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Úvod

Čo pre vás znamená úspech? Aký úspech by ste chceli v živote dosiahnuť?

Úspech znamená dosiahnutie ľubovoľného množstva potenciálnych cieľov, snov, tú-
žob či zámerov.

Pre každého je individuálny a jedinečný. To, po čom najviac túžite, môže pre niekoho 
iného predstavovať peklo; možno sa túžite stať cenami ovenčeným šéfkuchárom, za-
tiaľ čo váš priateľ nenávidí varenie.

Ak sa chcete raz obzrieť a povedať si „Prežil som úspešný život.“, musíte úspešne 
naplniť množstvo cieľov a zámerov.

Táto kniha vám pomôže dosiahnuť vaše ciele – od tých najväčších a najodvážnejších 
až po tie najmenšie a najobyčajnejšie.

Skúste sa nad tým na chvíľu zamyslieť. Čo pre vás predstavuje úspech?

Keď vás v práci povýšia?•	
Keď sa vám darí na novej vedúcej pozícii v práci?•	
Keď schudnete?•	
Keď budete každý večer behávať?•	
Keď sa stanete úspešným spisovateľom?•	
Keď sa dožijete dôchodku v dobrom zdraví?•	
Keď dobre vychováte svoje deti a budete sledovať, ako si zakladajú vlastné •	
rodiny?
Keď dosiahnete v živote pokoj?•	
Keď splatíte hypotéku?•	
Keď získate určitú kvalifikáciu?•	
Keď budete počúvať svoje srdce a nebudete nič ľutovať?•	
Keď budete v živote obklopení úžasnými ľuďmi?•	
Keď sa naučíte cudzí jazyk?•	
Keď sa vyliečite z vážnej choroby?•	
Keď si našetríte určité množstvo peňazí?•	
Keď budete milovať svoju prácu a nikdy v nej nebudete zažívať stres?•	
Keď budete šťastní a spokojní s tým, čo máte?•	

Toto je iba niekoľko cieľov, ktoré som si vypočul od svojich klientov pri práci kouča. 
Nájdite si chvíľu na to, aby ste si napísali vlastný zoznam. Nesnažte sa ho upravo-
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vať, ani nepremýšľajte nad tým, v akom poradí vám napadajú jednotlivé myšlienky. 
Nechajte ich jednoducho plynúť z vášho podvedomia.

Váš zoznam bude pravdepodobne vyzerať takmer nekonečne a jedna vec je istá – 
bude sa každým dňom meniť. Keď sa vám podarí dosiahnuť vrchol jednej „hory“, 
otvoria sa vám nové obzory a objavíte ďalšie hory. Hory, o ktorých ste ani netušili, že 
existujú. Priority a sny sa menia.

Nasledujúcich 100 kapitol vám pomôže dosiahnuť akýkoľvek úspech, aký si len viete 
predstaviť. Myšlienky v tejto knihe sa vzťahujú na všetky oblasti vášho života:

na prácu a kariéru,•	
na vzťahy a rodičovstvo,•	
na osobnosť a povahu,•	
na bohatstvo a peniaze,•	
na zdravie a pokoj,•	
na učenie sa a štúdium,•	
na dôchodok a odkaz, ktorý za sebou zanecháte.•	

Každá kapitola obsahuje novú myšlienku, ktorá vám pomôže priblížiť sa k vašim cie-
ľom. Na prvej strane vám predstavím a vysvetlím podstatu danej témy, zatiaľ čo na 
druhej strane nájdete cvičenia a aktivity, či už malé, alebo väčšie, ktoré môžete začať 
skúšať už dnes, aby ste dosiahli optimálne nastavenie myslenia, návykov a správania, 
ktoré zvýšia vaše šance na úspech.

Niektoré z týchto aktivít pre vás budú nové; iné vám budú pripadať úplne obyčajné 
a jasné. V každom prípade, je dôležité, aby ste ich robili. Sú navrhnuté tak, aby vám 
pomohli vytvoriť si nové návyky a naprogramovali váš mentálny softvér na dosiahnutie 
úspechu. Málokto robí tieto veci vedome a zámerne. Úspešní ľudia ich však robia.

Zistíte, že niektoré aktivity sú pre vás vhodné už teraz a s niektorými budete môcť 
začať až neskôr, podľa toho, kde sa vo svojom živote práve nachádzate. Ak sa daná 
myšlienka alebo aktivita nevzťahuje na to, čo sa vám teraz deje, odložte ju a vráťte 
sa k nej neskôr.

Prečo by som práve ja mal hovoriť o úspechu?
Myšlienky uvedené v tejto knihe vyplynuli z mojej pätnásťročnej praxe v koučingu 
a mentoringu ľudí z celého sveta, pričom životná cesta každého z nich bola iná. Z tejto 
úžasnej práce sa zrodil zoznam 100 najdôležitejších tém, na ktoré sa musíme sústre-
diť, ak chceme dosiahnuť úspech v akejkoľvek oblasti života.
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Všetko, čo tu prezentujem, som si aj sám vyskúšal a tvrdo som pracoval na dosiahnutí 
mojich cieľov, pričom každý neúspech alebo prekážka ma niečo naučili. Predtým ako 
sa spoločne vydáme na túto cestu, by som sa s vami mal podeliť o tú moju. Za polsto-
ročie sa mi podarilo:

oženiť sa s úžasnou ženou a mať dve fantastické deti, šestnásťročného syna •	
a dvadsaťštyriročnú nevlastnú dcéru,
dostať sa na Cambridgeskú univerzitu a stať sa regionálnym finančným riadi-•	
teľom jednej zo spoločností s najvyšším burzovým indexom FTSE 100 vo veku 
len 26 rokov,
splniť si sen o cestovaní a počas 26 rokov žiť vo viac ako ôsmich krajinách,•	
podieľať sa na úspešnom vybudovaní spoločnosti a jej miliónovom predaji,•	
stať sa uznávaným autorom a prednášajúcim,•	
nasledovať svoju vášeň pre pomoc druhým ľuďom prostredníctvom môjho •	
koučingového tréningu Silk Road Partnership,
naučiť sa byť spokojný s tým, čo mám a čo som v živote dosiahol – toto pova-•	
žujem za jeden z mojich najväčších úspechov.

Ostáva mi teda iba popriať vám veľa šťastia na vašej ceste k úspechu. Myšlienky a ak-
tivity, ktoré nájdete v tejto knihe, vám pomôžu prežiť úspešný život, ktorý si zaslúžite.
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1 Plňte si svoje sny 

„Keď sa budete venovať tomu, čo vás napĺňa, váš život bude oveľa 

lepší. Ľudia robiaci veci, ktoré milujú, si zvyčajne užívajú život viac 

ako ostatní jednoducho preto, že si plnia svoje sny.“

— Richard Branson

Sny sú palivom, ktoré vás poháňa za úspechom. Bez nich nikdy v živote nedosiahnete 
žiadny zmysluplný a trvácny úspech. Podobne, ako keď tankujete do auta nekvalitné 
palivo, riskujete, že bez snov sa váš život nikdy nerozbehne.

Za každou úspešnou osobou sa skrýva splnený sen. Koučoval som desiatky úspešných 
ľudí a každý z nich sa k svojmu úspechu dopracoval vďaka splneniu aspoň jedného 
sna. Mohol to byť sen z detstva alebo sen, ktorý sa v ich živote objavil až neskôr, ale ich 
úspech bol vždy spojený s aspoň jedným snom – niečím, čo ich motivovalo, poháňalo, 
vzrušovalo a fascinovalo. Tento sen sa stane cieľom, vďaka ktorému začnete veriť 
v nemožné, robiť v živote veľké zmeny, vystúpite zo svojej komfortnej zóny a podstúpite 
nepredstaviteľné riziká.

V dospelosti sa často rozhodneme ignorovať alebo zabudnúť na to, čo naozaj miluje-
me. Necháme sa viesť očakávaniami iných ľudí. Hovorím z vlastnej bolestnej skúse-
nosti: na strednej škole som miloval geografiu, ale počúvol som rady ostatných a na 
univerzite som študoval ekonómiu. Namiesto toho, aby som robil svoju vysnívanú prá-
cu, stal som sa účtovníkom. Aj vy ste v živote urobili podobnú voľbu? Niekedy si až pri 
ohliadnutí sa späť uvedomíte, že nejdete tou správnou cestou.

Úspešní ľudia nikdy nezabúdajú na to, čo milujú a čo v nich prebúdza vášeň. Rýchlo 
sa naučia ísť svojou vlastnou cestou a robiť správne rozhodnutia bez ohľadu na to, 
ako bláznivo alebo podivne pripadajú ostatným. Pozrite sa napríklad na Steva Jobsa, 
zakladateľa spoločnosti Apple, ktorý odišiel z prestížnej univerzity len preto, aby si 
splnil svoj sen.

Za každou úspešnou osobou sa skrýva splnený sen.
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Ako na to

Spoznajte svoje sny
O čom snívate? Čo by ste naozaj chceli dosiahnuť? Aký sen si chcete splniť?

Urobte si zoznam a použite pri tom slová, obrázky, čmáranice. Vďaka tomu uvidíte pre-
pojenie medzi vašimi myšlienkami a objavíte dávno zabudnuté ciele a túžby. Pomôžu 
vám v tom nasledujúce otázky:

Čo ste radi robili ako dieťa a čím ste sa chceli stať?•	

Ak by peniaze nehrali žiadnu rolu, aký spôsob života a akú prácu by ste si •	
vybrali?

Ktoré súčasti svojho terajšieho života máte najradšej a chceli by ste, aby ich •	
bolo viac?

Čo radi robíte vo voľnom čase?•	

Ktoré súčasti života trochu závidíte svojim priateľom alebo kolegom?•	

Optimisticky verte svojim snom
Premýšľajte, ako by ste si mohli splniť svoje sny a pozorujte, či sa vám v mysli objavia 
bojazlivé a negatívne myšlienky. Možno vám v hlave budú víriť myšlienky typu: „Už som 
na to príliš starý/á a je neskoro s tým začínať.“, „Teraz, keď som ženatý a mám na krku 
hypotéku, nemôžem robiť veľké životné zmeny.“ alebo „Moji rodičia by ma v tomto 
nikdy nepodporili.“. Úspešní ľudia vám potvrdia, že vždy sa nájdu dôvody, prečo niečo 
neurobiť. Jednoducho v sebe musíte nájsť silu a odvahu urobiť prvý krok a začať.

Hľadajte cesty za naplnením svojich snov
Keď spoznáte spôsoby, ako si splniť svoje sny, možno vás to zaskočí či dokonca vy-
desí. Zvyšných 99 kapitol tejto knihy vám poskytne nástroje a spôsoby, ako sa tohto 
strachu zbaviť. Kľúčom je uvedomiť si, kde ste teraz, kam sa chcete dostať a zistiť, 
ako prekonať tento rozdiel. Nie je to ľahké a preto vám odporúčam získať podporu 
vašich najbližších, ideálne spojiť ich sny s tými vašimi, aby ste mohli spolu dosahovať 
spoločné ciele.
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2 Poproste o pomoc

„Každý, kto sa berie príliš vážne, riskuje, že bude vyzerať smiešne; 

nie však ten, kto sa vždy dokáže zasmiať sám na sebe.“

— Václav Havel

Priznať si, že niečo neviete, chce odvahu, ale je to aj veľmi pozitívna reakcia a jasný 
znak toho, že sa neberiete príliš vážne. Uvedomiť si, že nepoznáte odpoveď a úprim-
ne to priznať, je jednou z najlepších schopností, aké môžete mať. Ak sa snažíte byť 
dokonalí, budete sklamaní. Keď si priznáte svoje slabé stránky, ľudia okolo vás vám 
ochotne pomôžu.

Priveľa ľudí sa správa, ako keby vedeli čo robiť aj v situáciách, kde im zúfalo chýbajú 
hlbšie znalosti. Priveľa ľudí predstiera sebavedomie vo svojich skutkoch a slovách, aj 
keď v skutočnosti by potrebovali pomoc. Všetci pociťujeme nesmierny tlak, ako doma, 
tak aj v práci, aby sme sa správali tak, ako keby sme poznali odpoveď na všetko.

Tajomstvo spočíva v tom, že viete, kedy povedať: „Počkaj chvíľu – vôbec netuším, aká 
je správna odpoveď.“

V náročných situáciách je veľmi lákavé brániť sa a pevne si stáť za tým, čo sme po-
vedali alebo čomu sme verili, a vôbec nebrať do úvahy názory a návrhy ostatných. 
Úspešní ľudia si bez problémov priznajú, že sa mýlili alebo že jednoducho nevedia 
odpoveď.

Život je nepredvídateľný a neistý. Nemôžete mať stále pravdu. Niekedy je najlepšie 
uvoľniť sa, ustúpiť, priznať si, že pomoc sa vám zíde a nebrať sa príliš vážne.

Ak sa snažíte byť dokonalí, budete sklamaní.
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Ako na to 

Objavte svoje slabé miesta
Zamyslite sa nad nasledujúcou otázkou:

Držali ste sa niekedy tvrdohlavo svojho názoru alebo presvedčenia a odmietali ste 
zisťovať, či sa v skutočnosti nemýlite?

Voči akým názorom ste boli slepí a prečo to tak bolo? Je v tom nejaký vzorec, ktorý 
ovplyvňuje vaše správanie? Neberiete do úvahy názory mladších ľudí? Vždy ste nezná-
šali prehry a chcete vyhrávať za každú cenu?

Buďte ochotní zmeniť svoje správanie a mať otvorenú myseľ. Keď budete počas dňa 
robiť rôzne rozhodnutia, vytvárať si názory, hľadať odpovede, stále sa pýtajte samých 
seba: „Neprehliadol som niečo? Je nejaká stránka veci, ktorú som nevzal do úvahy?“

Potrebujete dvorného šaša
Odhaľovanie slabých stránok môže byť zložité. Zapojte svoju rodinu, priateľov alebo 
kolegov a požiadajte ich, aby boli vašimi dvornými šašami. Tak ako to bývalo na stredo-
vekých kráľovských dvoroch, aj oni vás môžu vďaka vtipu nenápadne upozorniť, keď 
budete príliš tvrdohlaví, budete zo seba robiť blázna alebo sa budete brať príliš vážne. 
Čo by ste zažili radšej: keď vám dvorný šašo povie, že robíte chybu, alebo keď sa z vás 
budú smiať všetci ostatní?

Naučte sa zasmiať sami na sebe
Úspešní ľudia sú zvyčajne veľmi dobrí v robení si žartov zo seba, svojich chýb a ne-
správnych názorov. Buďte vždy pripravení „vyžrať“ si to a zasmiať sa sami na sebe.


