
 



7 Ztracených TAJEMSTVÍ Úspěchu 
Jak Překonat Krizi & Získat Náskok  
Před Konkurenci...  

 
Tento výňatek pochází ze skvělé knihy...  
 
Jestliže už jste někdy dříve četli jakoukouliv knihu od 
Joe Vitaleho, tak víte, že každá jeho kniha je naprosto 
vášnivá.  
 
Neméně vášnivá je i jeho kniha 7 Ztracených 
TAJEMSTVÍ Úspěchu Jak Překonat Krizi & Získat 
Náskok Před Konkurenci...  
 
Tato kniha je plná nadčasových, inspirativních, 
vnímavých silných a upřímných myšlenek, které kdysi 
vyslovil dějinami zapomenutý génius Bruce Barton.  
 
Ve třicátých letech minulého století mu říkali mesiáš 
byznysu, protože Americe pomohl vyváznout z Velké 
hospodářské krize.  
 
Joe Vitale rozvíjí jeho dílo tak, aby je bylo možno 
využít při překonávání nynější ekonomické recese.  
 
Každá ze šestnácti kapitol je velkým poučením, 
tentokrát o životě v konkurenci a úspěchu v podnikání. 
 



Vrhněme se rovnou na to a začněme jednoduchým 
uvědoměním...  

 
 

Je POTŘEBA INZEROVAT svůj produkt či službu. 
 
Nemůžete dnes inzerovat a zítra přestat 
Nemluvíte na masové schůzi. Mluvíte k průvodu 
 

Bruce Barton 1930 
 
 

A proto budete mít reklamu, at´ chcete nebo ne!  
Budete ji mít, protože ji potřebujete, pokud chcete 
uspět. 
 
Můžete si dovolit riskovat, že bude všechna Vaše 
publicita vycházet ze zdrojů, které nemáte pod 
kontrolou ?? 
 
 Každý den se rodí nový člověk. 
 Každý den někdo dosáhl věku plnoletosti. 
 Každý den je poptávka po Vašem zboží. 

 
 
Pokud však neinzerujete, nikdo o Vás neví a tím pádem 
si nikdo nekoupí Váš Výrobek. 
 
Proto musíte INZEROVAT VŽDY. 
Dnes existuje mnoho možností, jak to udělat. Inzerujte. 
První Tajemství: 



Odhalte podnikání jak jej nikdo nezná. 
 
Podívejte se na hlubší význam Vašeho produktu. 
 
Kosmetika se prodává ne z důvodu rtěnek, 
ale z důvodu krásy žen a sexu. 
 
Doplňky stravy se prodávají, protože lidé chtějí mít 
dostatek energie, chtějí být vitální, chtějí předcházet 
civilizačním nemocem nebo prostě chtějí snížit 
negativní důsledky stresu. 
 
Hledejte klientelu mezi lidmi kteří potřebuji Váš 
výrobek. A kteří se uvědomují, že jej potřebují.  
Zde nejrychleji získáte zákazníka, ale je zde také 
největší konkurence.  
 
Na druhou stranu.  
 
Pokud budete poskytovat nějaké řešení zdarma, nejen 
produkt za peníze, ale nějakou nižší variantu Vašeho 
placeného produktu, můžete tak k sobě přivábit lidi, 
kteří „ochutnají něco z Vaší kuchyně“, ale protože 
s Vámi získali dobrou zkušenost, později si něco mohou 
koupit a vyberou si Vás.  
 
 
 
 
 
 



Druhé Tajemství: 
Využijte ve svém Podnikání a Inzerci Boha 
 
Firmy vždycky využívají ve svých reklamách celebrity, 
protože celebrity jsou pro nás jakýmisi bohy. 
Známe je, milujeme je a vážíme si jich. 
 
Pokud si myslíte, že Vaše oblíbená hvězda používá 
určitý výrobek, spíš si ho koupíte. Budete následovat 
svého boha až do obchodu. 
 
Uvedu můj případ: 
 
Mým určitým (bohem) je Joe Vitale. 
Autor mnoha bestselleru, hvězda filmu The Secret… 
 
Tyto informace které zde píšu, vychází právě z jeho 
knihy. Která vypráví o Bruce Bartonovi. 
 
 O muži, který potřásl rukou z US prezidenty. 
 O muži, který tvrdil že podnikání je dílo Ježíše. 
 O muži, který dokázal, vydělat firmám obrovské 

peníze, díky excelentní reklamě. 
 
Bruce Barton se stal zapomenutou legendou reklamního 
světa. 
 
Každý člověk ve vysokém postavení v hloubi duše 
ví, jak velkou roli v jeho vzestupu sehrály síly, 
které stojí úplně mimo něj.  

-- Bruce Barton, 1928 



 
Třetí  Tajemství:  
Mluvte v podobenstvích. 
 
Peníze mají zvrhlý zvyk vyhýbat se těm, kdo je příliš 
pronásledují, a přilnou k lidem, kteří na ně aspoň zčásti 
vůbec nedbají. 

-- Bruce Barton, 1928 
 

Podobenství není nic jiného než příběh. 
Vyprávění příběhů je důležité – lidé milují poslouchat 
příběhy a také si je mnohem lépe pamatují.  
  
Kdybych vám řekl: V těchto botách bude Vaším nohám 
lépe, pokrčíte rameny a jdete dál. 
 
Když vám ale budu vyprávět o tom, jak mě kdysi bolely 
nohy tak strašně, že jsem v noci v posteli plakal, a jak 
jsem jednoho dne objevil tyhle úžasné boty, ve kterých 
se mi chodilo jako na vzduchových polštářích, zbystříte 
a vyslechnete mě. 
 
Proč? Protože jsem vám vyprávěl příběh. 
 
Změna myšlení: 
 
Změnou myšlení se z anglických nevolníků stala 
Cromwellova neporazitelná armáda. Změnou myšlení 
změnila hrstka rybářů z Palestiny dějiny lidstva. 
 

-- Bruce Barton, 1920 
 



Čtvrté Tajemství:  
Dodejte jim odvahu k cestě vzhůru 
 
Lidé jsou, jací jsou. A když si to přiznáte, urazili jste 
dlouhý kus cesty ke klidu a vyrovnanosti. 

 
-- Bruce Barton, 1925 

 
 
Bartonovy reklamy byly vždy pozitivní a povznášející 
(když nebyly pak často neuspěly) 
 
Vyzívejte lidi. Dejte jim nějakou výzvu. 
Ale neuražte je !! 
 
Příběh od Joe Vitala: 
 
Nedávno mi volala kamarádka. Otevírá nový podnik, 
starožitnictví, a chtěla vědět, jak využit tuto Bartonovu 
strategii, aby přesvědčila lidi zúčastnit se její velké premiéry. 
 
Říkala: Co mám napsat na pozvánky, aby je to přimělo přijít? 
 
Navrhl jsem jí titulek: Patříte k těm nemnoha lidem, 
kteří dovedou ocenit hodnotu vzácných sbírek? 
 
Očividně to lidí vyzývalo, ale neuráželo. 
 
Všichni chceme patřit k nějaké exkluzivní skupině. 
 
Lichotí to egu. Jen musíte být opatrní, abyste takovou 
výzvou někomu neuštědřili políček. 



Páté Tajemství: 
Jeden prvek, který chybí většině 
 
Jsem přesvědčen, že veřejnost má šestý smysl, jimž 
vypátrá každou neupřímnost, a strašně riskujeme, pokud 
se pokoušíme přimět jiné lidi uvěřit něčemu, v co sami 
nevěříme. Náš hřích nás sám jaksi odhalí. 
 

-- Bruce Barton, 1925 
 

 
Bartonovo psaní v sobě mělo prvek, který většina 
ostatních reklam z dvacátých až čtyřicátých let 
minulého století postrádala: upřímnost. 
 
Bartonovy inzeráty přicházely s lidským, podnětným a 
přátelským tónem, kterému lidé důvěřovali. 
 
Tajemstvím byla Bartonova vlastní upřímná víra v to, 
co prodával. 
 
Pokud nějaký produkt nebo službu sám nepodporoval, 
nepsal o nich. Protože věděl, že by neuspěl. 
 
Když je ale podpořil, pak byla jeho opravdovost znát. 
 
Nebožtík John Caples byl mistrem v psaní reklam.  
Všechny jeho knihy jsou klasikou (a stojí za přečtení)  
 
Koho Caples považoval za lepšího, než byl sám?  
Bruce Bartona! 
 



John Caples prohlásil:  
 
Barton měl tří věci, které musí mít každý spisovatel: 
 

1. upřímnost,  
2. upřímnost,  
3. upřímnost. 

 
Zvláštní je, že Caplesovi žáci nesouhlasí s tím že 
upřimnost je nezbytná. Tento postoj čpí podomním 
obchodníkem, který prodává magické elixíry. 
 
Bez upřímnosti zákazníkům lžete. 
To je chyba. 
 
Proto by jste neměli prodávat zboží v které sami 
nevěříte. Nejenom z morálního hlediska. 
Ale taky z toho že faleš je snadno odhalitelná. 
 
Proto si zapamatujte POCTIVOST PRODÁVÁ 
 
Reklamy, které přesvědčí lidi, aby jednali, jsou napsány 
lidmi, kteří mají nehynoucí úctu k inteligenci svých 
čtenářů a jsou sami hluboce přesvědčeni o kvalitách 
zboží, které mají na prodej. 

 
-- Bruce Barton,, 1924 

 
 
 
 
 



Šesté Tajemství:  
Rozdávejte se 
 
Pokud člověk dělá něco pro druhé, až se to stane 
víceméně návykem, který si ani neuvědomuje, pak se 
všechny dobré síly vesmíru sešikují za ním a za vším, 
do čeho se pustí. 

-- Bruce Barton, 1927 
 
Peníze jsou jen vedlejší produkt: 
Bruce Barton byl velký filantrop. Věnoval čas, energii a 
peníze na nejrozmanitější cíle. Když Barton roku 1967 
zemřel, měl jeho majetek hodnotu 2,8 milionu dolaru. 
 
Barton nestrávil svůj život v honbě za penězi a rozdával 
se na všechny strany kde viděl jasný cíl. 
 
Spolupráce: 
 
Největší vzdělávací sílou v moderním životě je reklama. 
Řekl jsem jednou venkovskému doktorovi: Ve městě je vás pět 
doktorů, kolik vyděláváte? 
Odpověděl: Dva hladoví a ostatní tři jen tak vyjdou.  
Řekl jsem: Existuje mezi vámi nějaká spolupráce?  
On odvětil: Ani za život. Sotva se odvážím vzít si dovolenou, 
protože se bojím, aby mi ostatní doktoři nepřebrali pacienty.  
Já na to: Kdybyste se spojili a utratili každý týden trochu peněz 
za inzerci v níž byste přesvědčili tuto obec o nutnosti 
podstoupit každoročně nebo každého půl roku prohlídku, 
kdybyste přesvědčili obec o významu řádné zubní péče ve 
školách a zavedli pravidelný zdravotní dozor nad dětmi ve 
školách, všichni byste vydělavali víc peněz a obec by vám byla 
neskonale zavázana. -- Bruce Barton, Mistři reklamních textů, 1925 



Sedmé Tajemství:  
Naostřete si svůj nůž 
 
Když projdeme změnou – prošli jsme. 

-- Bruce Barton, 1921 
 
Barton nebyl výjimka.  
Říká se, že pokud šlo o psaní, byl puntičkář.  
Vždycky chtěl mít text úsporný. 
Vyprávěl se vtip, že až zemře bude mít na náhrobku 
napsáno: Text by měl byt kratší. 
 
Zjednodušte a zhutněte své reklamy, své proslovy, 
dopisy i schůze, až budou praskat ve švech. 
 
Heslem je stručnost.  
Za občanské války promluvili během téhož odpoledne 
v Gettysburgu dva muži, napsal roku 1920 Barton.  
 
Jeden muž – čelný řečník své doby – pronesl velký 
projev. Druhý řečník přečetl z kousku papíru necelých 
300 slov. 
 
Jeho proslov – Lincolnova řeč u Gettysburgu 
 – bude žit věčně. I Lincoln znal sílu několika málo 
dobře vytesaných slov. 
 
 
 
 
 
 



Chytré reklamy 
Až příliš mnoho podnikatelů obdivuje zdánlivě kreativní 
reklamy, místo aby se ptali, jestli jim ta reklama 
přitáhne obchody. Roztomilost a vynalézavost obvykle 
nefungují. 
 
Reklamy na automobily Isuzu z roku 1991 jsou toho 
dokonalým příkladem. 
 
Reklamy dostávaly ceny za svůj humor a originalitu. 
Ale prodávaly auta? Ne. Isuzu bylo v počtu prodaných 
vozů často na posledním místě 
 
Měli byste se zaměřit na inzeráty které fungují – na 
inzeráty, které dosahují žádoucích výsledků To se stane, 
když naostříte nůž přesvědčivosti. 
 
Lidé si obvykle při pohledu na reklamu kladou 
(podvědomě) tři základní otázky: 
 
Koho to zajímá? No a co? Co je na tom pro mě? 
 
Když jsem pracoval na titulu pro tuto knihu, říkal jsem 
si, že ji nazvu Tajemství Bruce Bartona. 
 
Jenže lidé by si řekli: Koho to zajímá? 
Protože si Bartona nepamatují. 
 
Pak mě napadlo, že bych zkusil 
Strategie zapomenutého reklamního agenta. 
Ale lidé by si říkali: Co je na tom pro mě? 
 



Také sem si myslel, že bych dal knize titul: 
 
Životopis Bruce Bartona. 
Ale lidé by si řekli: No a co? 
 
Protože nevědí, kdo to byl Barton. 
Současný titul hovoří k tomu, co lidé chtějí. 
Nabroušením nože jsem dokázal připadnout na mnohem 
působivější titul. 
 
Léčebné nože: 
Protože při představě nože by vás mohlo zamrazit, 
dovolte, abych vám řekl, proč ten pojem používám. 
 
Nůž může řezat. Nůž může zabíjet. 
Ale nuž může také léčit. 
 
Chirurgové vám pomocí nožů pomáhají žít. 
 
Naostřete si nůž neznamená připravit se k mrzačení 
zákazníků. 
 
Znamená to připravit se sloužit svým zákazníkům tím, 
že vybrousíte své reklamy a marketingové strategie tak, 
aby dosáhly toho, co od nich chcete:  
 
Přinesly nové obchody. 
 
Protože pamatujte – čím více budete v zisku, tím více 
můžete investovat, sloužit a pomáhat. Bez zisku 
nepřežijete a Vaši zákazníci nedostanou Vaši péči.  
 



Sedm ztracených tajemství snadno a rychle: 
 
První tajemství: Odhalte podnikání, jak ho nikdo nezná. 
Co opravdu jste v oblasti podnikání? 
Jaké univerzální potřeby naplňujete? 
Snažte se vidět i to, co není hned nasnadě. 
 
Druhé tajemství: Využijte Boha 
Dokážete se etablovat jako expert ve své oblasti? 
Dokážete napsat knihu o své službě zákazníkům? 
 
Třetí tajemství:Mluvte v podobenstvích 
Jaké jsou vaše příběhy? Kdo u vás nakoupil a pak prosperoval 
nebo se změnil? Naučte se používat vypravěčské metody. 
 
Čtvrté tajemství:Dodejte jim odvahu k cestě vzhůru 
Jak můžete předložit svým zákazníkům výzvu, aniž byste je 
uráželi? 
 
Páté tajemství:Jeden prvek, který chybí 
Věříte upřímně v to, co děláte a prodáváte? Pokud ne, proč? 
 
Šesté tajemství: Rozdávejte se 
Co dáváte svým klientům a světu? 
 
Sedmé tajemství: Naostřete si nůž 
Vybrušujete své psaní a své inzeráty, dokud nejsou dokonalé? 
Jděte spíš za efektivitou než za vtipností. 
Vybrušujete i sami sebe? 
 
 
Z knihy: Sedm ztracených tajemství úspěchu  
(Joe Vitale) 


