  rovn ž posiluje všechny ostatní disciplíny, stejn  jako každá slabost v 

sebekázni oslabuje všechny ostatní... 

Dejte si tedy záležet na tom, abyste si zvyk osobní disciplíny rozvinuli. 
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1. Disciplína jasného myšlení:

Thomas Edison kdysi ekl, "Myšlení je nejt žší disciplínou ze všech." 

žeme íct, že existují 3 typy lidí: Ti, kte í myslí (skute ná menšina všech), ti, kte í si myslí, že myslí a potom ti, 

kte í by rad ji zem eli, než by mysleli.  

a) zm te si pot ebný as p emýšlet o kritických záležitostech a problémech svého života. Dejte stranou 

pat  dlouhých, nep erušovaných t icet, šedesát a pak i devadesát minut...   

Peter Drucker ekl, že: "Rychlá lidská rozhodnutí, jsou zpravidla chybná lidská rozhodnutí."   

b) Se te tiše  a v klidu minimáln  30-60 minut, abyste mohli p emýšlet. Cvi te schopnost „být o samot “ na 

pravidelné bázi. „B žte do ticha.“ Kdykoliv, když ve svém život  pot ebujete vy ešit jakékoliv problémy. 

c) Kdykoli budete cvi it samotu po dobu delší než t icet minut, aktivujete 

svou super v domou mysl a za nete intuitivn  používat svou intuici. 

žete získat správné odpov di p ímo z "tichého a jemného hlasu 

uvnit  sebe samých" a ten Vás povede správným sm rem. 

d) K tomu, abyste mysleli lépe a na vyšší úrovni, vezm te si k ruce 

poznámkový blok a zapište si každý detail problémové situace, na 

kterou se díváte nebo které elíte. Správné rozhodnutí, vyplyne 

mnohem snáze z detailních informací, které si zapíšete... 

e) Aristoteles kdysi ekl, že moudrost (schopnost init správná rozhodnutí) je kombinace zkušeností a reflexe. ím 

více asu si umožníte p emýšlet o svých zkušenostech, tím více d ležit jších životních lekcí získáte. 

f) Vydejte se na procházku, nebo si b žte zacvi it na 30-60 minut. Když cvi íte, tak velmi asto získáte vhled i 

nápady, které vám pomohou, abyste mysleli lépe a lépe se také rozhodnuli. 

g) Diskutujte o své situaci s n kým, kdo se Vám líbí a komu v íte a zárove  k tomu, kdo k problému není citov  

anagažován. Velmi asto m že pohled n koho jiného zcela zm nit Váš p vodní názor a díky citové 

nevázanosti m že být doporu ení daného lov ka a také Vaše kone né rozhodnutí mnohem lepší. 

h) Vždy se ptejte sami sebe: "Jaké jsou mé domn nky?" Co p edpokládáte, že je pravda ohledn  dané situace? 

i) Co když Vaše p edpoklady byly jednoduše špatné? Co když Vašim p edpoklad m p edcházely nesprávné i 

nepravdivé informace? Vždy p ipus te možnost, že m žete mít zcela špatný p edpoklad nebo sm r konkrétní 

akce, kterou v tuto chvíli podstupujete. Bu te otev ení tomu, že pokud se tento špatný p edpoklad skute  

potvrdí, ud lejte n co zcela jiného.

Rychlá lidská 
rozhodnutí, 
jsou zpravidla 
chybná lidská 
rozhodnutí... 
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2. Disciplína denního stanovování cíl

Zam ení a koncentrace jsou základními kvalitami pro úsp ch.  

a) Za te se sami sebe ptát: „ eho chci ve svém život  skute  dosáhnout?“ Pokládejte si tuto otázku znovu a 

znovu dokud nedostanete jasnou a istou odpov , která s Vámi hluboce rezonuje. 

b) edstavte si, že byste náhle m li k dispozici 10 milión  dolar , ale pouze dalších 10 let života. Co byste 

bezprost edn  ve svém život  zm nili?  

c) edstavte si, že nemáte žádná omenezení. P edstavte si, že byste mohli mávnout kouzelnou h lkou a mít 

všechen as, peníze, vzd lání a zkušenosti, které byste cht li, všechny kontakty, které si myslíte, že 

pot ebujete k dosažení svých cíl ... Co byste tedy d lali?  

d) Kupte si poznámkový blok a pište do n j každý den. Za te tím, že si napíšete 10 cíl  v p ítomném, 

pozitivním a osobním asovém tvaru. Za te každý cíl se slovem „já“, které je následováno slovesem. 

Nap íklad m žete napsat: „Vyd lám extra 40000CZK do 31. b ezna 2013.“ 

e) Každý den od té doby, co odstartujete toto cvi ení, p epište svých 10 cíl  v p ítomném ase takovým 

zp sobem, jako byste jich již dosáhli a pod lte se o tento sv j úsp ch s n kým jiným. epište své cíle bez 
toho, abyste se dívali na p edchozí stranu. P epište je zpam ti. Sledujte je, jak rostou, rozvíjí se a m ní 

v pr hu asu tak, jak je každý den p episujete.  

Mnoho lidí potvrdilo, že disciplína denního stanovování cíl  transformovala jejich životy mnohem rychleji, než si to 

bec kdy byli schopni p edstavit.  

Vyzkoušejte to také... 
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3. Disciplína denního ízení asu (Timemanagement):

Pravidlo: "Každá minuta strávená nad plánováním šet í 10 minut p i realizaci.“ ím více plánujete, tím lépe 

používáte sv j as a tím také více v cí dosáhnete... 

a) Za nete seznamem všeho, co pot ebuje a musíte ud lat. Nejlepší as pro, kdy byste tento seznam, který 

obsahuje denní úkoly, m li sestavit, je ve er p edtím, než má dojít k jejich realizaci, díky emuž Vaše 

podv domí na t chto úkolech m že pracovat zatímco spíte. 

b) Další den organizujte dané úkoly podle priority d íve než za nete pracovat.  

c) Praktikujte pravidlo 80/20, které íká, že 80% Vašich výsledk  p ijde z 20% Vaší aktivity. Které úkoly na 

Vašem seznamu jsou tedy t mi 20%, kterým byste se m li v novat? 

d) Použijte metodu ABCDE k tomu, abyste si stanovili priority – tato 

metoda je založena na tom, že zvážíte všechny d sledky, které 

plynou z toho, zda dané aktivity i úkoly d lat budete i nebudete. 

A = Musí se to ud lat - bude to mít závažné d sledky, pokud by 

lo dojít k nedokon ení daného úkolu 

B = lo by se to ud lat - mírné d sledky pokud nedojde k 

dokon ení  

C = Bylo by p kné to ud lat - nemá žádné d sledky pokud 

nedojde k dokon ení daného úkolu 

D = Delegování - všechno, co m žete, jednoduše delegujte 

E = Odstra te - vše, co m žete, ze svých úkol  odstra te, abyste si uvolnili ruce a m li více asu 

(samoz ejm  s ohledem na kategorie A, B) 

e) Nyní organizujte sv j seznam úkol  podle klí e A-1, A-2, A-3, B-1, B-2, C-1 a tak dále... Což tedy znamená, že 

pro tento p ípad existují 3 úkoly, které se prost  musí ud lat, 2 úkoly, které by se m ly ud lat a jeden, o 

kterém víte, že by to bylo p kné, pokud byste jej zvládli. (Ve Vašem konkrétním p ípad  to m že být jinak...) 

f) Za te úkolem A-1 jako první v cí, kterou ráno ud láte...  

g) Ukázn te se a prokažte svou sebedisciplínu tím, že se budete cílev dom  soust edit na sv j A-1 úkol do té 
doby, dokud nebude 100% dokon en. 

h) Disciplína dobrého time managementu se ší í do všech možných r zných obor  lidské innosti, protože to má 

bezprost ední p ínos na získání lepších výsledk , a dlouhodobou návratnost, pokud jde o kvalitu a velikost 

Vašeho celoživotního díla. 

Disciplína 
dobrého time 
managementu 
rozši uje 
všechny další 
disciplíny... 



7 

4. Disciplína odvahy:

Odvaha vyžaduje donutit sama sebe ud lat to, co byste m li ud lat, v pr hu toho, co se u íte zacházet se svými 

strachy namísto toho, abyste se jim jen jednoduše snažili vyhnout. Jinými slovy, že se vzdáte d íve než se  by  jen 

pokusíte ud lat krok navzdory svým strach m... 

a) Nejv tší p ekážkou úsp chu v život  je strach ze selhání vyjád ený v emocích a pocitech, které na Vás k í: 

„Já nem žu! Já nem žu! Já nem žu!“ 

b) Kuráž je op t zvyk, který se vytvá í tak, že cvi íte svou kuráž / odvahu vždy, kdykoliv je to pot eba.  

c) Jak ekl Ralph W. Emerson: „ lejte v ci, které ve Vás vzbuzují strach a m žete si být jisti, že strach 
pomine.“ 

d) Ud lejte si zvyk z toho, že budete elit svým strach m rad ji místo toho, abyste si vytvo ili zvyk, že se svým 

strach m budete pouze vyhýbat. Budete-li svým strach m elit, pohnete se ve svém život  kup edu – zvlášt  

pak, pokud jde o strachy zp sobené jinými lidmi nebo situacemi...  

Strach se stane menším a Vy se stanete siln jším a odvážn jším.   

Budete-li uhýbat a snažit se svým strach m utéct, postupn  jich budete mít více a víc a také budete mít mén  

a mén  místa, kam budete moci uhnout... 

e) Opakujte si v tu, která Vám pom že zrušit Váš strach: „Mohu to ud lat! Zvládnu to! Dokážu to!“ Znovu a 

znovu a znovu si tyto v ty sami k sob  pronášejte, protože Vám pomohou budovat Vaši odvahu a sebed ru. 

f) Identifikujte jeden strach ve svém život  a potom sami sebe ukázn te tak, abyste jej postupn  krok za krokem 

ekonali tím, že mu budete elit a d lat cokoliv, co je pot eba, abyste jej p ekonali tak rychle, jak jen je 

možné.  

g) Odm na za identifikaci strachu a jeho následnému elení a p ekonání je obrovská. Získáte tím odvahu a 

sebed ru, která do Vašeho života za ne v neuv itelném množství proudit a tím se budete schopni 

postupn  vypo ádat s každou situací, která ve Vás sou asné pocity strachu vyvolává a brání Vám naplno 

roztáhnout k ídla... 
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5. Disciplína excelentních zvyk pro zlepšení zdraví:

Vašim cílem by m lo být žít do 100 let ve skv lé fyzické kondici... 

a) Navrhn te a p edstavte si své ideální t lo. Jak by Vaše t lo vypadalo, kdyby bylo perfektní tak, jak sami 

uznáváte za vhodné, abyste si sami sebe vážili a m li se v úct . To je Váš cíl. 

b) Klí  ke zdraví a životu v dobré pohod  lze shrnout do p ti slov: "Jezte mén  a více se pohybujte." 

c) Vytvo te si zvyk každý den cvi it, dokonce i kdyby to m lo být pouze to, že jdete na procházku. Cvi ení je 

nejlepší ráno, bezprost edn  poté, co se vzbudíte – tedy p edtím, než m žete za ít p emýšlet o tom, zda je to 

dobrý nápad, i nikoliv.  

Pokud to budete d lat po následujících 21 dní, stane se to neodmyslitelnou sou ástí Vaší denní rutiny po 

zbytek Vašeho života. 

d) Eliminujte na co možná nejmenší množství 3 bílé jedy: bílou mouku, cukr a s l. 

e) Jezte více salát  a více lehkých jídel. Vyzkoušejte také polovi ní porce a více a déle své jídlo kousat (15-20 

ežvýknutí) než jej polknete. Jezte nejpozd ji 3-4 hodiny p edtím než jdete spát.  

f) Cho te na pravidelná léka ská vyšet ení. M žete tak sami sob  p idat n kolik let co se tý e délky života. 

g) Použijte metodu Michaela Jordona: „Prost  to ud lej!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

6. Disciplína pravidelného šet ení investování:

Rozhodn te se, že se dostanete z dluh , z stanete mimo jakékoliv další dluhy a stanete se finan  nezávislými... 

Vaším cílem a cílem každého, kdo chce být finan  úsp šný, by m lo být 

dosáhnout finan ní nezávislosti tak rychle, jak jen je to možné. To 

vyžaduje neustálou finan ní disciplínu ohledn  každé koruny (eura), kterou 

vyd láte.  

Klí em k úsp chu je první krok, kdy byst m li být schopni šet it 10%, 15% 

a nebo dokonce 20% svého m sí ního p íjmu po zbytek svého života... 

a) Protože jste pravd podobn  práv  te  v dluzích, za te šet it 1% 

svého celkového p íjmu a disciplinujte sami sebe žít tak, abyste byli 

schopni vyjít se zbylými 99%. 

b) Zvyšte množství m sí ních úspor z 1% na 2% a pak dále na 3% 

nebo 5%  - nakonec se tak postupn  dostanete na 10% i 15%. 

Disciplinujte sami sebe, abyste žili v rovnováze...   

c) einstalujte své vnit ní nastavení z „užívám si utrácení“ na „užívám si spo ení“... 

d) Odkládejte velké nákupy alespo  o 30dní – v tšina nákupních rozhodnutí se d je na základ  emocí. Zkuste 

tedy odložit velké nákupy, o kterých se práv  te  rozhodujete, pravd podobn  neutratíte tolik...  

e) Zkoumejte d íve než investujete. Dv  t etiny úsp chu p i investování pochází z vyhýbání se chybám. V prvé 

ad  investujte p inejmenším tolik asu studiu dané investice jako investujete samotnému vyd lání pen z. 

f) Pla te v hotovosti za tolik v cí, za kolik je jen možné. Zbavte se své kreditní karty, pokud nejste dostate  

disciplinovaní, abyste své nákupy splatili do té doby, do které máte. Pokud platíte v hotovosti, ástka, kterou 

takto musíte zaplatit, pro Vás bude mnohem reáln jší a pravd podobn  i bolestiv jší k úhrad  než p i nákupu 

na kartu. 

g) Pamatujte na tento výrok a sta te se velkými: "Pokud nejste schopni šet it peníze, nejsou ve Vás semena 

velikosti..." (W. Clement Stone) 

 

 

 

 

 

Klí em k 
úsp chu je, 
pokud budete 
schopni ušet it 
10%, 15% a 
dokonce 20% 
svého p íjmu 
po zbytek 
svého života... 
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7. Disciplína usilovné práce:

Cíl: Získejte v hlas jako tvrd  a usilovn  pracující lov k...  

ím usilovn ji budete pracovat, tím v tší št stí budete mít“ – Thomas Jefferson 

a) Pr rný pracovní týden je 40 hodin týdn .  

b) Pr rná osoba mrhá 50% svého pracovního dne ne inným klábosením se spolupracovníky, prodlouženými 

pauzami na kafe, ob dy, ešením osobních záležitostí, etbou novin a surfováním na internetu...   

c) Pravidlo, které je pro Vaše výkony zlaté: Pracujte celou dobu, co jste na pracovišti! 

d) Za te o hodinu d íve než všichni ostatní a bezprost edn  se pus te do práce.  

e) Pracujte tvrd ji p es ob d a pracujte celý den. Neztrácejte zbyte as. Pamatujte, že se n kam chcete 

dostat. 

f) Pracujte o hodinu déle. Bu te posledními, kte í opoušt jí své pracovišt . Použijte tento as k uklizení svého 

pracovišt  a k plánování p íštího dne. T i extra hodiny v jednom dni se prom ní v 6-8 produktivních hodin, 

které p inesou extra výsledky... 

g) Ptejte se sami sebe: „Jaká innost je v tuto chvíli nejlepším využitím mého drahocenného asu?“ Jakoukoliv 

získáte odpov , pracujte na daném úkolu každou hodinu svého pracovního dne.  

h) Pokud jste od svých úkol  nenadále rozptýleni i vyrušeni, opakujte sami pro sebe: „Zp t do práce! Zp t do 

práce! Zp t do práce!“ 
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8. Disciplína kontinuálního vzd lávání:

„Abyste mohli více vyd lávat, pot ebujete se toho více nau it.“ 

Jim Rowan ekl: "Pracuj p inejmenším tak tvrd  na sob  samém, jako pracuješ na svém projektu/práci/podnikání." 

a) te lánky a knihy, které souvisí s Vaší profesí – každý den minimáln  30-60minut. To znamená, že takto 

tete knihu týdn , jinými slovy 50 knih ro . 

b) Poslouchejte CD nahrávky ve svém aut  vždy, když se p esunujete z místa na místo. To je p ibližn  500-1000 

hodin za rok, kdy m žete studovat cokoliv, co si p ejete a v em se chcete stát skute nými mistry! 

c) Navšt vujte seminá e a kurzy, které po ádají experti ve Vaší profesní oblasti. Jedna myšlenka z jednoho kurzu 

Vám m že ušet it roky tvrdé a zbyte né práce...  

d) Pr rný p íjem v USA se za jeden rok navyšuje o 3%. S pomocí složeného úroku dokáže pr rný lov k 

zdvojnásobit sv j p íjem každých 22 let. 

e) S dodate nými znalostmi a dovednostmi, které m žete aplikovat, získáte lepší výsledky a také navýšíte sv j 

íjem o 10%, 15% nebo dokonce o 25% v pr hu jednoho jediného roku.  

 10% navýšení v pr hu roku znamená, že sv j p íjem zdvojnásobíte v pr hu každých 7,2 let. 

 25% navýšení v pr hu roku pro Vás znamená, že sv j p íjem zdvojnásobíte v pr hu každých 2 let 

a 8-mi m síc ... 

f) Pracujte sami na sob  a vzd lávejte se tak, jako by na tom závisela Vaše budoucnost. Protože tomu tak 

skute  je.  
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9. Disciplína vytrvalosti:

Nejv tší test osobní disciplíny je, když vytrvale elíte nep ízni osudu a tla íte sami sebe kup edu k tomu, abyste 

dokon ili své úkoly na 100%, bez ohledu na to, jak se momentáln  cítíte.  

Kuráž i odvaha má dv ásti:  

1) První z nich je odvaha v bec za ít, odstartovat zm ny,  po 

kterých toužíte, zahájit innost bez jakékoliv záruky, že byste 

mohli mít úsp ch...  

2) Druhá ást odvahy je vytrvat, když se cítíte zklamaní, že se 

Vám nepovedlo to, co jste cht li a máte chu  skon it.  

a) Vaše vytrvalost je m ítkem Vaší víry v sebe sama a v to, co d láte. 

b) ím více v íte v dobro a správnost toho, co d láte, tím déle budete schopni vytrvat.  

c) ím více vytrváte, tím více se bude zv tšovat Vaše víra ve Vás samotné a v to, co d láte. Tyto principy jsou 

oboustranné! 

d) Vytrvalost je vlastn  osobní disciplína v akci.  

e) Osobní disciplína vede k sebeúct , k v tší osobní síle, která vede k v tší vytrvalosti, což vede k ješt  v tší 

sebekázni po vzestupné spirále. 

f) „Vytrvalost pat í k charakteru každé ženy i muže, tak jako pat í uhlík k oceli.“ – Napoleon Hill 

g) Sami ze sebe vlastn  vytvo íte lepšího a siln jšího lov ka, pokud vytrváte práv  v dob , kdy cítíte, že byste 

se na všechno nejrad ji vykašlali a skon ili.  

Pokud to ud láte, pak p evezmete kompletní kontrolu nad rozvojem svého vlastního charakteru. A nakonec se 

stanete absolutn  nezastavitelnými...  

 

 

 

 

 

 

Vytrvalost je 
vlastn  osobní 
disciplína v 
akci. 
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10. ínosy plynoucí praktikování osobní disciplíny

každé oblasti Vašeho života...

1) Zvyk osobní disciplíny prakticky zaru uje, že budete mít v život  úsp ch – a to jak z pohledu svého 

osobního života, tak z pohledu vztah  s ostatními lidmi a života pracovního. 

2) Dokon íte toho více, rychleji a ve vyšší kvalit , pokud budete praktikovat disciplínu v r zných oblastech 

života než s kteroukoliv jinou dovedností.  

3) Budete placeni více a povyšování rychleji.  

4) Budete zažívat vyšší v domí osobní kontroly, sebed ry a osobní síly. 

5) Sebedisciplína je klí em k vyšší sebeúct , respektu sama k sob  a osobní hrdosti.  

6) ím v tší je Vaše sebedisciplína, tím v tší je Vaše sebed ra a tím nižší bude Váš strach ze selhání a 

odmítnutí. Nic Vás nezastaví...  

7) S osobní disciplínou budete mít dostate  silný charakter k tomu, abyste p ekonali všechny p ekážky do 

té doby, dokud prost  neusp jete.  

Za te dnes s praktikováním osobní disciplíny v každé oblasti svého života. Bu te vytrvalí a praktikujte osobní 

disciplínu každý den do té doby, dokud se nestane Vašim automatickým zvykem, který je pro Vás tak jednoduchý a 

irozený, jako když dýcháte...  

Vaše skv lá budoucnost je garantována! 

Na Vaše Mistrovství... 
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Kdo je Brian Tracy?

Brian Tracy je p edseda p edstavenstva a generální editel spole nosti Brian Tracy 
International, spole nosti specializující se na vzd lávání a rozvoj jednotlivc  a 
organizací. 

Brian je také zakladatelem iLearningGlobal, preeminent on-line Business Vzd lávací 
portál na sv . Brian v cíl je pomoci vám dosáhnout osobních a podnikatelských cíl  
rychleji a jednodušeji, než si v bec kdy dokážete p edstavit. 

Brian Tracy konzultoval s již více než 1000 firmami a mluvil k více než 5.000.000 lidí 
ve více než 5.000 rozhovorech a seminá ích jak po celém území USA a Kanady, ale i 
v dalších 40-ti zemích po celém sv . Jako hlavní ník každoro  osloví více než 
250.000 lidí ro . 

Již více než 30 let studuje, zkoumá, slovem i písmem oblasti lidského zájmu, jako je 
ekonomika, historie, obchod, filozofie a psychologie. Je nejprodávan jší autor s více 
než 50-ti knihami, které byly p eloženy do desítek jazyk  po celém sv . 

Napsal a produkoval více než 500 audio program  a video program , v etn  
celosv tov  nejprodávan jší 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, 
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. P 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  



15 

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  


