


| PŘEDMLUVA:
Podstatnou část našeho života, zejména toho, kdy máme nejvíce 

otevřenou hlavu, kdy jsme nejvíce kreativní a přirozeně sníme, strávíme 
v instituci, která nás má vzdělávat a připravit do života. Přesně tak mluví 
o našem dětství, resp. počátku dospělosti a instituci, kterou nazýváme škola.

 
Každý z nás, kdo absolvoval základní školní docházku ve škole, strávil cca 

10 tisíc hodin. Pokud jste dále pokračovali na střední školu, a já vím, že drtivá 
většina z vás ano, připočítejte si ještě dalších cca 5 tisíc hodin navíc.

 
Co říkáte na ta čísla? Mě upřímně zamrazilo. Mezi šestým a zhruba 

osmnáctým rokem našeho života investujeme (nevědomě) cca 15 tisíc hodin 
času, abychom získali znalosti a dovednosti, které nás připraví na dalších 
60 let, tedy na život.

 
A teď přichází ta klíčová otázka. Opravdu mě těch 15 tisíc hodin ve škole 

připravilo správně?
 
Nebo stejně jako já cítíte, že vám něco chybí? Že Pythagorovu větu 

v životě tolik potřebovat nebudu? Že nejrůznější vzorečky, jak si spočítat 
přesný obsah kyslíku v místnosti mi v životě nepomohou? Nebo prostě jen, 
že se mě ve škole nikdo nikdy nezeptal, proč jsem tady a co chci v životě 
dokázat? A pokud se zeptal, proč mi nikdo nikdy nevysvětlil, jak se tam, kam 
chci, mohu dostat? Co k tomu budu potřebovat a jak na tom mám pracovat?

 
Pokud se ptáte na podobné otázky, anebo vám podvědomě něco chybí, 

vy to víte, ale nedokážete to přesně popsat. Pak je dost možná tato kniha 
určena právě pro vás.

 
V této knize si ukážeme funkční principy proaktivních lidí, kteří převzali 

odpovědnost za vlastní život. Jak už jste si určitě domysleli, nebylo to díky 
tomu, co se naučili ve škole, ale právě díky principům, které si postupně 
osvojili v každodenní realitě, pojmenovali je a hlavně je sdíleli dál. Právě 
o nich bude za chvilku řeč.

 
Než se do toho pustíme, jedno varování! Všechny zde popsané principy 

fungují. Můžete od nich očekávat obrovskou pomoc a podporu v životě 
a zejména ve zlomových situacích, které vždy přijdou. Co je ale tou 
nejpodstatnější částí? Je to uvedení těchto principů do vaší každodenní 
reality, protože pokud tohle neuděláte, nestane se bohužel vůbec nic. Proto 
první doporučení. Principy si osvojte, pracujte s nimi a posilujte je, protože 
jenom tak, bude mít čas strávený s touto knihou smysl.

 
Přeji příjemné a smysluplné čtení.



 

| ÚVOD
 
Sedím ve své kanceláři v ČEZu a koukám se ven z okna. Právě začíná rok 

2014. Na dveřích kanceláře mám matný pozinkovaný štítek se svým jménem, 
a hlavně s vytouženou pozicí manažera. S pozicí, na které jsem denně makal, 
a kterou jsem získal za 3 roky působení tady. Paradoxně přes všechny ty 
výhody, benefity a významný společenský status, mi něco chybí. Něco, 
o čem drtivá většina lidí v životě nikdy přemýšlet nebude. Já to, ale potřebuji 
mít, cítím to všude uvnitř sebe, protože je to pro mě klíčový motivační 
faktor, který mě žene dopředu. Ale v tuhle chvíli mi chybí, nemám ho. To, co 
postrádám je komplexní smysl života.

 
Pamatuji se, jak jsem se pousmál a položil si, pro mě, klíčovou otázku. 

„Má tohle všechno smysl? Opravdu je to přesně to, co chci do konce života 
dělat?“

 
Tahle, možná nenápadná, otázka spouští zásadní změnu v mém životě. 

Naplno si uvědomuji, že moje cesta a poslání není shodná s dalším 
působením v korporátním světě a budováním oslnivé kariéry, a proto dělám 
vědomou změnu. Opouštím korporátní svět a pouštím se do byznysu, znovu. 
Do podnikatelského světa a jsem skálopevně přesvědčený, že tentokrát 
uspěji. Téměř pět let strávených v ČEZu mě hodně naučilo a věřím, 
že zkušenosti, které jsem zde získal, naplno využiji.

 
Při tomhle ohlédnutí se zpět mě trochu mrazí. Víte proč? Protože se sám 

sebe ptám, zda bych tuhle změnu udělal znova? Samozřejmě, že ano. Mrazí 
mě, protože si vzpomínám na své začátky, chyby a přešlapy, a hlavně 
na svoji neznalost a naivitu. Kolik já udělal chyb, a především moje myšlení 
a nastavení. „Co to tenkrát bylo?“, říkám si. Ale to podstatné, co vám chci 
říci je, jak moc bych si přál znát od začátku principy, které vám ukážu v této 
knize. Jak moc bych si přál jim rozumět, a hlavně je mít osvojené, mít je 
na své straně.

 
Na „kdyby“ se nehraje, všechno má svůj důvod, a právě ten důvod, který já 

vidím u sebe je v tom, že tyhle principy můžu sepsat a předat je dále. Předat 
je dále někomu, kdo je ve stejné nebo podobné situaci. Jednoduše cítí, 
že něco není v pořádku, něco není, jak má být a dost možná, potřebuje 
udělat změnu nebo se posunout dále.

 
Tak pojďme na to, pojďme poznat principy, které nás ve škole nikdy neučili, 

ale které svojí podstatou a významem nám pomohou vytvořit přesně takový 
život, který chceme.

 
 



| 1. PRINCIP
PŘEVEZMĚTE ZODPOVĚDNOST
ZA SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT
 
Tohle je bezesporu ten nejdůležitější a nejpodstatnější princip, který když 

ovládneme, nám významně ulehčí naši další cestu a fungování.
 
Bez osvojení si tohoto principu se nikdy nikam nepohneme. Určitě to 

znáte u dětí. Dvě nebo tři děti si společně hrají a jedno z nich rozbije hračku 
nebo něco zkazí. Výjimečně dojde k situaci, že dítě, které to způsobilo přizná 
svou chybu. Většinou dojde k tom, že jedno dítě svaluje vinu na to druhé 
s účelem, aby hlavně označeným viníkem nezůstalo samo.

 
Bohužel takhle funguje většina naší dospělé společnosti. Nedokážeme 

převzít zodpovědnost za své jednání, prostě nedokážeme přiznat svoji chybu 
a raději se vymlouváme. Na lidi, kolegy, systém nebo okolnosti, jen hlavně, 
abychom to nakonec nebyli my, na koho zbyl ten černý Petr ten, kdo to 
po***l. Dokonce dost často sami sebe přesvědčíme, že to nebyla naše chyba, 
přesvědčíme se a žijeme v obrovském omylu, který nejvíce ubližuje nám 
samotným.

 
Právě tak to ale vše začíná. Pokud sám sebe dávám v situacích 

do role oběti okolností a druhých lidí, nikdy se mi nepodaří převzít za sebe 
zodpovědnost. Neustále budu obětí okolností, která nemůže nebo může 
velmi málo kontrolovat svůj život. Tohle není úplně skvělý výhled, co myslíte? 
Jde s tím udělat velmi jednoduchá věc.

 
V životě se nám dějí dva druhy situací:
1.  Situace, které můžeme ovlivnit (je jich 10 %)
2. Situace, které ovlivnit nemůžeme (zbývajících 90 %)
 
U situací, které můžeme ovlivnit je to jasné. Ale co dělat s těmi 90 %? Ta 

jednoduchá věc, to tajemství je v tom, že vždy můžeme ovlivnit náš postoj, 
resp. reakci na situace, které nemůžeme ovlivnit. Díky tomu získáváme i nad 
těmito situacemi kontrolu, která je klíčová.

 
Příkladem může být počasí. Rozhodneme se jít si zaběhat, ale venku 

zrovna hodně prší a je zima. Pokud jste obětí, řeknete si s největší 
pravděpodobností, že nikam nepůjdete, protože venku přece prší, je ukrutná 
zima a vy s tím nic neuděláte, i když byste si opravdu chtěli jít zaběhat. Jak 
se budete cítit? Rozhodně ne jako vítězové.

 
Nebo převezmete zodpovědnost a na situaci zareagujete tak, že si řeknete, 

že takové těžké podmínky jsou naopak perfektní a právě proto to uděláte. 



Díky tomu jste absolutně převzali kontrolu a uděláte něco, co 90 % lidí 
nedokáže. Jakmile se vrátíte, dostaví se vám úžasný pocit i přesto, že budete 
promoklí a zmrzlí.

 
Převzetí zodpovědnosti je klíčové zejména v procesu učení. Protože právě 

díky tomu, že si sami dokážeme přiznat, že jsme udělali chybu nebo něco 
mohli udělat lépe, jsme schopni se z této chyby poučit, tedy získat zkušenost 
a posunout se. Tahle dovednost, resp. tento princip je naprosto klíčový!

 
Velmi úspěšní lidé jsou v tomto ohledu mnohdy naprostí extrémisté. 

Proaktivitu, tedy zodpovědnost za vlastní život dotáhli do takové podoby, 
kdy přijali názor, že cokoli, co se v jejich realitě stane, ať už to pozitivního 
nebo to negativního, se děje právě díky nim samotným a díky jejich činům. 
Představte si to. Nemáte žádnou šanci svádět cokoliv co se vám stane 
na nikoho jiného!

 
Někdo vás například nabourá a vy se na tu situaci podíváte tak, že jste 

měli vyjet dříve nebo zastavit na tu oranžovou na posledním semaforu. 
Samozřejmě to není o podlézání a už vůbec ne, že v případech, kdy je jasná 
vina někoho jiného, budu brát vinu na sebe. To vůbec ne! Je to hlavně 
o našem postoji a mentálním nastavení.

 
Cvičení:
Pozn.: Přiznám se vám. Tyhle cvičení jsem do nedávna nedělal. Jakmile 

jsem s nimi začal, poznal jsem, jak velká chyba to byla, protože jsem z knihy 
nevytěžil maximum. Proto prosím, neopakujte moje chyby a cvičením v této 
knize věnujte pozornost a dále pokračujte vždy až ho dokončíte. Věřte mi, 
obrovsky se to vrátí.

 
Teď si ukážeme, jak tento princip trénovat. Je to obrovsky jednoduché, 

můžeme to dělat denně a popravdě, abychom si tento princip dokonale 
osvojili, bude to vyžadovat naši pozornost a trénink.

 
Vzpomeňte si na situaci, kterou jste nemohli ovlivnit. Může to být cokoliv. 

Někdo vám zrušil schůzku, někdo vás podvedl, někdo vás připravil o peníze. 
Cokoliv.

 
Ty situace si napište alespoň tři
a jak je budete mít, vzpomeňte si na tři věci:

1.  Jaká byla vaše reakce?
2. Co přesně vám běželo hlavou?
3. Jak jste se u toho cítili.
 
Jakmile tohle budete mít, vraťte se zpět do situace (ve vašich myšlenkách) 

a změňte vaše paradigma, resp. jak jste na situaci zareagovali. Změňte váš 
postoj tak, abyste převzali nad touto situací kontrolu a napište si:



4. Jak chci příště reagovat?
5. Co přesně mi poběží hlavou?
6. Jak se budu cítit?
 

Příklad:
Situace: Můj obchodní partner mě podvedl, připravil mě o peníze, a navíc 

mě pomluvil u našich zákazníků.
 
1. Jaká byla moje reakce?
Ve vzteku jsem mu napsal několik výhružných zpráv, protože mi nebral 

telefon.
 
2. Co přesně mi běželo hlavou?
Jak se mu pomstím, jak mu to všechno vrátím.
 
3. Jak jsem se cítil?
Cítil jsem obrovský vztek a zradu.
 
4. Jak chci příště reagovat?
Okamžitě vyhodnotit dopady této situace na moje další fungování 

a eliminovat další případné škody.
 
5. Co přesně mi běží hlavou?
Ještě, že se ukázal teď v pravém světle a odhalil svůj charakter, protože 

kdyby by to bylo déle, byl by tam daleko větší dopad na všem. Zároveň 
aspoň uvidím, kteří klienti jsou mi opravdu loajální.

 
6. Jak se budu cítit?
I když vím, že mě teď čeká několik nepříjemných dní díky jednání 

a vyřizování, jsem za tuhle zkušenost vděčný. Protože už dále nebudu ztrácet 
čas a věnovat pozornost člověku, který si to nezaslouží.

 

Osobní příběh: 
...píše se rok 2009.
 
1. dubna (ano, přesně na Apríla) zakládáme firmu, která má ovládnout 

online dění pokerových turnajů. Geniální myšlenka, geniální nápad a dva 
mladí nadšení kluci, kteří mají v očích dolary jako strýček Skrblík v kreslené 
pohádce Kačeři z Kačerova. Celý příběh téhle kapitoly mého života se dá 
nazvat „posralo se všechno, co mohlo.“ Nejsou úplně důležité detaily, ale co 
je důležité je právě mé paradigma.

 
Po této zkušenosti, absolutním „Fuck upu“ jsem se stylizoval do role 

oběti. Hledal jsem chybu ve všem, a hlavně ve všech ostatních. Cítil jsem se 
zrazený, zneužitý a s odstupem času mohu říci, že i po právu. Ale co jsem 



tím tenkrát získal? Vůbec nic, tedy kromě frustrace a pocitu absolutního 
zoufalce, který utratil svoje veškeré peníze a nemalou část peněz svých 
rodičů.

 
Píšu tyhle řádky a směji se sobě. Protože teď už vím, že ten problém byl 

hlavně ve mně. Nedokázal jsem za sebe převzít zodpovědnost. Všechno 
jsem mohl ovlivnit já! V první řadě jsem neměl chodit do byznysu, kterému 
nerozumím. Už vůbec jsem se neměl spojovat s lidmi, které jsem pořádně 
neznal, a hlavně jsem neměl být tak obrovsky „hrrrrrr“.

 
Teď už to vím a vlastně jsem si to uvědomil hodně brzo po této zkušenosti, 

kterou jsem doslova z absolutního „Fuck upu“ dokázal změnit na výbornou 
zkušenost, která mě v budoucnosti ochrání od mnohem větších ztrát 
peněz, a hlavně ztráty toho nejdůležitějšího co každý máme. Vlastní značky 
a reputace.

 



| 2. PRINCIP
SESTAVTE SI OSOBNÍ VIZI
A DEFINUJTE SVŮJ ZÁMĚR
 
Vybavujete si úvod této knihy, kde píšu, že sedím ve svém kanceláři v ČEZu 

a něco mi chybí? Protože v tomto principu se postaráme o to, abychom 
si to prázdné místo, pokud ho tedy máte, vyplnili. V případě, že vám nic 
nechybí, což je naprosto skvělé, tuhle část, prosím, nepřeskakujte a udělejte 
si „revizi“. V nejlepším v případě si svojí osobní vizi ještě přesněji definujete 
nebo naopak zjistíte, že vize, kterou považujete za tu správnou, pro vás 
vlastně ta správná není.

 
Společně s vizí je velmi klíčový i náš záměr. Právě na záměr přitom drtivá 

většina lidí, kteří mají definovanou svoji vizi, opomenou.
 
Co je to vlastně ta osobní vize?
 
Osobně ji chápu velmi jednoduše. Je to naše cílová „destinace“. Naše 

vysněné „místo“, kam se chceme dostat, kam chceme dojít a kým se 
skutečně chceme stát. Jestli jste viděli první díl Harryho Pottera, vybavujete 
si scénu, kdy Harry objeví zrcadlo z Erisedu? Pokud ne, v tomhle zrcadle se 
neuvidíte tak, jak před ním stojíte, ale uvidíte v něm vaše nejtajnější touhy 
a přání. Jednoduše se uvidíte přesně tak, jak byste byli absolutně šťastní. 
A přesně tohle je osobní vize.

 
Záměr je potom průvodcem a akcelerátorem, který nám může 

významným způsobem celou cestu k naší osobní vizi podpořit a hlavně 
zpříjemnit. Jako příklad, můj osobní záměr je: „Ovlivňovat lidi se záměrem 
prospět.“

 
Důležité je, že to musí být váš osobní záměr. Něco, co s vámi naprosto 

rezonuje a ve chvíli, kdy si svůj záměr přečtete nebo na něj pomyslíte, 
naběhne vám husí kůže a pousmějete se. Pak přesně víte, že to je ono!

 
Jedno varování. Velmi často se setkávám s tím, že lidé osobní vizi a záměr 

přebírají. Velmi často od svých vzorů, ale v takovém případě to nebude nikdy 
fungovat. Nikdy ne na 100 %.

 
Víte proč drtivá většina lidí kolem nás prožívá nenaplněný život? Ten život, 

kdy jen přežívají, chodí do práce bez hlubšího smyslu, kdy hlavním účelem 
je vydělat peníze, zaplatit složenky a tenhle cyklus pořád a pořád dokola 
opakovat? Věřím, že jste si odpověděli a ano, správně. Tím hlavním důvodem 
je právě absence osobní vize.

 



Dobře tedy! Víme, že si potřebujeme sestavit osobní vizi, ale jak na to? 
A přátelé, pro ty z vás, kdo osobní vizi máte, skvěle! Každopádně vás 
poprosím, pokračujte dále, vyplatí se to.

 
V první řadě cítím potřebu říci, že osobní vize není něco, co vymyslíme 

za hodinu a nezměněnou ji budeme používat celý život. Naopak, je to 
projekt. Projekt tvorby a hlavně rozvoje, kdy stejně jako všechno i naše 
osobní vize se bude v čase a s našimi zkušenostmi vyvíjet. Abych byl 
konkrétní, potřebujeme ji rozvíjet my sami, protože nikdo jiný to za nás 
neudělá. Dost možná bude její vytvoření trvat několik večerů, to je 
ale v pořádku. Ten čas, který do toho investujete se mnohonásobně vrátí.

 
Jak tedy začít? Jak začít vytvářet osobní vizi? Velmi jednoduše. Vezměte 

kus papíru, blok nebo sešit (cokoliv co vám vyhovuje a je pro vás příjemné) 
a začněte psát. Představte si, že se přesně jako Harry díváte do zrcadla 
z Erisedu, a to co tam vidíte, to pište.

 
Mohou vám pomoci správně kladené otázky,
které si prosím hned teď zodpovězte:

» Jaké jsou moje tři největší sny, které chci uskutečnit?

» Co jsem chtěl od malička vždycky dokázat? Kým jsem se chtěl doopravdy 
stát?

» Pokud mám k dispozici neomezené zdroje (peníze a čas nahrají roli), co 
budu dělat?

» Kdo jsou pro mě nejdůležitější lidi v mém životě? A pokud tyhle lidi 
kolem sebe zatím nemám (např. manžel/manželka) jací chci, aby byli?

» Co mě nejvíce baví? Při jaké činnosti ztrácím pojem o čase a jsem 
ochotný do toho investovat všechen čas a všechny prostředky?



» Jaké jsou moje silné stránky a schopnosti, které chci zdokonalovat?

» Pokud by peníze ani čas nehrály roli, čím bych chtěl být, čím přesně bych 
se dlouhodobě zabýval?

» Když slyším slovo seberealizace nebo sebenaplnění, co první se mi 
okamžitě vybaví?

 
Skvěle, teď máme perfektní základ, ale hlavně jste se „nastavili“ 

do programu: „vytvářím si osobní vizi“.
 
Pamatujte, osobní vizi musíme neustále rozvíjet a přizpůsobovat tomu, 

jak se v průběhu života vyvíjíme, jak rosteme a jak se jako osobnosti 
posouváme. Zároveň jednu z nejpodstatnějších věcí, kterou u osobní vize 
osobně vnímám je neustálý kontakt. Čím více s ní pracujeme, čím častěji ji 
máme před očima, tím více nás to k ní „přitahuje“.

 
Absolutně nezbytné je si osobní vizi psát. Můžete se setkat s tím, že lidé 

mají svoji osobní vizi v hlavě, ale to nestačí. Opravdu pokud chcete mít svojí 
osobní vizi, pište ji. Doporučuji se k ní chovat jako k vlastní mapě, která vás 
bude vždy správně směřovat a vždy vám správně napoví, pokud ji budete 
používat.

 
To nejdůležitější, co už jsem zmínil, je každodenní kontakt. Pokud opravdu 

chcete, aby se vaše osobní vize stala skutečností, pak ji mějte denně 
na očích. Osobně ji mám mezi denními rituály. Vždy ráno, ještě před tím než 
se naplno pustím do práce, si svoji osobní vizi přečtu, abych si připomněl 
a utvrdil se, co přesně chci v životě dokázat, kam přesně chci dojít a zároveň 
jestli tam aktuálně směřuji.

 
Hodně by mě zajímalo, co přesně vám teď běží hlavou. Smutným faktem 

je skutečnost, že většina lidí vizi nemá a pokud ji lidé mají, nepracují s ní. 
To nejdůležitější v tuhle chvíli, co teď prosím udělejte, pokud nemáte svoji 
osobní vizi sepsanou je, že si stanovte datum, do kdy budete mít svoji osobní 
vizi hotovou. Prosím, opravdu to hned teď udělejte.



Doplňte datum vytvoření své vize:
 
Nezapomínejte, co jsem psal. Není potřeba mít osobní vizi naprosto 

dokonalou hned na začátku, důležité je na ní začít pracovat a vytvářet ji, 
protože stejně se vám bude v čase měnit. To je i důvod, proč si osobně píšu 
osobní vizi tužkou a ne propiskou, abych se kdykoliv mohl vrátit a jednoduše 
její části opravovat.

 
Dobře, osobní vizi máme napsanou, každý den si ji čteme a zároveň na 

ní pracujeme, rozvíjíme ji. Pokud chcete a já to vřele doporučuji, můžete 
si s osobní vizí hrát ještě více, resp. to celé posouvat dále. A jak? Za 
dva nejfunkčnější nástroje v tomto ohledu považuji visionboard a vizualizaci.

 
1. Visionboard
 
Je v češtině nástěnka snů. Je to jednoduchý a účinný způsob, jak si dát 

na oči to, co chceme, kam se chceme dostat, tedy naši osobní vizi. Jedná se 
o nástěnku, kde máme viditelné naše cíle a sny.

 
Visionboardů je celá řada. Můžete se setkat s nástěnkou, kde jsou 

špendlíky připnuté obrázky vysněných domů, aut, předmětů, dovolených 
atd... Viděl jsem i programy, díky kterým si vytvoříte „elektronický“ 
visionboard, který potom umístíte např. na plochu PC nebo jako spořič 
obrazovky apod...

 
Způsobů je mnoho a je na každém, který mu nejvíce vyhovuje. Důležité je, 

aby vám visionboard vyhovoval a hlavně, abyste ho měli neustále na očích, 
ideálně každý den. Můj visionboard visí na skříni přesně naproti posteli, 
abych ho měl šanci každý den vidět.

 
2. Vizualizace
 
Výborná technika, kterou se dá podpořit dosažení osobní vize. Spočívá 

v tom, že si představujeme (vizualizujeme) výsledek, kterého jsme zatím 
nedosáhli jako kdyby to byla skutečnost. Např. pokud chci své vysněné auto, 
BMW řady 7, budu si představovat, jak si ho kupuji, přebírám klíče a odjíždím 
s ním z autosalonu.

 
Při vizualizaci je výborné jít do co největších detailů. Takže si představím 

barvu kůže, jaká je na dotek a její vůni. Zároveň zvuk motoru. To všechno 
za účelem, abych svůj mozek „přesvědčil“, že je to skutečnost. Doopravdy 
to tak funguje! Náš mozek to všechno v danou chvíli bere jako skutečnost, 
ale protože to skutečnost není, stimuluje nás k tomu, abychom podnikali 
akce, které ten nepoměr vyrovnají, resp. se z představy stane realita.

 



 | 3. PRINCIP
PLÁNUJTE, ORGANIZUJTE
A NAUČTE SE DISPICPLÍNĚ
 
Znáte rčení: „Jedna naplánovaná chvilka ušetří chvilek pět“? Pokud ne, pak 

věřte, že to je jedna z největších pravd, kterou jsem si z pohledu plánování 
za svůj život několikrát potvrdil.

 
Vzhledem k plánování a organizování času. Někomu z těchto slov může 

naskočit vyrážka. I já jsem zažil time management několika generací 
a několik, vlastně opravdu hodně, diářů a nástrojů, jak si plánovat 
čas. Popravdě mě celá řada z nich spíše stresovala a více času brala, 
než přidávala.

 
Chci vám ukázat jednoduché, a hlavně funkční způsoby, tipy a triky, jak 

si plánovat a organizovat svoje aktivity/činnosti v čase. Všimněte si prosím, 
že nikde nepoužívám slovní spojení: „řídit čas“. Protože řídit čas jednoduše 
nejde. Čas je veličina, která neustále plyne, je neustále v pohybu. Nemůžeme 
ho zastavit, zrychlit ani zpomalit, a proto ho nemůžeme řídit. Zamyslete se 
nad tím, protože vám to dost možná dokáže celou řadu věcí usnadnit.

 
Ještě jedna věc. Určitě znáte největší časový omyl, kterým je výrok: 

„nemám čas“. Určitě jste ho někdy použili, viďte? Já taky a kolikrát. Je to 
ale ten největší nesmysl z časového hlediska, který můžeme vypustit z pusy. 
Ptáte se proč? Je to jednoduché. Pro všechny běží čas stejně. Všichni máme 
každý den 24 hodin nebo 1440 minut, a nebo 86400 sekund. Máme úplně 
stejně času jako Elon Musk, Bill Gates, Grant Cardone, Oprah Winfrey, prostě 
máme stejně času jako všichni.

 
Představte si časovou banku. V téhle bance máte svůj účet s tím rozdílem, 

že místo peněz tam máte čas. Nemůžete sem nic vložit, můžete jen vybírat. 
Konkrétně každý den musíte vybrat 86400 sekund. Pokud je nevyberete, 
propadnou vám a už je nikdy nezískáte zpět. Naštěstí pro nás všechny, ten 
účet se každý den restartuje a připíše nám nových 86400 sekund na každý 
den. My je můžeme znovu jen vybrat, nikdy nic ušetřit, nikdy vložit zpátky. 
Pouze využít. Bohužel nikdo nevím jednu věc. A to, kolik přesně dnů nám 
zbývá do doby, kdy se nám tenhle účet zavře.

 
Když si tohle uvědomíte, co to ve vás vyvolává? Ve mně osobně obrovskou 

zodpovědnost. Protože je jen a pouze na mě, jak svých 86400 sekund každý 
den využiji.

 
Přeji si, abyste se od této chvíle dívali na čas a každou jeho sekundu jako 

na příležitost, jako na investici, kterou chcete maximálně využít a zhodnotit.



Skvěle! Věřím, že teď už se díváme na čas trochu jinak. Že ho bereme 
jako něco, co chceme maximálně využít. Pokud ano, pojďme na to. Teď si 
ukážeme několik tipů jak na plánování, resp. organizaci času.

 
1. TIP: PLÁNUJTE V TÝDNECH
 
Proč v týdnech? Protože týden je nejlepší časová jednotka. Je dostatečně 

dlouhý na to, abychom udělali velký pokrok a zároveň krátký na to, abychom 
ho dokázali velmi přesně naplánovat. Důležité je každý týden vyhodnotit. 
Vždy je potřeba podívat se na konci týdne na to, jestli jsem splnil všechno, 
co jsem si naplánoval a ideálně vyhodnotit, jestli mě to stálo úsilí, které jsem 
odhadoval. Tohle je obrovsky důležitý proces, díky kterému zdokonalujeme 
naši organizační schopnost.

 
Zároveň právě týden je významný díky tomu, že jich máme každý rok 

přesně 52. Proto pokud se nám týden nepodaří, pokud nesplníme to, co 
jsme si naplánovali, a nebo zjistíme, že nás činnosti, které jsme naplánovali 
a splnili nevedou k dlouhodobým cílům, okamžitě zareagujeme 
a provedeme změnu! Ano, jednoduše změníme strategii, aktivity/činnosti 
a neztratíme významní časové období.

 
2. TIP: PLÁNUJTE VÝSLEDKY
 
Většina lidí plánuje aktivity/činnosti. Pak u nich vidíte, že mají kalendář 

zasekaný schůzkami, jednáními, poradami, ale... nemají z toho v drtivé 
většině odpovídající výsledek. Proto to obraťte. Naplánujte si výsledky, které 
chcete v týdnu dosáhnout a teprve potom k výsledkům naplánujte aktivity/
činnosti díky nimž splníte naplánované výsledky.

 
Upřímně v dospělosti jsou klíčové výsledky. Snaha je samozřejmostí, tu 

oceňujme u dětí, ale my dospělí potřebujeme dosahovat výsledků, abychom 
zažívali pocit naplnění. Proto se výsledkům nevyhýbejte. A ano, přesně 
to dělá drtivá většina dospělé populace, vyhýbá se orientaci na výsledky. 
Proto to využijte ve svůj prospěch a naučte se schopnost orientovat se na 
výsledky co nejdříve. Mnohonásobně se vám to vrátí. Protože platí: KDO MÁ 
VÝSLEDKY, MÁ PRAVDU!

 
3. TIP: TÝDENNÍ PLÁN ROZDĚLTE DO JEDNOTLIVÝCH DNŮ
 
Říkal jsem vám, že se naučíme efektivně využívat čas. Proto vždy 

rozplánujme každý týden tak, abychom věděli, čeho přesně chceme v každý 
jednotlivý den daného týdne dosáhnout, resp. co chceme splnit. Osobně 
postupuji tak, že si každou neděli večer udělám týdenní plán. Naplánuji si 
celý týden, všechny výsledky, kterých v něm chci dosáhnout a co chci splnit. 
Následně si udělám na pondělí (následující den) konkrétní plán aktivit/
činností, které mě přibližují k mému týdennímu cíli. Přesně tohle opakuji 
každý den. Každý den večer si sednu a přesně si naplánuji následující den.



Prosím, neděste se! Není to o tom, že si musíte naplánovat každou minutu. 
Stačí pokud si naplánujete aktivity/činnosti bez časového rámce jen s tím, 
že je v ten daný den vykonáte. Pamatujte, jako u všeho je velmi důležité, aby 
vás organizace bavila, pomáhala vám, a hlavně vás nesvazovala.

 
Zároveň chci zdůraznit jednu podstatnou věc. Pamatujte, že je absolutně 

v pořádku, když vám naprosto přesně nevyjdou realizované výsledky, 
které jste si naplánovali. Hodně lidí to frustruje, sám jsem nebyl jiný, ale 
to podstatné, co si prosím uvědomte je fakt, že se potřebujeme naučit 
organizovat. Proto to vždy berte jako učební se proces, kde se učíte 
a postupně zdokonalujete v efektivní organizaci svého času.

 
4. TIP: PLÁNUJTE V ROLÍCH
 
Já jsem obrovsky praktický člověk, zaměřený na výsledky. Dokážu udělat 

práci za 3 lidi (někdy i více). To je skvělá schopnost, že ano? Má to ale i svoji 
odvrácenou stranu. A to, že se občas zapomenu. Nechám se tolik pohltit 
prací i byznysem (je to přece moje poslání ne?!), že zapomínám na lidi, které 
mám okolo. Zapomenu na to, že jsem také manžel a táta, a nebo na to, 
že moje tělo nedokáže fungovat 24/7 bez správného jídla a odpočinku.

 
Právě plánování v rolích mi významně pomohlo při organizaci tak, abych 

byl pořád byznysově efektivní, ale zároveň jsem si „plnil“ nejdůležitější role, 
kterými u mě jsou otec a manžel. Pojďme se podívat jak na to.

 
Existují tři základní role:

1. JÁ (mentální, duševní a fyzické zdraví)
2. BYZNYS/ZAMĚSTNÁNÍ (nástroj, který nám generuje peníze)
3. VZTAHY (rodina, přátelé, kamarádi)
 
Samozřejmě si můžete role libovolně přidávat a vymýšlet. Já osobně 

pracuji s těmito třemi hlavními. A teď, k čemu jsou dobré ty role?
 
Jednoduše jsou výborné k tomu, abyste si při sestavování týdenního 

a denního plánu uvědomili, co je nejdůležitější v jednotlivých rolích 
a zároveň, abyste některou z rolí neopomenuli (to se běžně dělo mě).

 
5 TIP: VYHODNOCUJTE A BILANCUJTE
 
Vyhodnocování a bilancování je v procesu plánování a organizace naprosto 

nezbytnou součástí. Díky tomu si celý proces rychleji osvojíme, a hlavně se 
naučíme velmi přesně plánovat naše výsledky, díky zkušenosti. Jako příklad 
uvedu jednoduchý cíl. Naplánuji si, že za jeden den přečtu 100 stránek knihy 
a na tuhle aktivitu si vyhradím 2 hodiny. Jakmile svůj plán zrealizuji zjistím, 
že za 2 hodiny jsem ve skutečnosti přečetl pouze 50 stránek.

 



Jakmile si tohle vyhodnotím, získávám zkušenost, kterou využiji v dalším 
plánování. Proto příště, pokud si naplánuji přečíst 100 stránek, budu vědět, 
že k této aktivitě potřebuji 4 hodiny.

 
Vyhodnocování a bilancování doporučuji dělat každý jeden den. Pokud je 

to na vás moc, týden je minimum. Každý týden jsou vyhodnocení a bilance 
nezbytné pro další rozvoj v procesu plánování.

 
6. TIP: DLOUHODOBÉ PLÁNY ROZHODNĚ ANO,
ALE MUSÍME VĚDĚT, JAK SE K NIM DOSTAT
 
Dlouhodobé cíle určitě ano! Určitě si je dávejme a pracujme s nimi. 

Co je ale naprostou nezbytností u dlouhodobých cílů je to, že musíme 
přesně vědět, jak se k nim dostaneme. Absence znalosti cesty, po které se 
dostaneme ke svým dlouhodobým cílům je většinou fatální. Určitě znáte 
lidi, kteří říkají své velkolepé plány a sny, ale s postupem času u nich nevidíte 
žádnou změnu. A pokud ano, ta změna je spíše k horšímu. Přesně tohle se 
stane, když budete mít jen dlouhodobé cíle, ale nebudete vědět, jak se k nim 
dostat. Pocit frustrace možná i zoufalosti.

 
Aby se nám tohle nikdy nestalo, vždy si potom, co si dáte dlouhodobý cíl, 

naplánujte cestu, jak se k tomuto cíli dostanete. Ukážeme si dva příklady, ať 
je to naprosto jasné. Jak říkají Angličané „crystal clear“.

 
Příklad 1: Dlouhodobý cíl = za rok uběhnu 1000 km
Tohle je jednoduché. Pokud chci tuhle vzdálenost opravdu uběhnou 

a nenechat to všechno na poslední měsíc nebo dva týdny (to se přesně 
stane většině, kteří dlouhodobě plánují), půjdu třeba následovně.

» Rok má 52 týdnů
» Budu běhat každý týden Po – Pá
» So a Ne si nechám volné pro regeneraci s tím, že v případě pokud bych 

výjimečně jeden z dnů vynechal, nahradím to So nebo Ne
» K dispozici mám tedy 5 (počet dní, kdy běhám v týdnu) x 52 (počet týdnů 

v roce) = 260 dnů, kdy budu běhat
» Abych splnil svůj cíl = uběhnout za rok 1000 km, potřebuji každý jeden 

den z 260 ti uběhnout cca 3,85km
 
Vidíte, jak to krásně navazuje na týdenní a denní plánování? Každý 

den, resp. týden si cíl vyhodnotíte, abyste měli pod kontrolou splněný 
dlouhodobého cíle = uběhnout 1000 km za rok. Zároveň tenhle cíl a jeho 
postupné plnění držíte v roli JÁ (mentální, duševní a fyzické zdraví).

 
Příklad 2: Dlouhodobý cíl = za rok vydělám 1.000.000 Kč
Tohle už tak jednoduše vypadat nemusí, ale pojďme si to vyzkoušet. 

Pokud chci opravdu vydělat „mega“ za rok, půjdeme na to úplně stejně jako 
s běháním.

» Rok má 12 měsíců



» 1.000.000 / 12 = 83.333,33 Kč (tohle minimálně potřebuji vydělat každý 
měsíc)

» Můžeme jít klidně dále... 83.333Kč / 4 (týdny) = 20.833,25 Kč týdně
» Můžu si to samozřejmě ještě rozložit do jednotlivých dnů, jak to každému 

vyhovuje
 
Když máte tohle a přesně víme, jak postupně se k milionu za rok dostat, 

resp. kdy musíme plnit jednotlivé milníky, zbývá to nejpodstatnější. Víte, 
co tím je? Potřebujeme přesně znát a rozumět činnostem/aktivitám, díky 
kterým tyhle peníze budeme pravidelně vydělávat.

 
A tohle přátelé, to je přesně to, o co jde v procesu plánování. Přesně tohle 

se potřebujeme naučit. Rozumět našim dlouhodobým cílům, vědět, jak 
se k nim postupně dostat, a hlavně rozumět a poznat jednotlivé činnosti, 
které nám přinesou, resp. budou postupně přinášet výsledky, které jsme si 
naplánovali.

 
Jenom prosím, nedávejte si teď cíle uběhnout 1000 km za rok nebo za rok 

vydělat 1.000.000 Kč, pokud opravdu nechcete! Byly to jen příklady, abych 
vám přesně ukázal jak na to.

 
DISCIPLÍNA
 
Posledním, na co se s vámi chci v tomu principu podívat je disciplína. 

Osobně se mi s tímto slovem vybaví myšlenka: „disciplína rovná se svobodě“.
 
Disciplína je pro organizaci času a plánování naprosto klíčová. Disciplína 

je vlastně zásadní pro život. Osobně tuhle vlastnost považuji společně 
s vytrvalostí za nejdůležitější vlastnosti pro člověka, který se chce stát 
úspěšným.

 
Výbornou zprávou je, že disciplína je jako sval. Někdo ji má silnější a někdo 

slabší. To podstatné je, že ji můžeme neustále posilovat a pracovat na ní. 
Osobně svoji disciplínu posiluji každý den, abych ji měl vždy na nejvyšší 
možné úrovni. Proč? Protože právě disciplína vám obrovským způsobem 
pomůže při plánování, zdolávání překážek, plnění úkolů a povinností, které 
jste si stanovili, a hlavně vám významně urychlí cestu.

 
Buďte si jistí, že se na své cestě zažijete plno momentů a situací, kdy se 

vám nebude chtít. Kdy nebudete chtít vykonat činnosti, které budou pro 
váš dlouhodobý cíl nezbytné. A přesně v těchto chvílích se projeví naše 
disciplína a to, jak ji máme silnou.

 
Jestli chcete začít posilovat disciplínu, pak vám poradím to nejjednodušší. 

Vždy plňte činnosti/aktivity, které jste si naplánovali, bez výjimky. 
Vyplňujte si čtverečky nebo dělejte čárky, když si splníte naplánovanou 
činnost/aktivitu, ale pořád a neustále to plňte.



Samozřejmě se dostanete do situací, kdy to, co si naplánujete, nesplníte. 
Nebude se vám zrovna chtít, nebudete mít náladu nebo chuť. V takovém 
případě se netrestejte, nekárejte se za to, ale naopak se posuňte. Vraťte se ke 
své osobní vizi, ke svým cílům a uvědomění, proč danou činnost opakovaně 
děláte a vraťte se k ní silnější, resp. se silnější motivací.

 
A pamatujte na jednu věc. Disciplíny není nikdy dost.
 

 



| 4. PRINCIP
JDĚTE DO AKCE
 
Už jen název tohoto principu stačí a je vše říkající. Bez akce nejsou 

výsledky. Bez akce se nikdy nic nestane. Zkuste si to představit. Osvojili jste 
si všechny tři předchozí principy. Převzali jste zodpovědnost, máte sepsanou 
osobní vizi a osvojili jste si organizaci času. Ale i přesto, že tohle všechno 
umíte a znáte, nic dalšího neuděláte. Protože v takovém případě se stane 
jedna velká věc. Stane se jedno VELKÉ NIC!

 
K tomu, abychom uvedli do pohybu naše vize, sny a cíle je akce naprosto 

nezbytná. Proto mějte prosím na paměti, že není nejdůležitější všechno 
vědět, znát a být si vším jistý. Nejdůležitější je konat, jít do akce!

 
S oblibou na workshopech nebo trénincích, které vedu říkám, že můžu mít 

přečtené všechny knihy o osobním rozvoji, úspěchu a vzdělání. Že společně 
s tím můžete mít navštívené všechny kurzy, semináře a tréninky 
nejrůznějších dovedností, které vám pomohou na cestě úspěchu, a dokonce 
se tomu ještě můžete obklopit super úspěšnými lidmi, kteří jsou přesně tam, 
kam se chcete dostat i vy. Ale pokud nic neuděláte, pokud denně nepůjdete 
do akce = nebudete vytvářet aktivity a činnosti, díky kterým se budete 
systematicky a konzistentně dostávat blíže ke svým cílům. Pokud tenhle 
zásadní krok neuděláte, stane se už několikrát zmiňované jedno VELKÉ NIC!

 
Rozumíte, co se vám snažím říct? Možná vám to teď přijde naprosto jasné 

a samozřejmé, ale věřte mi, tenhle princip je stejně jako předchozí naprosto 
klíčový.

 
Teď, když víte, že je absolutně zásadní jít do akce, pomůžeme vám znalost 

aktivit/činností, které vás dostanou k vašim cílům. Pokud totiž přesně víte, 
co máte dělat a jak nejefektivněji se k vašemu cíli dostat, znásobí to celý 
tento princip! Proto prosím pracujte na tom, abyste rozuměli aktivitám/
činnostem, které děláte a neustále se v tom zdokonalovali. Pak vás akce 
nevyhnutelně dovede k vašim cílům.

 
Jít do akce je velmi úzce propojené s výstupem z komfortní zóny. Většina 

aktivit/činností nebude příjemná, nebude se vám do toho chtít a určitě 
z celé řady budete mít strach. To je naprosto přirozené, je to součást celé hry.

 
Uvědomte si, že všechno, čeho chcete dosáhnout, bude vždy mimo 

komfortní zónu. Pokud se opravdu chcete dostat k vašim snům a cílům 
a naplnit vaši osobní vizi, pak si buďte jistí, že cesta k tomu nebude jen 
a pouze příjemná, naopak. Bude plná překážek, nástrah, odmítnutí, selhání, 
chyb apod. Jak už jsem psal, tohle všechno je součástí celého procesu, 
resp. hry a je to naprosto nezbytné. Protože veškerý náš růst jak mentální, 



tak i fyzický tohle všechno vyžaduje.
 
Akce je pro mě osobně klíčovým ukazatelem v jedné zásadní věci. A to, zda 

je naše konání, resp. aktivity a činnosti v souladu s naší osobní vizí a s naším 
záměrem. Hned to vysvětlím. Pokud přesně víte, čeho a proč chcete v životě 
dosáhnout, potom všechny aktivity a činnosti, které podniknete budou 
vaším podvědomím „schváleny“.

 
Nádherně na sobě poznáte, kdy vás činnosti a aktivity povedou k vaší 

osobní vizi a v souladu s vaším záměrem. Jednoduše vás to bude bavit, 
budete se na to těšit, bude se vám daleko snadněji vstávat, a hlavně budete 
mít neustále dostatek energie. A samozřejmě ano, přijdou ty překážky, 
zkoušky apod., ale díky tomu, že jste v souladu to pro vás budou vždy jen 
chvilkové situace, nikoli dlouhodobé záležitosti.

 
V opačném případě to půjdete přes sílu, resp. budete neustále využívat 

svoje morální vlastnosti. Budete se muset neustále motivovat a „pushovat“ 
do činností a aktivit, které vám nepřinášejí radost.

 
Zkuste si vzpomenout. Když jste měli cíl, který vlastně nebyl váš, 

např. rodiče chtěli, abyste udělali vysokou školu, nebo v práci po vás šéf chtěl 
splnit cíl, se kterým jste nesouhlasili a byl podle vás zbytečný. V takových 
situacích se pravidelně musíte doslova přinutit k činnosti a aktivitám. Vaše 
podvědomí vám vyhazuje neustále vykřičníky (např.: nevolnost, střevní 
potíže, velká únava apod.). Vy vnitřně víte, že to nechcete, ale přesto se 
neustále donucujete k tomu, abyste toho cíle dosáhli. U mě osobně byl 
tohle případ studia na vysoké škole, resp. dvou vysokých školách, které jsem 
nedokončil.

 
Osobní příběh:
Je červen roku 2006 a já sedím na chodbě v nové budově Právnické 

fakulty v Plzni. Čekám na zkoušku z Mezinárodního práva. Je mi hodně 
nevolno, chce se mi až zvracet. Důvodem ale není nervozita před zkouškou. 
V ruce držím index a přemýšlím. Proč tady vlastně jsem? Co tady „do prdele“ 
dělám? Vždyť tohle mi vůbec nedává smysl, učit se něco, co nikdy nepoužiji 
a hlavně profesi, kterou nikdy nebudu dělat. Už vím, proč tady jsem, přišel 
jsem si na to. Sedím tady vlastně kvůli tátovi. V tátovo očích je právník 
„někdo“. A já, protože mi na obou rodičích záleží více než na komkoliv 
jiném, sám sebe neustále přemlouvám, abych tohle všechno dokončil 
a měl to za sebou. To je i jeden z hlavních důvodů, proč jsem šel studovat 
tuhle školu a vlastně už jediný důvod, který mě drží před kabinetem, 
do kterého mám za chvilku vejít a být zkoušen z předmětu, o kterém nevím 
vůbec nic, a který mě hlavně vůbec nezajímá. Po chvilce přemlouvání se, 
najdu odvahu a odcházím z budovy. Do toho kabinetu jsem nikdy nevešel. 
Tenkrát jsem nevěděl, že je to naposledy a už se sem nikdy nevrátím. 
Na základě téhle zkušenosti ukončuji své vysokoškolské studium a jsem 
jeden z mála studentů, který nedokončil Právnickou fakultu v Plzni v době, 



kdy celou univerzitou otřásal skandál neoprávněně udělovaných titulů. 
Dnes i po tolika letech, kdy jdu kolem fakulty, si vybavím tu chvíli a tělem 
mi projede pocit, jako by to všechno bylo včera. Vždycky mi to připomene, 
abych perfektně rozuměl přesně tomu, co chci já. Ne tomu, co chtějí rodiče, 
brácha, manželka, moji kamarádi nebo moje okolí. Tomu, co chci pouze já!

 
Na závěr k tomuto principu. Přechod do akce je návyk, který si můžeme 

krásně vytvořit. Návyk, na kterém můžeme denně pracovat. A to je něco, 
co vám chci maximálně doporučit. Vytvořte si něco, co každodenně budete 
dodržovat a díky čemu se bude neustále posouvat kupředu, resp. blíže k vaši 
osobní vizi.

 
Přikládám sem velmi jednoduchou pomůcku, kterou určitě použijte 

nebo se jí inspirujte a vytvořte si cokoliv, co vám bude vyhovovat a co vám 
pomůže v dodržování každodenních činností a aktivit, které si stanovíte.

 

 



| 5. PRINCIP
MĚJTE POUZE PLÁN „A“
 
Teď by mě hodně zajímalo, co se vám honí v hlavě potom, co jste si přečetli 

název dalšího principu. Věřte ale, že navazuje na své předchůdce a pro 
náš další vývoj a posun je nezbytný. Mějte pouze plán A v jednoduchosti 
vyjadřuje, že ve chvíli, kdy si stanovíme plán, resp. cíl, podmíníme svou 
veškerou pozornost a soustředění právě jemu, resp. všem dostupným 
cestám, jak plán splnit a dosáhnout cíle.

 
Drtivá většina lidí totiž okamžitě s plánem A vymýšlí plán B. A plán B se 

samozřejmě liší od plánu A. Dost často se liší velmi významně. Teď si můžete 
říci něco ve smyslu: „ok, ale plán B je pro mě skvělý, je to taková záchranná 
síť „co kdyby“, která mě v případě, že plán A selže, zachrání.“ Víte, jak to je 
ale ve skutečnosti? Plán B vás zachrání před nějakým tím pádem 
nebo klopýtnutím, ale ve skutečnosti vás o váš původní plán A připraví.

 
Pochopte to. Pády potřebujeme, zejména ty, které nás posílí a díky kterým 

znovu tu samou chybu opakovat nebudeme. Bohužel většina z nás je tak 
pohodlných, že okamžitě na začátku, a nebo při prvním zakopnutí, vymyslí  
plán B, pak plán C a plán D, co kdyby náhodou? A takhle to může jít 
do nekonečna. Pochopte, že každý další plán, který nás má ochránit 
v případě, že při plnění původního plánu neuspějeme, má opačný efekt.

 
Vzpomeňte si na jakoukoliv věc, co jste opravdu chtěli, co jste chtěli 

za každou cenu. Na co jste mysleli? Na to, jak toho dosáhnout nebo co dělat 
v případě, že to nevyjde. V případě, že jste to chtěli za každou cenu, vymýšleli 
jste všechny možné způsoby, jak to získat, jak toho dosáhnout, a nakonec 
jste s největší pravděpodobností uspěli, že ano?

 
A to je přesně ono! Ve chvíli, kdy zaměříte veškerou svou pozornost 

na plán A, na jeden jediný, který jste si stanovili a u kterého si řekli: „tohle 
bezpodmínečně dokážu!“. Právě v tuto chvíli se dostanete do toho 
správného nastavení. Do nastavení, kdy se spojí všechny předchozí principy 
v synergii a vy využijete veškerou vaši energii naplno a správným směrem.

 
Skvělým příkladem tohoto principu jsou děti. Dítě se narodí, vyvíjí a dojde 

do fáze, kdy se začíná stavět na nohy a postupně se učí chodit a následně 
běhat. Každé dítě má v základní výbavě naprogramovaný genetický kód, 
který ho nutí k tomu, aby se naučilo chodit. Jinými slovy, každé dítě má 
vrozený plán A. A tím je naučit se chodit.

 
Co kdyby se ale dítě mohlo samovolně rozhodovat a řeklo si, že to párkrát 

zkusí. Postaví se a zkusí udělat pár kroků, jestli to půjde. Ale kdyby to 
náhodou nešlo a kdyby pořád padalo, bude plánem B to, že ho rodiče 



do konce života budou vozit v kočárku. Hádejte, co by se stalo?
 
Vztáhněte si tohle na sebe samotné. Jak by to všechno bylo jednodušší, 

kdybychom cokoliv, co si nastavíme jako náš cíl, kterého chceme skutečně 
dosáhnout, považovali za jedno jediné řešení bez možnosti jiné varianty. 
Jak by to všechno bylo jednodušší?

 
Přesně o tohle jde v tomto principu. Ve chvíli, kdy máme pouze plán, 

ve chvíli, kdy si odřízneme záchranné lano a necháme si pouze jedinou 
variantu, pak s největší pravděpodobností uspějeme, ale hlavně si vše 
výrazně zjednodušíme.

 
V tomto kontextu maximálně doporučuji jednu věc!
 
Obrovskou sílu mají správná slova, obrovskou! Slova jsou pro náš mozek 

něco jak semínko, nebo sazenice chcete-li pro zemi. Pokud naše myšlení 
a podvědomí zásobujeme správnými slovy a správnými myšlenkami, 
ulehčujeme si cestu. Protože to, co zasejeme, to také sklidíme. Ať už jde 
o sazenice, myšlenky nebo naše činy. Ale o tom se budeme podrobněji bavit 
v 8. principu.

 
Vždy prosím používejme ta správná slova. Ve chvíli, kdy chceme něco 

dokázat, splnit svůj cíl, vždy v takové případě používejme slovo „udělám“, 
„jdu to udělat“ apod. Naopak se vyhněte slovům jako „zkusit“, „uvidíme“, 
„možná“ apod. Jak jsem psal, význam slov je obrovsky silný, proto ve chvíli, 
kdy budeme používat ta správná slova, významným způsobem zvýšíme 
naše šance na úspěch.

 
Věřím, že jste dostatečně pochopili význam tohoto principu, prostě 

a jednoduše, mějme pouze plán A!
 



| 6. PRINCIP
LIDI KOLEM SEBE
SI VYBÍREJTE PEČLIVĚ
 
Víte, jak se říká: „ukaž mi pět lidí, se kterými trávíš nejvíce času a já ti ukážu 

tvoji budoucnost“?  Pro mě osobně je to jedna z největších pravd, kterou 
jsem kdy v životě slyšel a s níž se ztotožňuji. Význam této myšlenky se pro 
mě s přibývajícím věkem, a hlavně narůstajícím zkušenostmi stává více 
a více zásadním.

 
Napíšu to ještě trochu jinak. „Čí myšlenky kupujete, toho životní styl žijete“. 

Pokud teď něco namítáte, prosím věřte mi, tohle není názor, to je fakt. 
Každý, včetně nás, denně prodává své názory, své myšlenky. Naprosto každý. 
Když jsme v práci, na obědě s kolegy, na dovolené s obchodním partnery 
nebo když jsme doma se životním partnerem, resp. partnerkou. Neustále 
jsme vystaveni myšlenkovým pochodům nás samých a hlavně lidí, které 
máme kolem sebe. Tady se prosím na chvilku zastavte a přemýšlejte o tom.

 
Každý člověk, který vám bude něco říkat, bude na vás mluvit, vás vědomě 

či nevědomě ovlivňuje. Může s vámi manipulovat, může vás inspirovat, může 
vás potěšit, a nebo vás prostě a jednoduše nasere. Tohle se děje denně 
a my jsme toho všichni součástí, protože pochybuji, že se tahle kniha 
dostane do ruky někomu, kdo žije sám v lese bez jakýchkoliv technologií 
a kontaktu s civilizací.

 
Osobní příběh:
Pamatuji si na své podnikatelské začátky. Začínal jsem v pohostinství. 

Abych byl úplně přesný, jednalo se o bar a hernu. V tomto podniku jsem 
strávil několik let svého života, které mi daly celou řadu zkušeností, 
a to jak pozitivních (vidím je hlavně s odstupem času), ale i těch, na které 
nejsem úplně pyšný. Protože se jednalo o noční bar s hernou, dokážete 
si asi představit nejčastější zákazníky. Jednalo se o lidi v podnapilém stavu, 
hráče (gambleři), „podnikatele“ ve službách a každou sobotu se nad ránem 
pravidelně zastavily holky, které provozovaly nejstarší řemeslo na světe 
(pokud byste nevěděli, jde o prostituci). S těmito lidmi, především s kolegy 
a hráči jsem byl v kontaktu neustále. Díky tomu se celá řada z nich stala 
mými přáteli. Popravdě dnes vnímám slovo přítel úplně jinak, ale tenkrát mi 
bylo 19 let, byl jsem tichý kluk, který byl rád, že je mezi dospěláky a připadalo 
mi to skvělé. Samozřejmě s postupem času, čím více se prohlubovaly naše 
vztahy jsem od těchto přátel leccos pochytil. Slušně jsem hrál automaty, 
navštěvoval kasína a ano, byl jsem výborný v konzumaci alkoholu 
a provozování velmi nezdravého životního stylu (málo spánku, pokud vůbec, 
nezdravé jídlo a alkohol). To tempo se stupňovalo a já se adaptoval velmi 
rychle. Byla to doba, kdy jsem bohužel neměl žádný vztah k penězům 



a naneštěstí jsem jich dokázal hodně vydělat. Na to se jednoduše zvyká, 
máte peníze, je vám 21 nebo 22 let a máte pocit, že víte všechno, jste osvícení 
a všichni kolem to nechápou. Ano, přesně tohle jsem byl já. Ve 23 letech 
se mi stala úžasná věc. Potkal jsem svoji budoucí ženu, díky které jsem se 
sám od sebe chtěl změnit, protože jsem věděl a ona mi to dala jasně najevo, 
že pokud tohle bude pokračovat, bude to bez ní. Já si vybral variantu s ní, 
a proto jsem tenhle svět, tohle prostředí dobrovolně opustil. Všechno, 
co jsem se naučil, všechno, co jsem získal, jsem získal hlavně díky prostředí, 
ve kterém jsem se pohyboval, a díky lidem, se kterými jsem trávil nejvíce 
času. Teď vůbec neříkám, že za to můžou okolnosti, prostředí nebo moji 
bývalí přátelé. To vůbec ne. Samozřejmě, že jsem za to mohl jen a pouze já  
sám. Co jsem měl změnit, resp. udělat jinak bylo, vybrat si jiné prostředí, 
a zejména se obklopit jinými lidmi, těmi správnými lidmi.

 
A víte, co bych si teď opravdu přál? Abych si tenkrát byl vědom tohoto 

principu. Abych si dával pozor a velmi pečlivě si vybíral, kde se pohybuji, 
s kým mluvím a s kým trávím nejvíce času.

 
Tenhle princip velmi často uvádí super úspěšní lidé. „Vyhněte se 

negativním lidem, jsou jako nákaza“. To je absolutně přesné. Celá řada lidí 
a někteří jsou v tom naprosto výborní vás dokáže „nakazit“. Zamyslete se, 
zda se vám to někdy stalo? Pamatuji si, že jsem měl ve svém blízkém okruhu 
člověka, který si neustále na něco stěžoval, neustále remcal a po rozhovoru 
s ním jsem měl pocit, že jsem uběhl půl maraton, nebo jsem konečně 
poznal polibek od Mozkomora. Tenhle člověk pro mě byl jako infekce, která 
každý den systematicky postupuje, rozšiřuje se, aby získala co největší vliv. 
Nejsem lékař, ale vím, co se v takových případech dělá. Infekce se vyčistí 
a v případě, že je nevratně poškozená tkáň, odstraní se. A přesně tohle jsem 
se zmiňovaným člověkem udělal. Odstranil jsem ho ze svého života. Velmi 
jednoduše, přestal jsem se s ním stýkat a komunikovat.

 
Velmi často se s tím setkávám v svém byznysu. Lidé jsou obklopeni 

negativními lidmi. Lidmi, kteří „infikují“ jejich mysl, „vysávají“ je a oni s nimi 
zůstávají v kontaktu dost často jen ze setrvačnosti, protože kdysi byli přátelé, 
chodili spolu na školu, nebo spolu pracovali apod. Uvědomte si, že všechno 
se vyvíjí, tak to nastavila příroda. Vyvíjíme se my a společně naše vztahy, 
které máme. Je naprosto v pořádku, pokud jsem se část života přátelil 
s lidmi, se kterými jsme se postupem času rozešli v hodnotách, v nastavení. 
Je naopak přirozené, že máme hledat dále a dále nové přátele, nové 
prostředí, které je pro nás růstové, protože právě změna je něco, co nás 
provází po celý náš život.

 
Podívejte se na to z pohledu času. Už víme, že všichni máme k dispozici 

24 hodin denně. Pokud 8 hodin denně prospíme, zbývá 16 hodin. Klíčová 
otázka je, koho v těch 16 ti hodinách budu pravidelně a nejvíce potkávat. 
S kým se budu nejčastěji stýkat a samozřejmě koho budu nejvíce 
poslouchat. Už je vám nejspíše jasné, že zásadními lidmi, kteří určují naše 



směřování jsou partner/partnerka. Další, kdo nás může významně ovlivnit 
jsou naši kolegové, ať už jsme zaměstnaní nebo podnikáme a samozřejmě 
klienti/dodavatelé, se kterými komunikujeme.

 
Možná si o mě teď budete myslet, že to přeháním, nebo že už je to moc, 

ale v tomto jsem osobně nekompromisní perfekcionista. Šel jsem tak daleko, 
že mám přesně napsanou představu o lidech, které chci potkat, kterými 
se obklopuji, a u kterých chci, aby mi přišli do života. Sleduji zejména 
hodnoty, protože pokud máte s někým společné hodnoty, významně se vše 
zjednoduší a urychlí. U těchto lidí mám definované nejen hodnoty, ale i to, 
jakým způsobem myslí, jak se chovají a další detaily.

 
Víte proč to tak dělám? Setkávám se s velkým množstvím lidí a chci si 

k sobě přitáhnout, resp. chci aby mě zaujali přesně ti lidé, kteří splňují moje 
očekávání a moji představu. Ukážu vám to na příkladu. Rozhodli jste si 
koupit nové auto. Je úplně jedno jaké, u nás to byl naposledy VW Alltrack. 
Jakmile jsme se pro tohle auto rozhodli, najednou jsme ho viděli doslova 
všude. Každý den několikrát. A víte proč? Je to díky tomu, že jsme si 
do hlavy dali obraz konkrétního typu auta, které ve chvíli kdy kolem nás 
projelo okamžitě strhlo naši pozornost a my jsme ho jasně a vědomě viděli. 
Stalo se vám to také? Úplně stejně to funguje se vším.

 



Cvičení:
Na závěr tohoto principu pro vás mám skvělé cvičení, skvělý test. Test se 

skládá ze dvou částí. Prosím dodržte posloupnost, nejdříve udělejte 1. část 
a následně druhou. Cvičení je určené jen a pouze vám, pokud vysloveně 
nechcete, jeho výsledky s nikým nesdílejte. Jsou hlavně pro vás.

 
1. Část
 
Napište minimálně pět lidí (do každého sloupce jednoho), se kterými 

trávíte nejvíce času (partner/partnerka, rodinní příslušníci, přátelé, kolegové 
apod.)

 
Jakmile to máte, u každého jednoho člověka vypište je plusy a mínusy. 

Jednoduše napište pozitivní a negativní stránky, které podle vás má. 
Nezapomínejte, tohle cvičení má význam jen, když k sobě budete upřímní.

 



2. Část

Napište si vlastnosti, které chcete, aby měli lidé kolem vás. Jaké vlastnosti 
chcete u partnera/partnerky? Jaké vlastnosti chcete u kolegů? Jaké 
vlastnosti chcete u vašich přátel a dalších lidí? Prosím, rozumějte tomu tak,  
že to není o tom, teď hned všechny lidi, které kolem sebe máte vyměnit 
a nahradit těmi, kteří budou mít podle mě správné vlastnosti. Je to hlavně 
o tom, uvědomit si co chcete. Jaké lidi chcete mít kolem sebe a kým se 
chcete obklopovat.

 
Věřte mi, tohle cvičení má neskutečnou sílu. A pokud jeho závěry 

aplikujete do svého života, resp. svojí reality, dost možná nebudete věřit 
tomu, jaký to bude mít důsledek. Je to na vás!

 



| 7. PRINCIP
SOUSTŘEĎTE SE SAMI NA SEBE 
 
Znáte ty lidi, kteří vědí o všech všechno? Lidi, kteří se neustále baví o jiných 

lidech, šíří drby a klepy? Jsem si jistý, že ano. A teď se zamyslete, jestli jsou 
tihle lidé úspěšní? Vykonali někdy něco záslužného nebo významného? 
Ptám se, i když vím odpověď. Samozřejmě, že ne!

 
Už jsem to psal několikrát. Žijeme ve skvělé době! V době, která nám 

skýtá plno příležitostí a nekonečných možností. Zároveň si s sebou nese 
celou řadu věcí a faktorů, které jsou skrytými nástrahami a pastmi. Jednou 
z nástrah je velmi jednoduchá dostupnost informací. Pokud chceme, 
ihned se dostaneme k téměř jakýkoliv informacím o čemkoliv, o komkoliv. 
Dost často se k těmto informacím dostaneme i ve chvíli, kdy to úplně 
nepotřebujeme a nechceme.

 
V tomto principu chci psát o schopnosti „odfiltrovat se“, resp. „odfiltrovat“ 

svoji pozornost od událostí, okolností a zejména od lidí, kteří nám budou 
brát naši pozornost, resp. nás budou odvádět od našich aktivit/činností. 
Představte si, že máte jednu velkou nádobu, ve které máte přesně 
100 litrů vody. Zároveň kolem téhle velké nádoby máte celou řadu menších 
nádob různých velikostí. A je jen na vás, kolik vody do každé z těchto nádob 
přelijete, pokud samozřejmě chcete. Těch 100 litrů je konečných, vodu 
nemůžete doplňovat, musíte si vystačit jen s tím, co je = 100 litrů. Opravdu si 
to představte a pokud tu představu máte, pak přesně víte, jak funguje naše 
pozornost.

 
Jakmile se rozhodneme věnovat někomu pozornost, vezmeme jednu 

z malých nádob a odlijeme do ní trochu vody z velké 100 litrové nádoby. 
To je v pořádku. Co je ale maximálně důležité, že musíme přesně rozumět 
tomu, komu naši pozornost věnujeme a zároveň kolik té pozornosti dáváme. 
Pečlivě si vybírám lidi, které sleduji, lidi, kteří mě inspirují, posouvají mě 
a mají mi obrovsky co dát.

 
Ve chvíli, kdy se objeví lidi, kteří chtějí vzít moji pozornost a já vyhodnotím, 

že mi to nic nepřinese, jdu okamžitě od toho. Okamžitě schovám tu malou 
nádobu, která se přede mnou objevila a žádnou vodu do ní nalívat nebudu, 
ani kapku. V některých případech tu nádobu doslova zahodím, a to co 
nejrychleji. Drtivá většina lidí dělá bohužel přesný opak. Někdo se objeví, kdo 
je vtipný, směšný, a nebo dělá něco jinak než oni, něco s čím nesouhlasí, 
a okamžitě začínají kritizovat, pošklebovat se, pomlouvat apod. Vůbec jim 
při tom nedochází, že plýtvají obrovské množství pozornosti do někoho, 
kdo jim absolutně nic nepřinese a nezbývá jim už tolik pozornosti na to 
nejdůležitější. Na sebe.

 



Hodně lidí, opravdu hodně, sleduje lidi kolem sebe a neustále řeší, co 
mají, kolik vydělávají a jak na tom celkově jsou. Pokud jsou na tom hůře, 
oddechnou si, pravděpodobně se na sledovaným člověkem slitují nebo se 
na jeho účet pobaví, aby se uklidnili, že vše co se týká jich samotných je 
v pořádku. V případě, že se sledovaný/sledovaná mají výborně, jsou úspěšní, 
jaké následuji nejčastěji chování? Přejí si lidé obecně úspěch, ať už je jeho 
forma jakákoli? Nejčastěji dochází k závisti. Závist je pro naše myšlení 
a hlavně pozornost doslova toxická.

 
Závist způsobuje to, že začneme vymýšlet domněnky o sledovaných, 

a hlavně omluvy pro svoji neschopnost, protože jen málokdo si dokáže 
přiznat svoji chybu. Určitě jste tyhle situaci zažili nebo? Např. „to víš, 
když se někdo umí narodit do správný rodiny.“, nebo „Má peníze, protože 
věděla s kým se má vyspat.“, nebo „Kdyby byl podvodníky jako on/ona 
a podváděl lidi, taky bych tom měl.“ Těch příkladů je obrovská spousta. 
A i kdyby se tohle všechno zakládalo na pravdě, jak mi to osobně pomůže? 
Nijak! Proto pokud přijde podobná chvíle a naše pozornost se vydá tímto 
nebo podobným směrem, doporučuji striktní STOP! a vrátit ji znovu na sebe.

 
Zažil jsem dokonce skupiny na sociálních sítích nebo skupiny 

v komunikačních aplikacích, které byly stvořeny za účelem toho, aby někoho 
pomlouvaly nebo zesměšňovaly. Tohle absolutně nechápu, protože je to 
největší plýtvání pozorností, které si dokážu představit a ještě si tím navíc 
negativně zasírám hlavu.

 
Čím dříve si uvědomíte, že pozornost je velmi vzácný a omezený zdroj, 

začnete s ní úplně jinak pracovat. Vidím to na nejrůznějších diskusích 
na sociálních sítích nebo na příspěvcích, resp. v diskusích, kteří se 
pod nimi objeví. Tolik času a energie kolik jsou lidi ochotni dát do něčeho, 
co nemá žádný smysl, kdy se jen hádají, do krve obhajují svůj názor. Pro mě 
nepochopitelné.

 
Abych podobným skutečnostem předešel a nezapojoval se např. 

do negativních diskusí, nebo nehodnotil lidi, vytvořil jsem si vlastní pravidla 
myšlení, která mě před podobným jednáním chrání. Neříkám, že jsem v tom 
naprosto sto procentní, to vůbec ne. Pravdou je, že každý máme tendence 
nechávat strhnout svoji pozornost lidmi, kteří se doslova živí naší energií, 
a proto vnímám, že je velmi důležité s tímto principem dlouhodobě 
pracovat. V první řadě si ho uvědomit a konzistentně s ním pracovat.

 
Čím dále si tento princip budete osvojovat, začne vám zůstávat více 

a více pozornosti, kterou budete mít volnou pro aktivity/činnosti, která vás 
rychleji dovedou k vašim cílům viz 3. princip. A to je ta podstata, protože tyto 
dva principy jsou velmi úzce propojené a dalo by se říci, že pozornost je 
hlavním palivem pro plánování, organizaci a disciplínu.

 



Příběh:
Věděli jste, že čmelák správně nemá vůbec létat? Protože je proti fyzickým 

zákonům, aby tenhle tvor s obrovským a těžkým tělem, které navíc postrádá 
aerodynamický tvar, pohyboval tak rychle svými malinkými křidélky, 
aby se udržel ve vzduchu. Dokonce to našemu čmelákovi spočítali letový 
inženýři, kteří vyrábějí letadla. Jednoznačně došli k závěru, že je fyzikálně 
nemožné, aby ten žluto černý hmyz létal. A přesto náš čmelák létá. Víte tím 
podstatným je, že to čmelákovi nikdo neřekl, proto se nikdy neohlížel na 
nikoho a prostě létá.

 

 



| 8. PRINCIP 
CO ZASEJEŠ, TO SKLIDÍŠ
 
Osmý a poslední princip této knihy, který uzavírá pro mě nejdůležitější 

principy v našem fungování. Není to jen princip, který celou osmičku končí, 
ale který ji uzavírá a do kruhu vrací na začátek, protože je velmi úzce spojen 
s 1. principem této knihy.

 
Chci, abyste si uvědomili, že všechno, co uděláte, má svůj následek, 

který se projeví v budoucnosti. A zároveň, že pokud tento princip 
přeskočíme nebo ho obejdeme, budeme to mít své negativní následky.

 
Nejsem zemědělec, ale jedno vím jistě. Když zasadím do země sazenice 

kukuřice, vyroste mi kukuřice. Pokud zasadím sazenice blínu (smrtelně 
jedovatá rostlina) nevyroste mi nic jiného než blín. Logické, co říkáte?

 
Popravdě celá řada lidí si tohle neuvědomuje a s tímto principem, resp. 

„zákonem“ nepracuje a vůbec si ho neuvědomuje. Podívejte se zejména 
na vztahy, byznys/zaměstnání a zdraví. Tohle jsou přesně klíčové oblasti 
našeho života, u kterých co zasejeme to sklidíme. Když vidíte obézního 
a nezdravého člověka, je to důsledek něčeho. Důsledek jeho jednání, resp. 
předchozích kroků, díky kterým se postupně dostal do stavu, ve kterém se 
aktuálně nachází. Naopak u vysportovaného a velmi zdravě vypadajícího 
člověka je to stejné. Je to jen důsledek jednání, které bylo a je zcela 
odlišného od člověka, který je obézní. Prosím, nechci to paušalizovat jen se 
snažím co nejjednodušeji popsat myšlenku.

 
Nádherně je tento princip viditelný v byznysu/zaměstnání a ve vztazích. 

Kolikrát vidíte velmi úspěšné a oblíbené lidi. A znovu je to jen důsledek. 
Důsledek toho, kdy se dotyční chovali eticky, pomáhali a podporovali lidi 
kolem sebe, zároveň dosahovali dlouhodobě výsledků apod. Sklidili přesně 
to, co zaseli. Těch příkladů je obrovská spousta.

 
Osobní příběh:
Vzpomínám si na člověka, se kterým jsme nějakou dobu spolupracovali. 

Výborný chlapík a sympaťák, byznysmen každým coulem. Tenhle kluk, 
Honza, měl hodně peněz, opravdu hodně. Peníze u něj nikdy nebyly 
problém, mohl si dovolit skoro cokoliv. Klidně si koupil věci ze dne na den 
jako auta, nemovitosti, a nebo se jen tak sbalil a na dva měsíce odjel na Bali, 
surfovat tam a poznávat tamní ráj. Měl několik zdrojů finančních toků, které 
mu neustále generovaly peníze, díky kterým si tohle všechno mohl dovolit. 
Naprostá pecka, viďte? Byl to důsledek toho, co zasel. Od svých začátků to 
byl dříč, udělal daleko více práce než všichni ostatní a ve chvíli, kdy si dal 
do hlavy cíl, šel za ním, nekompromisně. Díky těmto vlastnostem postupně 
získával zkušenosti a dostával se k více lukrativnějším příležitostem 



a vlivným lidem. Právě díky tomu teď sklízel obrovský úspěch ve finanční 
oblasti svého života. Jakmile jsem ho poznal blíže, začínal jsem vidět i další 
důsledky, které se projevily díky Honzovo jednání a fungování. Tím, že byl 
vždy co se týká byznysu nekompromisní a hodně tvrdý, neměl kolem sebe 
téměř nikoho. Téměř žádné přátele, kromě jednoho, se kterým nebyl nikdy 
byznysově propojený. Žádný partnerský vztah a se svými obchodními 
partnery jasně daná pravidla a vymezené mantinely. Za ty roky, co se 
pohyboval v byznysu a díky tomu, že ho zklamalo velké množství lidí si 
k sobě nikoho nepouštěl. Co se týká zdraví, i když byl těsně před padesátkou, 
kondice byla jako u 70 ti letého člověka s vážným onemocněním, které 
musí do konce života tlumit léky. Tohle byl důsledek několika letého 24/7 
pracovního tempa pod obrovským tlakem ve velkém stresu. Honza má můj 
obrovský respekt. Šel do toho jak se říká „all-in“ a výsledek jste si přečetli. 
Z čeho mám upřímnou radost je fakt, že Honza se v tuhle chvíli snaží své 
oblasti života co se týká zdraví a vztahů posilovat a pracuje na nich. Prosím 
nepřemýšlejte v tuhle chvíli způsobem: „peníze mu jsou k ničemu“ nebo 
„zdraví a rodina jsou důležitější než peníze“. Jen se vám snažím jasně ukázat, 
že to, co dlouhodobě zasíváme, to sklízíme. Nic více, nic méně. A je jen 
a pouze na vás, co chcete v budoucnosti sklízet.

 
Důležité je u všeho, co děláme, u cílů, které si nastavíme, abychom si 

uvědomili tento princip. Začínali tím koncem, tedy tím, co sklidíme. A nejen 
a pouze jednou částí nebo oblastí, ale v celku, ve všech oblastech našeho 
života, a to byznys, zdraví a vztahy.

 
Chci vás všechny varovat před další pastí. Ta past přímo souvisí s osmým 

principem. Vzhledem k době, ve které všechno žijeme je všechno velmi 
rychle dostupné. Psal jsem o tom v 7. principu. Tou pastí je skutečnost, 
že všechno můžeme mít de facto hned. Chci nějakou věc, kterou si v tuhle 
chvíli nemůžu dovolit, protože na ni nemám peníze, zkušenosti apod.? 
Nevadí, jsou tady rychlé půjčky. V jednoduchosti, lidé nejsou ochotni 
nejdříve zasít, starat se o své sazenice a vytrvale čekat až vyrostou a teprve 
potom sklízet. Celá řada lidí a naše společnost je nastavená tak, že chce 
nejdříve sklidit a teprve pak zasívat a starat se. Tohle osobně považuji 
za největší past, která je bohužel velmi nebezpečná a zároveň podporovaná 
systémem, ve kterém žijeme. Pamatujte si, že zkratky neexistují. Každá 
zkratka se nám v budoucnosti vrátí, negativně a naši cestu naopak 
prodlouží. Prosím nenechte se chytit!

 
Jak jsem psal na začátku tohoto principu. 8. princip uzavírá tuhle knihu 

a zároveň v sobě obsahuje všechny předchozí principy. Všech 7 principů 
potřebujeme, abychom prošli a naplno využili 8. princip. Pamatujte, všechno 
je to o realizaci. Tu nejdůležitější výbavu máte. Máte funkční principy, 
které jsou ověřené časem, hlavně výsledky a opřené o zkušenosti 
nejúspěšnějších lidí svých odvětví. Co je na vás, je jejich realizace, 
která je tou nejvyšší podstatou učení se. Pokud budete následovat všechny 
principy, osvojíte si je a budete se v nich zdokonalovat, můžu vám slíbit, 



že půjdete obrovsky dopředu. Dopředu a vzhůru ke svým snům a cílům, 
ale tím nejdůležitějším bude, že se stanete vědomě šťastným člověkem, 
který objevil svůj smysl existence a díky tomu se stanete inspirací pro své 
okolí. A jak to okolí bude velké, to už bude zase jen na vás.

 
 

| DOPORUČENÍ
 
Pokud jste se dostali až sem, mám z vás radost a gratuluji! Prosím přijměte 

můj upřímný obdiv a uznání, protože jste ti, kteří chtějí svůj život prožít 
na maximum a zároveň chcete kontrolovat svoji cestu, svůj osud, jako hráči, 
kteří drží pevně ve svých rukou konzole, díky kterým ovládají svého Avatara.

 
To doporučení ode mě. Uvědomte si, že tohle jen začátek. To nejdůležitější 

teď máte, máte základní výbavu, plán hry a urychlovače, které jsou povolené. 
Na vás je, abyste to teď všechno uchopili a použili! A nezapomínejte, dokud 
tohle všechno nevyužijete ve váš prospěch, je to jen teorie. Aby se stalo 
všechno, co si přejete, co chcete dokázat, potřebujete všechnu tuhle teorii 
aplikovat v realitě. Jen tak to všechno získáte.

 
 

| ZÁVĚR
Co napsat na závěr? Asi by se teď hodilo zmínit, že tuhle knihu píši 

při svém pobytu na Bali, na Srí Lance nebo z jiného „snového“ místa. Tyhle 
destinace jsou teď pro psaní knih trendy.

 
Skutečnost je při tom úplně jiná. Právě se nám narodil náš druhý syn Jonáš 

a díky němu prožíváme nejlepší období v našem životě. Společně s tím, 
ale přichází i celá řada nových neodkladných povinností. Proto tuhle 
knihu píšu po kouskách, při každé příležitosti, kdy se dá. V kavárnách 
mezi schůzkami. Ve vlaku nebo v autobuse, když se přesunuji mezi městy. 
Nebo třeba v autě, kdy čekám na našeho prvorozeného syna Kryštofa, 
až skončí na tréninku.

 
Mým záměrem, proč jsem napsal tuhle knihu, není to, aby mě její případný 

úspěch do těchto krásných míst dostal. Primárním záměrem přátelé 
je to, abyste se tam pokud chcete, dostali vy! Abyste se dostali v životě 
přesně tam, kam chcete a já budu obrovsky šťastný a vděčný, pokud vám 
k tomu principy nebo myšlenky popsané v této knize pomohou. Pokud 
by to pomohlo klidně jen jednomu z vás, pak to všechno mělo smysl a já 
vám ze srdce děkuji. Pevně věřím, že vás bude daleko více.


