
ÚVOD

Ak má človek z akéhokoľvek dôvodu príležitosť viesť mimoriadny 
život, nemá právo nechať si svoje zážitky pre seba.

J A C Q U E S - Y V E S  C O U S T E A U ,
l e g e n d á r n y  p o d m o r s k ý  b á d a t e ľ  a  t v o r c a  f i l m o v

Ak niekto píše knihu, nech zaznamená len to, 
čo vie. Dohadov mám dosť aj vlastných.

J O H A N N  W O L F G A N G  V O N  G O E T H E ,
n e m e c k ý  b á s n i k ,  r o m á n o p i s e c ,  d r a m a t i k  a  f i l o z o f

Toto nie je kniha o dobrých nápadoch. Je o nadčasových zásadách, ktorých sa držali 
úspešní muži a ženy v priebehu histórie. Študoval som tieto pravidlá úspechu viac 
ako tridsať rokov a použil som ich vo svojom vlastnom živote. Fenomenálna miera 
úspechu, z akej sa dnes teším, je výsledkom každodenného dodržiavania týchto pra-
vidiel odvtedy, čo som sa ich v roku 1968 začal učiť.

K môjmu úspechu patrí to, že som autorom a editorom viac než 60 bestsellerov 
s celkovým nákladom vyše 80 miliónov výtlačkov, preložených do 39 jazykov celého 
sveta; že som držiteľom svetového rekordu zaznamenaného v Guinnessovej knihe 
rekordov za sedem kníh na zozname bestsellerov New York Times z 24. mája 1998; 
že môj čistý príjem za posledných desať rokov predstavoval niekoľko miliónov do-
lárov ročne; že žijem v krásnom kalifornskom dome; že sa objavujem vo všetkých 
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hlavných talkshow v Amerike (od Oprah po Good Morning America); že týždeň 
čo týždeň píšem stĺpček do novín, ktorý si zakaždým prečíta milión čitateľov; že 
dostávam 25 000 dolárov za prednášku; že mám čo povedať spoločnostiam v rebríč-
ku Fortune 500* po celom svete; že som držiteľom mnohých profesionálnych a ob-
čianskych vyznamenaní; že mám mimoriadny vzťah so svojou úžasnou manželkou 
a skvelými deťmi a tiež to, že sa teším dobrému zdraviu, že som vyrovnaný, šťastný 
a pociťujem vnútorný pokoj.

Stretávam sa s riaditeľmi spoločností Fortune 500, s filmovými a televíznymi 
hviezdami a s predstaviteľmi nahrávacích štúdií, so slávnymi spisovateľmi, so sve-
toznámymi najlepšími duchovnými učiteľmi a vodcami. Rozprával som sa s členmi 
Kongresu, profesionálnymi športovcami, manažérmi spoločností a obchodnými 
superhviezdami vo všetkých najlepších destináciách a letoviskách sveta od Four 
Seasons Resort v Nevise v britskej Západnej Indii po najkrajšie hotely v Acapulcu 
a Cancune. Chodím lyžovať do Idaha, Kalifornie a Utahu; jazdiť na rafte do Colo-
rada a na túry do hôr v Kalifornii a vo Washingtone. Dovolenkujem v najlepších 
letoviskách na Havaji, v Austrálii, Thajsku, Maroku, vo Francúzsku a v Taliansku. 
Jedno s druhým, život je naozajstné potešenie!

A ako život väčšiny z vás, ktorí čítate túto knihu, aj ten môj sa začal veľmi prie-
merným spôsobom. Vyrástol som vo Wheelingu v Západnej Austrálii, kde môj otec 
pracoval v kvetinárstve a zarobil osemtisíc dolárov ročne. Moja matka bola alkoho-
lička a môj otec vorkoholik. Aby sme nejako vyžili, v lete som pracoval (ako plavčík 
pri bazéne a brigádničil v tom istom kvetinárstve ako môj otec). Dostal som štipen-
dium na vysokú školu a aby som mohol zaplatiť za knihy, oblečenie a pozvať dievča 
na rande, obsluhoval som pri raňajkách v jednom z internátov. Nikto mi nič nedal 
na striebornom podnose. V poslednom roku štúdia som pracoval na čiastočný úvä-
zok ako učiteľ a každé dva týždne som dostal 120 dolárov. Mesačné nájomné bolo 79 
dolárov, takže mi zostalo 161 dolárov na všetky ostatné výdavky. Ku koncu mesiaca 
som jedával to, čo som nazýval 21-centová večera – desaťcentová plechovka para-
dajkového pretlaku, cesnaková soľ a voda na jedenásťcentové balenie špagiet. Viem 
veľmi dobre, čo znamená živoriť na dolných priečkach ekonomického rebríčka.

Po skončení školy som začal kariéru stredoškolského učiteľa dejepisu v černoš-
skej škole v južnej časti Chicaga. A potom som sa spoznal so svojím mentorom 
W. Clementom Stonom. Stone bol milionár, ktorý sa sám vypracoval. Dal mi prácu 
vo svojej organizácii, kde ma naučil základné princípy úspechu, ktoré používam 
dodnes. Mojou úlohou bolo naučiť tieto pravidlá ostatných. Odvtedy, čo som strávil 

* Rebríček päťsto najväčších spoločností, ktorých poradie závisí od dosiahnutých hos-
podárskych výsledkov za predchádzajúci fiškálny rok; zostavuje ho prestížny ame-
rický ekonomický časopis Fortune.
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čas so Stonom, som urobil interview so stovkou úspešných ľudí – s olympijskými 
a profesionálnymi športovcami, so slávnymi zabávačmi, s vynikajúcimi spisovateľ-
mi, obchodnými vodcami, politickými vodcami, úspešnými podnikateľmi a popred-
nými predajcami. Prečítal som doslova tisíce kníh (v priemere jednu za dva dni), 
zúčastnil som sa na stovkách seminárov a vypočul si tisícky hodín audioprogramov, 
aby som objavil univerzálne pravidlá na dosiahnutie úspechu a šťastia. Potom som 
využil tieto princípy vo svojom vlastnom živote. Tie, ktoré fungovali, som učil na 
svojich prednáškach, seminároch a workshopoch viac než milión ľudí vo všetkých 
50 štátoch USA a v 20 krajinách po celom svete.

Tieto princípy a techniky nefungovali len u mňa, ale pomohli tiež stovkám ti-
sícov študentov dosiahnuť úžasný úspech v ich kariére, zväčšiť ich finančné bo-
hatstvo, dosiahnuť živosť a radosť v ich vzťahoch a väčšie šťastie a naplnenie v ich 
živote. Moji študenti založili úspešné podniky, sami sa vypracovali na milionárov, 
dosiahli športovú slávu, dostali lukratívne kontrakty na nahrávanie, účinkovali vo 
filmových a televíznych rolách, získali politické funkcie aj obrovský vplyv vo svojich 
komunitách, napísali bestsellery, boli vymenovaní za učiteľov roka v ich školských 
obvodoch, prelomili rekordy predajov vo svojich spoločnostiach, napísali ocenené 
divadelné hry, stali sa z nich prezidenti spoločností, dostali uznanie za ich mimo-
riadnu pomoc ostatným, nadviazali veľmi úspešné vzťahy a vychovali neobyčajne 
šťastné a úspešné deti.

PRAVIDLÁ FUNGUJÚ VŽDY, KEĎ SA NIMI RIADITE

Aj vy môžete dosiahnuť všetky tieto výsledky. S istotou viem, že aj vy môžete do-
siahnuť neuveriteľnú mieru úspechu. Ako to viem? Pretože zásady a techniky fun-
gujú vždy – stačí ich prinútiť, aby pracovali pre vás.

Pred niekoľkými rokmi som bol hosťom v televíznej šou v texaskom Dallase. 
Tvrdil som tam, že keby sa ľudia riadili pravidlami, ktoré učím, mohli by za nece-
lé dva roky zdvojnásobiť svoj príjem a tiež svoj voľný čas. Moderátorka, ktorá so 
mnou robila rozhovor, bola veľmi skeptická. Navrhol som, nech sa so mnou staví. 
Ak bude používať tieto zásady a techniky dva roky a nedosiahne dvojnásobný prí-
jem a dvakrát dlhší voľný čas, vrátim sa do jej šou a vypíšem jej šek na tisíc dolárov. 
Ale ak sa jej to podarí, musí mi to povedať a tiež povedať svojim divákom, že moje 
pravidlá fungujú. O necelých deväť mesiacov som sa s ňou náhodou stretol na kon-
ferencii National Speakers Association v Orlande na Floride. Povedala mi, že nie-
len zdvojnásobila svoj príjem, ale aj podpísala zmluvu s väčšou televíznou stanicou 
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s podstatne vyšším platom, začala kariéru verejného rečníka a už napísala a predala 
knihu – to všetko len za 9 mesiacov!

Pravda je, že každý môže dospieť k podobným výsledkom. Stačí sa rozhodnúť, 
čo vlastne chcete, veriť, že si to zaslúžite, a postupovať podľa pravidiel úspechu 
uvedených v tejto knihe.

Základy sú rovnaké pre všetkých ľudí a všetky profesie – aj pre ľudí momentálne 
nezamestnaných. Nezáleží na tom, či je vaším cieľom stať sa špičkovým predajcom 
vo svojej spoločnosti alebo popredným architektom, mať v škole samé jednotky, 
schudnúť, kúpiť si vytúžený dom, či sa stať profesionálnym športovcom svetové-
ho mena, rockovou hviezdou, vyznamenaným novinárom, multimilionárom alebo 
úspešným podnikateľom. Princípy a stratégie sú rovnaké. A ak sa ich naučíte, vstre-
bete a každý deň budete disciplinovane používať, premenia váš život tak, ako si 
nedokážete predstaviť ani v tých najodvážnejších snoch.

NEMôŽETE SI NAJAŤ NIEKOHO 
INÉHO, ABY ZA VÁS ROBIL KĽUKY

Motivačný filozof Jim Rohn to povedal príhodne: „Nemôžete si najať niekoho iného, 
aby za vás robil kľuky.“ Musíte ich spraviť sami, ak z nich niečo chcete mať. Ak ide 
o cvičenie, strečing, meditáciu, čítanie, štúdium, učenie nového jazyka, zostavova-
nie riadiacej skupiny, stanovovanie merateľných cieľov, vizualizáciu úspechu, opa-
kovanie afirmácií alebo praktizovanie novej schopnosti, musíte to urobiť vy. Nikto 
nemôže urobiť tieto veci za vás. Dám vám automapu, ale vy budete musieť riadiť 
auto. Naučím vás pravidlá, ale používať ich budete musieť vy. Ak budete ochotní 
vložiť do toho úsilie, sľubujem vám, že sa vám to bohato vyplatí.

AKÁ JE ŠTRUKTÚRA TEJTO KNIHY

Aby ste sa mohli rýchlo naučiť tieto účinné zásady, usporiadal som ich do šiestich 
častí. Prvá časť Základy úspechu obsahuje 24 kapitol. Tvorí úplný základ, ktorý mu-
síte zvládnuť, aby ste sa dostali z miesta, kde ste, tam, kde chcete byť. Začnete tým, 
že si ujasníte absolútnu nutnosť prevziať stopercentnú zodpovednosť za vlastný ži-
vot a výsledky. Naučíte sa, ako vyjasniť cieľ svojho života, svoju víziu a čo naozaj 
chcete. Ďalej sa pozrieme na to, ako si vypestovať neotrasiteľnú dôveru v samých 
seba a vo svoje sny. Potom vám pomôžem premeniť vašu víziu na súbor konkrét-
nych cieľov a vysvetlím vám, ako zostaviť akčný plán na ich dosiahnutie. Dokonca 
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vás naučím ovládať neuveriteľnú silu afirmácií a vizualizácie – jedno z tajomstiev 
úspechu všetkých olympijských športovcov, špičkových podnikateľov, svetových 
vodcov a iných úspešných ľudí.

Niekoľko ďalších kapitol súvisí s potrebnými, ale niekedy nepríjemnými krokmi 
nutnými na uskutočnenie vašich snov. Naučíte sa žiadať o to, čo chcete, neprijímať 
odmietnutie, žiadať o spätnú väzbu a reagovať na ňu a zotrvať tvárou v tvár prekáž-
kam, ktoré sa niekedy zdajú neprekonateľné.

Druhá časť Zmeňte sami seba, aby ste dosiahli úspech poukazuje na dôležitú 
prácu na vlastnom vnútre, ktorú budete musieť urobiť – prácu, ktorá vám pomôže 
odstrániť prípadné duševné a emocionálne bloky brániace vášmu úspechu. Nestačí 
vedieť, čo robiť. To vám povie mnoho kníh. Potrebujete tiež pochopiť význam a me-
todológiu odstraňovania presvedčení vlastného zlyhania, strachov a zvykov, ktoré 
vás brzdia. Tieto bloky môžu značne spomaliť váš pokrok, podobne ako zatiahnutá 
ručná brzda v aute. Musíte vedieť odbrzdiť, inak budete život vždy vnímať ako zá-
pas a nedosiahnete svoje stanovené ciele. Čo sa naučíte v druhej časti? Dozviete sa, 
ako sa obklopovať úspešnými ľuďmi a ako uznať pozitívnu minulosť a zbaviť sa tej 
negatívnej, obrátiť sa čelom k tomu, čo vo vašom živote nefunguje, využiť možnosti 
zmeny a zaviazať sa k celoživotnému učeniu. Pozrieme sa na to, ako odstrániť aký-
koľvek fyzický a emocionálny zmätok, do ktorého ste sa dostali, a dokončiť všetko 
„nedokončené“ vo vašom živote, čo vás okráda o cennú energiu, ktorú by ste mohli 
lepšie využiť pri dosahovaní svojich cieľov. Tiež vám ukážem, ako premeniť svojho 
vnútorného kritika vo vnútorného trénera a rozvinúť hodnotné zvyky, ktoré navždy 
zmenia váš život.

Tretia časť Vytvorte si svoj úspešný tím prezrádza, ako a prečo zostavovať rôzne 
druhy pomocných tímov, aby ste mohli stráviť viac času výlučným sústredením sa 
na hlavný talent. Naučíte sa tiež, ako nanovo definovať čas, nájsť osobného inštruk-
tora a pristúpiť k vnútornej múdrosti – pre väčšinu ľudí nepoznanému, ale mimo-
riadne bohatému zdroju.

Vo štvrtej časti Vytvárajte úspešné vzťahy vás oboznámim s množstvom princípov 
a niektorými veľmi praktickými technikami budovania a udržovania úspešných vzťa-
hov. V tejto dobe strategických spojení a mocných sietí je doslova nemožné dosiahnuť 
veľký úspech a dlhodobo si ho udržať bez schopnosti nadväzovať prvotriedne vzťahy.

A konečne – pretože pre toľko ľudí sa úspech rovná peniaze, a preto, že peniaze 
sú veľmi dôležité pre naše prežitie a kvalitu života, piata časť sa nazýva Úspech a pe-
niaze. Ukážem vám, ako rozvíjať pozitívnejší postoj k peniazom, ako zaistiť, aby ste 
mali dostatok peňazí na taký životný štýl, aký si prajete viesť v súčasnosti a tiež po 
odchode na dôchodok, a o dôležitosti platenia desiatkov a poskytovania služieb pri 
zaisťovaní vášho finančného úspechu.
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Šiesta časť s názvom Úspech sa začína teraz sa skladá z dvoch stručných kapitol 
o dôležitosti začať teraz a splnomocňovať druhých v celom procese. Čítanie týchto 
kapitol vás rýchlo uvedie do problematiky vytvárania života, o akom ste vždy sníva-
li, ale doteraz ste možno dobre nevedeli, ako ho dosiahnuť.

AKO ČÍTAŤ TÚTO KNIHU

Neverte ničomu. Bez ohľadu na to, kde ste to čítali alebo kto to 
povedal, dokonca aj keby som to povedal ja – ak to nie je v zhode 

s vaším vlastným rozumom a vnútorným presvedčením.
B U D H A

Každý sa učí inak a sami pravdepodobne najlepšie viete, ako sa učíte vy. Aj keď 
existuje niekoľko spôsobov, ako čítať túto knihu, rád by som vám dal niekoľko od-
poručení, ktoré by vám mohli pomôcť.

Možno si budete chcieť prečítať celú knihu naraz, aby ste sa zoznámili s celým 
procesom skôr, ako začnete pracovať na vytváraní života, po ktorom naozaj túžite. 
Táto kniha predstavuje jednotlivé pravidlá v poradí, v akom na seba nadväzujú. Sú 
ako čísla v kódovacom zámku – potrebujete poznať všetky čísla v správnom poradí. 
Nezáleží na tom, akej farby pleti, rasy, pohlavia alebo veku ste. Ak viete kombináciu, 
zámok sa vám podarí otvoriť.

Vrelo vám odporúčam, aby ste si pri čítaní podčiarkovali a zvýrazňovali všetko, 
čo považujete za dôležité. Robte si na okraj knihy poznámky o tom, čo chcete po- 
užiť. Potom si poznámky a zvýraznené časti opakovane preštudujte. Opakovanie je 
matka múdrosti. Zakaždým, keď si znovu prečítate časti tejto knihy, pripomeniete 
si, čo musíte urobiť pre to, aby ste sa dostali z miesta, kde ste, tam, kde chcete byť. 
Ako zistíte, človek musí byť novej myšlienke opakovane vystavený, aby sa stala pri-
rodzenou súčasťou jeho spôsobu myslenia a bytia.

Môžete tiež zistiť, že niektoré pravidlá, o ktorých tu píšem, už poznáte. To je 
skvelé! Ale spýtajte sa sami seba: Riadim sa nimi práve teraz? Ak nie, dajte si závä-
zok, že ich začnete uplatňovať – teraz!

Pamätajte, že pravidlá fungujú len vtedy, keď sa nimi riadite.
Keď budete čítať túto knihu druhýkrát, prečítajte si vždy jednu kapitolu a potom 

venujte určitý čas tomu, aby ste pravidlá a myšlienky v nej uvedené uplatnili vo 
svojom vlastnom konaní. Ak sa podľa niektorých zásad z nej už riadite, pokračujte 
v tom. Pokiaľ nie, začnite teraz.
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Ako mnohí z mojich bývalých študentov a klientov tiež možno zistíte, že sa strá-
nite podniknúť niektoré z odporúčaných krokov. Podľa mojich skúseností si väčšinou 
tie postupy, ku ktorým pociťujeme najväčší odpor, potrebujeme osvojiť najviac. Pa-
mätajte, že čítanie tejto knihy nie je to isté ako vykonávanie práce, rovnako ako číta-
nie knihy o chudnutí sa nerovná konzumácii menšieho množstva jedla a častejšieho 
cvičenia.

Možno zistíte, že je užitočné spojiť sa s jedným alebo dvoma ďalšími ľuďmi, ktorí 
by sa k vám radi pridali ako zodpovední partneri a zaručili by, že každý z vás uplatní 
to, čo sa naučil. Skutočné poznanie nastane až vtedy, keď vstrebete a uplatníte novú 
informáciu – až nastane zmena vo vašom správaní.

UPOZORNENIE

Každá zmena, samozrejme, vyžaduje vytrvalé úsilie na prekonanie roky trvajúceho 
vnútorného a vonkajšieho odporu. Spočiatku vás možno zo všetkých tých nových 
informácií ovládne vzrušenie, znovuobjavený pocit nádeje a nadšenia pre novú ví-
ziu, aký by váš život mohol byť. To je dobré. Ale buďte si vedomí toho, že možno za-
žijete aj iné pocity. Napríklad sklamanie z toho, že ste sa o tom všetkom nedozvedeli 
skôr, hnev na vašich rodičov a učiteľov, že vás nenaučili tieto významné koncepcie 
doma a v škole, alebo hnev na seba, že ste mnoho vecí už vedeli, ale nekonali ste 
podľa nich.

Len sa zhlboka nadýchnite a uvedomte si, že to všetko je súčasťou procesu vašej 
cesty. Všetko vo vašej minulosti bolo v skutočnosti dokonalé, veď vás viedlo k tomu-
to okamihu premeny v ten pravý čas. Každý vrátane vás vždy konal v rámci svojich 
vtedajších vedomostí to najlepšie, čo mohol. Teraz toho viete viac. Oslavujte svoje 
nové vedomosti! Chystajú sa vás oslobodiť.

Možno tiež nastanú chvíle, keď sa budete diviť: Prečo to všetko nefunguje rých-
lejšie? Prečo som ešte nedosiahol svoje ciele? Prečo ešte nie som bohatý? Prečo ešte 
nemám muža alebo ženu svojich snov? Kedy budem mať svoju ideálnu hmotnosť? 
Úspech vyžaduje čas, úsilie, vytrvalosť a trpezlivosť. Ak použijete všetky princípy 
a techniky z tejto knihy, dosiahnete svoje ciele! Uskutočníte svoje sny! Ale nestane 
sa to za noc.

Pri usilovaní o dosiahnutie akéhokoľvek cieľa prirodzene narazíte na prekážky, 
pocítite, že dočasne stagnujete. To je normálne. Každý, kto niekedy hral na hudob-
nom nástroji, športoval alebo praktizoval bojové umenia, vie, že prichádzajú aj ob-
dobia, keď sa zdá, že vôbec nenapredujete. To sú chvíle, keď neskúsení často pre-
stávajú, vzdávajú sa, odpadajú alebo sa chopia iného nástroja či druhu športu. Ale 
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múdri prišli na to, že keď vydržia hrať na svojom nástroji, trénovať svoj šport alebo 
bojové umenie (alebo vo vašom prípade pravidlá úspechu v tejto knihe), nakoniec 
nastane niečo, čo sa zdá ako náhly skok na vyššiu úroveň. Buďte trpezliví. Vydržte. 
Nevzdávajte to. Prerazíte. Princípy vždy fungujú.

Dobre, začnime.

Je načase začať žiť život, aký si predstavujete.
H E N R Y  J A M E S ,

a m e r i c k ý  s p i s o v a t e ľ ,  a u t o r  2 0  r o m á n o v,  1 1 2  p o v i e d o k  a  1 2  h i e r


