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sny o osude

„Zásadový muž verí v osud, náladový muž verí v náhodu.“
– Benjamin Disraeli

Všetci máme sny… Všetci chceme hlboko vo svojej duši veriť, že máme zvláštny dar, 
že môžeme jedinečným spôsobom ovplyvniť iných, že môžeme niečo zmeniť a že 
môžeme zlepšiť svet. Všetci sme si už niekedy v živote predstavovali, že žijeme tak, 
ako po tom túžime a ako si zaslúžime. A predsa mnohým z nás tieto sny prekryje 
frustrácia a rutina denného života tak, že sa ich už ani nesnažíme uskutočniť. Príliš 
mnohým sa rozplynie sen – a s tým aj vôľa formovať svoj osud. Mnohí stratili ten 
pocit istoty, ktorý majú víťazi. Mojím životným poslaním sa stalo obnoviť tento sen 
a uskutočniť ho, dosiahnuť, aby si každý z nás uvedomil nekonečnú silu, ktorá sa 
skrýva v nás všetkých, a využil ju.

Nikdy nezabudnem na deň, keď som si uvedomil, že skutočne žijem svoj sen. 
Letel som vo svojej helikoptére z pracovného stretnutia v Los Angeles do Orange 
County na jeden zo svojich seminárov. Keď som letel ponad mesto Glendale, zbadal 
som veľkú budovu. Zastavil som helikoptéru a vznášal som sa nad budovou. Keď 
som sa díval nadol, uvedomil som si, že to je budova, v ktorej som len pred dvanás-
timi rokmi pracoval ako domovník. 

V tom čase som mal starosti, či môj Volkswagen z roku 1960 vydrží tridsaťminú-
tovú cestu do práce. Môj život sa točil okolo otázky, ako prežijem; bol som plný obáv 
a bol som osamelý. Ale v deň, keď som sa vznášal nad budovou, som si pomyslel: 
Ako sa všetko môže za desať rokov zmeniť! Mal som vtedy sny, zdalo sa mi však, že 
sa nikdy neuskutočnia. Dnes som však presvedčený, že všetky moje minulé nezdary 
a sklamania v skutočnosti vytvorili základ pre zmeny, ktorými som dosiahol svoju 
dnešnú úroveň života. Ako som pokračoval vo svojom lete na juh pozdĺž pobrežnej 
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cesty, vo vlnách som zbadal delf ínov, ako sa pretekajú so surfermi. Je to pohľad, kto-
rý spolu s mojou manželkou Becky pokladáme za osobitý dar života. Konečne som 
prišiel nad Irvine. Keď som sa pozrel dolu, bol som trocha znepokojený, lebo som 
videl, že príjazdová cesta k miestu môjho seminára bola preplnená autami. Pomyslel 
som si: Páni, dúfam, že nech sa tam dnes večer koná čokoľvek, začne sa to čo najskôr, 
aby sa ľudia včas dostali na môj seminár.

Ale ako som klesal na heliport, uvidel som nový obraz: strážna služba blokovala 
tisícky ľudí, aby nevnikli na miesto, kde som sa práve chystal pristáť. Zrazu som si 
to uvedomil. Dopravnú zápchu spôsobili ľudia, ktorí sa chceli zúčastniť na mojej 
akcii! Aj keď sme očakávali okolo dvetisíc účastníkov, díval som sa na sedemtisícový 
zástup – v sále s kapacitou päťtisíc miest. Počas cesty z pristávacej plochy do arény 
ma obklopili stovky ľudí, ktorí ma chceli objať alebo mi povedať, ako moja práca 
pozitívne ovplyvnila ich životy.

Prípady, ktoré mi rozprávali, boli neuveriteľné. Jedna matka mi predstavila svoj-
ho syna, ktorého pokladali za hyperaktívneho a ťažko vzdelávateľného. Použitím 
princípov manažmentu stavu, ktoré predstavujem v tejto knihe, mohol nielen 
prestať užívať lieky, ale v Kalifornii, kam sa presťahovali, jej syna znovu otesto-
vali a vyhodnotili ho na úrovni génia! Mali by ste vidieť jeho tvár, keď mi hovoril 
o svojom novom hodnotení. Ďalší pán mi rozprával, ako sa oslobodil od užívania 
kokaínu pomocou techniky formovania úspechu, ktorá sa nachádza v tejto knihe. 
Asi päťdesiatročný pár mi povedal, že po pätnástich rokoch manželstva boli na 
pokraji rozvodu, kým sa nedozvedeli o osobných pravidlách. Jeden obchodník mi 
povedal, ako jeho mesačný príjem narástol z dvetisíc na dvanásťtisíc dolárov len 
v priebehu šiestich mesiacov, a iný podnikateľ sa pochválil, že zvýšil hodnotu svojej 
spoločnosti o tri milióny dolárov, to všetko len za osemnásť mesiacov. Obom sa to 
podarilo vďaka tomu, že aplikovali princípy správnych otázok a riadenia emócií. 
Pekná mladá žena mi ukázala svoju fotografiu z predchádzajúcich rokov, keď vážila 
asi o dvadsaťpäť kíl viac. Zhodila ich pomocou princípov páky, ktoré sú podrobne 
uvedené v tejto knihe. 

Emócie v miestnosti ma tak hlboko dojali, že som chvíľu ani nemohol prehovo-
riť. Keď som sa díval na svojich poslucháčov a videl som päťtisíc usmievajúcich sa, 
spokojných a milujúcich tvárí, v tej chvíli som si uvedomil, že žijem svoj sen! Je to 
povznášajúci pocit vedieť bez najmenšej pochybnosti, že disponujem poznatkami, 
stratégiou, filozofiou a schopnosťami, ktoré môžu každému z týchto ľudí pomôcť 
urobiť vytúžené zmeny! Zaplavilo ma množstvo obrazov a pocitov. Spomenul som 
si na zážitok spred niekoľkých rokov, keď som sedel úplne sám vo svojom malom 
staromládeneckom byte a plakal som pri počúvaní piesne Neila Diamonda: Som 
tu, hovoril som nikomu. A vôbec nikto ma nepočul, dokonca ani tá stolička. Ja som, 
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volal som. Ja som, vravel som. A som stratený a neviem ani povedať prečo, prečo stále 
ostávam sám. 

Pamätám sa na pocit, že na mojom živote nezáleží, ako keby ho riadili vonkajšie 
udalosti. A pamätám si aj na okamih, keď sa môj život zmenil, na chvíľu, keď som 
si povedal: Mám toho dosť! Viem, že mám duševne, emocionálne a fyzicky na viac, 
ako doteraz v živote dokazujem. V tej chvíli, ktorá mala navždy zmeniť môj život, 
som urobil rozhodnutie. Rozhodol som sa, že zmením doslova každú stránku svojho 
života. Rozhodol som sa, že už nikdy sa neuspokojím s menším cieľom, ako môžem 
dosiahnuť. Kto by to bol povedal, že toto rozhodnutie ma privedie k takej úžasnej 
chvíli?

V ten večer som na seminári vydal zo seba všetko, a keď som skončil, davy ľudí 
ma odprevádzali k helikoptére, aby sa so mnou rozlúčili. Ak by som povedal, že som 
bol hlboko dojatý, bolo by to zľahčovaním. Po tvári mi stekali slzy a ďakoval som 
Stvoriteľovi za tieto prekrásne dary. Keď som sa odpútal od zeme a vzlietol som hore 
k mesačnému svetlu, musel som sa uštipnúť. Je to naozaj skutočnosť? Som ten istý 
chlapík, ktorý pred ôsmimi rokmi zápasil s problémami, so sklamaním, samotou 
a nedokázal poriadne žiť? Tučný, na mizine a lámajúci si hlavu, či vôbec dokáže 
prežiť? Ako dokázalo decko ako ja, ktoré nemalo nič len stredoškolské vzdelanie, 
uskutočniť takú veľkú zmenu?

Moja odpoveď je jednoduchá: naučil som sa využívať princíp, ktorý teraz na-
zývam koncentrácia sily. Väčšina ľudí si neuvedomuje obrovské schopnosti, ktoré 
môžeme okamžite ovládať, keď sústredíme všetky svoje zdroje na zvládnutie jednej 
oblasti svojho života. Riadené sústredenie je ako laserový lúč, ktorý dokáže pre-
niknúť všetkým, čo by nás mohlo zastaviť. Ak sa vytrvalo sústredíme na zlepšenie 
v hociktorej oblasti, vypracujeme si jedinečnú schopnosť rozpoznať, ako túto oblasť 
vylepšiť. Jedným z dôvodov, prečo tak málo z nás dosiahne to, čo si skutočne želá, je 
skutočnosť, že svoje snahy nikdy presne nezacielime, nikdy nesústredíme svoju silu. 
Väčšina ľudí sa životom len tak potĺka, nikdy sa neodhodlá niečo konkrétne zvlád-
nuť. V skutočnosti som presvedčený, že mnoho ľudí neuspeje v živote len preto, že 
sa zameriavajú na malé veci. Som presvedčený, že jedna z najdôležitejších vecí, kto-
rú sa v živote môžeme naučiť, je pochopiť, prečo robíme to, čo robíme. Čo formuje 
ľudské správanie? Odpovede na túto otázku nám dajú najdôležitejší kľúč k tomu, aby 
sme ovplyvnili svoj vlastný osud.

Celý svoj život som sa zameriaval na jednu dôležitú otázku: Čo ovplyvňuje kvalitu 
života ľudí? Ako je možné, že sa ľuďom zo skromných podmienok a katastrofálneho 
zázemia tak často podarí napriek všetkému vytvoriť život, ktorý nás dokáže inšpiro-
vať? A naopak, prečo mnohí z tých, ktorí sa narodili do privilegovaného prostredia 
so všetkými potrebnými prostriedkami na dosiahnutie úspechu, skončia bez nádeje, 

S N y  O  O S U d E
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sklamaní a často závislí od drog? Čo je príčinou toho, že život niektorých ľudí je prí-
kladom a život iných je výstrahou? Aké je to tajomstvo, pomocou ktorého si mnohí 
dokážu vytvoriť bohatý a šťastný život, kým u iných by sme sa mohli pýtať: „To je 
všetko?“

Moje obrovské zanietenie sa začalo niekoľkými jednoduchými otázkami: Ako 
dokážem okamžite ovládať svoj život? Čo môžem urobiť dnes, aby som dosiahol 
zmenu, ktorá umožní mne i iným utvárať svoj osud? Ako sa môžem rozvíjať, učiť, 
rásť a zmysluplne a zábavne sprostredkovať tieto poznatky iným?

Veľmi skoro som dospel k presvedčeniu, že všetci môžeme prispieť svetu niečím 
jedinečným, že v každom z nás je hlboko skrytý osobitný dar. Viete, skutočne ve-
rím, že všetci máme v sebe spiaceho obra. Každý z nás má talent, dar, svoj vlastný 
kúsok génia, ktorý len čaká na to, aby sme ho uvoľnili. Môže to byť hudobný alebo 
výtvarný talent. Môže to byť osobitný spôsob, akým nadväzujeme kontakt s tými, 
ktorých milujeme. Môže to byť nadanie na obchod alebo inovácie, či schopnosť 
uspieť v zamestnaní alebo kariére. Rozhodol som sa, že budem veriť tomu, že náš 
Stvoriteľ nemá vyvolených, že každý z nás je síce jedinečný, ale všetci máme rovnaké 
možnosti prežiť spokojný, naplnený život. Pred mnohými rokmi som sa rozhodol, 
že najlepší spôsob, ako prežiť svoj život, bude, keď ho venujem niečomu, čo ho pre-
siahne. Rozhodol som sa, že nejako musím prispieť k niečomu, čo bude žiť dlho po 
tom, ako sa pominiem ja. 

Dnes mám tú úžasnú výsadu, že svoje myšlienky a pocity môžem sprostredkovať 
doslova miliónom ľudí vo svojich knihách, nahrávkach a televíznych programoch. 
Za posledných niekoľko rokov som osobne pracoval s viac ako štvrť miliónom ľudí. 
Pomáhal som členom kongresu, riadiacim pracovníkom, prezidentom spoločností 
a štátov, manažérom a matkám, obchodníkom, účtovníkom, právnikom, lekárom, 
psychiatrom, konzultantom a profesionálnym športovcom. Pracoval som s ľuďmi 
s fóbiami, s klinickou depresiou, s ľuďmi s rozdvojenou osobnosťou i s takými, ktorí 
si mysleli, že nemajú žiadnu osobnosť. Teraz mám jedinečné šťastie, že to najlepšie, 
čo som sa naučil, môžem odovzdať vám a za túto príležitosť som skutočne vďačný. 

Pri tom všetkom som sa stále presviedčal o sile, ktorú ľudia v sebe majú, ktorá 
dokáže doslova všetko v ich živote okamžite zmeniť. Naučil som sa, že silu, potreb-
nú na premenu svojich snov na skutočnosť, máme všetci v sebe. Ona len čaká na 
deň, keď sa rozhodneme prebudiť sa a uplatniť si nárok na svoje prirodzené právo. 
Túto knihu som napísal z jedného dôvodu: aby sa stala výzvou a budíčkom pre ľudí, 
ktorí sa rozhodli zo svojho života urobiť viac, aby v nich uvoľnila Bohom danú silu. 
Myšlienky a stratégie uvedené v tejto knihe vám pomôžu uskutočniť konkrétne, me-
rateľné a trvalé zmeny seba samých i druhých.
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Viete, som presvedčený, že vás poznám, že viem, kto v skutočnosti ste. Som pre-
svedčený, že musíme byť spriaznené duše. K tejto knihe vás priviedla vaša túžba 
rozvíjať sa. Je to neviditeľná ruka, ktorá vás vedie. Viem, že bez ohľadu na to, kde sa 
vo svojom živote nachádzate, chcete viac! Bez ohľadu na to, ako dobre sa vám už darí 
alebo aké nároky sa na vás kladú, hlboko vo svojom vnútri ste presvedčení, že váš 
život môže byť a bude omnoho lepší, ako je teraz. Ste predurčení na svoju vlastnú 
jedinečnú veľkosť, či už z vás bude vynikajúci odborník, učiteľ, obchodník, matka 
alebo otec. A navyše tomu nielen veríte, ale začali ste pre to aj niečo robiť. Nielenže 
ste si kúpili túto knihu, ale práve teraz robíte aj niečo, čo je, bohužiaľ, ojedinelé – vy 
ju aj čítate! Štatistiky hovoria, že menej ako desať percent ľudí, ktorí si kúpia kni-
hu, z nej prečítajú viac ako prvú kapitolu. Aké neuveriteľné plytvanie! Toto je veľká 
kniha, ktorú môžete využiť na to, aby ste vytvorili veľké zmeny vo svojom živote. 
Je jasné, že nie ste tým človekom, ktorý by klamal sám seba a v živote len tak tápal. 
Ak budete vytrvalí a využijete poznatky z každej kapitoly tejto knihy, dokážete svoj 
potenciál zvýšiť na najvyššiu mieru.

Vyzývam vás, aby ste si túto knihu v každom prípade nielen prečítali (na rozdiel 
od ľudí, ktorí to vzdajú), ale aby ste všetko, čo sa pri tom naučíte, každý deň jednodu-
chým spôsobom využívali. Toto je ten najdôležitejší krok, ktorý musíte urobiť, aby 
ste dosiahli vytúžené výsledky. 

AKO VY T VORIŤ TRVALÚ ZMENU

Aby zmeny skutočne za niečo stáli, musia byť trvalé a dôsledné. Každý z nás už zažil 
chvíľkovú zmenu, z ktorej bol nakoniec sklamaný. V skutočnosti mnoho ľudí pristu-
puje k zmene s obavami a strachom, pretože sú podvedome presvedčení, že zmeny 
budú len dočasné. Dobrým príkladom je človek, ktorý potrebuje začať s diétou, ale 
stále to odkladá hlavne preto, že podvedome vie, že nech pri snahe zmeniť sa vytrpí 
akúkoľvek nepríjemnosť, prinesie mu to len krátkodobý prospech. Väčšinu svojho 
života som sa snažil o niečo, čo možno nazvať vypracovanie zásad trvalej zmeny. Na 
nasledujúcich stránkach sa mnohé z nich naučíte, rovnako aj to, ako ich využívať. 
Zatiaľ by som sa však chcel s vami podeliť o tri základné princípy zmeny, ktoré spolu 
môžeme okamžite využiť na zmenu svojich životov. Tieto princípy sú síce jedno-
duché, ak sa však vhodne aplikujú, sú mimoriadne účinné. Sú to presne tie zmeny, 
ktoré musí urobiť jednotlivec, aby dosiahol osobnú zmenu, ktoré musí urobiť firma, 
aby zvýšila svoj potenciál, a ktoré musí urobiť krajina, ak chce získať postavenie vo 
svete. Fakticky sú to zmeny, ktoré musíme urobiť ako spoločnosť, ak chceme zacho-
vať kvalitu života na Zemi. 

S N y  O  O S U d E
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P R V Ý  K R O K 

Zvýšte nároky na seba

Vždy, keď chcete úprimne dosiahnuť zmenu, ako prvé musíte zvýšiť nároky na seba. 
Keď sa ma ľudia pýtajú, čo mi pred ôsmimi rokmi skutočne zmenilo život, odpove-
dám im, že tou najdôležitejšou vecou bolo zmeniť to, čo som od seba očakával sám. 
Zapísal som si všetky veci, ktoré som už viac vo svojom živote nechcel, všetky veci, 
ktoré som už nemienil tolerovať, a všetko, čím som sa chcel stať. 

Pomyslite si na ďalekosiahle udalosti, ktoré dali do pohybu muži a ženy, keď zvý-
šili požiadavky voči sebe, keď sa rozhodli, že menšie nároky na seba nebudú tole-
rovať a podľa toho sa správali. História zaznamenala inšpirujúce príklady ľudí, ako 
sú Leonardo da Vinci, Abraham Lincoln, Helen Keller, Mahátma Gándhí, Martin 
Luther King, Rosa Parks, Albert Einstein, Soichiro Honda a mnohí ďalší, ktorí uro-
bili obrovský krok a zvýšili nároky na seba. Aj vo vás sa skrýva rovnaká sila, akú mali 
oni, len musíte mať odvahu uplatniť ju. Zmena firmy, spoločnosti, krajiny – alebo 
sveta – sa začína jednoduchým krokom zmeny seba samého. 

D R U H Ý  K R O K

Zmeňte presvedčenia , ktoré vás obmedZujú

Ak zvýšite nároky na seba, ale v skutočnosti neveríte, že ich dokážete splniť, už sa-
botujete sami seba. Nebudete sa o to ani pokúšať, bude vám chýbať ten pocit istoty, 
ktorý vám umožní uvoľniť svoje najskrytejšie schopnosti, ktoré v sebe máte aj teraz, 
keď toto čítate. Naše presvedčenia sú ako nevyslovené rozkazy, ktoré nám hovoria, 
ako sa veci majú, čo je možné a čo nie, čo môžeme a čo nie. Formujú každú našu 
činnosť, každú myšlienku a každý pocit, ktorý prežívame. Ak preto chceme dosiah-
nuť skutočné a trvalé zmeny vo svojom živote, musíme zmeniť systém svojich pre-
svedčení. Musíme si vybudovať pocit istoty, že môžeme dosiahnuť splnenie nových 
požiadaviek, ktoré sme si dali za cieľ, a naozaj to dosiahneme. A to ešte skôr, než to 
skutočne docielime.

Ak nezačnete ovládať svoj systém presvedčení, nebudete mať silu, aby ste ich 
podporili, pričom môžete svoje nároky akokoľvek zvyšovať. Čo myslíte, koľko by 
dokázal Gándhí, keby celou svojou bytosťou neveril v silu nenásilného odporu? Bol 
to súlad jeho presvedčení, ktorý mu sprístupnil jeho vnútorné zdroje a umožnil mu 
naplniť výzvy, ktoré by menej presvedčeného muža zlomili. Posilňujúce presvedče-
nia – ten pocit istoty – sú silou v pozadí každého historického úspechu.
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T R E T Í  K R O K

Zmeňte svoju stratégiu

Aby ste dodržali svoje záväzky, musíte mať čo najlepšiu stratégiu, ako dosiahnuť 
výsledky. Som hlboko presvedčený, že ak si stanovíte náročnejšie požiadavky a do-
kážete im uveriť, potom si určite dokážete vymyslieť aj stratégiu. Jednoducho si 
nájdete spôsob. Nakoniec, práve o tom je celá táto kniha. Ukáže vám stratégie, ako 
to dosiahnuť. Už teraz vám však môžem povedať, že najlepšou stratégiou takmer 
v každom prípade je nájsť si ako vzor niekoho, kto už dosiahol výsledky, ktoré si 
želáte aj vy, a potom čerpať z jeho skúseností. Zistite, ako to docielil, aké sú jeho 
základné presvedčenia a ako uvažuje. Tým sa stanete nielen omnoho efektívnejšími, 
ale ušetrí vám to aj množstvo času, pretože nebude musieť znovu vymýšľať koleso. 
Môžete ho doplniť, pretvoriť a možno aj zdokonaliť.

Táto kniha vám poskytne informácie a podnety, ako uskutočniť tieto tri hlavné zá-
sady zmeny kvality života: pomôže vám zvýšiť svoje nároky tým, že odkryje vaše 
súčasné požiadavky, a pomôže vám uvedomiť si, aké by ste ich chceli mať; pomôže 
vám zmeniť vaše základné presvedčenia, ktoré vám bránia dostať sa tam, kam chce-
te, a pomôže posilniť tie, ktoré vám už teraz dobre slúžia; a zároveň vám pomôže pri 
vypracovaní stratégií, ako elegantnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie dosiahnuť výsled-
ky, po ktorých túžite.

Viete, veľa ľudí vie, čo by v živote mali robiť, ale len málo z nich to skutočne aj robí. 
Vedieť nestačí! Musíte sa do toho aj pustiť. Ak mi to dovolíte, v tejto knihe budem 
vaším osobným koučom. Čo robia koučovia? Nuž, hlavne sa o vás starajú. Strávili 
roky tým, že zbierali skúsenosti v určitej oblasti a snažili sa zistiť, ako rýchlejšie 
dosiahnuť výsledky. Keď využijete stratégie, ktoré vás kouč naučí, môžete okamžite 
a výrazne zmeniť svoje výkony. Niekedy vám kouč dokonca ani nepovie nič nové, len 
vám pripomenie, čo už viete, a potom vás privedie k tomu, aby ste to urobili. Túto 
úlohu by som si, s vaším dovolením, chcel s vami zahrať ja.

Čo presne vás budem učiť? Naučím vás rozlišovať sily, ktorými môžete dosiahnuť 
trvalé zmeny kvality svojho života. Spolu sa naučíme skutočne sústrediť sa na ovlád-
nutie piatich oblastí života, o ktorých som presvedčený, že nás ovplyvňujú najviac. 

Sú to:

1.  Ovládanie  emóci í

Zvládnuť túto samotnú úlohu zaberie viac času, ako zdolať ďalšie štyri! Rozmýšľajte! 
Prečo chcete schudnúť? Len preto, aby ste vo svojom tele mali menej tuku? Alebo 
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preto, že si myslíte, že viete, ako sa budete cítiť, keď sa zbavíte tých nechcených 
kíl, že budete mať viac energie, vitality, že budete pre iných atraktívnejší a že vaše 
sebavedomie a sebahodnotenie stúpne do stratosférických výšok? Prakticky všet-
ko robíme iba preto, aby sme zmenili, ako sa cítime – a predsa väčšina z nás 
má len málo skúseností (alebo ich nemá vôbec žiadne) s tým, ako to urobiť rýchlo 
a efektívne. Je prekvapujúce, ako často sa pomocou svojej inteligencie dostaneme 
do neuspokojivých emočných stavov a zabúdame, koľko vrodeného talentu každý 
z nás má. Príliš mnohí z nás podliehajú vonkajším udalostiam, nad ktorými nemáme 
žiadnu kontrolu, a spoliehame sa na rýchle, ale krátkodobé riešenia. Ako ináč by 
sme dokázali vysvetliť fakt, že kým v Spojených štátoch žije menej ako päť percent 
svetovej populácie, spotrebujeme viac ako päťdesiat percent svetovej produkcie ko-
kaínu? Alebo že náš národný rozpočet na obranu, ktorý v súčasnosti ide do miliárd, 
je rovnaký, ako naše výdavky za alkohol? Alebo že pätnástim miliónom Američanov 
je každoročne diagnostikovaná klinická depresia a lekári ročne vystavia recepty na 
antidepresíva v hodnote päťsto miliónov dolárov?

Pomocou tejto knihy odhalíte, čo vás núti konať tak, ako konáte, a čo spúšťa vaše 
najčastejšie emócie. Potom dostanete plán, ako krok za krokom identifikovať emó-
cie, ktoré vás posilňujú, a tie, ktoré vás oslabujú, a ako oba typy čo najlepšie využiť, 
aby vám neboli na prekážku, ale aby sa stali silným nástrojom, ako dosiahnuť svoje 
možnosti.

2.  Ovládanie  tela

Stálo by za to, keby ste mali všetko, o čom ste kedy snívali, ak by ste neboli zdraví? 
Zobúdzate sa každé ráno plní energie, sily a chute pustiť sa do nového dňa? Alebo sa 
zobúdzate rovnako unavení, ako ste boli večer, všetko vás bolí a ste namosúrení, že 
sa všetko začína odznova? Je váš súčasný životný štýl taký, ako o tom hovoria štatis-
tiky? Jeden z dvoch Američanov zomiera na srdcovo-cievne choroby, jeden z troch 
zomiera na rakovinu. Ak by sme použili citát Thomasa Moffetta, lekára zo sedem-
násteho storočia, „svojimi zubami si kopeme hroby“, keď si telá prepchávame potra-
vinami s vysokým obsahom tukov bez výživnej hodnoty, svoj systém si otravujeme 
cigaretami, alkoholom a drogami, pasívne vysedávame pred televízormi. Táto druhá 
lekcia vám pomôže prevziať kontrolu nad svojím telesným zdravím, takže budete 
nielen dobre vyzerať, ale budete sa aj dobre cítiť a budete vedieť, že svoj život máte 
pod kontrolou, a to všetko v tele, ktoré je vitálne a ktoré vám umožní splniť si ciele. 

3.  Ovládanie  vzťahOv

Okrem ovládania svojich vlastných emócií a telesného zdravia nepovažujem nič 
za dôležitejšie, ako naučiť sa ovládať svoje vzťahy – romantické, rodinné, pracovné 
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a sociálne. Nakoniec, kto by chcel rásť, učiť sa, stať sa úspešným a šťastným a byť 
sám? Tretia lekcia ovládania v tejto knihe vám odhalí tajomstvo, ako si vytvoriť dob-
ré vzťahy – najprv sám so sebou a potom s inými. Začnete s tým, že zistíte, čo si ce-
níte najviac, aké sú vaše očakávania, podľa akých pravidiel hráte v živote a ako sa to 
všetko dotýka ostatných hráčov. Keď si zdokonalíte túto dôležitú schopnosť, naučíte 
sa, ako s ľuďmi nadviazať kontakt na tej najhlbšej úrovni. Budete odmenení niečím, 
čo by sme chceli zažiť všetci: pocitom spoluúčasti, vedomím, že sme ovplyvnili živo-
ty iných ľudí. Zistil som, že pre mňa sú najväčším prínosom vzťahy, pretože otvárajú 
dvere ku všetkým zdrojom, ktoré potrebujem. Keď zvládnete túto úlohu, poskytne 
vám to neobmedzené zdroje pre rast a pomoc druhým. 

4.  Ovládanie  f inanci í

Kým väčšina Američanov dosiahne vek šesťdesiatpäť rokov, buď je na mizine, ale-
bo mŕtva! Toto asi nie sú vyhliadky, ktoré si ľudia pre seba predstavujú v zlatom 
veku zaslúženého odpočinku. Ale ako by ste mohli premeniť svoj vysnený scenár na 
skutočnosť bez presvedčenia, že si zaslúžite finančný blahobyt, a bez toho, aby ste 
mali plán, ktorý je uskutočniteľný? Štvrtá lekcia ovládania v tejto knihe vás naučí, 
ako dosiahnuť viac než len holé prežívanie v jeseni svojho života a vlastne aj teraz. 
Keďže máme to šťastie, že žijeme v kapitalistickej spoločnosti, každý z nás má mož-
nosť uskutočniť svoje sny. A predsa väčšina z nás bežne zažíva finančné problémy 
a sníva o tom, že viac peňazí by nám dovolilo uvoľniť tento tlak. Toto je obrovský 
sebaklam – môžem vás ubezpečiť, že čím viac peňazí budete mať, tým viac napätia 
budete pravdepodobne cítiť. Kľúčom je nielen snažiť sa o bohatstvo, ale zmeniť aj 
svoje presvedčenia a prístupy k nemu, takže ho budete chápať ako prostriedok na 
pomoc druhým a nie ako konečný cieľ a hlavnú podmienku šťastia.

Pri tvorbe osudu finančného blahobytu sa najprv naučíte, ako zmeniť to, čo vo 
vašom živote spôsobuje nedostatok, ďalej ako trvalo prežívať hodnoty, presvedčenia 
a emócie, podstatné pre pociťovanie bohatstva, a aj to, ako si ich udržať a rozvíjať. 
Potom si stanovíte svoje ciele a sformulujete svoje sny s výhľadom na to, ako dosiah-
nuť najvyššiu možnú úroveň blahobytu, ktorý prinesie pokoj vašej mysli a umožní 
vám tešiť sa na všetky príležitosti, ktoré vám život môže ponúknuť.

5.  Ovládnutie  času

Majstrovské diela si vyžadujú čas. Ale koľkí z nás vedia, ako ho využiť? Nehovorím 
o manažmente času; hovorím o skutočnom využití času, tak aby sa stal skôr naším 
spojencom ako naším nepriateľom. Piata lekcia ovládania v tejto knihe vás najskôr 
naučí, ako môžu krátkodobé hodnotenia viesť k dlhodobým problémom. Naučíte sa, 
ako urobiť reálne rozhodnutia a ako zvládnuť svoju túžbu po okamžitom uspokojení, 
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čím získajú vaše myšlienky, diela – a dokonca váš vlastný potenciál – dostatok času 
na dozretie. Potom sa naučíte, ako si vytvoriť plány a stratégie, ktoré sú potrebné, 
aby ste mohli uskutočniť svoje rozhodnutia. Pritom budete ochotní vynaložiť maxi-
málne úsilie, budete mať trpezlivosť pri oneskorení a pružne zmeníte svoj prístup, 
ak to bude potrebné. Keď sa naučíte ovládať čas, pochopíte, aké pravdivé sú slová, 
že väčšina ľudí preceňuje to, čo môže dosiahnuť za rok, a podceňuje aj to, čo môže 
dosiahnuť za desať rokov! 

O tieto poznatky sa s vami nedelím preto, že by som mal na všetko odpoveď alebo 
že by bol môj život dokonalý a hladký. Určite som aj ja zažil náročné obdobia. Pri 
tom všetkom sa mi počas tých rokov darilo učiť sa, vytrvať a postupne uspieť. Keď 
som zdolával nejaký problém, snažil som sa využiť, čo som sa naučil, aby som svoj 
život dostal na novú úroveň. A týchto päť oblastí som zvládal stále lepšie, podobne 
ako budete aj vy.

Okrem toho môj spôsob života nemusí byť pre vás vhodný. Moje sny a ciele sa 
nemusia zhodovať s vašimi. Napriek tomu verím, že to, čo som sa naučil o premene 
snov na skutočnosť, ako sa chopiť niečoho nedefinovateľného a zmeniť to na realitu, 
je základom na to, ako dosiahnuť akýkoľvek osobný alebo pracovný úspech. Napísal 
som túto knihu, aby slúžila ako návod na činnosť – ako učebnica na zlepšenie 
kvality života a zväčšenie radosti, ktorú z neho môžete mať. Aj keď som, samo-
zrejme, veľmi pyšný na svoju knihu Nekonečná vnútorná sila a na to, ako ovplyvnila 
ľudí na celom svete, mám pocit, že táto kniha vám prinesie niektoré nové a jedineč-
né poznatky o sile, ktorá vám pomôže posunúť život na vyššiu úroveň. 

K niektorým základným veciam sa budeme vracať, pretože opakovanie je matka 
múdrosti. Dúfam, že túto knihu budete čítať znova a znova, že to bude kniha, ku 
ktorej sa budete vracať, a využijete ju ako pomôcku pri hľadaní odpovedí, ktoré už 
teraz máte. Pri čítaní knihy však majte na pamäti, že nemusíte veriť všetkému, čo 
v nej je, ani nemusíte všetko skúšať. Využite tie veci, o ktorých si myslíte, že sú uži-
točné, a hneď ich začnite aplikovať. Nebudete musieť zaviesť všetky stratégie alebo 
použiť všetky nástroje uvedené v knihe, aby ste mohli urobiť veľké zmeny. Každá 
z nich dokáže zmeniť život, ak sa však použijú spolu, výsledky môžu byť prevratné.

V tejto knihe je mnoho stratégií, ako dosiahnuť vytúžený úspech, spolu so zá-
sadami, ktoré som vypracoval pre niektorých z najmocnejších a najzaujímavejších 
ľudí našej spoločnosti. Mal som jedinečnú príležitosť stretnúť a modelovať veľmi 
rozdielnych ľudí a rozprávať sa s nimi. Boli to ľudia s vplyvom aj jedinečným cha-
rakterom – od Normana Cousinsa po Michaela Jacksona, od kouča Johna Woodena 
po finančného čarodeja Johna Templetona, od kapitánov priemyslu po taxikárov. 
Na nasledujúcich stránkach nájdete nielen výsledky týchto mojich skúseností, ale aj 
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poznatky získané z tisícok kníh, nahrávok, seminárov a rozhovorov, ktoré som na-
zbieral za posledných desať rokov života, keď som deň po dni kráčal po vzrušujúcej 
ceste za poznaním a rastom.

Účelom tejto knihy nie je len to, aby vám pomohla uskutočniť určitú životnú 
zmenu, ale aby sa stala orientačným bodom, ktorý vám pomôže pozdvihnúť celý 
svoj život na novú úroveň. Cieľom knihy je vytvoriť globálne zmeny. Čo tým mys-
lím? Nuž, môžete sa naučiť urobiť zmeny vo svojom živote – prekonať strach alebo 
fóbiu, zlepšiť kvalitu vzťahu alebo prekonať svoj vzorec váhavého konania. Všetko 
to sú vynikajúce schopnosti, a ak ste čítali knihu Nekonečná vnútorná sila, mnohé 
z nich ste sa už naučili. Keď však budete pokračovať v čítaní nasledujúcich strán, 
zistíte, že vo vašom živote existujú dôležité momenty – body zvratu. Ak v týchto 
bodoch urobíte malú zmenu, premení to doslova každý aspekt vášho života. 

Táto kniha prináša stratégie, ktoré vám pomôžu vytvoriť si život, o ktorom v sú-
časnosti možno iba snívate, a užívať si ho.

V knihe sa naučíte jednoduché a špecifické stratégie, ako pochopiť príčiny kaž-
dého problému a ako ho zmeniť s čo najmenším úsilím. Napríklad možno ťažko 
uveríte, že len zmenou jedného slova, ktoré je súčasťou vášho bežného slovníka, 
môžete okamžite zmeniť svoje emocionálne vzorce pre život. Alebo že zmenou 
neodbytných otázok, ktoré vedome alebo podvedome kladiete sám sebe, môžete 
okamžite zmeniť to, na čo sa zameriavate, a tým zmeniť svoju každodennú aktivitu. 
Alebo že zmenou jedného presvedčenia môžete účinne zmeniť úroveň svojho šťas-
tia. V nasledujúcich kapitolách sa naučíte zvládnuť tieto a mnohé ďalšie techniky, 
ako uskutočniť vytúžené zmeny.

S veľkým rešpektom preto začínam tento vzťah s vami, keď sa spolu vydávame na 
cestu objavovania a uskutočňovania svojich najskrytejších a najpravdivejších schop-
ností. Život je dar a ponúka nám výsadu, príležitosť a zodpovednosť niečo vrátiť späť 
tým, že sa staneme lepšími.

Tak sa teda vydajme na prieskumnú cestu…
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