
jeden  z  n a jdôleŽ i t ejš ích  druho v  času  je ten, ktorý trávite premýšľaním, 
rozhodovaním sa a plánovaním, ako dosiahnuť veci, ktoré vo svojom 
živote skutočne chcete.

Jednoznačne najväčšia strata času prichádza vtedy, keď sa vychytíte 
robiť niečo bez jasných, konkrétnych cieľov. Mnohí ľudia premárnia svoje 
najproduktívnejšie obdobie života tým, že iba reagujú na čokoľvek, čo 
sa deje okolo nich, a pracujú na cieľoch iných ľudí namiesto toho, aby sa 
zastavili a jednoznačne si rozmysleli, čo v skutočnosti chcú pre seba.

Hovorí sa: „Než urobíš čokoľvek, musíš najprv urobiť niečo iné.“
Než podniknete veľké dobrodružstvo svojho života, musíte sa rozhod-

núť, kde chcete skončiť. Dobrou správou je, že nikdy predtým neexisto-
valo na svete toľko možností dosiahnuť svoje ciele ako dnes. No iba vy 
sa môžete rozhodnúť, čo vlastne chcete.

Prečo máme na svete bohatých a chudobných ľudí? Jedno z vysvetlení 
je, že asi osemdesiatpäť percent majetných ľudí má jeden veľký cieľ, na 
ktorom celý čas pracujú. Iba tri percentá chudobných majú jeden veľký 
cieľ a pracujú na ňom iba občas, ak vôbec.
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jedno percento a deväťdesiatdeväť percent
g

Veľká polemika sa vedie o tom, aký je rozdiel medzi ľuďmi patriacimi 
k „vyvolenému jednému percentu“ a nami ostatnými. Tvrdí sa, že jedno 
percento ľudí vlastní alebo kontroluje viac majetku ako všetci ostatní 
dokopy. Táto štatistika však nie je presná.

Rozdiel je v skutočnosti medzi hornými tromi percentami a ostáva-
júcimi deväťdesiatimi siedmimi. Keďže väčšina ľudí začína s málom, 
respektíve z ničoho, správna otázka by mala znieť takto: „Ako sa tie tri 
percentá ľudí, ktorí začínali z ničoho, stali takými úspešnými v priebehu 
jednej či dvoch generácií?“

Odpoveď je jednoduchá: Tie tri percentá ľudí majú jasné ciele, ktoré si 
zapísali, a plány, na ktorých každý deň pracujú. Presne vedia, kým sú, čo 
chcú a kam idú. Majú plán či mapu, ktorá ich vedie rýchlejšie a s neustále 
sa zvyšujúcou presnosťou k tomu, aby dosiahli zdravie, šťastie, bohatstvo 
a prosperitu, o ktorú sa väčšina ľudí usiluje celý život.

Vďaka tomu, že majú zapísané svoje jednoznačné ciele, vyplytvajú 
oveľa menej času ako iní ľudia. Ľudia, ktorí majú svoje ciele a plány 
zapísané, zarábajú a akumulujú majetok v priemere desaťkrát viac ako 
iní s rovnakou mierou inteligencie a vzdelania.

jasný cieľ Znamená všetKo
g

Je jeden príbeh o poľovníkovi, ktorý išiel na okraj lesa, zavrel oči a vystrelil 
z pušky medzi stromy. Potom sa otočil k priateľovi a povedal: „Dúfam, 
že niečo dobré do mojej strely vbehne!“

Príliš veľa ľudí žije svoj život takýmto spôsobom. Vrhnú sa do života 
ako pes, ktorý naháňa auto prechádzajúce okolo, a len zriedka niečo 
„chytia“. Väčšina ľudí prežije svoj život bez cieľa, snažia sa, ako len vedia, 
a jednoducho dúfajú, že sa im prihodí niečo dobré. No nádej nie je stra-
tégia. Ide o recept na zlyhanie, ak nie katastrofu.
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Na to, aby ste využili maximum svojho času a vychutnali si kvalitu 
a kvantitu bohatstva a odmien, musíte sa pravidelne zastavovať a zamýšľať 
nad svojimi cieľmi – hlavne vtedy, keď zažívate turbulentnú a rýchlu zmenu. 
Intenzívne sa musíte začať orientovať na cieľ. Medzi najlepšie nástroje na 
spravovanie vlastného času patrí stanoviť si ciele, vytvoriť si plány a zorga-
nizovať si život okolo vecí, ktoré naozaj chcete robiť a vlastniť.

Na to, aby ste si mohli stanoviť ciele a vytvoriť osobné strategické 
plány, musíte sa na veci pozrieť z nadhľadu a vyhradiť si istý čas na 
rozmýšľanie, odísť kamsi preč, ďaleko od vecí, ktoré by vás mohli rušiť 
a rozptyľovať. Potom si musíte odpovedať na niekoľko kľúčových otázok, 
aby ste sa uistili, že to, čo robíte navonok, je v súlade s osobou, ktorou ste 
vo svojom vnútri, a v harmónii s tým, čo skutočne chcete dosiahnuť.

naZrite do seba
g

Prvá otázka, ktorú si kladiete, je: „Kto som?“ Odpoveď na ňu odhaľuje 
predstavu, ktorú o sebe máte, o osobe, za ktorú sa považujete. Keďže 
vaše konanie je vždy v súlade s tým, ako sa vnímate alebo opisujete vo 
vnútri, táto odpoveď o vás prezrádza veľa.

Nápis v starovekej gréčtine na Apolónovom chráme v Delfách hovorí: 
„Človeče, poznaj sám seba.“ Presne v tomto poznaní sa rodí múdrosť.

Sokrates povedal: „Život, ktorý nie je preskúmaný, nie je hodný žitia.“ 
Pokiaľ si nebudete pravidelne vyhradzovať čas na to, aby ste skúmali svoj 
život a nachádzali uistenia o jednoznačnosti svojich cieľov, respektíve 
o tom, že sa nezmenili, stanete sa reaktívnymi, budete konať impulzívne 
a často budete robiť to, čo od vás budú chcieť iní a nie vy.

Začnite túto analýzu cieľov tým, že si uvedomíte, že ste jedineční 
a potenciálne výnimoční. Nikdy predtým nežil a ani nebude žiť nikto, 
kto by bol presne ako vy: Buďte sami sebou. Byť niekým iným sa nedá, 
pretože ten „niekto iný“ je už obsadený.

Ste zvláštnou a komplexnou kombináciou vedomostí, skúseností, 
vzdelania, talentov, schopností, záujmov, emócií, túžob a obáv. Navyše, 

Č A S  N A  S T R A T e g I c k é  P l Á N O V A N I e . . .



P Á N  S V O J H O  Č A S U ,  P Á N  S V O J H O  Ž I V O T A6

počnúc raným detstvom ste zažili komplexný súbor vecí, ktoré vás sfor-
movali na osobnosť, ktorou dnes ste.

Máte špeciálne silné stránky či schopnosti a narodili ste sa ako človek 
absolútne spôsobilý dosiahnuť v niektorej oblasti excelentnú úroveň, 
možno dokonca vo viacerých naraz. Máte veľkú zodpovednosť voči sebe 
aj iným: Máte zistiť, čo je cieľom vašej špeciálnej misie na Zemi, odhaliť, 
načo ste sem vlastne boli poslaní. Musíte si ujasniť víziu, zmysel života 
a túžbu svojho srdca.

robte to, čo naoZaj milujete
g

Jednou z vašich veľkých úloh v živote je nájsť niečo, čo robíte skutočne 
radi, a potom vložiť celú svoju bytosť do snahy dosiahnuť v tejto činnosti 
absolútne excelentnú úroveň.

Po dovŕšení dospelosti a počas celej svojej kariéry si musíte klásť 
množstvo otázok a potom si na ne odpovedať. Vaše odpovede sa budú 
meniť s časom a nadobudnutými skúsenosťami. Zakaždým, keď si tieto 
otázky položíte, vaše odpovede musia byť jasné a musíte byť ochotní 
zmeniť ich, keď získate nové informácie.

Začnite s predpokladom, že vás nič neobmedzuje. Predstavte si, že 
by ste mali čarovný prútik a dokázali by ste svoj život urobiť ideálnym 
v každom smere. Spýtajte sa sami seba:

1. Čo chcem naozaj urobiť so svojím životom?
2. Čo chcem naozaj, naozaj urobiť so svojím životom?
3. Čo chcem naozaj, naozaj, naozaj urobiť so svojím životom?

Keď si túto otázku kladiete tretí raz, keď je tam to „naozaj, naozaj, naozaj“, 
ste v kľúčovom bode. Núti vás siahnuť hlbšie do seba, opustiť umelé 
odpovede o peniazoch a úspechu a často vám ponúkne odpoveď, ktorú 
ste hľadali. To je fáza, keď začínate aktivovať svoj skutočný potenciál.
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osobné strategicKé plánovanie
g

Úspešné firmy investujú mnoho času a peňazí do vývoja strategických 
plánov pre svoje obchodovanie. Ide o starostlivo premyslené ciele, ktoré 
používajú na dosiahnutie väčších úspechov a ziskovosti v boji s konku-
renciou na trhoch.

Rovnako aj vy potrebujete strategický plán, osobný strategický plán, 
pomocou ktorého zabezpečíte, že dosiahnete čo najviac za čo najkratší 
čas a urobíte pritom čo najmenej chýb.

Osobné strategické plánovanie sa sústreďuje na štyri základné otázky, 
ktoré by ste si mali klásť pravidelne:

1. Kde sa dnes nachádzam vo svojom živote? Čo ste dosiaľ dosiahli? 
Ako ste na tom finančne? Aký je váš rodinný život? Čo vaše 
zdravie a telesná kondícia?

2. Ako som sa dostal/a tam, kde dnes som? Ktoré rozhodnutia 
v minulosti sformovali váš súčasný život? Čo má najväčší podiel 
na vašom súčasnom úspechu? Čo viedlo k nezdarom?

3. Kam chcem ísť v budúcnosti? Idealizujte. Predstavte si dokonalú 
budúcnosť. Plánujte na päť rokov dopredu a predstavte si, že 
váš život je excelentný v každom ohľade. Ako by vyzeral? V 
čom by bol odlišný od vášho súčasného života?

4. Ako sa môžem dostať z bodu, v ktorom sa nachádzam, tam, 
kde chcem byť? Počnúc dneškom, čo všetko by ste mohli robiť 
inak, aby ste si vytvorili dokonalú budúcnosť?

Spriateľte sa s myslením v jasných pojmoch. Osobné strategické pláno-
vanie si vyžaduje v prvom rade to, že si stanovíte jasné ciele a zapíšete si 
ich. Potom starostlivo preskúmate rôzne stratégie, ktoré môžete zaviesť 
do svojho života, aby ste tieto ciele dosiahli.

Väčšina ľudí chce zarábať veľa peňazí tým, že by robili niečo, čo 
by si užívali, a napokon vďaka tomu dosiahli finančnú nezávislosť. No 

Č A S  N A  S T R A T e g I c k é  P l Á N O V A N I e . . .
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iba malé percento ľudí tento cieľ, spoločný pre nás všetkých, dosiahne. 
Prečo je to tak?

Zrod bohatstva
g

Len v Spojených štátoch amerických je viac ako desať miliónov milio-
nárov a vyše osemdesiat percent z nich to dosiahlo vlastnou prácou. Vo 
svete sú takmer dve tisícky miliardárov a z nich sa rovnakým spôso-
bom – vlastnou prácou – vyšvihlo šesťdesiatšesť percent. Vo všetkých 
prípadoch ide o jednotlivcov, ktorí začínali z ničoho a dosiahli finančný 
úspech v priebehu jedného ľudského života, ak nie aj skôr. Prečo by ste 
teda vy nemohli?

Existujú rôzne spôsoby, ako dosiahnuť svoje ciele, napríklad vysoký 
príjem, finančnú nezávislosť alebo dokonca bohatstvo.

Jednou z ciest k finančnému úspechu je podnikanie, čiže schopnosť 
začať samostatne zarábať a svoju zárobkovú činnosť úspešne rozvíjať. 
Rozbehnúť firmu a začať ponúkať výrobok alebo službu je dnes jedno-
duchšie ako kedykoľvek predtým. Zaregistrovať si spoločnosť, zriadiť 
internetovú stránku a začať s prevádzkou trvá menej ako dvadsaťštyri 
hodín.

Mnohí ľudia sa stanú finančne nezávislými tým, že sa špecializujú 
a stanú sa absolútne excelentnými vo svojej oblasti, pracujú pre nejakú 
spoločnosť a sú veľmi dobre platení. Potom prejdú k niekomu inému 
a prepracúvajú sa hore, pričom postupne v priebehu rokov zarábajú 
čoraz viac.

Desať percent všetkých milionárov predstavujú odborníci v istej oblas-
ti, napríklad lekári, právnici, architekti, účtovníci a inžinieri. Dlhý čas 
tvrdo pracovali, odvádzali vynikajúcu prácu, získali si skvelú reputáciu 
a napokon aj veľmi dobrý plat.

Môžete si vybrať cestu podnikateľa a budovateľa firmy alebo sa rozhod-
núť pracovať pre nejakú spoločnosť, špeciálne takú, ktorá má skvelý 
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potenciál a práve začína. Môžete sa špecializovať a stať sa excelentnými 
v tom, čo robíte. Veľký úspech sa dá dosiahnuť mnohými spôsobmi.

počúvajte sami seba
g

Môžete sa vybrať rôznymi cestami – záleží to od vašej osobnosti, zruč-
nosti, povahy a od toho, čo máte naozaj radi. Dobrou správou je, že 
neexistuje jediná najsprávnejšia cesta. Miliónom ľudí sa po finančnej 
stránke darí veľmi dobre, aj keď pracujú pre niekoho iného, alebo keď 
sa špecializujú, alebo v oboch prípadoch dokopy. Iní sa presadia v neja-
kom odvetví ako podnikatelia vďaka tomu, že si osvojili širokú škálu 
schopností. Ďalší uspejú v mnohých odvetviach vďaka jednej schopnosti. 
Založia si vlastnú firmu a potom sa špecializujú, aby sa stali skvelými 
pri poskytovaní nejakej služby alebo vývoji výrobku, ktorý ľudia veľmi 
chcú a sú ochotní zaň zaplatiť.

Jasná myšlienka predstavuje asi deväťdesiatpäť percent úspechu. Čím 
jasnejšiu predstavu o tom, kým ste a čo chcete, máte, tým jednoduchšie 
uspejete za takmer každých podmienok alebo okolností.

Thomas Carlyle napísal: „Človek, ktorý nemá ciele, napreduje iba 
pomaly aj po tej najhladšej ceste, zatiaľ čo človek s jasnými cieľmi napre-
duje aj po tej najhrboľatejšej ceste.“

Keď si nájdete čas na to, aby ste sa zastavili a porozmýšľali nad tým, 
čo naozaj chcete a ako to získať, môžete si ušetriť roky tvrdej práce, 
pri ktorej iba chodíte sem a tam, pričom napredujete len minimálne. 
Zabudnite na chyby minulosti a sústreďte sa na budúcnosť. Je jedno 
turecké príslovie, ktoré hovorí: „Bez ohľadu na to, ako dlho si išiel po 
nesprávnej ceste, vráť sa.“

FaKtor inteligencie
g

Josh Billings, americký humorista, raz povedal: „Človeka nezraňuje to, 
čo pozná. Zraňuje ho to, o čom vie, že nie je pravda.“
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