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Lidé nejvíce litují toho, že promarnili svůj život. Že neudělali, co chtěli. Ne 

toho, že dělali chyby. Proto je tato knížka věnována všem, kteří po něčem touží. 

Lidem, jenž mají své velké sny. Plány, ambice, vize, cíle. Pomůže vám žít svůj sen 

naplno. A proměnit ho v realitu! 

Sdílejte ji. Tato kniha je volně šiřitelná. Pošlete ji svým přátelům, kamarádům, 

rodině či kolegům v práci. I oni mají své sny a vize. Pomůžete jim udělat krůček, jaký 

jste právě udělali vy. Vnést do svého života smysl je klíčové. Spolu ho objevíme. A 

pak již bude na vás, zdali se na svou pouť odvážíte vydat… 

 

 

  SDÍLET TUTO KNIHU NA FACEBOOKU >>> 

 
  

SDÍLET TUTO KNIHU NA GOOGLE+ >>> 

 
 

 

SDÍLET TUTO KNIHU NA TWITTERU >>> 

 
 

 
 
 
 

  

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.zivotniprulom.cz
https://plus.google.com/share?url=http://www.zivotniprulom.cz/
https://twitter.com/home?status=Nov%C3%A1 kniha Prom%C4%9B%C5%88 sv%C5%AFj sen v realitu! zdarma ke sta%C5%BEen%C3%AD zde: http://www.zivotniprulom.cz/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.zivotniprulom.cz
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.zivotniprulom.cz
https://plus.google.com/share?url=http://www.zivotniprulom.cz/
https://twitter.com/home?status=Nov%C3%A1%20kniha%20Prom%C4%9B%C5%88%20sv%C5%AFj%20sen%20v%20realitu!%20zdarma%20ke%20sta%C5%BEen%C3%AD%20zde:%20http://www.zivotniprulom.cz/
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Říká se, že člověk nemůže být v životě šťastný 

bez jiných lidí. Jsou pro nás odrazem toho, jak se 

chováme a doplňují nás samotné v tom, co nemáme.  

Jsem tak moc rád, že mne v mé práci podporuje 

má přítelkyně, rodina, přátelé a spolupracovníci. Jsem 

rád za ohlasy, které od svých čtenářů dostávám na své 

články. Za komentáře a reakce u videí, kterými lidi 

vzdělávám. Všichni chceme v hloubi duše tu stejnou věc 

- žít život naplno a s vášní… zažívat…cítit… milovat. 

Nikdy bych se nedostal ve svých myšlenkách tak daleko, kdyby nebylo mých 

učitelů a inspirátorů - Tony Robbins, Jack Canfield, Brendon Burchard, Ralph Smart, 

Eckhart Tolle, Don Miguel Ruiz, Brian Tracy, Paul McKenna, Teal Scott, Deepak 

Chopra a dalších. Jsem jim za vše, co mi dali a za směr který mi ukázali, vděčný.   

Děkuji za to, že jsem se na své cestě dostal už tak daleko a mohu se o to 

s vámi všemi podělit. Děkuji za všechny příležitosti, které ke mně přišly. A děkuji 

za to, že mohu touto knihou pomoci i právě vám. Jak reagujeme na události, tvoří 

náš osud. Není pevně daný. Jsme jeho spolu-tvůrci.  
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Na své životní cestě jsem čelil mnoha překážkám. Některé se z počátku zdály 

nemožné. Zpětně si však uvědomuji, že každá překážka, která se mi do cesty 

dostala, mi pomohla ve svém výsledku překonat další překážky. Posunula mne. 

Někdy jsem se do věcí ještě více ponořil a ty mne zcela pohltily. Jindy jsem to vzdal. 

A pak litoval toho, že jsem nevytrval. To je škola života. Důležité však je vždy si to 

uvědomit a odnést si z toho ponaučení. Jen to nás v životě posouvá. Už neděláme 

ty stejné chyby. Už víme jak s tím pracovat. Funguje nám to. Jsme na sebe hrdí. 

Máme motivaci a víru v sebe. A pak už neexistuje nic, co “nejde”.  

PŘEKÁŽKY A OMEZENÍ JSOU JEN V NAŠICH HLAVÁCH.  

NE V REALITĚ. 

Začal jsem podnikat velmi mladý. Už na základní škole jsem 

spolužákům prodával známky. Chodil na burzy. Prodával jsem přes internet jako 

jeden z prvních. Pak jsem založil v jiných oborech několik společností. Můj sen od 

mala byl podnikat. A tak jsem ho měnil v realitu. Nikdo mě nevedl, vše jsem se 

musel naučit „cestou“ sám. A byly to cenné lekce. Není to procházka růžovou 

zahradou. Ale i to mě obrovsky posunulo. Dostal jsem se totiž k osobnímu rozvoji 

a tím v něm a v sobě objevil nekonečný potenciál. Nacházel principy jak pracovat se 

svojí myslí, tělem i duchem. Jak dosahovat mimořádných výsledků. Jak efektivně 

pracovat s lidmi. A hlavně - našel jsem svůj smysl života a touhu pomoci nalézt ho 

i ostatním.  
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Absolvoval jsem desítky různých výcviků v oblasti psychologie, vztahů, práce 

s tělem a emocemi. Vzdělával se na seminářích zejména v USA, Anglii, Polsku, 

několikrát i v Indii a dalších zemích. Začal jsem to vše nadšeně předávat na svých 

akcích a víkendových seminářích a školeních.  

Zpětně si uvědomuji, že to byl pro mě zásadní zlom v celém životě. Naučil 

jsem se, jak se sebou pracovat. Jak to udělat, abych vždy dosáhl vizí a cílů, které 

jsem si vytyčil. Je v tom určitý systém a metodika. Vůbec to není o náhodě 

a o “štěstí”. A právě tyto principy a metodiku, jenž perfektně funguje, a využívají ji 

nejúspěšnější lidé planety, vám chci v této knížce předat. Abyste se i vy odrazili, jak 

jsem to kdysi udělal já. A vyšli vstříc svému životnímu snu. Možná svému poslání. 

A naplnili ho. To je to nejlepší, co ve svém životě můžete udělat - dát volnost 

a svobodu svým touhám, zažít úžasnou cestu při jejich realizaci a stát se při ní lepší 

verzí sebe samého.  

Přijmete pozvánku do nové etapy vašeho života dnes, nebo své sny a touhy 

budete potlačovat a pak si jednou, na konci svých dnů, sami uvědomíte a odpovíte - 

Žil jsem? Miloval jsem? Využil jsem všech příležitostí naplno? Dával můj život smysl? 
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1. Zamýšlejte se nad otázkami v knize, které vás mají nasměrovat správným 

směrem. Protože jen když si sami pro sebe budete odpovídat, přijdete na 

své vlastní správné odpovědi. 

 

2. Dovolte si připustit, že je vše možné. Pochybnosti nechte nyní stranou. 

Pozitivní přístup vede k pozitivním výsledkům. 

 

3. Začnete přemýšlet o tom, co sami v životě chcete. Jaký je váš velký sen?  

Co chcete dokázat? Zažít? Kým vlastně chcete ze srdce být? 

 

4. Stáhněte si zde pracovní sešit, který po přečtení knihy vyplňte. Pomůže 

vám mít vše podstatné černé na bílém. A s tím pak budete moci efektivně 

pracovat. Jen myšlenky nestačí. Však sami víte, že když si něco napíšete, 

můžete se k tomu kdykoliv vrátit, připomenout si to a má to větší váhu. 

 

      ↓ ↓ ↓ 

 

        

 

↑ ↑ ↑ 

http://www.zivotniprulom.cz/pracovni-sesit-kniha1/
http://www.zivotniprulom.cz/pracovni-sesit-kniha1/
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Kapitola I 

Většina z nás jsme, jako malé děti, toužili být třeba pilotem, nebo letuškou, 

nebo něčím podobným. Ale jen drtivé menšině se takový sen vyplnil a dělají práci, 

kterou jako malí chtěli. Nebo v průběhu mládí se nám líbily určité ideály, například 

herci, zpěváci, jiní známí lidé a celebrity, a cítili jsme v sobě, že bychom jimi chtěli 

být taky. Jenže to nějak také nedopadlo. Pak spoustu lidí chytla touha vycestovat 

do světa a třeba tam žít a najít si práci, co by je bavila. A zase skutek utek… 

Proč když se nám něco líbí a myslíme si, že to chceme, k samotné realizaci 

nikdy nedojde? A když už dojde, tak to zcela nedopadne podle našich představ? 

Vzdáme to? Odchýlíme se od svého cíle? Pustíme svůj sen a spokojíme se 

s menším? Tak právě těmito otázkami jsem se dlouho zabýval a může za to jedna 

věc - neznalost principů, jak s takovým snem či vizí pracovat. 

JEN SEN MÍT NESTAČÍ.  

JINAK TO BUDE NAVŽDY JEN POUHÝ SEN. 

Před mnoha desítkami let žil na břehu Gangy farmář, který měl dva syny. 

Nebyla to bohatá rodina a museli si na své živobytí vydělávat holýma rukama. A tak 

každý den po svítání společně šli na své pole a do soumraku tvrdě pracovali.  

Farmáři se podařilo ušetřit nejmladšímu synovi na venkovskou školu. Nic totiž 

nebylo zadarmo. On ale věděl, že když by syn měl dobré vzdělání, mohl by pak 
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pomoci celé jejich rodině. Roky plynuly. Po nějaké době, kdy už syn byl poměrně 

znalý, přišel za farmářem a představil mu svůj plán. 

“Tati, ve vší úctě, dovol mi nyní, abych zúročil znalosti, které jsem se díky tvé 

štědrosti do mého vzdělání naučil.” A farmář s trochu nedůvěryhodným pohledem 

poslouchal. 

“Léta jsem se učil počtům a hospodářství. Obešel jsem za poslední týdny přes 

30 obchodů z našeho okolí. A víš, co jsem zjistil? Že nejdražší plodinou, po které je 

zároveň největší poptávka, je šafrán.” Otec zvážněl. Syn však pokračoval ve svém 

monologu. 

“Už po mnoho generací zde pěstujeme fazole. A uvědomuji si, že není lehké 

přejít z pěstování jedné plodiny k jiné. Jen si můj otče na chvíli představ, jak bychom 

se mohli mít, kdybychom měli podle mých propočtů 12 krát takový zisk z každého 

hektaru naší půdy, než máme nyní. Já bych mohl na univerzitu, bratr by se mohl 

oženit a ty bys místo bydlení v tomto příbytku mohl mít honosné sídlo, které by ti 

všichni záviděli.” Otec se zachmuřil a pravil.  

“Synu, tuto půdu obdělávám už přes 40 let. Na této půdě jsme vždy pěstovali 

jen fazole a já nevím, jak se takový šafrán pěstuje. A i kdybych to věděl, bojím 

se vsadit životy celé naší rodiny jen do víry v jednu věc. Bojím se, že když by se nám 

to nepodařilo, sousedé se do nás pustí a přijedeme i o dobré vztahy s obchody, 

do kterých nyní dodáváme.”  

Syn se zamyslel a pravil: “Rozumím ti. I já bych nechtěl, aby tento nápad 

ohrozil celou naši rodinu. A tak jsem si dovolil připravit plán, který nemůže selhat… 

Začali bychom tím, že se hned zítra vypravím s bratrem k zemědělci, který šafrán 

úspěšně pěstuje, a necháme se u něj zaměstnat jako pomocníci. Zjistíme tak, jak to 

ten zemědělec dělá. Postup si zapíšeme a po několika měsících se vrátíme zpět, 
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abychom to na malé části naší půdy vyzkoušeli. A budeme-li úspěšní, v což pevně 

věřím, postupně začneme na celém pozemku pěstovat šafrán. Ty tati tak budeš mít 

jistotu, že o nic nepřijdeme, a já zúročím to, co jsem se díky tobě mohl naučit. 

Společně tak každý dosáhneme svého.” 

Otec přikývl. A tak se stalo. Synové se šli učit k zemědělci se šafránem a otec 

vyčkával. Zajímá vás, jak to dopadlo? Uspěl farmář se synem? Nebo se jim jejich sen 

nenaplnil? 

Je to už hodně dávno… Ale co víme je, že po několika letech se tato rodina 

stala jednou z nejbohatších v okolí a jejich velkofarma dodávala šafrán nejen 

do obchodů v jejich kraji, ale i do sousedních států. Dnes možná máte jejich šafrán 

doma ve svých kořenkách i vy. 

Na tomto příkladu příběhu farmáře z Gangy si můžeme všimnout několika 

věcí. Postupně je zde probereme. Takový výsledek totiž není čistě náhodný. Má 

systém. A právě tento systém můžete využít na jakýkoliv svůj sen, který máte. 

Na cokoliv, co do svého života chcete. Na vše, čeho chcete v životě dosáhnout. 

Protože, i když se nyní situace jeví bezvýsledná a myslíte si, že není šance, že by se 

vám to splnilo, je to jen myšlenka, kterou lze zvrátit. A váš život pak může nabrat 

o 180° jiný směr. 

Stanovení jasnosti 

Prvním předpokladem úspěchu je, že si ujasníte, kde jste v životě nyní, a co 

v životě opravdu chcete, kam se chcete dostat. Musíte to chtít celým svým srdcem. 

Stanovíte si tedy jasnost své vize. To je úplný základ. Bez jasného cíle nemůžete 

jasného výsledku dosáhnout. Je to jako loď bez cíle plavby. Jinak totiž nikdy 

nebudete vědět, kde se váš výsledek nachází, abyste za ním mohli plout. Nebudete 
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umět takový sen “uchopit” a moci s ním pracovat. V našem příběhu to byla vize syna 

začít pěstovat šafrán. 

Zamyslete se na chvilku, zdali víte, co v životě opravdu chcete. Ne, co si 

myslíte, že chcete, ale co v hloubi sebe víte, že jsou vaše životní priority, na čem vám 

záleží, čemu pokládáte nejvyšší význam. Co to je? 

“Nastavení cíle je první krok aby se z  
neviditelného stalo viditelné.” 

- TONY ROBBINS -  

Je snadné nechat se zmást racionální myslí a logickým uvažováním. To však 

není to, co opravdu chcete. To si jen naše ego zdůvodňuje, proč je to pro nás dobré, 

ale můžeme pak cítit něco jiného. Proto se na tuto stěžejní část zaměříme v další 

kapitole. 

Nalezení motivátorů 

Jakmile naleznete opravdu to, co sami chcete, co je váš sen, je třeba nalézt 

motivátory, které vás k tomu dovedou. Tedy to, co vás k tomu motivuje. Zamyslete 

se v souvislosti se svým snem - Co vás k tomu láká? Proč to chcete? Co vám to 

přinese? A co ztratíte, když do toho nepůjdete? Budete toho litovat?  

V našem příběhu to byl záměr syna vydělat si a jít na univerzitu. Pro bratra, 

aby se mohl oženit. A pro otce, aby měl honosnější sídlo. Společným zájmem pak 

byla motivace mít se lépe. 

Na motivátory většina lidí zcela zapomíná. A pak se diví, že dají-li si cíl 

“zhubnu 5kg do 3 měsíců”… po dvou týdnech (v tom lepším případě) to vzdávají. 
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A proč? Protože neměli dostatečnou pozitivní i negativní motivaci! Zkrátka jejich 

odhodlání nebylo tak silné, jak potřebovali. Možná jste se teď zarazili, proč 

potřebujete negativní motivaci. Vysvětlím to v následující kapitole. 

V historii máme spoustu zajímavých příkladů úspěšných lidí, 

o kterých je známo, jak silnou měli motivaci svých cílů dosáhnout - 

např. Bethany Hamilton milovala surfování, bohužel ji ukousl žralok 

celou levou ruku. Svého snu se nikdy nevzdala, protože přesně 

věděla, co chce. A sice 1. místo v národní soutěži NSSA a tak 

se také stalo, zvítězila. 

Thomas Edison podnikl 10 000 pokusů o to vynalézt žárovku. 

Prostě žárovka bude a basta. A tak se stalo. Ve své hlavě si držel 

neustále motivaci, že každý neúspěšný pokus je jen krok k tomu, 

aby se to podařilo. Tedy žárovka zasvítila po 10 000 krocích. Tomu 

se říká motivace dosáhnout svého cíle! 

O tom jak motivátory pracují, se pobavíme v dalších kapitolách. Důležité 

v tuto chvíli je, že bez nich ničeho nikdy nedosáhnete, respektive nevytrváte, proto 

je třeba jejich fungování pochopit a začít je ve všem, co děláte, využívat naplno. Je 

to vaše vstupenka ke všem důležitým změnám. 

Překážky ve vaší cestě 

Jak to tak bývá, člověk i přestože něco moc chce, má různé obavy a nejistoty. 

Strach, který ho ve splnění svého snu brzdí. Třeba to, že ještě není váš čas… Že ještě 

nejste dost dobří… Že prozatím dáte přednost “osudu”, jak se věci vrbí… A další 

nahlodávající myšlenky, které vám v dosažení cíle brání nebo cestu oddalují a jinak 

znepříjemňují.  
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Možná znáte ten příběh o lodi Essex, která byla zasažena obří vorvaní a začala 

se pomalu potápět. A tak muži, kteří byli více než 1 000 mil od kousku pevniny, byli 

nuceni vtěsnat se do malých záchranných člunů. Jenže, začali se mezi nimi šířit zvěsti 

o okolních ostrovech, kam by mohli veslovat. A tak namísto toho, aby se vydali na 

nejbližší pevninu - na Tahity (v legendách obývanou kanibaly), zvolili si veslovat 

1 500 mil na břehy Jižní Ameriky. A to i přesto že věděli, že nemají dost jídla. 

Dobrovolně se tak pod tíhou negativní představy, že budou snědeni za živa 

(domněnka), uchýlili k cestě do cíle, který nemohli přežít. Strach v jejich hlavách 

zvítězil. A  svého cíle nikdy nedosáhli. 

Na tomto příkladu jsem vám chtěl ukázat, že jakýkoliv strach, který máme, je 

většinou jen příběh. Domněnka, která je vyhrocená do extrémní podoby, jenž není 

totožná s realitou. A tento strach nás velmi silně ovlivňuje. Proto pokud neumíme se 

strachem vhodně pracovat, škodí nám a oddaluje nás od našeho snu. 

V našem příkladu farmáře nebýt syna, tak by otec nikdy na takový plán 

nesvolil. Syn zde přejal otcovy obavy a rozptýlil je tím, že měl připravený správný 

plán. 

Je třeba si uvědomit, že každý máme z něčeho strach. 

I velikáni, kteří toho mnoho dokázali. Například Stephen King, 

kterému byla jeho první novela 30x vydavatelstvími odmítnuta, 

i přesto se z něj stal jeden z neprodávanějších autorů naší doby, 

s více jak 350 miliony prodaných knih.  

Kouzlo je v tom, že lidé, co něco dokázali, umí se strachem pracovat. Aby jim 

neškodil, ale aby je posiloval. A jakmile se to naučíte i vy, odbouráte z cesty ke 

svému snu všechny překážky. 
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Jsme tím, co děláme opakovaně 

Ve vaší cestě můžete také narazit na faktické příčiny, které vás oddalují od 

cíle. Třeba to, že nemáte tolik času, nebo energie. Tam narážíte na potřebu změnit 

své návyky a zvyklosti. Obvykle totiž postrádáme dostatečné nasměrování 

pozornosti tam, kde chceme, aby se věci posunuly. A z druhé strany bychom měli 

odsunout do pozadí vše, co nám v naší cestě k cíli neslouží. 

Názorným příkladem je, že hodně lidí ztrácí spoustu času odbíháním od své 

reality sledováním televizních pořadů a seriálů, které jim v tom, co je dělá šťastnými, 

neslouží. Cožpak potřebujete vědět, kdo koho zabil na druhém konci světa, když ho 

vůbec neznáte? Co vám taková informace přinese? To je přesně to směrování 

pozornosti, které mám na mysli.  

Chceme-li dokázat něco velkého, potřebujeme pro to naši plnou pozornost, 

energii a koncentraci. Člověk snadno odbíhá od tématu jinam a nevědomky 

prokrastinuje a splnění snu se mu vzdaluje. Mohou hrát roli i špatné návyky, díky 

kterým člověk svou životní energii věnuje věcem, které mají k realizaci snu hodně 

daleko (zejména dopoledne).  

Nejprve je třeba zjistit “kam” věnuji pozornost a následně změnit zažité 

vzorce svého chování (tedy to jak na určité situace reaguji), jenž už mi neslouží. 

A neustále si připomínat, čeho chci dosáhnout a nastavit si s tím spojený vhodný 

odměňovací systém. Například, když chce člověk zhubnout, měl by sledovat příčinu, 

která ho vede ke zvýšené konzumaci jídla večer. Jím dostatečně dopoledne? 

Odpoledne? Uzobávám večer proto, abych dohnal denní deficit? A když se 

dostaneme pod povrch našich návyků, můžeme je změnit za více vyhovující. Základ 

je být si jich vědom a být si vědom toho, proč je dělám. 
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Mohu dělat jen to, co vím, že zvládnu 

Velké sny se zdají z počátku nemožné. Proto pokud chci dokázat ve svém 

životě něco velkého, je vhodné si tuto vizi rozdělit na menší jednotlivé kroky. Pak jít 

a pokračovat v plnění jednotlivých kroků, které musí byt dobře uchopitelné a pro 

mne samotného reálné. Člověk má tendenci zdůvodňovat si to, co je až příliš 

vzdálené, za nemožné nebo že to není v jeho možnostech a schopnostech. 

Vzdálené mlhavé představy zůstanou jen představami. Proto dílčí postupné kroky 

jsou to, co učiní velkou věc realizovatelnou. Stejně tak se na svůj sen můžeme dívat 

z různých hledisek (pohledů). 

Jak jste si mohli všimnout v příběhu farmáře, syn měl velmi dobře vymyšlenou 

strategii, jak svého cíle dosáhnout. Nezabýval se tím, že teď neví, jak pěstovat 

šafrán. Ale jak se to naučit! Proto bychom si neměli klást otázky, proč něco nejde. 

Ale naopak, jak to udělat, aby to šlo! Správné otázky navedou člověka k cíli.   

Abychom však měli nad celým svým snem kontrolu, je vhodné jednotlivé 

kroky promítnout jeden za druhým do našeho kalendáře. Protože jak se říká, “úkol 

bez termínu není úkol”.  Neměli bychom zapomenout ani na měřítko úspěchu. Aneb 

jak vím, že jsem došel na náměstí, když si předem neřeknu, kde to dané náměstí 

přesně nachází a jak ho poznám?  

ČAS JÍT DO AKCE JE DNES, JINAK ZÍTRA, BUDE ZASE “ZÍTRA” 

Akce, akce, akce. Když nic neuděláme, nic se nestane. To je známý fyzikální 

zákon akce a reakce Sira Izaaca Newtona. Bohužel ač je tak znám, lidé se nechávají 

strhnout jinými vjemy a podněty, než by přispěli k realizaci jejich snu. Proto máme 

v naší populaci většinu lidí, kteří jen reagují na události a příležitosti, které jim 
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přicházejí. Jenže, těch “horních 10 000” to dělá jinak. Oni tyto příležitosti aktivně 

vytvářejí. Jdou za svým snem. Nápadem. Myšlenkou. Vizí. Cílem. Podnikají akce! 

Málo kdo v sobě umí zažehnout velký oheň, který ho na podnikání těchto 

akcí povede. Proto jakmile máme vše připraveno, už je na čase přestat 

s teoretizováním a neustálým plánováním, a raději jít činit první kroky.  

Tato kniha by se nikdy sama nenapsala. Nikdy by nevyšla na svět, kdyby 

nebylo vize a akce. Farmář by nikdy neměl velkofarmu na šafrán světového rozsahu, 

kdyby se synové hned druhý den ráno nevydali učit jak šafrán pěstovat k jinému 

zemědělci. 

Nejtěžší bývá první krok. Protože jakmile už se člověk pro něco nadchne, do 

něčeho pustí, má chuť věci dokončit. Mezi tím mu nic nesmí odvést pozornost, aby 

podnikal stále akci. Takže jděte do toho naplno. Celou svou bytostí - tělem, srdcem 

i duší. Dokažte si, že umíte udělat každý jednotlivý den alespoň jeden malý krok, 

který vás ve vašem snu posune. Takže, dokážete to? 

Pružnost je předpokladem úspěchu. 

Zde ztroskotává nejvíce námořníků, kteří se na plavbu do země zaslíbené 

vydají. Jestliže jsme již na lodi a víme, kam chceme, musíme kormidlo pořádně držet 

a zároveň si všímat možných překážek, do kterých by naše loď mohla nabourat. 

Potopit se přeci nechce nikdo. Jenže, člověk je jen člověk. Proto děláme chyby. Je to 

lidské a přirozené. A tak je třeba neustále vyhodnocovat, jak naše loď pluje 

a upravovat kormidlo, abychom svého snu dosáhli. 

Mohou nám totiž přijít do cesty věci, které jsme nemohli očekávat. Třeba kus 

ledovce, jenž potopil Titanic. A to si o něm lidé mysleli, že je nepotopitelný. Krásný 

sen, který se díky nedostatečné pružnosti kapitána a posádky zhroutil. 
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Proto je potřeba neustále sledovat kam plujeme a zdali tam náhodou nejsou 

nějaké překážky, jenž vyžadují okamžitou akci. Jen když o tom víme a uvědomíme si 

to, můžeme s tím něco udělat.  

Může se také stát, že nám náš sen přestane stačit. Sám jsem na to narazil 

a snažil se jít za podstatou toho, proč jsem takový sen měl. A nalezl jsem hlubší 

význam. Obrovsky mi to rozšířilo obzory a místo snu jsem nalezl své životní poslání. 

To, proč tady jsem. 

Píši vám to proto, že někdy si můžeme při plnění jednotlivých kroků našeho 

snu uvědomit, že to, co jsme dříve chtěli, nám už nestačí. Namísto toho máme náš 

záměr a vizi mnohem velkolepější, větší… protože si už více věříme. Ostatně proto, 

že jsme rozšířili své vědomí a dovedeme si najednou takové věci připustit, i když by 

to pro naši dřívější realitu bylo nemyslitelné. Je dobré od sebe chtít víc, než si v tuto 

chvíli myslíme, že zvládneme. Příkladem nechť nám je člověk, který se jako první 

dostal už před více než 40 lety na měsíc. Vždyť odborníci panu prezidentovi Johnu 

F. Kennedymu tehdy říkali, že je nereálné to tak rychle uskutečnit, jak si usmyslel. Že 

to nejde. Ale on se nenechal odradit. A tak 21. července 1969 stanul první člověk na 

povrchu měsíce. 

NIC NENÍ NEMOŽNÉ.  

JE TO VŽDY JEN OTÁZKOU ODHODLÁNÍ A ČASU. 
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Někdy nás velké sny dovedou spojit, mobilizovat a dokážeme více, než si sami 

o sobě myslíme. 

V dalších kapitolách se proto podíváme podrobně právě na jednotlivé 

principy, jak proměnit svůj sen v realitu. Dělají je všichni, co to dotáhli daleko. 

Přidejte se k nim i vy! 
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Kapitola II 

Položte si nyní tyto otázky:  

 

5. Co byste chtěli dělat, kdyby peníze neexistovaly a nemuseli jste se na ně 

ohlížet?  

6. Jak byste doopravdy naložili se svým životem? A se svým časem? 

 

Tak to jsou přesně ty otázky, o kterých byste měli začít přemýšlet. Jen tak 

můžete naplno pustit uzdu svým fantaziím a zaměřit se na to, co chce celá vaše 

bytost, ne jen rozum. Štěstí člověka totiž nikdy není v materiálních věcech. Nikdy 

neleží v tom, co bude vlastnit. 

Že to tak je potvrzují zpovědi nejznámějších milionářů z celého světa - štěstí 

člověka neleží v penězích. Je to spíše o tom, jaké emoce zažíváme na cestě životem 

a jak případně peníze umíme využít, abychom tyto emoce zažívali. 

Jaké otázky si člověk pokládá, takové odpovědi i dostává. Spousta lidí si dnes 

sama neumí uvědomit, co by ve skutečnosti chtěli. Je to jako život v černé malé 

krabičce, ze které se bojíme vykouknout. Anebo možná proto, že nevíme, že jsme 

v krabičce. Nebo jen nemáme důvod ptát se, co je tam venku, když nevíme, že je 

nějaké “tam venku“.    
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Pokládejte si správné otázky: 

1. Co mi dělá radost?  

2. Z čeho jsem nadšený?  

3. Co na světě moc chci?  

4. Po čem toužím?  

5. Co mi přináší do života vášeň?  

 

Je klíčové naučit se správně sám sebe ptát a zaměřovat se na to, co mě 

směřuje ke štěstí.  

Když se na tyto otázky ptám svých studentů, odpovídají, že chtějí být malíři, 

básníci, herci, spisovatelé, že chtějí být cestovatelé, pracovat se zvířaty, jezdit na 

divokých koních. Ale hned při tom dodávají, že se takhle neuživí, že jim to tak říká 

výchovný (vzdělávací) systém. A tak jen co opouští školu, hledají povolání, “kde je 

vezmou”. Ne to, co je baví a co je naplňuje, ale to, “kde je vezmou”. 

Zamyslete se - copak stojí za to ztrácet svůj život tam, kde se nemohu naplno 

realizovat? Kde nemohu využít celý svůj potenciál? Kde mi není dobře? Kde se 

necítím? Vždyť jsem se narodil jako úžasná bytost neomezených možností, která má 

všechny dveře otevřené. Proč bych tak měl být jen v “černé krabici”? A zůstat v ní 

celý život, abych toho pak později ve stáří litoval? Za to nestojí žádné peníze na 

celém světě. Žádné peníze mi nemohou nahradit to, abych okusil kouzlo života… žil 

ho naplno… s vášní… užíval si…hrál si… objevoval. Raději budu mít o trochu méně 

peněz a ne tak honosný dům (který má většina lidí jen aby udělali dojem na 

sousedy), za to budu žít tím, co mě baví. Budu dělat to, co mě baví. Budu si plnit 

svůj velký sen. Budu ho žít. To je síla rozhodnutí - zvolit si správnou cestu. 
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NEPROMARNĚTE SVŮJ ŽIVOT, NEPROMRHEJTE SVŮJ ČAS. 

Není se čeho bát. Každý se o něco zajímá. A vždy se najdou lidé, kteří ocení 

tvůj sen, tvoji vizi. Ocení tebe. Protože jak se říká “peníze jsou jen projevená energie 

ve hmotě”. Nic víc, nic míň. Tuto energii od těch lidí získáš na zabezpečení svého 

života. Takhle to ve své podstatě jednoduše funguje. Proto dělat co chci, vydat se na 

cestu svého snu, není bláznivé, ani šílené. Jen si to musíme umět dobře představit 

a mít v tom jasno. Vím, jak bude vypadat stav, až toho dosáhnu? Vím, jak se budu 

cítit, až to bude splněné a hotové? Vím, jak ten výsledek bude vypadat? Představa 

neboli imaginace, je extrémně důležitá pro stanovení vize. Musím vědět, jak vypadá 

cílový stav, kterého chci dosáhnout. Je to stejné jako když nasedneme do taxíku – 

taxikář chce vědět kam, vás má zavést, a když mu řeknete jen “nevím, jezděte, kam 

chcete,” vysadí vás. Stejné je to i s vaším snem či chcete-li vizí. 

Racionální mysl má tendenci nás v našem snu omezovat. Říkat nám, ať 

zůstaneme při zemi. Že chceme moc. Že to nejde. Že je tisíc a jedna překážek. 

A člověk tak místo svého snu chce jen jeho menší část. To je omezování nás 

samotných. Našeho potenciálu. Nedovolme mysli, aby nad námi převzala nadvládu 

a snížila naše ambice a sny. Protože čím větší bude náš úmysl, tím větší bude i naše 

zapálení a silné „proč to děláme”. O tom si blíže povíme v další kapitole. 

Intuice a pocity, které v souvislosti s našim snem máme, jsou tím nejlepším 

indikátorem, že to chceme. Intuice, kterou má každý člověk, nám podvědomě říká, 

abychom se do realizace pustili. Proto mnoho lidí používá pojem ’“dej na své srdce 

a ono tě povede”. Možná to zní až příliš ezotericky. Fakt je ten, že emoce tvoří náš 

pohon a dávají nám příležitost dotknout se štěstí. 

Velmi častý problém, který se se stanovováním správného snu/vize objevuje, 

je informační zahlcenost vjemy. Média, televize, reklamy, tisk, časopisy, bulvár 
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i někteří negativní lidé z okolí. To vše má obrovský dopad na rozhodnutí, které 

děláme, a na naši fantazii. Ovlivňují naše smýšlení o tom, co je vhodné, možné, 

realistické, co bychom měli a neměli, co se musí a nesmí. Proto se výsostně 

doporučuje striktní informační dieta v období, kdy se budete zabývat stanovením 

vašeho životního snu a činíte důležitá rozhodnutí. Jinak jsme jen ovlivněni okolím 

a opět to není naše rozhodnutí, ale rozhodnutí jiných.  

Položte si otázku - Opravdu potřebujete pro svůj život vědět, kde na světě 

byla jaká demonstrace a koho na druhém konci republiky či světa kdo zabil? Ovlivní 

to nějak váš život v pozitivním duchu? Proč potřebujete vědět od jiných lidí, kým 

byste měli být a jak byste se měli chovat? Vždyť sami o sobě jsme přece dostatečně 

inteligentní bytosti, které se umějí rozhodovat dle toho, jak se právě teď cítíme. 

Nepotřebujeme být “škatulkování”. Potřebujeme být sami sebou. Proto se zeptejte 

teď sami sebe - Jsem opravdu sám sebou? Nebo co mě ovlivňuje? Kdo? A v jaké 

souvislosti? Na co jsem už dávno zapomněl? Co mě bavilo, když jsem byl ještě dítě? 

Z mé vlastní zkušenosti mohu říci, že někdy je třeba opustit místo, kde trávíte 

svůj čas. Opustit i osoby, s nimiž trávíte svůj čas. A odjet daleko, daleko, někam kde 

jste nikdy nebyli. Ale z nějakého důvodu vás to tam táhne. Nevíte proč, ale víte, že 

byste tam chtěli. Tak právě tam je dobré odjet a zůstat tam chvíli jen sám se sebou. 

Pár dní. Týden. Možná dva. A uvědomit si, kdo vlastně jsem, co miluji, co nesnáším, 

promítnout si celý svůj život před očima. Vzpomenout si, co jsem kdysi miloval, 

čeho jsem si užíval, a proč jsem to opustil. Popřemýšlet sám nad sebou, co mi lidé, 

s nimiž trávím čas, dávají. Jak mě naplňuje práce, kterou dělám. Jestli mi dobře dělá 

místo, kde žiji. A když tohle podstoupíte, často se vrátíte zpět s tím, co byste 

opravdu z hloubi sebe chtěli.  
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Když víte, co opravdu chcete, měli byste si k tomu stanovit i měřítko, kdy toho 

dosáhnete (termín) a jak to bude v cíli vypadat (výsledek). Zkrátka podle čeho 

poznáte, že jste zdárně splnili svůj sen. Jak se tam budete cítit. Jaké to bude. Co se 

změní. 

Ptejte se sami sebe: 

1. Podle čeho poznám, že se můj sen uskutečnil? Že ho žiji? 

2. Čeho si mohu všimnout, když můj sen bude realita? Co se změnilo? 

 

To jsou také důležité předpoklady pro to, aby naše myšlenky byly jasné 

a odkryli jsme zamlžený závoj chabé představy “chci x”. Musíte si být 100% jistí tím, 

co se má stát. Pak víte, kam jdete. 
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Kapitola III 

Lidé mají neobyčejné sny. Někdo chce vyhrát Olympiádu, jiný být nejlepším 

šachistou a další zase chce postavit v chudé Africe několik škol a dopřát vzdělání 

i těm, kteří na to nemají.  

Záměry jsou to obdivuhodné. Položme si však otázku - vydrží? Budou mít 

daní jedinci vůli svých snů dosáhnout? Vytrvají? Nevzdají to? Jaké jen to u nich bude 

za takových 5 či 10 let?  

ABY NÁM NÁŠ ZÁMĚR VYDRŽEL,  

MUSÍME PRO NĚJ MÍT SILNOU MOTIVACI. 

 

Tam kde není motivace, tam není chuť něco dělat. Však to znáte sami. Jen si 

vzpomeňte na věci z poslední doby, které jste chtěli dělat… ale zatím je neděláte. 

Nebo vás to “tak nějak přešlo”? Třeba všechny ty novoroční předsevzetí? Kde jim je 

jen konec? Dobrá zpráva. Nejste v tom sami! Zde selhává většina lidí - neumějí se 

sebou pracovat na takové úrovni, aby se udržovali motivováni. Věděli, co chtějí 

dokázat. Znali to, kým se chtějí stát. Ale jen vědět nestačí. Uvědomovat si “potřebuju 

to” je také málo. Logické zdůvodnění totiž nepřináší emoční prožitek, který tak moc 

potřebujeme pro to, abychom sami chtěli výsledku dosáhnout. Síla je v emocích, ne 

v mysli.  
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“Jediné omezení v tom něco dokázat je ve vaší představivosti a odhodlání.” 

- TONY ROBBINS -  

Když jsem chtěl napsat tuto knihu, mým záměrem nebyla jen tato kniha. Můj 

záměr byl mnohem, mnohem větší - tato kniha je pro mě jen malým střípkem 

v tom, jaký mám celkový záměr. Jen malým krůčkem, který bylo nezbytné udělat, 

abych naplnil svůj velký sen. 

Abych měl pro to motivaci, nestačilo si říct, bude to super. Musel jsem si 

stanovit, co díky tomu získám, koho a jak tím ovlivním, a jak to zapadá do mé 

strategie, kam se chci dostat. Musel jsem cítit, že to musí tak být. A zároveň s tím 

jsem si uvědomil, co vše ztratím a co nebude, co se nestane, když tu knihu nenapíšu. 

Jak moc velký dopad to bude mít na celý můj sen. A pochopil jsem, že bez toho to 

nepůjde. Prožil jsem si imaginací oba dva stavy. 

Motivace pro váš sen by totiž měla být ideálně jako co nejvíce rozevřené 

nůžky: 

 

a. velmi pozitivní -  co mi to vše přinese, proč to chci a jaký to bude mít 

pozitivní dopad 

b. velmi negativní - co naopak vše ztratím, co se nestane, o co přijdu, co 

nebude 

 

Pozitivní motivace souvisí s prožitkem, jak se budeme cítit, až svého snu 

dosáhneme. Jak moc se nám změní náš život k lepšímu, nebo životy jiných.  
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A přemýšlíme postupně nad otázkami: 

1. Co mi to přinese? 

2. Proč toho chci dosáhnout?  

 Proč toho musím dosáhnout?

A jen když si to maximálně představíte v plné barevnosti a živosti a plně to 

prožijete, získáte ty správné emoce, které vás budou pohánět na vaší cestě. 

Negativní motivace souvisí s prožitkem, co by se stalo, když svého cíle nedosáhnete. 

Je to hodně silné, protože zapojujete v podstatě “strach” v tom pozitivním smyslu - 

aby vám pomáhal, ne aby vás brzdil. Přemýšlíte tedy nad otázkami: 

 

1. Co mě bude stát, když svého cíle nedosáhnu?  

2. O co v životě přijdu, když se mi to nepodaří?  

3. Čeho pak jednou budu litovat, když se do toho teď nepustím?  

 

Je třeba být co nejvíce konkrétní a plně vnořeni do představy toho, co 

všechno díky tomu ztratíme. Člověk nechce nic ztrácet, protože ego touží vše 

vlastnit, ovládat a mít nad vším kontrolu. Využijeme jeho základních vlastností ve 

svůj prospěch. Musíme cítit každou buňkou v těle, že ta obava je tak silná, že nás 

pohání kupředu. Je známo, že člověk je motivovaný vždy pozitivní i negativní 

motivací, cukrem a bičem. Kdyby byl jen cukr, hned bychom se ho přejedli a pak 

by nám už nechutnal. Možná vás někdy napadlo, jak byste poznali, že je to vůbec 

sladké? Kdybyste neznali nic jiného. A právě proto je potřeba zapojovat pozitivní 

i negativní formu motivace. Pak to dostává sílu. 
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Uvědomte si, že čím silnější jsou emoce, které v motivátorech máte, tím 

silnější je i váš pohon a zapálení. To však není všechno. Měli byste si váš sen 

“rozebrat” i z racionální roviny - výčet výhod a ztrát, plusů a mínusů, co vše vám váš 

sen dá. Musíte pochopit samotnou podstatu, proč to chcete. A být s tím v souladu. 

Pak už vás nic nemůže vykolejit. Jste v souladu s vašimi rozhodnutími. 

Pokud však člověk chce dosáhnout na velmi vzdálené sny, silné velkolepé 

vize, musí si najít i vyšší záměr (když ho nemá), proč to chce, proč to dělá. Je to 

vyšší, než jsme my samotní. Přesahuje nás a naši samotnou bytost. 

Takové záměry měla například Marie Terezie, Mohammed Gandi, Abraham 

Lincoln či Ježíš Nazaretský. Pomoci ostatním a sdílet vše ze sebe. Udělat tento svět 

lepším. Takové myšlenky a sny totiž hýbou světem. Už v nich totiž nejste sami, ale 

nadchnete další, kteří pro realizaci vašeho snu fungují jako prodloužená ruka. 

TEĎ VÁM PROZRADÍM JEDNU ŠOKUJÍCÍ VĚC:  

MOZEK NEUMÍ ROZEZNAT SKUTEČNOST OD PŘEDSTAVY! 

Ano, váš mozek neumí rozeznat, kdy si něco představujete a kdy je to realita. 

Může vám to připadat jako z filmu Matrix. Lidský mozek to však opravdu rozeznat 

nedokáže. Pokus, který to prokázal, udělala skupina psychologů na Univerzitě 

v Chicagu, kde vzali 3 skupiny basketbalových hráčů. První skupina trénovala házení 

na koš celých 30 dní. Druhá skupina si házení na koš jen představovala. A třetí 

skupina nedělala nic. A hádejte, jaké byly výsledky? Když se porovnaly výsledky 

hráčů před tímto experimentem, se stavem po něm, dospělo se k tomu, že hráči 

z první skupiny zaznamenali zlepšení o 24%, a hráči ze druhé skupiny o 23%, třetí 

skupina zůstala beze změny.  
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Pomineme-li statistickou odchylku, není tam vůbec žádný rozdíl! Ano, je jedno, zda 

trénujete jen “v mysli“, nebo ve skutečnosti. Skutečnost je totiž relativní. 

Teď si možná říkáte, k čemu je mi to dobré. Tím obrovským plusem z tohoto 

experimentu je, že cokoliv, co si představíte, tak je pro váš mozek skutečné, jako 

byste to zažívali. A jak sami víte, silné zážitky, například orgasmus při sexu, ve vás 

zanechávají silné emoce, které si pamatujete. A ten stav chcete přirozeně zažívat 

znovu. Znovu, znovu a znovu. A právě to můžete aplikovat do své cesty za svým 

snem - představovat si, jaké to bude v cíli… až se stane realitou. Jak to tam bude 

vypadat. Jak se budete cítit. A prožívat ten výsledek tak, jako by se stal. 

Když toto důležité pravidlo zavedete do svého života, spousta věcí se vám 

změní. Začnete mnohem snadněji dosahovat výsledků, které chcete. Začnete se 

snadněji motivovat pro věci, které chcete. Začnete pociťovat touhu a nutkání, se na 

daný stav dostat. Dosáhnout svého snu. 

Aby naše kapitola o motivaci byly úplná, je na čase podívat se, proč vůbec 

lidé ztrácejí motivaci i když už ji měli. Mají to na svědomí 3 hlavní příčiny: 

 

1. Nedostatek sebejistoty. - Pokud nevěříte, že můžete uspět, tak o co se 

vlastně pokoušíte? 

2. Nedostatek zacílení. - Pokud nevíte, co přesně chcete, chcete vůbec 

něco? 

3. Nedostatek nasměrování. - Pokud nevíte co dělat, jak se pro to můžete 

namotivovat? 
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Nedostatek sebejistoty 

Když něco moc chcete, musíte si vhodně velký cíl rozdělit, abyste o každé 

jednotlivé složce byli přesvědčeni, že ji zvládnete. Že je realizovatelná vámi. Že to 

zvládnete. Někdo má kroků hodně, někdo méně, záleží vždy na velikosti vašeho snu, 

do kterého se chcete pustit. 

Nedostatek zacílení 

Jak často se raději zaměřujete na věci, které nechcete, namísto toho, abyste 

přemýšleli o věcech, které opravdu chcete? A právě kam směrujete vaši pozornost, 

tam pak investujete svoji energii. Když se budu dívat na to, jak mi to nejde, bude mi 

to motivaci přidávat nebo zabíjet? A co na místo toho se soustředit na věci, které se 

mi podařily? Co jsem už dokázal? Být za ně vděčný a s touto pozitivní energií vyrazit 

dále? Mozek totiž často spadá do ustrnutí nebo útěku, jakmile se objeví strach. Je to 

primitivní reakce tzv. “plazího mozku”, nejstarší části mozku, který se objevuje jak 

u zvířat tak i u nás lidí. Jeho smyslem je chránit. Bohužel nás velmi často omezuje 

a blokuje tam, kde to nepotřebujeme, protože tam reálná hrozba o náš život není. 

Směřujte tedy pozornost tak, kde chcete, aby se něco začalo dít - na pozitivní věci, 

směry, akce. 

Nedostatek nasměrování 

Posledním kouskem skládačky je udržovat svoje nasměrování k cíli. Typickým 

příkladem může být třeba bloger, který chce spustit blog, ale zatím jen měsíce čte 

o tom, jak blogovat, namísto toho, aby začal nějaké články psát. Určitě najdete 

i u sebe nějaké podobné situace, kdy se tak dlouho odhodláváte, že něco uděláte, 

až nic neuděláte… A právě tam skončit nechceme. V žádném kroku při realizaci 

našeho snu.  
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Proto je tak důležité neustále hlídat svoje zaměření na cíl a ptát se sebe - Pokračuji 

aktuálně nejefektivnější cestou? Mohu to, abych se v tomto kroku rychleji posunul, 

nějak urychlit? Jde nám tu o identifikování aktivit, které směřují k cíli. A o vyřazení 

aktivit, které nás od cíle oddalují. Zde nám pomůže měření a zpětné ohlédnutí jak 

nám to jde a jak se k cíli posouváme. Docela extrémním příkladem byl lyžař, který 

místo toho, aby lyžoval a trénoval, tak stále dokola hledal odpovědi v tom, že za 

nízkými výsledky mohou lyže a hledal neustále lepší, přestože jich vyzkoušel už 

několik set.   
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Kapitola IV 

Všichni máme den, kdy se něco nedaří, jak bychom chtěli. Důležité však je, jak 

reagujeme na situace, které se objevily. Je naše reakce pozitivní nebo negativní? 

Říkáme si, že nic nemá cenu, že je to už stejně všechno ztracené a zbytečné? Nebo 

zaujímáme optimistický pohled s tím, že to že se to nedaří, je skvělým signálem, jak 

to dělat jinak, abychom se z toho poučili? 

Lidé většinou reagují na neúspěch negativně. To má za následek, že se celé 

naše následující myšlení ubírá pesimistickým směrem. A kde není víra, mizí motivace 

a začínají se dělat chyby. Člověk se dostává do stresu a jakékoliv stresové chování 

má za následek, že děláme více chyb, než když jsme v dobré náladě. Proto si 

uvědomme - chceme aby se situace zhoršovala a jedno klopýtnutí mohlo zhatit celý 

náš plán, nebo chceme svého snu dosáhnout a začneme si všímat toho, jak 

reagujeme na neúspěchy a změníme vnímání toho, co je vůbec neúspěch? 

Thomas Edison, vynálezce žárovky, podnikl 10 000 kroků, než se mu podařilo, 

aby žárovka svítila a vlákno neprasklo. Někdo si to může vyložit, jako že mu to 

10 tis. krát nevyšlo. On si však změnil (tzv. přerámcoval) situaci, kdy se mu to 

nepovedlo na to, že to byl jen další krok k tomu, aby se mu to povedlo. A nebyl 

z toho špatný. Ba naopak, dodalo mu to ještě více motivace, že je zase o jeden krok 

blíže k cíli! Už to chápete? 
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Když nám do cesty přicházejí překážky, důležité je jak je bereme a jak na ně 

zareagujeme. V tom se člověk sám může cvičit. Pozitivní přístup vždy vede 

k pozitivním výsledkům. A ty my chceme. 

“Překážky jsou ty hrozné věci, které vidíš, když odtrhneš oči od svého cíle.” 

- HENRY FORD - 

Teď se však podíváme na to, proč lidé svá rozhodnutí nakonec vzdávají. Co 

stojí za tím, že když se pro něco nadchnou, rychle je jejich nadšení přejde a svůj sen 

vzdají. Když to pochopíte, budete se moci sami pozorovat, pokud k tomu dojde, 

a vhodně zareagovat. Většinu problémů s dosažením čehokoliv si totiž vytváříme 

uměle jen v naší hlavě, ve skutečnosti taková omezení však nejsou. 

Existuje 5 hlavních skupin argumentů, které si myslí lidé, co něco vzdávají. 

1. Nejsem dost dobrý. 

2. Nemám ještě všechny “zdroje”. 

3. Nejsem toho hoden / nezasloužím si to. 

4. Ještě je dostatek času. 

5. Já to určitě nedokážu. 

 

Nejsem dost dobrý, je určitý typ přesvědčení, kterého je třeba se zbavit. 

Člověk si o sobě myslí, že je s ním něco špatně. A proto není dost dobrým. Jenže nic 

špatně není s nikým. Je to jen silný typ přesvědčení v hlavě, který nám většinou byl 

předán - např. rodiče se rozešli, nemohu sehnat práci, vztahy mi nevycházejí atd. 

z určité zkušenosti (nebo i silné domněnky) si člověk vyvodí mylný závěr, že je to 

kvůli němu a nikoliv, že taková situace jednoduše nastala. Přivlastníme si daný 
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problém či situaci a vztáhneme ji ke své identitě, ke svému já. A jakmile navážeme 

neúspěch na svou osobu, je vymalováno. Je třeba se na dané situace z minulosti 

podívat objektivním pohledem a připustit, že je se mnou vše v naprostém pořádku. 

Věci se staly, protože se staly. Přivlastňování k ničemu nevede - jen k tíži, demotivaci 

a problémům. 

Nemám ještě všechny zdroje je jen odsunutí na někdy (a tedy na nikdy). 

Zdrojem myslíme např. určité dovednosti, znalosti, peníze. Spíš bychom se měli 

zaměřit na to, s čím mohu začít již nyní? A co musím udělat, abych to, co nezbytně 

nutně ke splnění svého snu, měl? Většinou však už má člověk vše co potřebuje 

v okamžiku, kdy o svém snu přemýšlí. Lidé nedovedou příliš přemýšlet o věcech, 

které jsou jim hodně vzdálené a nic o nich nevědí. 

Nejsem toho hoden / nezasloužím si to, je silným typem přesvědčení, které 

nás velmi omezuje. Z jakého důvodu si myslíme, že nám něco nenáleží? Že to není 

pro nás? Že jsme něco méně? Příčinou je méněcennost, kdy si sami snižujeme svoji 

hodnotu. Přitom platí, že každý člověk si je roven. Narodili jsme se všichni stejní. 

Fyziologii máme všichni stejnou. Typy emocí máme všichni stejné. Zasloužíme si vše, 

co nám život nabízí. Proto jsme také tady na tomto světě. 

Ještě je dostatek času. A kdy bude ten správný čas? Až budu starý? 

V důchodu? Nebo po smrti? Je třeba si přestat myslet, že na vše je dostatek času. 

Tím nám totiž život utíká doslova před očima. A podle průzkumů, které se dělaly 

u starých lidí, tito lidé nejvíce litovali toho, že nevyužili příležitostí, které se jim 

nabízely. Že promarnili šanci a tím i svůj život. Takže ne - nikdy nebude lepší čas, 

než je teď. Ubíhá nám neúprosně a bez ustání. Den má 24 hodin, 1440 minut, 

86400 sekund. Nemůžeme čas zvrátit. Můžeme ho však využít. Jak čas, který máte, 

využijete vy? 



 

 Radek Karban    |    33  

Já to určitě nedokážu je další typ škodlivého přesvědčení, jenž nás omezuje. 

Kdo to snad říká, že to nedokážu? Jaké má pro to důkazy? Může někdo vědět, co ve 

mně doopravdy je? Já myslím, že nikoliv. A člověk má tendenci se často podceňovat. 

Zhruba 95% situací, které zažívá, by mohly dopadnout jinak, kdyby se tolik 

nepodceňoval. Vždyť jsme úžasné bytosti - dokážeme postavit mrakodrapy, poslat 

sondy na Mars, transplantovat srdce, potápět se na dnech oceánů, neustále 

posouvat hranice ve sportu… Není nic, co by člověk nedokázal. Je to jen otázkou 

času a odhodlání. Nikdo není lepší nebo horší. Jen je jiný a má rozdílný přístup. 

A nikdo tak nemůže říci, co je špatně nebo dobře, nebo je snad Bůh? 

Zbavme se těchto přesvědčení, které nám neslouží. Vydejme ze sebe to 

nejlepší co v nás je a dokážeme věci, o kterých se nám samotným ani nezdálo. Přes 

překážky ke hvězdám. 

Možná se teď ale ptáte, jak máte bojovat se strachem a s obavami, které 

nahlodávají vaše sny, plány a myšlenky. Takové to “co když to nevyjde”, “co když 

selžu”, “co na to budou říkat lidé”… 

Víte vůbec co je strach? Je to emoce, kterou cítíte jako výsledek procesu 

začínající přijetím stresového stimulu a končící změnou ve fyziologii po vyplavení 

chemických látek po těle. A jeho smyslem je předat vám jakési upozornění, 

informaci, signál, že si na něco máte dát pozor. Strach však nemusí nutně znamenat, 

že je to špatně. Naopak, pokud začnete strach chápat jako podpůrný prostředek ve 

svém životě, můžete díky tomu dokázat ještě více, než když se ho budete snažit jen 

potlačovat. To totiž k ničemu dobrému nevede. Emoce potřebují volný průchod, 

jinak se napětí v nás hromadí a můžeme se pak chovat agresivně a ne tedy zrovna 

racionálně.  
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Když máte např. strach, že se to nějak dotkne vašich jistot, typicky chcete-li 

změnit svoji práci, začít podnikat, nebo se trvale odstěhovat do zahraničí, je dobré s 

ním pracovat, jako by to byl respekt. Dává vám informaci, abyste zpozorněli a brali 

věci vážně. Můžete za něj tak být rádi, že strach z věcí, které jsou pro vás důležité, 

máte a respektujte ho. Tím, že si ho uvědomíte, totiž směrujete svoji pozornost 

k dané věci, stáváte se pozorovatelem toho, co se bude dít, a negativní pocit odezní. 

Naopak vám to dodá novou energii pro podniknutí akce. 

NEPOPÍREJTE STRACH.  

JEN SI HO UVĚDOMTE A PŘEJMENUJTE SI HO NA RESPEKT. 

Abyste minimalizovali obavy, které vás v souvislosti se svým snem napadají, 

bývá dobré se zamyslet nad tím, co nejhoršího by se mohlo stát, když vám váš sen 

nevyjde či se něco pokazí při jeho realizaci. Většinou, když si uvědomíte nejhorší 

situaci, zjistíte, že to není zase tak hrozné. A právě toto uvědomění nás posouvá ve 

víře soustředit se na náš ideální scénář, co opravdu chceme.  

A o tom, že všechno jde překonat, by vám 

mohl povídat třeba Bill Gates, zakladatel Microsoftu, 

kterému jeho první byznys nevyšel a jeho společnost 

Taf-O-Data skončila velmi špatně. Dokonce v době 

kdy se ji pokoušeli s Paulem Allenem prodat, jejich 

produkt ani nefungoval. Nenechali se však odradit prvním fatálním neúspěchem. 

Gates později řekl, že to byla jejich příprava pro budoucí úspěch s prvním 

produktem Microsoftu o několik let později.  

Když obavy přijdou, uvědomte si je, poděkujte za ně a směrujte svoji 

pozornost na svůj sen. 
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Kapitola V

Abychom výsledků dosahovali snadněji, měli bychom pracovat efektivněji. 

A o tom změny špatných návyků za více vyhovující jsou. Mít svou cestu snazší. 

Je to podobné jako tento příběh francouzského chlapce Piérarda z 18. století, 

kterého jeho rodina vyslala na daleký trh. Dostal za úkol na něm prodat drahé 

šperky, které jeho rodina vyráběla. A tak se vypravil na cestu. Dostal pár koláčů 

a několik zlaťáků a malou sbírku různých druhů šperků… náušnice, náhrdelníky, 

řetízky a několik prstenů. 

Jak tak šel světem, potkal poustevníka, a když se dali do řeči, poustevník mu 

povídá: “Chlapče, víš, za kolik budeš ty šperky prodávat?” a chlapec odpověděl, že 

to mu nikdo neřekl. A tak si s poustevníkem sedli na velký balvan a poustevník mu 

předával svá moudra o cennosti každého šperku. Za to si pak poustevník řekl 

o odměnu a chlapce to stálo všechny zlaťáky, co měl. Byl však přesvědčený, že dělá 

dobře, aby nepřišel ještě o víc, kdyby prodával šperky na trhu pod cenou. 

Chlapec pak pokračoval ve své cestě. A dostal hlad. Protože se už stmívalo, 

zamířil do blízkého hostince, kde se pořádně navečeřel a rovnou tam dostal 

i nabídku na přespání. Jenže, neměl už čím zaplatit. A tak hostinský trval alespoň na 

několika prstýncích, které i když měly větší hodnotu, hostinský argumentoval, že pro 

něj to nemá skoro žádnou cenu. Chlapci tak nezbylo nic jiného, než se s pár šperky 

rozloučit.  
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Ráno časně vyrazil. Trochu skleslý, ale pořád v naději, jak výhodně se mu 

podaří zbývající šperky na trhu prodat a snad mu to vykompenzuje ty, které 

předchozí noc musel hostinskému dát. Po nějaké době se dostal do malého 

městečka, kde uviděl krásného koně. A hned si pomyslel: “Když bych jel na trh na 

koni, budu tam rychleji a snad udělám na nakupující i dojem.”. Protože se mu však 

nechtělo koně kupovat, protože by ho to stálo vše, co ještě měl, domluvil se, že si 

ho jen vypůjčí a sedlák ho na trh doprovodí, aby se o něj nemusel bát. A tak odjeli 

společně.  

Cesta už ubíhala rychleji. V tom mu sedlák povídá: “Chlapče, víš, že když chceš 

na trhu prodávat šperky, měl bys i nějak vypadat? Přeci jenom když se podíváš na 

své zmuchlané děravé oblečení, sám by sis od sebe asi žádný šperk nekoupil, natož 

bohatýři.” Chlapec odvětil, že nemá jiné oblečení a že na trh jede poprvé. Protože to 

však byl vykutálený sedlák, navrhl chlapci, aby se při cestě zastavili v blízké vesnici 

u krejčího, a snad na něj něco bude mít.  

Když přijeli ke krejčímu, sesedli z koní a vstoupili do jeho dílny. Chlapce si 

krejčí několikrát obešel a pořád kroutil hlavou. Povídá: “Kam že se to chystáš?”. 

Chlapec odpověděl: “Na trh mistře.”. Krejčí se podíval na sedláka, pousmál se 

a povídá chlapci, že ho na ten trh musí pořádně ošatit a dát mu alespoň svoje boty, 

aby tam vůbec měl nějakou šanci něco prodat. Chlapec si povzdechl a svolil. Když 

pak po několika hodinách odjížděli, vypadal sice chlapec k světu, moc se ale 

neradoval, protože ho to stálo skoro všechny šperky mimo největšího náhrdelníku 

a náramku z drahokamů. 

A tak nasedli znovu na koně a cobydup byli u městských bran, kde se na jeho 

náměstí konal už každou chvílí největší trh v celém kraji. Když přijeli na místo, ozval 

se sedlák, že teď by mu mohl zaplatit za půjčení koně a jeho doprovod. Chlapec se 
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vyděsil, protože mu skoro nic nezbývalo. Bohužel to nešlo jinak, a i když se snažil 

argumentovat, jak jenom to šlo, musel sedlákovi ten největší náhrdelník dát. Neměl 

totiž peníze. 

Chlapec tam zůstal sice v hezkém oblečení, ale už bez koně, bez jídla, a jen 

s náramkem z drahokamů. A tak se modlil, aby alespoň ten náramek dobře prodal. 

Jenže na tom trhu se platilo za prodejní místo. Přišel tak k němu výběrčí a povídá 

chlapci, že pokud tu chce prodávat, musí mu zaplatit. Ptal se ho, co chce prodávat, 

když není nic vidět, co by chlapec měl. A tak mu povídá, že náramek z drahokamů. 

Výběrčí se zamyslel a zavedl chlapce přímo do středu trhu a tam mu dal to nejlepší 

místo, jaké měl, aby to prý určitě prodal. Jenže to místo ho stálo ty krásné boty, 

které získal od krejčího. A tak tam stál bez bot a nabízel náramek. To všem 

přicházejícím přišlo tak k smíchu, že z něho měli velkého komedianta a nikdo mu 

nevěřil, že je to náramek z drahokamů. Chlapec nejen že nic neprodal, ale aby se 

dostal zpátky domů a nezemřel hlady, musel i ten náramek vyměnit za jídlo 

a ošoupané staré boty. A to je konec.  

Z tohoto příběhu vyplývá, že i když měl chlapec krásný sen a příležitost 

vydělat hodně peněz, ztratil vše kvůli tomu, že se nechal zlákat pozlátky, které ho 

odvedly ze směru jeho cesty. Neměl totiž dostatečně silný návyk jít přímo za svým 

snem a neodbíhat všude kolem. A právě takový špatný návyk má většina z nás. 

Proto nedosahujeme výsledků. Je to totiž o pozornosti, kterou se musíme naučit 

směrovat. Pak tam jde i naše energie a všechno, s čím můžeme pracovat. A když se 

to nenaučíme, budeme životem jen proplouvat.  

Konzumní styl společnosti k tomu totiž přímo směřuje - kup si tohle, tohle 

a tohle. A i když to ve své podstatě nepotřebujeme, máme byty a domy plné věcí, 

které denně nevyužíváme. Věcí, které na nás koukají jen z poliček a které se 
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schovávají ve skříních. K čemu nám všechny ty věci jsou? Proč toho potřebujeme mít 

tolik? Nebyl by život bez těch “krámů” jednodušší? Bezstarostnější? A tím 

i krásnější? Musíme se naučit zacílit se. Nasměrovat se. A získat sebejistotu v tom, 

čeho chceme dosáhnout a že je to naše správná cesta. I kdyby to bylo alespoň 

v těch jednotlivých krocích, milnících, k našemu snu.  

A jak je to tedy s těmi návyky? 

Návyk je obecně určitý typ chování, který děláme automaticky, podvědomě. 

Utvrzuje se opakováním. Některé nám slouží a jiné nikoliv. Dají se změnit. Jak tedy 

na to? 

1. Musíme si prvně být vědomi toho, že nám něco neprospívá. Co mě brzdí? 

2. Musíme vědět, co chceme na místo toho. Co to je? Jak se chci chovat? 

3. Musíme si všimnout tzv. spouštěče, tedy toho, čím spouštíme svůj návyk. 

4. Musíme nahradit reakci, kterou děláme na daný spouštěč jinou reakcí, 

která nám více vyhovuje a je pro nás příjemnější. Nebo je druhý způsob, 

že si uvědomíme negativní dopady toho, co nám taková reakce 

způsobuje a tím ji přestaneme dělat (zrušíme reakci na spouštěč). 

5. Musíme mít pro nový návyk vysokou motivaci. Důvody proč to chci 

a prožít je. 

6. Musíme nový návyk opakovat alespoň 21, nebo lépe 30 dnů po sobě. 

7. Budeme se odměňovat pokaždé, když nový návyk dodržíme. Zasloužíme 

si to. 

 

To je zkrácený postup, jak se můžete zbavit čehokoliv, co vás brzdí od cíle. 

Důležité je nesnažit se měnit více návyků současně najednou. 
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Pokud chci být efektivnější v jakékoliv oblasti, potřebuji vědět, kolik mi která 

věc bere času. Protože když nevím, co mě brzdí, těžko s tím mohu něco dělat. 

Doporučuji tak sledovat, čemu při plnění jednotlivých kroků k vašemu snu věnujete 

kolik času, zapisovat si to a provádět pak zpětný rozbor jak se vám to vše daří. Vždy 

se můžete ptát sami sebe, zdali to děláte nejefektivnějším možným způsobem. 

Nebo, jak bych to mohl udělat lépe, abych se v mé vizi posunul? 

Další možností jak se k cíli dobrat snazší cestou (proč chodit oklikami a cesty 

objevovat, když můžete jít zkratkou?) je tzv. modelování. Tedy uvědomit si, co dělají 

lidé, kteří stejných či obdobných vysledků již dosáhli. Beru si příklad z těch, kteří to 

dokázali a jak toho dosáhli. A právě modelováním jsme schopni napodobit postup 

od někoho jiného (jak to dělá, že je tak úspěšný, že to dokázal) a dosáhnout 

stejného výsledku. Na světě je 7 miliard lidí. Šance, že někdo dokázal zrovna to, co 

chcete, je tedy obrovská. Můžeme se z jeho cesty poučit. Můžeme si všimnout 

drobných odlišností ve způsobu chování a myšlení, které způsobily, že to dokázal. 

Existuje dnes již mnoho knih, které rozebírají způsoby, jak toho a toho 

konkrétní lidé dosáhli. Poohlédněte se, zdali někdo takový náhodou neřešil to, co 

chcete vy. Inspirujte se. Zjednodušte si svoji cestu. Poučte se z jeho chyb. A jděte 

napřímo. 

Posledním doporučením z této kapitoly je připomínání si svého snu. Protože 

jak řekl Aristotelés ze Stageiry před 3 tisíci lety:  

“Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost tedy není čin, ale zvyk.” 
 

Proto i my si potřebujeme neustále připomínat, čeho vlastně chceme 

dosáhnout, skrze emoční prožitky v imaginaci. Protože jak už jsme řekli výše, mozek 

člověka není schopný rozeznat co je realita a co představa. 
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Tím že si budeme každý den představovat, jak to vypadá v cíli - když budeme náš 

sen žít, dostáváme ty správné emoce a naše podvědomé reakce budou postupně 

stále více a více směřovat k tomu, aby se to stalo. Budeme si tím zároveň udržovat 

motivaci, která je extrémně důležitá. A když si každý den představíme, jak vypadá 

výsledek daného kroku, který aktuálně řešíme, a zeptáme se sami sebe, co dnes pro 

jeho posunutí můžeme udělat, získáme sami ze sebe postup, strategii, co máme 

dělat. Člověk všechny odpovědi už má, jen se musí naučit sám sebe správně zeptat.  
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Kapitola VI 

Člověk nedokáže pracovat s věcmi, které jsou mu příliš vzdálené. Proto je 

dobré si svůj sen rozdělit na menší malé části, které k jeho výslednému splnění 

povedou. Zkrátka si tu vizi rozkouskujeme. Je to podobné, jako byste chtěli postavit 

mrakodrap. Také nepůjdete na louku s bagrem a lopatou, a nezačnete hned stavět. 

Výsledná představa je příliš vzdálená od reality a současnému stavu kde jsem teď.  

Aby člověk měl motivaci něco dělat, musí si být vždy jistý, že to zvládne, že je 

to pro něj reálné a má na to. Protože když si to nemyslíme, ztrácíme chuť, nevěříme 

tomu, a takovou myšlenku opouštíme. Proč něčím ztrácet čas, když si nemyslím, že 

toho mohu dosáhnout že? 

1. Rozdělte si to, co chcete, na menší části. 

2. Uvědomte si, jak na sebe jednotlivé části navazují. 

3. Potvrďte si, že daný krok je vždy sám o sobě realizovatelný. 

 

MALÉ KROKY = REÁLNOST. 

Teď se podíváme na váš sen podrobně pomocí 3 různých pohledů: 

a. Z pohledu nadšeného člověka, co je tím úplně pohlcen. 

b. Z pohledu nedůvěřivého pesimisty co se zaměřuje “kde by to drhlo”. 

c. Z pozice nezávislého pozorovatele, neboli tzv. META nebo “božská” 

pozice. 
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Tento přístup vám umožní dívat se na svůj sen skrze různé brýle. Nejenom 

s těmi růžovými. Díky tomu jsme pak schopni udělat náš sen lepším a lépe 

splnitelnějším. 

První pohled (a) je o tom, abyste se vžili do představy, že jste maximálně 

nadšení svým snem. Takové to nadšení, že byste se do toho hned chtěli pustit 

a užívali si každou chvíli, kterou postupnými krůčky trávíte. Představte si, že se vám 

sen splnil. Že je to realita. A ptejte se sami sebe - Jak jsem toho dosáhl? Co všechno 

jsem udělal na cestě k tomu, aby se mi splnil? Tyto kroky si zapisujte. Postupovat 

můžete z hlediska času jakoby od splněného snu do současnosti, nebo obráceně. Ze 

zkušenosti mohu doporučit právě první postup - postupovat od cíle k současnosti. 

Druhý pohled (b) je o tom, abyste se vžili do naprostého kritika, který se snaží 

pro realizaci tohoto snu najít vše, co by mohlo způsobit, že se to nepodaří. Ne tedy 

do toho, kdo ho chce shodit, ale do toho, kdo hledá “mezery” a “nedokonalosti”. 

Představte si tedy, že jste svého snu dosáhli a chcete se poučit, jak byste to příště 

mohli udělat lépe. Zeptejte se sami sebe - Jak bych to příště udělal jinak, lépe? Jaké 

kroky bych změnil? Co dalšího by mi pomohlo rychleji a lépe tohoto snu 

dosáhnout? A zapisujte si to. Je to učení se z možných překážek, aby se nestaly. To 

je také důležité a věřte, že na spoustu odpovědí si umíte přijít sami. 

Třetí pohled (c) je o tom, abyste se podívali na svůj sen jako by se stal, z větší 

perspektivy vnímání, z vyššího pohledu nezaujatého pozorovatele. Jednoduše si 

představte, že jste něčím víc, než je člověk, a pozorujete snažení daného jednoho 

jedince jít si za svým snem. Pozorujete, jak toho dosáhl. A jak svůj sen žije. Ptejte se 

sami sebe - Co většího mu to přineslo? Pomohl realizací svého snu někomu? Koho 

jeho sen ovlivnil? Jaký to pak zanechalo dopad? Tato část je hodně o motivaci 

a uvědomění. Protože když zjistíme, že je náš sen ve srovnání s tím, jaký by ještě 
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mohl být, titěrným, můžeme si stanovit vyšší cíl. A je dokázáno, že vyšší cíle - výzvy, 

motivují člověka lépe a dosahuje vyšších výsledků, než kdyby se jen “držel při zemi”.  

Tuto strategii používal fenomenální Walt Disney, a proto byl schopen 

vymyslet ve svých fantaziích tak úžasné filmy, jaké známe z televize, a uskutečnit 

svůj sen. A to možná nevíte, že ho za mlada nepřijali na filmovou školu, na kterou se 

hlásil s tím, že nemá představivost! A pak že nám někdo může říkat, že něco 

nedokážeme. 

Nyní už je na čase, abyste si stanovili seznam kroků, jež povedou k vašemu 

cíli. Ptejte se sami sebe: Jaký nejmenší krok musím udělat, abych se posunul? A jaký 

bude další krok? Zkuste si rozdělit kroky do různých oblastí, škatulek. A seřadit si je 

tak, aby logicky vedly k cíli a navazovaly na sebe. Při tom se můžete v každém kroku 

ptát: 

1. Mám k tomu všechny zdroje? Musím se pro to, abych to zvládl, něco 

naučit? 

Nebo už všechno důležité mám a potřebuji to jen udělat?  

2. Mám k tomu podporu lidí? Koho musím v tomto kroku kontaktovat? 

Kdo mi s tím může pomoci? S kým se musím setkat?  

3. Co bych ještě v tomto kroku mohl potřebovat, abych ho úspěšně 

dokončil? 

4. Existuje něco, co mi v jeho splnění brání? Co to je? A jak to překonám? 

 

Jakmile tyto věci máte pro každý krok, dejte si je jednoduše na časovou osu. 

Nemusí to být nutně kalendář s daty, ale plánujte třeba po měsících na přímce. 

Důležité je vidět před sebou sled událostí a nějaké termíny, které představují 

jednotlivé milníky. Díky nim pak můžete vše vyhodnocovat a tvoří na vás tlak. 
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Člověk má totiž tendenci odsouvat věci na poslední chvíli. Je to lidská pohodlnost. 

Dokud nehoří, nehasíme. Jenže častokrát pak dům lehne popelem… Vyvarujte se 

toho. Raději si dejte do svého plánu rezervy, které můžete využít při neočekávaných 

událostech. A věřte, že se vždy nějaké objeví. 

Abyste věděli, jak jste na tom, měli byste si své pokroky v jednotlivých krocích 

vyhodnocovat. Doporučuji jednou za kvartál, to je ideální jak z hlediska stráveného 

času, tak z hlediska toho, abyste se mohli soustředit plně na dané kroky. Příliš časté 

plánování a vyhodnocování totiž vede k velkým časovým ztrátám. Žádné 

vyhodnocování pak vede k chybné cestě k vašemu cíli..  

Dále si můžete u jednotlivých kroků nastavit odměny i biče, tedy když budete 

mít daný krok splněný, jak se odměníte? A na druhou stranu i něco, co vás 

“negativně motivuje” abyste to skutečně udělali. Dejte si svůj závazek a oznamte ho 

někomu. 

Já sám jsem si za napsání této knihy dal odměnu wellness večer s přítelkyní 

v saunovém světě. Mám to rád, a dokud kniha nespatří světlo světa, tak tam 

nepůjdu. Dodržet to umím a zároveň je to pro mě sladká odměna i bič. Čím se 

odměníte vy? 

Ještě vám dám na závěr této kapitoly dva skvělé tipy. Zaprvé jde o připravení 

tzv. myšlenkové mapy (mind map), díky které snáze uvidíte jednotlivé návaznosti 

a utřídíte si celý svůj plán ke svému cíli v hlavě. Můžete si takovou mapku představit 

jako jednu velkou bublinu, ve které je váš cíl spolu s tím, co vám to přinese, a jak 

poznáte, že jste ho dosáhli. Na velkou bublinu pak navázané menší bublinky, 

postupně rozvětvené, dle jednotlivých kroků, které k tomu povedou. Kroky si zde 

můžete libovolně větvit, abyste v nich šli i trochu do hloubky a byly z toho patrné 

jasné úkoly - akce co máte podniknout. 
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Druhý tip je o tom, abyste si pro svůj sen 

připravili vlastní “vision board”, neboli nástěnku 

s vizualizací vašeho snu. Co tam vše bude, jak to 

bude v cíli vypadat. Kde budete. S kým tam 

budete. Co bude okolo vás. Prostě to, co chcete. 

Já na to používám velkou nástěnku 1x1m 

s výstřižky obrázků z časopisů a charakteristickými hesly, které vše co chci, aby se 

stalo, představují. A takovou nástěnku mám pak na místě, kde ji vidím nejčastěji - 

nad pracovním stolem. Je dokázáno, že to, co vidíme nejčastěji, nám tvoří naši 

realitu. A my se pak chováme podle toho. Využijte těchto zjištění ve svůj prospěch. 
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Kapitola VII 

Když víme, co chceme, víme i jaké kroky máme dělat a máme pro to motivaci, 

musíme podniknout akci, abychom se k našemu snu posunuli. A to masivní akci! 

Vezmeme si první krok a na ten věnujeme veškerou svou energii a pozornost. 

Protože když zvolíme více věcí současně, nedokážeme je paralelně kvalitně 

zpracovat. Nedokážeme se plně koncentrovat a věčným odbíháním z jedné věci na 

druhou ztrácíme obrovské množství energie. Má to ty důsledky, že nedokážeme 

o více věcech současně přemýšlet do hloubky. A když jsme nezacílení a roztěkaní, 

dostáváme přesně ty výsledky, které právě toto chování přináší - nejisté, neúplné 

a nedokonalé.  

NETŘÍŠTĚTE POZORNOST. JEDNA VĚC V JEDEN ČAS STAČÍ. 

Já sám se soustředím každý den ráno na největší a nejtěžší věc, která mě 

k mému snu posune. Má to tu výhodu, že po ránu je člověk podle výzkumů 

produktivnější. Další výhodou je skvělý pocit, kdy mám po obědě už “hotovo”! Víte 

jak uvolňující je mít odpoledne a večer na to, co vás v životě baví? Věnovat se třeba 

rozvíjení vztahů? Koníčkům? Prostě ten skvělý pocit, když máte to nejtěžší za sebou 

už před obědem, je k nezaplacení.  

“Nemůžeš přejít moře pouze tím, že stojíš a díváš se na vodu.” 

- RABINDRANATH TAGORE - 
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Je nutné každý den podnikat akci. Stává se z toho návyk. A každý den usínáte 

s pocitem, že jste toho hodně stihli a daný den měl smysl. To je klíčové - dělat věci, 

které mají v životě smysl! Protože pokud necítíme, že děláme něco, co nás naplňuje, 

jen mrháme svým časem, energií a životem.  

KDYŽ JDEME DĚLAT AKCI, DĚLÁME JI NAPLNO! 

Obrovsky k tomu pomáhá vizualizace, o které se shodují experti, jako je Frank 

Kern, Tony Robbins či John Reese, že opravdu funguje a pomohla už posunout 

spoustu věcí. Svědčí o tom třeba výsledek Nathana Sharansky, který byl držen 9 let 

ve vězení a věnoval se hraní šachů jen mentálně v představách. V roce 1996 pak 

Sharansky porazil v šachové partii světového mistra Garry Kasparova! 

A teď si představte, že můžete pracovat na sobě nejen z hlediska mentálních 

výsledků. Ale dokonce skrze vizualizaci pracovat na svém těle. Tento šokující 

experiment provedl psycholog Guang Yue z Clevelandské kliniky v Ohio, kde 

porovnával dvě skupiny lidí. První chodila “bušit” do posilovny a druhá si jen 

představovala, jak cvičí. A hádejte, jaké byly výsledky! Rozdíl mezi nárůstem svalů 

první a druhé skupiny byl jen 16,5%. Budovat svaly jde tedy i bez cvičení. 

Doporučuji tedy začít praktikovat vizualizaci toho, co chcete, aby se stalo, 

každý jednotlivý den. Funguje a můžete se díky ní obrovsky posunout. Představujte 

si dosažení jednotlivých kroků vašeho snu. Představujte si, jaký bude výsledek. 

A představujte si, jak jednotlivé kroky zvládáte a posouváte se blíže a blíže k cíli. 

Můžete to zkombinovat s tzv. ranními rituály, neboli sadou cvičení, které 

děláte naprosto každé ráno - ať je pondělí, neděle, svátek, či Vánoce. Pomáhají vám 

naladit se k tomu, co chcete, cítit se emočně skvěle a udržovat své tělo v maximální 
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výkonnosti. Tyto ranní rutiny dělají v podstatě všichni úspěšní lidé, kteří to někam 

dotáhli. Protože tím jak nastartujeme svůj den, ovlivníme i jaký ten den bude.  

Například prezident USA Barack Obama začíná svůj den vždy v 6:45 

rozcvičkou. Naproti tomu Steve Jobs, bývalý CEO společnosti Apple, trávil své 

dopoledne přemítáním o svých záměrech, vizích a cílech. Každé ráno se také díval 

po 33 let do zrcadla a ptal se sám sebe “Pokud by dnešek byl posledním dnem 

mého života, dělal bych dnes to, co chci dnes udělat?”.  

CO DĚLÁME KAŽDÉ RÁNO, URČUJE,  

JAK TEN DEN NEJSPÍŠE DOPADNE. 

A teď se podíváme na 6 největších zabijáků akce, aneb proč ji lidé nedělají. 

Sami jste si určitě koupili spoustu knížek, ale přečetli jste je opravdu všechny? 

Možná jste zkoušeli i různé video-tréninky, byli na nějakých seminářích, ale zavedli 

jste do svého života vše, z čeho jste byli z počátku nadšení? Podívali jste se na 

všechny vzdělávací videa a další materiály, které jste si připravili? Postahovali?  

Odpověď známe všichni. A důvod proč jste nešli do akce, je ukryt v těchto 

bodech: 

1. Strach - Pro mnohé je lepší nic nezkoušet, než zkusit a selhat. Je tam silná obava 

z jakéhokoliv selhání. Občas je to strach ze ztráty, třeba tím, že si člověk 

uvědomí, že by musel podstoupit nějaké riziko, aby zavedl novou myšlenku. 

Příkladem nechť je obava opustit stávající práci a rozjet naplno to, co bych 

opravdu chtěl ve svém životě dělat, případně začít hledat novou práci, která mě 

bude více naplňovat. Strach z podniknutí akce či jejich důsledků nás paralyzuje. 

Že by se tito lidé inspirovali v písni od Rolling Stones “Nemůžeš vždy dostat to, 

co chceš?” 
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2. Lenost - Je to v podstatě neochota něco podniknout z důvodu silné jistoty. 

Dokud jsme totiž v pohodlí, není vůle chtít pro sebe něco extra měnit. Přehnané 

pohodlí zabíjí vše, co můžete v životě ještě dokázat. 

3. “Přehnané snění” - Někteří lidé se pohybují jen v oblacích. Teoretizují. Sní. Ale 

dostat je na zem, to je téměř nemožné. Při tom mají skvělé nápady. Ale 

“zvednout zadek z gauče”, to se jim nechce. Jsou totiž až moc pohodlní. Opět je 

to tak o lenosti a přehnaných jistotách, které mají. 

4. Nedostatek víry - Znáte také takové ty lidi, kteří na vše říkají, že to stejně 

nepůjde? Že to stejně nebude fungovat? Říkáme jim věční pesimisté. Vidí více ty 

stinné stránky, než ty dobré. A chceme-li podnikat akci, musí naše plusy, proč to 

děláme podstatně převažovat nad mínusy neboli riziky. Nedostatek víry je tak jen 

nedostatečná motivace spolu se strachem.  

5. Nedostatečný smysl - Aby se nás nějaká myšlenka dotkla, musí určitým 

způsobem rezonovat s našimi hodnotami či přesvědčeními. S něčím, co je 

hluboko v nás. A tak nám cokoliv, co děláme, musí dávat smysl. 

6. Příliš silné ego - Spousta skvělých myšlenek vzniká u lidí, jenž se o ně však nikdy 

s nikým nechtějí podělit. Ze strachu, že by jim je někdo ukradl. Že by nad nimi 

ztratili kontrolu. Že by je přestali vlastnit. Příliš silné ego způsobuje paradoxní 

problém, který brání realizaci a nikdy tak nic nevznikne. Jejich obava je příliš 

silná. Tento důvod je však o argumentaci a uvědomění. Když budu mít větší 

strach, než je ten, který mi brání jít do akce, budu k tomu donucen - sám sebou. 

Na těchto důvodech jsem vám chtěl jen demonstrovat, že to, jestli děláme 

akce a pouštíme se do realizace, je ovlivněno zejména dvěma prvky - strachem 

a jistotou. A to tvoří velkou část naší motivace. Teď se tedy můžete logicky ptát… 
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Jak podniknout masivní akci?  

Začněte přemýšlet jinak! Kdyby vám teď někdo přiložil k hlavě pistoli a řekl 

vám, že máte jen 24 hodin na to sehnat 1 milion korun, co byste udělali? Přišli byste 

okamžitě s nápady, jak je seženete? A podnikli byste masivní akci, když by šlo přímo 

o váš život? Patrně ano, protože byste byli postaveni do situace MUSÍM nebo 

zemřu. A dokud nejste v podobné situaci, nemáte tak silné motivátory opravdu 

podniknout MASIVNÍ AKCI a splnit si sen.  

Musíte přesně znát své silné proč to udělat. Proč ten krok podniknout. Proč 

ho chcete. Doslova musíte být hladoví pro splnění tohoto kroku či snu. Dokud 

nejste hladoví, vždy můžete sejít z cesty. 

Všechno je to o jistotě. O jistotě, kterou teď máte a nepodnikáte akci. 

O jistotě že to nepotřebujete. Ale i o jistotě, že jedině to vás zachrání a přežijete. 

Tato jistota je stěžejní v hodnotovém systému člověka. Jakmile totiž máte udělat 

něco, kde si myslíte “možná to půjde, možná ne”, spíše dojde k tomu, že to 

neuděláte a akci nepodniknete. Spokojíte se totiž s málem. S tím co máte.  

BUĎTE SI JISTÍ V TOM, ŽE TO DOKÁŽETE.  

ŽE TO POTŘEBUJETE.  

ŽE SE TO MUSÍ STÁT. 

 
A že jen vy můžete způsobit, že se to stane. Podnikněte akci a uvidíte skvěle 

výsledky. Pak si začnete ještě více věřit a nic vás nezastaví. Ano, váš život se může 

změnit v jednom momentu. Nemusí to trvat 10 let. Je to vždy jen v jedné jediné 

chvíli a to tehdy, kdy se pro něco pevně rozhodnete. Kdy řeknete, už toho mám 

dost, teď už musím, jdu na to! A v této chvíli jste právě změnili svůj život.  
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Kapitola VIII 

Člověk se stále učí. Proto se na cestě mohou objevit věci, které se nedaly 

čekat. I když jsme věnovali přípravě maximum, občas se mohou zatáhnout mraky, 

slunce na chvíli přestane svítit, zafouká vítr a naši loď rozhoupou vlny. A i to je 

v pořádku. K životu to patří. A my jsme testováni, zdali svůj sen opravdu chceme. 

Všechny překážky, které se nám do cesty postaví, bychom měli brát jako příležitost 

ukázat, co v nás je. A máme-li v sobě hluboký smysl a záměr pro náš sen, tyto 

překážky budou jen malými schody, kterými jdeme vzhůru v naší cestě k cíli. Občas 

je potřeba se zastavit a upravovat směr, kam jdeme. Vyhodnotit, zdali plujeme stále 

tím správným směrem. Proto si pokládejte každý kvartál otázky: 

1. Je můj sen stále se mnou v souladu? Chci stále tělem i duší právě to? 

2. Nenastaly nějaké překážky, které potřebuji promítnout do svých kroků? 

3. Jak bych se mohl ještě jinak ke svému snu více přiblížit? 

4. Je něco co jsem opomněl a měl bych to přidat do plánu? 

5. Co bych mohl udělat efektivněji, abych stejného výsledku dosáhl?  

Na úpravě strategie není nic špatného. Nepřiznáváte si tím, že jste ji připravili 

špatně. Že jste chtěli něco špatného. Že děláte chyby. Upravení strategie je úplně 

běžná věc, kterou dělají všechny úspěšné společnosti i jednotlivci na celém světě. 

Chybou by bylo, kdybyste to neudělali a s klapkami na očích pevně drželi kormidlo… 

i když vás vítr odfoukl směrem na mělčinu.  
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Naplánujte si tedy hned na začátku datum, kdy se zamyslíte nad tím, co jste si 

naplánovali a do čeho se pustíte. Takové vyhodnocovací sezení se sebou, svým 

snem a svým plánem, jak toho snu dosáhnete. Dejte si toto datum do kalendáře 

a vyhraďte si na něj několik hodin o samotě, kdy nic jiného nebudete muset dělat. 

1. Objevím to, čeho chci v životě dosáhnout - kým se chci stát - své poslání. 

2. Uvědomím si, proč to chci, proč se to musí stát a naleznu své motivátory. 

3. Odstraním překážky, obavy, strachy, které mi k tomu brání. 

4. Změním návyky, jenž by mě od mého snu oddalovaly.  

5. Převedu svůj sen na malé proveditelné kroky, které zvládnu. 

6. Podniknu masivní akci. Jdu po jednotlivých krocích jako bych byl hladový. 

7. Upravím chytře svůj směr v závislosti na okolnostech. 

 

A jakmile vydám ze sebe to nejlepší co ve mě je, neexistuje nic, co by mohlo 

způsobit, že svého snu nedosáhnu. Vše, co budu od teď v životě dělat, bude 

směřovat právě přímo k tomu, aby se můj sen stal realitou. Abych ho žil. Abych se 

tím snem stal. Jen tak budu moci být na sebe hrdý, že jsem využil té největší 

příležitosti, kterou mi život nabídl. A já ji chytil a nepustil. Příležitost žít svůj sen 

naplno a s vášní! 

  ↓ ↓ ↓ 

               

↑ ↑ ↑ 

http://www.zivotniprulom.cz/pracovni-sesit-kniha1/
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Kapitola IX 

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč jste vůbec tady? Proč se máte o něco 

snažit? Co je vaším účelem, posláním? Je to něco, co vás přesahuje? 

Člověk se narodil jako dokonalé stvoření. Měl dveře do všech příležitostí 

otevřené. A jak vyrůstal, postupně se mu ty jednotlivé dveře zavíraly. S tím jak se mu 

zužoval jeho úhel pohledu na to, co je možné, co ne, co se od něj očekává, co nesmí 

apod. 

Jako malí jsme si hráli, radovali se, užívali všeho, co nám bylo poskytnuto. 

Objevovali, smáli se a snažili se prosadit. Vyjadřovali jsme sebe, své já a chovali jsme 

se přirozeně, jak jsme jenom mohli. Na někoho jsme se rozzlobili. Něco si děsně 

užívali. V očích jsme měli takový ten zvídaný nadšený pohled s jiskřičkami. A jak léta 

plynula, stále více jsme zabředávali do pozice, čím si myslíme, že jsme. Přejímali 

jsme jednotlivé role. Syn. Dcera. Otec. Matka. Učitel. Kosmetička. Podnikatel… 

A nabalili jsme tak na sebe mnoho různých masek. Různé identity, které jsme 

ukazovali navenek dle situací, kde se to “hodí”. Je to jako v divadle - chvíli hraji tohle 

a pak něco jiného. Jenže, tím jsme přestali být sami sebou. Zapomněli jsme na své já 

a byli jsme nevědomky zformováni do toho, co jsme teď.  

Je to však náš konec? Budeme takto žít až do smrti? Nebo se něco změní? 

Možná nám to vyhovuje, nebo si myslíme, že nám to vyhovuje.  
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Možná si myslíte, že člověk je přeci něco víc, že se říká, že je nejinteligentnější 

tvor na planetě. Jenže… Jsme tu opravdu proto, abychom museli každý den ráno 

vstávat, jít do práce, dělat tam práci co nás nebaví, a večer se dostali domů, shlédli 

zprávy a pár filmů a šli spát? Má takový život smysl? Jen o tom přemýšlejte mí 

čtenáři, je to důležité.  

KDYŽ SVŮJ SMYSL ŽIVOTA OBJEVÍTE, OBJEVÍTE SEBE. 

A právě to bude to, proč jste nejspíš tady. Abyste se poznali a mohli se stát 

lepší verzí sebe sama. Abyste zase mohli pokračovat v tom, co jste dělali jako malí. 

Radovali se. Hráli si. Objevovali. Byli nadšeni tím, že jste tady, a co vše můžete zkusit. 

ŽIVOT JE JEDNA VELKÁ HRA. NENÍ VÍTĚZ, ANI PORAŽENÝ. 

Protože jen posun a vztahy nás dělají v životě šťastnými. Nejsou to peníze. 

Není to moc. Ani jiné touhy ega. Štěstí totiž není cílový stav. Je to spíše o tom, jakou 

cestou se vydáme, abychom ho po té cestě cítili co možná nejvíce a naplňovalo nás 

to.  

Vybírejte svou cestu dobře. Život máme všichni jen jeden. A je jen na každém 

z nás, jakým způsobem svůj čas na tomto světě prožijeme. 

Je mým snem učit malé děti jak nejlépe dovedu? A inspirovat je do budoucna? 

Je mým snem vybudovat největší zábavní centrum v Evropě? Pro děti i dospělé? 

Je mým snem zachránit tuto planetu a vrátit jí zpět její krásu, kterou dříve měla?  

Jaký je váš sen? Kým chcete v životě být? Co opravdu z hloubi sebe chcete? 

Zamyslete se nad tím. Klíč ke štěstí máte jen ve svých rukou.   
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Kapitola X  

Nejvíce lidé na konci svých dnů litují, že promarnili příležitosti, které jim 

přicházely. Že nebyli sami sebou, ale žili život, podle toho, jak to chtěli ostatní. 

Protože když se ohlédnou zpět a podívají se na to, jaký život žili, velmi často zjistí, že 

si nesplnili své sny a zůstanou už nenaplněny. Hořkost, kterou to přináší, se nedá 

slovy popsat. 

Bronnie Ware z Austrálie věnoval několik let tomu, aby odkryl tuto krutou 

pravdu. V naději, že tím pomůže lidem si ji uvědomit dříve, než bude pozdě. A tak si 

poctivě jako zdravotní bratr zapisoval, čeho lidé na smrtelné posteli nejvíce litovali. 

To pak shrnul do své knihy “The Top Five Regrets of the Dying”.  

Za další dle Wara lidé litují, že pracovali příliš tvrdě. Neměli čas na své děti 

a své nejbližší. Život jim v práci utekl před očima. 

Třetí nejčastější pravdou je, že lidé litují neschopnosti vyjádřit sebe. Spousta 

lidí dnes potlačuje své pocity, aby vycházela s ostatními. Jenže, díky tomu se nikdy 

nestanou tím, kým opravdu jsou a čeho jsou schopní. Hodně lidí si díky hořkosti 

a zášti, jenž v sobě měli, vytvořili i různé nemoci. 

Čtvrtou věcí, kterou lidé nejčastěji litují, jsou přátelé. Že na ně zanevřeli. Že si 

neuvědomili všechny výhody starých přátel. Že se k nim nechovali tak, jak by chtěli. 

A posledním z nejčastěji se objevujících pravd je přiznání “kéž bych byl 

šťastnější”. Spousta z nich si při cestě životem neuvědomila, že štěstí je volba.  
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Zůstali ve svých starých zvycích a návycích, ve svých jistotách. A nemohli tak naplnit 

své touhy. Namísto toho přijali strach a obavy. 

Neudělejte ty stejné chyby, jako ti, kteří už to změnit nemohou. Vy to stále 

změnit můžete! Desítky let svého života máte ještě před sebou. Otázkou tak zůstává 

- jak s ním naložíte právě VY?  

Jak už víte, jediné co vás brzdí, jsou strachy v hlavě. Nedostatečná motivace. 

Slabé cíle. Nedostatečný smysl. Na tom všem však můžete pracovat a změnit to! 



 

 Radek Karban    |    59  

 
Kapitola XI 

Že máte na něco čas, to je pouhá iluze. Faktem je, že žijete jen přítomným 

okamžikem. To co je teď, za chvíli být nemusí. To co bylo, už není. Zenový 

buddhismus říká “Když ne teď, tak kdy?”, což je symbol pro to “udělej to teď”. A to 

že je čas relativní prokázal už Albert Einstein ve své teorii, která se po sto letech 

výzkumným týmem porovnávající dvoje o kousek umístěné hodiny, potvrdila. 

Dovedete si představit, jak byste teď svůj čas trávili, kdybyste měli jen 

omezené množství času? Řekněme už jen 24 hodin? Jak rychle by se změnilo vaše 

uvažování o životě a o tom, co chcete? Co by ztratilo prioritu a u čeho by se naopak 

extrémně posunula? Co byste začali od teď dělat jinak? 

Je třeba si uvědomit, že náš život není dlouhý. Musíme pochopit, že jsme se 

sem nepřišli trápit. A když si to uvědomíme, přirozeně budeme chtít naplnit své sny. 

Každý totiž máme touhy. To něco, co nám dělá dobře. Co nás naplňuje. Inspiruje. 

Přináší do života vášeň. Nadšení. Energii. Vzrušení. A je dobré tyhle báječné pocity 

zažívat.  

Jsme přeci jen lidé a lidmi zůstaneme. Proto co můžeme pro sebe udělat, je 

prožívat emoce naplno. Vyjádřit sebe, své já, to proč jsme tady. Splnit si všechny své 

sny. Dělat to, co má pro nás opravdový smysl. To jediné nás v životě dovede k tomu, 

abychom ho prožili naplno.  
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  ↓ ↓ ↓ 

 

 

↑ ↑ ↑ 

 

“Nikdy, nikdy, nikdy to nevzdávej!”  

- WINSTON CHURCHILL -  

http://www.zivotniprulom.cz/pracovni-sesit-kniha1/
http://www.zivotniprulom.cz/pracovni-sesit-kniha1/
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Kapitola XII  

Na svých intenzivních tréninzích pomáhá objevovat lidem jejich 

potenciál a motivuje je, aby dosáhli na samé hranice svých skrytých možností. 

Využívá různé techniky a nástroje z psychologie a psychoterapie, díky kterým 

v lidech vyvolává hluboké proměny a posouvá je v životě tam, kam chtějí.  

Je praktikantem mnoha typů neuro-lingvistického programování (NLP) 

dle směrů Johna Grindera, Richarda Bandlera i Michaela Carrolla. Využívá 

dovednosti z hypnoterapie dle směru Miltona Henry Ericksona a pro práci s emocemi používá 

techniky emoční svobody (EFT a TFT). Mezi jeho další znalosti patří systemické, životní a NLP 

koučování.  

Při své práci s klienty hodně pracuje s tělem, dechem a zapojuje i různé divadelní 

a improvizační techniky. Pobýval několikrát v Indii a využívá získané znalosti z duchovní oblasti pro 

nastolení klidu, štěstí a pozvednutí na vyšší energetickou úroveň. 

Považuje se za studenta světového kouče v osobním rozvoji Anthony Robbinse, který 

přichází do kontaktu s lidmi jako je Larry King, Serena Williams, Andre Agassi, Bill Clinton 

či Stephen Covey. Jezdí pravidelně na jeho intenzivní tréninky do Spojených států amerických. Mezi 

jeho další učitele patří Deepak Chopra, Brendon Burchard, Stephen Gilligan, José Silva, Brian Tracy, 

Jack Canfield a Zorica Gaíc.  

“Miluju ten pohled do očí lidí, kteří si právě uvědomili, co je klíč ke šťastnému 
a naplněnému životu. Miluju, když jim mohu předat kus sebe a je to posune tak 

neskutečně, že vám přijde jako byste z noci udělali den.” 

- řekl RADEK KARBAN - 

www.radek-karban.cz 

 

 

http://www.radek-karban.cz/
http://www.radek-karban.cz/
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Pokud se vám tato kniha líbila, budu moc rád, když ji a její myšlenky budete 

šířit dále. Protože když budou šťastnější lidé kolem vás, budete i vy sami. Pomozte 

zlepšit toto prostředí a místo, kde všichni žijeme. Děkuji vám. 

 

 

  SDÍLET TUTO KNIHU NA FACEBOOKU >>> 

 
  

SDÍLET TUTO KNIHU NA GOOGLE+ >>> 

 
 

 

SDÍLET TUTO KNIHU NA TWITTERU >>> 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.zivotniprulom.cz
https://plus.google.com/share?url=http://www.zivotniprulom.cz/
https://twitter.com/home?status=Nov%C3%A1 kniha Prom%C4%9B%C5%88 sv%C5%AFj sen v realitu! zdarma ke sta%C5%BEen%C3%AD zde: http://www.zivotniprulom.cz/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.zivotniprulom.cz
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.zivotniprulom.cz
https://plus.google.com/share?url=http://www.zivotniprulom.cz/
https://twitter.com/home?status=Nov%C3%A1%20kniha%20Prom%C4%9B%C5%88%20sv%C5%AFj%20sen%20v%20realitu!%20zdarma%20ke%20sta%C5%BEen%C3%AD%20zde:%20http://www.zivotniprulom.cz/
http://www.zivotniprulom.cz/
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