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výsada kráľov

„V živote nie je dôležité to, čo vieme, ale to, čo robíme.“
– Thomas Henry Huxley

Počúval som o ňom mnoho mesiacov. Hovorili o ňom, že je mladý, bohatý, zdravý, 
šťastný a úspešný. Ja som sa o tom chcel presvedčiť na vlastné oči. Sledoval som 
ho, keď vychádzal z televízneho štúdia, a pokračoval som v tom niekoľko ďalších 
týždňov. Pozoroval som ho, keď sa rozprával so všetkými ľuďmi od prezidenta štátu 
až po bežných smrteľníkov. Videl som, ako debatuje s odborníkmi na zdravú výživu, 
zaškoľuje vedúcich pracovníkov a spolupracuje s atlétmi a deťmi s vývinovou po-
ruchou učenia. Zdal sa mi neuveriteľne šťastný a po uši zamilovaný do svojej ženy, 
s ktorou cestoval po celej krajine a dokonca aj po celom svete. Keď nastal čas vrátiť 
sa domov, nasadli na lietadlo smerujúce do San Diega, aby tam so svojou rodinou 
strávili zopár dní vo svojom obrovskom dome s výhľadom na Tichý oceán.

Ako bolo možné, že tento dvadsaťpäťročný mladík, ktorý mal len stredoškolský 
diplom, dokázal dosiahnuť tak veľa za taký krátky čas? Koniec koncov, bol to muž, 
ktorý sa len pred tromi rokmi tiesnil v staromládeneckom byte s rozlohou tridsaťpäť 
štvorcových metrov a špinavý riad si umýval vo vani. Ako sa mu podarilo zmeniť 
sa z nešťastného muža s pätnástimi kilogramami nadváhy, bez priateľov a s nesláv-
nymi vyhliadkami na budúcnosť, na vyrovnaného, zdravého a rešpektovaného člo-
veka, ktorý mal zrazu mnoho priateľov a skvelé možnosti dosiahnuť neobmedzený 
úspech?

Všetko to vyzeralo až príliš neuveriteľne a to, čo ma na tom fascinovalo najviac, 
bolo poznanie, že ten muž som vlastne ja sám! „Jeho“ príbeh je mojím príbehom. 

Netvrdím, že môj príbeh je o tom, ako by mal úspech presne vyzerať. Je zrejmé, 
že každý z nás má svoje vlastné sny a predstavy o tom, čo chce so svojím životom 
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urobiť. Okrem toho si uvedomujem, že ukazovateľom osobného úspechu nie je to, 
aké máte kontakty, kam smerujete alebo čo vlastníte. Pre mňa je úspech neustály 
proces zlepšovania medziľudských vzťahov. Je to možnosť postupného rastu, či už 
v citovej, sociálnej, duchovnej, fyzickej, intelektuálnej, alebo vo finančnej oblasti, 
a popri tomto raste by sme mali pomáhať iným ľuďom. Cesta k úspechu sa stále 
nejako buduje. Je to postupný proces, a nie konečný cieľ, ktorý keď raz dosiahnete, 
tak sa pre vás všetko končí. 

Pointa toho, čo sa vám snažím povedať, je jednoduchá. Uplatňovaním zásad, 
o ktorých sa dočítate v tejto knihe, sa mi podarilo zmeniť nielen to, ako som sa po-
zeral sám na seba, ale taktiež sa mi podarilo zmeniť výsledky môjho celoživotného 
snaženia, a to dosť podstatným a značným spôsobom. Zmyslom tejto knihy je, že 
sa chcem s vami podeliť o to, čo zmenilo môj život k lepšiemu. Úprimne dúfam, že 
metódy, stratégie, postupy a myšlienky, ktoré nájdete v tejto knihe, vám dodajú silu 
a pomôžu rovnako, ako pomohli mne. Sila, aby sme mohli zázračne zmeniť naše 
životy a splniť si svoje najtajnejšie sny, leží priamo v nás samých. A teraz nastal ten 
čas, aby sme ju v sebe prebudili! 

Keď sa pozerám na rýchlosť, akou sa mi podarilo premeniť sny na skutočnosť, 
nemôžem sa ubrániť takmer neuveriteľnému pocitu vďačnosti a bázne. Napriek 
tomu si uvedomujem, že nie som nijako výnimočný. Skutočnosť je taká, že žijeme 
v časoch, keď každý z nás môže dosiahnuť neuveriteľné veci prakticky zo dňa na 
deň. Môžeme dosiahnuť úspech tak, ako by to bolo v nedávnej minulosti úplne 
nepredstaviteľné. Vezmite si ako príklad Steva Jobsa. Bol to len chalan v modrých 
džínsoch, ktorý nemal žiadne peniaze, no dostal nápad s domácimi počítačmi a do-
kázal vybudovať spoločnosť, ktorá sa dostala medzi päťsto najúspešnejších americ-
kých spoločností rýchlejšie než ktorákoľvek iná. Pozrite sa na Teda Turnera. Ujal 
sa média, o ktoré v tých časoch nebol takmer žiaden záujem – káblovej televízie –, 
a vybudoval nové impérium. Pozrite sa na ľudí v zábavnom priemysle, ako sú Ste‑
ven Spielberg alebo Bruce Springsteen, alebo na podnikateľov, ako sú Lee Iacocca 
alebo Ross Perot. Čo majú títo ľudia spoločné okrem toho, že ich spája neuveriteľný 
a ohromujúci úspech? Odpoveďou, samozrejme, je… moc a sila.

Moc je slovo, ktoré u ľudí vyvoláva rôzne emócie. Ich reakcie na toto slovo sa od 
seba dosť odlišujú. Pre niektorých má tento pojem negatívny význam. Niektorí po 
moci vyslovene bažia. Iní sa pri tomto slove cítia nečisto, ako keby bola moc predaj-
ná či pochybná. Koľko tej moci chcete? Koľko moci je podľa vás správne získať či 
uplatňovať? Čo vlastne slovo moc znamená pre vás? 

Ja o moci neuvažujem ako o prostriedku podmaňovania si iných ľudí. Nemys-
lím si, že je to niečo, čo si človek môže vynútiť. Nechcem vás ani len presviedčať 
o opaku. Takýto druh moci nemá dlhé trvanie. No mali by ste si uvedomiť, že sila 
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je v našich životoch akousi konštantou. Svojim predstavám dávate určitý tvar alebo 
ich za vás vytvaruje niekto iný. Robíte to, čo chcete robiť, alebo robíte to, čo od vás 
chcú iní ľudia. Pre mňa je absolútna moc to, že dokážeme urobiť, po čom najviac 
túžime, a popri tom vytvárame hodnoty pre iných. Sila je schopnosť zmeniť svoj ži-
vot, dať svojim predstavám určitú formu a prinútiť veci, aby pracovali pre vás, a nie 
proti vám. Skutočná moc je niečo, o čo sa môžeme podeliť s inými ľuďmi, a nie nie‑
čo, čo sa dá vynútiť. Je to schopnosť definovať ľudské potreby a naplniť ich – vaše 
vlastné potreby, rovnako ako aj potreby ľudí, na ktorých vám záleží. Je to schopnosť 
riadiť svoje vlastné, osobné kráľovstvo – svoje vlastné myšlienkové pochody, svoje 
vlastné správanie – tak, aby ste dosiahli presne také výsledky, po akých túžite. 

Počas historického vývoja mala schopnosť riadiť svoj vlastný život mnoho rôz-
nych a rozporuplných podôb. V najstarších obdobiach bola moc otázkou fyziolo-
gického vybavenia jedinca. Najsilnejší a najrýchlejší člen tlupy mal moc riadiť svoj 
vlastný život, ako aj život tých, ktorí žili okolo neho. S rozvojom civilizácie sa moc 
začala dediť a stala sa súčasťou dedičských práv. Kráľ, ktorý sa obklopil symbolmi 
svojej moci, mohol vládnuť nespochybniteľnou autoritou. Ostatní mohli svoju moc 
odvodzovať len z toho, v akom vzťahu boli s panovníkom. Neskôr, na začiatku prie-
myselného veku, bola moc určovaná silou kapitálu. Tí, ktorí mali k nemu prístup, 
mohli riadiť celý proces industrializácie. A v súčasnosti všetky tieto okolnosti ešte 
stále hrajú dôležitú úlohu. Je lepšie mať peniaze, ako ich nemať. Je lepšie dispo-
novať fyzickou silou, ako byť slabým jedincom. Napriek tomu všetkému sa jeden 
z najdôležitejších zdrojov moci v dnešnom svete odvodzuje zo špecializovaných 
vedomostí. 

Väčšina z nás už určite počula o tom, že súčasnosť je informačným vekom. Už 
nežijeme v industriálnej spoločnosti, ale v komunikačnej. Žijeme v časoch, keď sa 
náš svet dennodenne mení vďaka novým myšlienkam, pohybom a predstavám, či už 
sú také náročné ako kvantová fyzika, alebo také jednoduché, ako je najpredávanejší 
hamburger. Ak existuje niečo, čo charakterizuje tento dnešný moderný svet, potom 
je to obrovský, takmer nepredstaviteľne veľký tok informácií – a teda aj tok zmien. 
Zo všetkých kníh, filmov, prenosných prehrávačov či počítačov sa na nás valí príval 
informácií, ktoré chcú byť videné, vnímané a vypočuté. Tí, ktorí majú v našej spo-
ločnosti informácie a prostriedky, ktorými tieto informácie môžu ďalej šíriť, majú 
výsady, ktoré v minulosti mali len králi – majú neobmedzenú moc. John Kenneth 
Galbraith raz napísal: „Hnacím motorom industriálnej spoločnosti boli peniaze. 
V informačnej spoločnosti sú však hnacou silou vedomosti. Môžeme sledovať, ako 
sa vytvára nová triedna štruktúra, ktorá sa rozdeľuje na tých, ktorí disponujú infor-
máciami, a na tých, ktorí žijú v nevedomosti. Táto nová trieda získava svoju moc nie 
z peňazí, nie zo zdedených pozemkov, ale zo svojich vedomostí.“

v ý s a d a  k r á ľ o v
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Najviac vzrušujúca je však skutočnosť, že tento kľúč k moci je dnes už dostup-
ný pre každého z nás. Ak ste sa v stredoveku nenarodili do kráľovskej rodiny, 
bola pre vás cesta na kráľovský trón takmer nemožná. Pokiaľ ste na začiatku prie-
myselnej revolúcie nevlastnili žiaden kapitál, boli vaše šance zbohatnúť takmer 
nulové. Dnes si však môže akýkoľvek chlapec v modrých džínsach založiť svoju 
vlastnú spoločnosť a zmeniť svet. V modernom svete sú informácie kráľovskou 
výsadou každého. Tí, ktorí majú prístup k určitým formám špecializovaných ve-
domostí, môžu zmeniť sami seba a mnohými spôsobmi i celý náš svet.

Ostáva nám len položiť si zásadnú otázku. Špecializované vedomosti, ktoré sú tak 
veľmi potrebné na skvalitnenie nášho života, sú dnes v Spojených štátoch prístupné 
komukoľvek. Sú v každom kníhkupectve, videopožičovni či knižnici. Môžete ich zís-
kať na prednáškach, seminároch či kurzoch. My všetci chceme byť úspešní. Zoznam 
bestsellerov je plný návodov, ako dosiahnuť osobnú dokonalosť: The One Minute 
Manager (Minútový manažér), In Search of Excellence (Na ceste k dokonalosti), 
Megatrends (Megatrendy), What They Don´t Teach You at Harvard Business School 
(Čo vás na Harvarde nenaučia), Bridge Across Forever (Most cez večnosť)… Zoznam 
nemá konca-kraja. Vo všetkých týchto knihách nájdete potrebné informácie. Tak 
prečo niektorí z nás dosahujú úžasné úspechy, kým iní ledva prežívajú? Prečo teda 
nie sme všetci bohatí, šťastní, zdraví, plní energie a úspešní? 

Pravda je, že ani vo veku informácií už len samotná informácia nestačí. Keby sme 
na splnenie svojich snov potrebovali len svoje nápady a pozitívne myslenie, potom 
by sme všetci ako deti mali vlastné poníky a teraz by sme všetci žili svoj „život snov“. 
To, čo robíme, nejaká činnosť, je jednotiacim prvkom každého veľkého úspechu. 
Činnosť je to, čo vytvára výsledky. Kým sa vedomosti nedostanú do rúk toho, kto 
vie, ako ich využiť na nejakú efektívnu činnosť, tak ostávajú len akousi potenciálnou 
silou. Doslovná definícia slova „sila“ znamená „schopnosť konať“.

To, čo vo svojom živote robíme, je určované tým, ako dokážeme komunikovať so se‑
bou samým. V súčasnom svete sa kvalita života rovná kvalite komunikácie. To, čo si 
predstavujeme vo svojej hlave, a to, ako sa prihovárame sami sebe, spôsob, akým sa 
hýbeme a akým spôsobom využívame naše svalstvo či našu mimiku, bude určovať, 
koľko z našich znalostí budeme schopní aj využiť. 

Často sa dostávame do svojej vlastnej myšlienkovej pasce tým, že vidíme mimo-
riadne úspešných ľudí a myslíme si, že za svoj úspech vďačia nejakému svojmu špe-
ciálnemu nadaniu. No keď sa na nich pozrieme bližšie, zistíme, že ich najväčším 
nadaním, ktoré na rozdiel od bežných ľudí títo ľudia majú, je ich schopnosť konať. 
Je to „nadanie“, ktoré si môže v sebe vypestovať každý z nás. Koniec koncov, mnoho 
ľudí malo rovnaké znalosti ako Steve Jobs. Aj iní ľudia ako Ted Turner mohli prísť 
na to, že káblová televízia má obrovský ekonomický potenciál. No len Turner a Jobs 
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s tým dokázali aj niečo urobiť a vďaka tomu zmenili spôsob, akým dnes mnohí z nás 
vnímajú tento svet. 

Každý z nás vytvára dve formy komunikácie, ktoré tvoria základ toho, ako vní-
mame život. Najprv si vytvárame akúsi vnútornú komunikáciu: tvoria ju všetky 
veci, ktoré si v duchu hovoríme, predstavujeme a prežívame so sebou samými. 
Tou druhou komunikáciou je komunikácia navonok, vďaka ktorej sa dorozumie-
vame s vonkajším svetom: sú to naše slová, intonácia, mimika, reč tela a naše 
pohyby. Každé naše dorozumievanie je činnosťou, je to príčina, ktorá sa dá do 
pohybu. A každá naša komunikácia má určitý vplyv nielen na nás samotných, ale 
aj na iných ľudí. 

Komunikácia je sila. Tí, ktorí ju vedia účinne využívať, môžu zmeniť nielen svoje 
vlastné vnímanie okolitého sveta, ale i spôsob, akým okolitý svet vníma ich. Všetko 
ľudské správanie a vnímanie má svoje korene v nejakej forme komunikácie. Ľudia, 
ktorí ovplyvňujú myslenie, cítenie a konanie väčšiny z nás, sú tí, ktorí presne vedia, 
ako s týmto nástrojom komunikácie narábať. Spomeňte si na všetkých tých, kto-
rí zmenili náš svet – John. F. Kennedy, Thomas Jefferson, Martin Luther King jr., 
Franklin Delano Roosewelt, Winston Churchill, Máhatmá Gándhí. Spomeňte si aj 
na Hitlera. To, čo mali všetci títo muži spoločné, bolo, že to boli majstri v komuni-
kácii. Dokázali uchopiť svoje vízie, či už šlo o predstavu, ako by ľudia mohli letieť 
do vesmíru, alebo ako vytvoriť tretiu ríšu, a dokázali túto svoju víziu predostrieť 
tak presvedčivo, že tým ovplyvnili myslenie a konanie celých más ľudí. Využili silu 
komunikácie, aby zmenili svet.

Nie je to práve táto vlastnosť, ktorá odlišuje Spielberga, Springsteena, Iacoccu, 
Fonda alebo Reagana od ostatných ľudí? Nie sú vari majstrami medziľudskej komu-
nikácie? A rovnako, ako oni používajú komunikáciu na to, aby uviedli do pohybu 
celé masy ľudí, tak aj my používame tento nástroj na to, aby sme uviedli do pohybu 
sami seba. 

Úroveň vášho majstrovstva komunikovať s vonkajším svetom bude ovplyvňo-
vať úroveň vašich úspechov s inými ľuďmi – či už v osobnej, citovej, spoločenskej, 
alebo finančnej oblasti. A čo je ešte dôležitejšie, úroveň vášho vnútorného prežíva-
nia úspechu – šťastia, radosti, nadšenia, lásky alebo čohokoľvek, po čom túžite – je 
priamym dôsledkom vašej vnútornej komunikácie. Vaše pocity nie sú dôsledkom 
udalostí, ktoré sa dejú vo vašom živote – ale toho, ako si interpretujete to, čo sa oko-
lo vás deje. Životné príbehy úspešných ľudí nám stále dookola dokazujú, že kvalita 
života nie je určená tým, čo sa okolo nás deje, ale tým, ako to vnímame. 

Vy sami rozhodujete o tom, ako sa budete cítiť a ako budete konať podľa toho, 
aký spôsob vnímania svojho života si vyberiete. Všetky veci a udalosti majú len 
taký význam, aký im prisúdime. Väčšina z nás už automaticky interpretuje rôzne 

v ý s a d a  k r á ľ o v
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udalosti, no ak do toho vložíme trochu energie, môžeme okamžite zmeniť spôsob 
vnímania svojho sveta. 

Táto kniha je o veľkých, cieľavedomých a pozitívnych činnostiach, ktoré povedú 
k presvedčivým výsledkom. Ak by som mal dvoma slovami vyjadriť to, o čom sa 
v tejto knihe píše, povedal by som: Dosahovanie výsledkov! Premýšľajte o tom. Nie je 
to presne to, čo chcete? Možnože chcete zmeniť svoj názor na seba samého a na celý 
svet. Možno by ste chceli lepšie komunikovať, mať vrúcnejšie vzťahy, rýchlejšie sa 
učiť, byť zdravší alebo zarobiť viac peňazí. A to všetko môžete aj reálne dosiahnuť, 
ak rozumne využijete informácie, ktoré nájdete v tejto knihe. Skôr ako začnete do-
sahovať nové výsledky, musíte si uvedomiť, že určité výsledky už dosahujete. Len to 
možno nie sú práve tie, po ktorých túžite. Väčšina z nás uvažuje o svojom duševnom 
stave a o tom, čo sa odohráva v našej mysli, ako o niečom, čo my sami nedokážeme 
kontrolovať. No pravda je taká, že dokážeme kontrolovať svoje mentálne aktivity 
a svoje správanie do takej miery, o ktorej sme ani len netušili, že je to vôbec možné. 
Ak máte ‚depku‘, tak je to preto, lebo ste si vyvolali a vytvorili stav, ktorý nazývate 
depresia. Ak prežívate nadšenie a ste vo vytržení, tak ste si to opäť vyvolali sami.

Je dôležité uvedomiť si, že pocity ako depresia sa vám len tak neprihodia. De-
presiu len tak „nechytíte“. Vytvoríte si ju rovnako, ako si vytvárate vo svojom živote 
čokoľvek iné, a to prostredníctvom špecifických duševných a fyzických činností. 
Na to, aby ste sa cítili deprimovane, musíte nahliadať na svoj život zvláštnym spô-
sobom. Musíte si vsugerovať určité konkrétne veci a prihovárať sa sebe samým urči-
tým tónom svojho hlasu. Musíte si osvojiť zvláštny postoj a spôsob dýchania. Naprí-
klad, ak chcete byť v depresii, pomôže vám k tomu, ak zvesíte ramená dole a budete 
sa dlho dívať do zeme. Dosť pri tom pomáha aj smutný tón hlasu a predstavovanie 
si tých najhorších možných udalostí, ktoré by sa vám mohli v živote stať. Ak sa ešte 
navyše rozhodnete vystaviť svoj metabolizmus rizikám, ako sú nedostatočná výživa, 
nadmerné pitie alkoholu alebo užívanie drog, potom pomôžete svojmu organizmu 
dosiahnuť takú nízku hladinu cukru v krvi, že si depresiu zaručene vyvoláte.

Chcem tým jednoducho len povedať, že aj na vyvolanie depresie je potrebné vy-
naložiť určité úsilie. Je to tvrdá práca a vyžaduje si špecifický druh činnosti. Niektorí 
ľudia sa do tohto stavu dostávajú už tak často, že je pre nich už úplne jednoduché 
privodiť si ho. Dokonca zašli tak ďaleko, že tento svoj druh vnútornej komuniká-
cie spojili so všetkými možnými vonkajšími udalosťami. Niektorí ľudia vďaka tomu 
dostávajú toľko druhotných výhod – pozornosť iných ľudí, sympatie, lásku a tak 
ďalej –, že sa tento druh komunikácie stal ich prirodzenou súčasťou. Iní v tomto 
stave depresie žili tak dlho, až sa v nej začali cítiť pohodlne. Úplne sa s týmto svo-
jím stavom stotožnili. My však dokážeme zmeniť svoje mentálne aj fyzické aktivity, 
a teda môžeme okamžite zmeniť aj svoje emócie a svoje správanie.
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Pocit nadšenia si môžete vyvolať už len tým, že si osvojíte postoj, ktorý túto emó-
ciu vo vás vytvorí. Vo svojej mysli si môžete vyvolať predstavy, ktoré vás k tomuto 
pocitu povedú. Môžete zmeniť tón a obsah svojho vnútorného dialógu. Môžete si 
osvojiť špecifické telesné postoje a spôsob dýchania, ktoré vám pocit nadšenia vlejú 
do vášho tela, a je to tam! Pocítite nadšenie! Ak sa chcete stať empatickejším, musíte 
len jednoducho zmeniť svoje fyzické a psychické aktivity tak, aby zodpovedali stavu 
empatie. To isté platí pre lásku alebo akúkoľvek inú emóciu. 

Proces vytvárania emócií pomocou ovládania svojej vnútornej komunikácie sa 
dá prirovnať k práci režiséra. Ak chce režisér dosiahnuť skutočne dobré výsledky, 
musí dôkladne pracovať s tým, čo vy neskôr uvidíte a počujete. Ak vás chce vyde-
siť, môže znenazdajky zosilniť zvuk alebo pridať nejaké zvukové efekty, a to v pres-
ne načasovanom okamihu. Ak vás chce inšpirovať, naaranžuje inú vhodnú hud-
bu, svetlá a všetko ostatné tak, aby dosiahol očakávaný efekt. Použitím vhodných 
rekvizít dokáže režisér vytvoriť tragédiu alebo komédiu z jednej a tej istej udalosti 
podľa toho, ako sa rozhodne. A vy môžete vo svojej mysli urobiť to isté. S rovna-
kou zručnosťou a silou dokážete režírovať svoje vlastné mentálne činnosti, ktoré 
sú oporou pre akúkoľvek fyzickú činnosť. Vo svojom mozgu môžete zapnúť svetlo 
a zosilniť zvuk pozitívneho myslenia, rozmazať obraz a stiahnuť zvuk negatívneho 
myslenia. Svoj mozog môžete režírovať rovnako zručne ako Spielberg a Scorsese 
režírujú svoje filmy. 

Niektoré veci, o ktorých vám budem v tejto knihe hovoriť, budú znieť priam 
neuveriteľne. Pravdepodobne mi nebudete veriť, ak vám poviem, že na základe jed-
ného pohľadu na človeka možno presne zistiť, čo si myslí, alebo pomocou vlastnej 
mysle ako na povel ovládať všetky svoje najsilnejšie vnútorné zdroje sily. Keby ste 
však pred sto rokmi niekomu povedali, že sa jedného dňa budú ľudia prechádzať 
po Mesiaci, pravdepodobne by vás považoval za blázna alebo by vám povedal, že 
vy sami ste spadli z Mesiaca na hlavu. (Odkiaľ asi tak toto príslovie prišlo?) Keby 
ste boli niekomu povedali, že sa dokážete dostať z New Yorku do Los Angeles za 
päť hodín, vysmial by sa vám. Bolo však len potrebné zvládnuť špeciálne techno-
lógie a zákony aerodynamiky a nemožné sa stalo možným. Dokonca dnes už jedna 
letecká spoločnosť pracuje na takom dopravnom prostriedku, ktorý by povedzme 
o desať rokov dokázal prepraviť cestujúcich z New Yorku do Kalifornie za dvanásť 
minút. Podobne sa v tejto knihe dozviete aj o „zákonoch“ Technológie optimálneho 
výkonu®, vďaka ktorým budete mať prístup k zdrojom, o ktorých ste ani len netušili, 
že ich máte.

„Každé cieľavedomé úsilie prináša bohatú odmenu.“
– Jim Rohn

v ý s a d a  k r á ľ o v
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Ľudia, ktorí dosiahli dokonalosť, kráčajú neustále po cestách vedúcich k úspe-
chu. Nazývam to ‚základný vzorec úspechu‘. Prvým krokom tohto vzorca je 
uvedomenie si výsledkov, ktoré chcem dosiahnuť, inými slovami, presné de-
finovanie toho, čo chcete. Druhým krokom je začať konať – inak vaše túžby 
navždy ostanú len vašimi snami. Musíte začať konať také činy, o ktorých ste 
presvedčení, že vám s veľkou pravdepodobnosťou prinesú očakávaný výsle-
dok. Veci, ktoré robíte, vám však nie vždy prinášajú to, čo by ste chceli, a preto 
by tretím krokom malo byť vypestovanie zmyslu pre presné a čo najrýchlejšie 
rozoznávanie dôsledkov svojich činností a toho, či vás to, čo robíte, približuje 
k vašim cieľom alebo, naopak, či sa od vás vaše ciele vzďaľujú. Musíte vedieť, 
aké výsledky vám vaše konanie prinesie, či už je to bežná konverzácia, alebo 
návyky každodenného života. Ak výsledky nie sú také, aké by ste si želali, tak si 
musíte všímať, čo konkrétne vám prináša to, čo robíte, aby ste sa mohli poučiť 
z každej skúsenosti. A potom urobíte štvrtý krok, ktorý spočíva vo vybudo-
vaní takej flexibility zmeny, že dokážete meniť svoje správanie dovtedy, kým 
nedosiahnete, čo chcete. Ak sa pozriete na všetkých úspešných ľudí, zistíte, 
že sa riadili presne týmito štyrmi krokmi. Najprv si vytýčili cieľ, pretože ne-
môžete dosiahnuť svoj cieľ, ak žiaden nemáte. Potom sa rozhodli konať, lebo 
len vedieť nestačí. Mali tú schopnosť, že dokázali prečítať iných ľudí a zistiť 
tak, aký bude ich ohlas na to, čo robia. A nakoniec sa neustále prispôsobovali, 
dolaďovali a menili svoje správanie dovtedy, kým im to neprinieslo očakávaný 
výsledok. 

Napríklad taký Steven Spielberg. Vo veku tridsaťšesť rokov sa stal najúspešnej-
ším režisérom v dejinách kinematografie. Na svojom konte má štyri z desiatich naj-
predávanejších filmov, ktoré boli kedy natočené, vrátane finančne najúspešnejšieho 
filmu E. T. Mimozemšťan. Ako je možné, že sa v takom mladom veku dostal tak 
vysoko? Je to veľmi pozoruhodný príbeh.

Už keď mal Spielberg dvanásť či trinásť rokov, vedel, že chce byť filmovým reži-
sérom. Keď mal sedemnásť rokov, v jedno popoludnie sa rozhodol prehliadnuť si 
filmové štúdiá spoločnosti Universal. Od toho momentu sa jeho život zmenil. Táto 
prehliadka nezahŕňala hlavné nahrávacie štúdio, pretože sa v ňom práve natáčal 
film. No Spielberg presne vedel, čo chce, a tak začal konať. Potajomky vkĺzol do 
štúdia a sledoval, ako vzniká skutočný film. Nakoniec sa stretol s vedúcim oddelenia 
výroby filmových štúdií spoločnosti Universal a asi hodinu s ním hovoril, až kým 
vedúci neprejavil záujem o jeho filmy. 

Pre väčšinu ľudí by sa tento príbeh na tomto mieste skončil. No Spielberg nebol 
ako väčšina ľudí. Mal svoju osobnú silu. Vedel, čo chce. Poučil sa zo svojej pr-
vej návštevy a zmenil svoj prístup. Na druhý deň si obliekol sako, požičal si otcov 



11

kufrík, do ktorého si dal obložený chlieb a dve čokoládové tyčinky, a vkráčal do 
štúdia tak, akoby tam patril. Rýchlo prekráčal okolo strážnika pri vchode, tváriac 
sa, že je členom štábu. Našiel si opustený filmársky príves a na jeho dvere si prilepil 
plastové písmená  Steven Spielberg, režisér. Zvyšok svojho leta strávil stretávaním 
s režisérmi, so scenáristami a strihačmi, potuloval sa po okraji sveta, do ktorého 
túžil patriť, a učil sa z každého rozhovoru, ktorý viedol, pozoroval a vypestoval si 
presný zmysel, na základe ktorého vedel presne určiť, čo vo filmovom svete bude 
fungovať a čo nie. 

Nakoniec, keď Steven dosiahol vek dvadsať rokov a stal sa riadnym zamestnan-
com filmového štúdia, ukázal vedeniu spoločnosti Universal svoj prvý skromný film, 
ktorý sám zrežíroval, vďaka čomu mu ponúkli zmluvu na režírovanie televízneho 
seriálu na sedem rokov. Konečne sa jeho sen stal skutočnosťou.

Riadil sa Spielberg základným vzorcom úspechu? Určite áno. Vedel presne, čo 
chce dosiahnuť. Konal. Sledoval, aké výsledky mu jeho úsilie prináša a či ho jeho 
činy posúvajú k vytúženému cieľu, alebo nie. A bol dostatočne flexibilný na to, aby 
dokázal zmeniť svoje správanie tak, aby dostal to, čo chce. Prakticky každý úspešný 
človek, ktorého poznám, urobil to isté. Ľudia, ktorí vo svojich životoch uspeli, sú 
ochotní podstupovať zmeny a prispôsobovať svoje správanie dovtedy, kým nebudú 
mať život, aký si vysnívali.

Vezmime si ako príklad Barbaru Blackovú, dekanku právnickej fakulty Kolum-
bijskej univerzity, ktorá vždy snívala o tom, že sa ňou raz stane. Ako mladá žena 
úspešne prenikla do prevažne mužskej oblasti a získala diplom v oblasti práva na 
Kolumbijskej univerzite. Potom sa rozhodla, že svoju profesijnú kariéru na chvíľu 
odloží bokom, aby si mohla splniť svoj ďalší sen – založiť si rodinu. O deväť rokov 
neskôr sa rozhodla, že je pripravená vrátiť sa k svojej profesii a pokračovať v do-
sahovaní svojich kariérnych snov, a tak sa zapísala na postgraduálne štúdium na 
Yalovej univerzite a natoľko rozvinula svoje schopnosti vyučovať, skúmať a písať, 
že ju to posunulo k práci, „ktorú vždy túžila robiť“. Rozšírila si svoj systém hod-
nôt, zmenila svoj prístup a spojila oba svoje životné ciele do jedného. Teraz zastáva 
funkciu dekanky jednej z najprestížnejších právnických škôl v Amerike. Prelomila 
stereotyp a dokázala, že úspech sa dá dosiahnuť na viacerých miestach súčasne. 
Riadila sa základným vzorcom úspechu? Samozrejme, že áno. Vedela, čo chce, a po-
kúsila sa to dosiahnuť, a keď to nešlo, skúšala to stále odznova, no menila pri tom 
taktiku – dovtedy, kým sa nenaučila, ako vyvažovať svoj vlastný život. Okrem toho, 
že vedie túto prestížnu právnickú školu, je aj matkou a svoj čas venuje rodine.

Mám pre vás ešte jeden príklad. Už ste niekedy jedli vyprážané kura od Kentucky 
Fried Chicken? Viete, ako plukovník Sanders vybudoval toto impérium, ktoré z neho 
urobilo milionára, a zmenil stravovacie návyky celého národa? Keď začínal, bol to 

v ý s a d a  k r á ľ o v
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len obyčajný dôchodca s receptom na vyprážané kurča. Nič viac. Žiadna organizá-
cia. Proste nič. Vlastnil malú reštauráciu, ktorá bola na pokraji bankrotu, pretože 
hlavnú cestu, ktorá popri nej viedla, presmerovali inam. Keď mu prišiel jeho prvý 
šek so sociálnou podporou, rozhodol sa zistiť, či by si nemohol zarobiť nejaké pe-
niaze predajom svojho receptu na vyprážané kura. Prvé, čo mu napadlo, bolo, že 
svoj recept predá majiteľom reštaurácií a dohodne sa s nimi na určitom percente 
zo zisku. 

Nebol to práve ten najlepší nápad na začatie podnikania. Ako sa neskôr uká-
zalo, ani ho to nevynieslo až ku hviezdam. Cestoval po celej krajine, prespával vo 
svojom aute a snažil sa nájsť niekoho, kto by do jeho nápadu investoval. Neustále 
menil svoju stratégiu a neprestával klopať na všetky dvere. Odmietli ho presne 
tisíc a deväťkrát a potom sa stal zázrak. Niekto mu povedal „áno“. Plukovník začal 
podnikať.

Koľkí z vás majú doma nejaký recept? Koľkí z vás majú fyzickú silu a charizmu 
zavalitého starého muža v bielom obleku? Plukovník Sanders zbohatol, pretože bol 
ochotný urobiť veľký a odhodlaný čin. Mal dostatočnú osobnú silu, vďaka ktorej 
dosiahol výsledky, po ktorých najviac túžil. Mal schopnosť vypočuť si tisíckrát slovo 
„nie“ a napriek tomu komunikoval so sebou samým spôsobom, ktorý ho prinútil 
zaklopať na ďalšie dvere, presvedčený o tom, že tentoraz mu už niekto povie áno. 

Tak či onak, všetko, o čom sa v tejto knihe dočítate, by malo poskytnúť vášmu 
mozgu tie najefektívnejšie signály a povzbudiť vás, aby ste začali úspešne konať. 
Takmer každý týždeň vediem štvordňový seminár s názvom „Revolúcia mysle“. 
Na tomto seminári sa snažíme ľudí naučiť všetko od toho, ako čo najefektívnejšie 
využiť svoj mozog, až po to, ako maximalizovať svoju osobnú energiu prostred-
níctvom správneho dýchania, stravovania a cvičenia. Prvý večer tohto štvordňo-
vého seminára má názov „Premena strachu na silu“. Účelom tohto seminára je 
naučiť ľudí konať a nedať sa odradiť strachom. Na jeho konci majú účastníci mož-
nosť prejsť sa po žeravom uhlí – v dĺžke tri až štyri metre rozžeravených uhlíkov. 
A v pokročilých skupinách som mal ľudí, ktorí zvládli aj dvanásť metrov. Tieto 
prechádzky po žeravom uhlí fascinovali médiá natoľko, až som sa začal obávať, 
že sa pomaly začal vytrácať hlavný zmysel. Princíp nespočíva v tom, že niekto 
prechádza po žeravom uhlí. Je rozumné domnievať sa, že ak niekto prejde po že-
ravom uhlí, tak mu to neprinesie žiadne ekonomické či sociálne výhody. Namiesto 
toho je táto prechádzka po horúcich uhlíkoch skúškou osobnej sily a metaforou 
pre možnosti či príležitosti pre ľudí, aby dokázali urobiť niečo, o čom si predtým 
mysleli, že je to nemožné.

Ľudia chodili po žeravých uhlíkoch v tej či onej podobe už odnepamäti. V niekto-
rých častiach sveta je chodenie po rozžeravenom uhlí náboženskou skúškou ich 
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viery. Ak na svojich seminároch vyzývam ľudí, aby chodili po žeravých uhlíkoch, nie 
je to z náboženských dôvodov. Teda, nie tak celkom. Je to však zážitok, ktorý súvisí 
s vierou. Učí ľudí, aj keď takýmto drsným spôsobom, že sa môžu zmeniť, že môžu 
vnútorne rásť a rozvíjať sa, že môžu robiť veci, o ktorých si mysleli, že sú nemožné, 
že ich najväčšie obavy a obmedzenia pramenia z nich samotných.

To, či dokážete prejsť po žeravom uhlí, alebo nie, závisí len od jednej veci, a to od 
vašej vnútornej komunikácie a toho, či sa dokážete prinútiť konať napriek všetkým 
svojim vnútorným obavám a strachu, čo všetko sa vám môže stať. Ľudia dokážu uro-
biť prakticky čokoľvek, ale len vtedy, ak dokážu nazbierať dostatok viery vo vlastné 
schopnosti a prinútiť sa niečo s tým urobiť. 

To všetko vedie k jednoduchému a nepopierateľnému faktu. Úspech nie je otáz‑
kou náhody. To, že niekto je v živote úspešný a iný nie, nie je otázkou šťasteny. Existu-
jú logické a opakujúce sa vzorce toho, ako máme konať, konkrétne cesty k dokona-
losti, ktoré sú k dispozícii pre všetkých rovnako. Každý z nás dokáže v sebe objaviť 
zázračné schopnosti. Jediné, čo sa musíme naučiť, je, ako ich zapnúť a využiť svoju 
myseľ a telo tým najúčinnejším a najvýhodnejším spôsobom.

Premýšľali ste niekedy o tom, čo majú spoločné Spielberg a Springsteen? Čo spá-
ja Johna F. Kennedyho a Martina Luthera Kinga jr. natoľko, že obaja dokázali hlboko 
a emocionálne ovplyvniť také obrovské množstvo ľudí? Čo odlišuje Teda Turnera 
a Tinu Turnerovú od davu iných ľudí? A čo Pete Rose a Ronald Reagan? Každý 
z nich sa dokázal prinútiť urobiť niečo cieľavedomé a účinné, niečo, čo by smerovalo 
k splneniu ich snov. Čo je však to, čo ich deň čo deň núti neustále v tom pokračovať? 
Existuje, samozrejme, mnoho faktorov. Napriek tomu však verím, že jestvuje se-
dem základných charakteristických vlastností, ktoré si v sebe vytrénovali a ktoré im 
dodávajú potrebnú silu, aby si svoj úspech dokázali udržať. Preto uvádzam sedem 
spúšťacích mechanizmov, ktoré zaručia úspech aj vám:

Prvá vlastnosť: Nadšenie! Všetci títo ľudia objavili dôvod, pohlcujúci, posilňujúci, 
takmer fanatický sen, ktorý ich ženie dopredu, núti ich rásť a stať sa niekým viac! 
Dáva im to palivo, ktoré poháňa vlak ich úspechu a umožňuje im rozvinúť ich sku-
točný potenciál. Je to práve nadšenie, vďaka ktorému sa Pete Rose bezhlavo vrhá 
na druhú métu, ako keby bol opäť nováčikom hrajúcim svoj prvý extraligový zápas. 
Je to nadšenie, ktoré odlišuje Lee Iacoccu od väčšiny iných ľudí. Je to práve nadše-
nie, ktoré sprevádza počítačových vedcov počas ich dlhoročných výskumov, vďaka 
ktorým môžeme naše ženy a mužov posielať do vesmíru a naspäť. Je to nadšenie, 
ktoré ľuďom nedovolí spať a núti ich vstávať skoro ráno. Nadšenie je to, čo ľudia 
chcú vo svojich vzťahoch. Nadšenie dáva životu silu, šťavu a zmysel. Človek sa ne-
dokáže stať úspešným, ak sa pre úspech najprv nenadchne, či už je to atlét, umelec, 
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vedec, rodič, či obchodník. V jedenástej kapitole sa dozviete, ako v sebe uvoľniť túto 
obrovskú silu nadšenia.

Druhá vlastnosť: Viera! Každá náboženská kniha, ktorá kedy bola napísaná, hovorí 
o sile a vplyve viery na ľudské pokolenie. Viera ľudí, ktorí vo svojom živote nejakým 
významným spôsobom uspeli, sa výrazne líši od viery ľudí, ktorí vo svojom živote 
zlyhali. Naša viera v to, kým sme a kým by sme mohli byť, výrazne ovplyvňuje to, 
kým budeme. Ak veríme na zázraky, budeme mať zázračný život. Ak veríme, že náš 
život je ohraničený rôznymi obmedzeniami, stanú sa tieto obmedzenia skutočnos-
ťou. Ak veríme, že niečo je skutočné a možné, potom to skutočné a možné naozaj 
bude. Táto kniha vám ponúkne špecifický a vedecky overený spôsob, ako zmeniť 
systém svojho presvedčenia tak, aby vám pomohol dosiahnuť vaše najvrúcnejšie že-
lania. Mnoho ľudí sa dokáže nadchnúť, no ak nebudú veriť hlavne v seba a vo svoje 
schopnosti, nikdy nedosiahnu, že sa ich sen premení na skutočnosť. Úspešní ľudia 
presne vedia, čo chcú, a pevne veria, že to môžu dosiahnuť. O tom, čo je to viera 
a ako ju správne využívať, si povieme v kapitolách štyri a päť.

Nadšenie a viera vám poskytnú palivo a dodajú vám pohon na vašej ceste za do-
konalosťou. No samotný pohon nestačí. Ak by stačilo iba to, potom by sme mohli 
len zapáliť raketu a vyslať ju bezcieľne niekam do nebies. Okrem paliva potrebuje-
me poznať cestu, inteligentný zmysel toho, ako logicky postupovať. Na to, aby sme 
úspešne zasiahli svoj cieľ, potrebujeme tretiu vlastnosť.

Tretia vlastnosť: Stratégia! Stratégia je spôsob, ktorým si vieme zorganizovať naše 
zdroje. Keď sa Steven Spielberg rozhodol stať režisérom, načrtol si cestu, ktorá ho 
mala viesť do sveta, ktorý chcel dobyť. Prišiel na to, čo konkrétne sa chce naučiť, 
koho musí poznať a čo musí urobiť. Mal nadšenie, veril vo svoje schopnosti, no 
bola to práve jeho stratégia, ktorá mu pomohla tieto faktory využiť na maximum. 
Ronald Reagan vyvinul určité komunikačné stratégie, ktoré sústavne používa na to, 
aby dosiahol, čo chce. Každý úspešný zabávač, politik, rodič či zamestnávateľ vie, že 
na to, aby ste dosiahli úspech, nestačí zdroje iba vlastniť. Zdroje sa musia využívať 
tým najefektívnejším spôsobom. Stratégia spočíva v uvedomení si, že i ten najväčší 
talent a nadanie musia nájsť správnu cestu. Dvere môžete otvoriť tak, že na nich 
vylomíte zámok, alebo ich môžete otvoriť bez poškodenia tak, že k nim nájdete 
správny kľúč. O stratégiách, ktoré vedú k dokonalosti, si budeme hovoriť v kapitole 
sedem a osem.

Štvrtá vlastnosť: Systém hodnôt! Ak premýšľame o hodnotách, vďaka ktorým sa 
Amerika stala takou úžasnou krajinou, napadajú nám slová ako patriotizmus 
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a hrdosť, zmysel pre toleranciu a láska k slobode. Toto sú skutočné hodnoty, zá-
kladné, etické, morálne a praktické úsudky, ktoré nám slúžia na to, aby sme doká-
zali odlíšiť, na čom naozaj záleží a čo je pre nás naozaj dôležité. Hodnoty sú špeci-
fickým systémom viery v to, čo je pre nás správne a čo nesprávne. Sú to úsudky, na 
základe ktorých prehodnocujeme, čo dáva nášmu životu zmysel a čo nie. Mnoho 
ľudí nemá jasnú predstavu o tom, čo je pre nich dôležité. Často robia veci, z kto-
rých sú neskôr nešťastní, pretože si nie sú istí, či to, v čo podvedome veria, je pre 
nich a ich okolie správne. Ak sa pozrieme na všetky veľké úspechy, takmer vždy za 
nimi stoja ľudia, ktorí mali jasnú predstavu o tom, na čom skutočne záleží. Sú to ľu-
dia ako Ronald Reagan, John F. Kennedy, Martin Luther King jr., John Wayne alebo 
Jane Fonda. Každý z nich mal inú víziu, no predsa ich niečo spájalo, a to morálne 
hodnoty a vedomie toho, kto sú a prečo robia to, čo robia. Pochopenie hodnôt je 
jedným z najdôležitejších a najužitočnejších kľúčov k získaniu dokonalosti. Hod-
notám sa budeme venovať v osemnástej kapitole. 

Ako ste si už iste všimli, všetky tieto vlastnosti vychádzajú jedna z druhej a vzá-
jomne spolu úzko súvisia. Je nadšenie ovplyvňované vierou? Samozrejme, že je. Čím 
viac veríme v to, že môžeme niečo dosiahnuť, tým viac úsilia budeme vyvíjať pri do-
sahovaní svojich cieľov. Je viera sama osebe dostatočnou vlastnosťou na to, aby sme 
dosiahli dokonalosť? Je to dobrý začiatok, no ak veríte v to, že uvidíte východ slnka, 
ale vašou stratégiou bude rozbehnúť sa na západ, tak sa vám to podarí len ťažko. Sú 
naše stratégie úspechu ovplyvňované hodnotami, v ktoré veríme? Stavte sa, že áno. 
Ak si vaša stratégia vyžaduje, aby ste urobili niečo, čo je v rozpore s vašimi hodno-
tami a vierou v to, čo je podľa vás správne a čo nie, potom aj tá najlepšia stratégia 
stroskotá. Často to vidíme u ľudí, ktorí najprv dosiahnu svoj úspech, no neskôr ho 
sami sabotujú. Ich problém spočíva v tom, že majú vnútorný konflikt medzi tým, 
aké hodnoty vyznávajú, a tým, čo si vyžaduje ich stratégia.

A ten istý princíp platí aj pre ďalšie vlastnosti, ktoré sme si ešte neopísali a s kto-
rými predchádzajúce štyri úzko súvisia.

Piata vlastnosť: Energia! Energia môže mať podobu búrlivého a radostného nasade-
nia Brucea Springsteena alebo Tiny Turnerovej. Môže sa prejaviť v podnikateľskej 
dynamike Donalda Trumpa či Steva Jobsa. Inokedy ju vidíme ako vitalitu Ronalda 
Reagana alebo Katharine Hepburnovej. Nemôžeme smerovať k úspechu bez toho, 
aby sme do toho dali trošku života. Úspešní ľudia dokážu využiť každú šancu a dať 
jej potrebný tvar. Sú takmer posadnutí každodennými príležitosťami, akoby mali 
pocit, že každá z nich je posledná. Na tomto svete existuje mnoho ľudí, ktorým 
nechýba ani viera, ani nadšenie. Poznajú stratégie, ktorými chcú dosiahnuť úspech, 
a ich hodnoty sú silné a jasné, no jednoducho nemajú dostatok fyzickej vitality 
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nutnej na získanie toho, čo chcú. Veľké úspechy sú neoddeliteľné od fyzickej, inte-
lektuálnej a duševnej energie, ktorá nám umožňuje vyťažiť čo najviac z vlastností, 
ktorými disponujeme. V kapitolách deväť a desať sa naučíme využívať nástroje, kto-
ré nám pomôžu okamžite zlepšiť našu fyzickú energiu.

Šiesta vlastnosť: Schopnosť vytvárať väzby! Takmer všetci úspešní ľudia majú jednu 
neobyčajnú vlastnosť. Schopnosť vytvárať si väzby s inými ľuďmi, spájať sa s nimi 
a nachádzať si k nim cestu bez ohľadu na to, odkiaľ prichádzajú alebo v akého Boha 
veria. Samozrejme, že z času na čas sa vyskytne nejaký pomätený génius, ktorý 
príde s vynálezom, ktorým zmení celý svet. No ak tento génius strávi celý svoj život 
vo svojom osamelom dúpäti, bude úspešný len v tom, čo robí, no zlyhá vo všetkých 
ostatných oblastiach svojho života. Všetci najúspešnejší ľudia – ako sú kennedy-
ovci, kingovci, reaganovci, gándhíovci – majú schopnosť vytvárať si putá, ktoré 
ich spájajú s miliónmi iných ľudí. Najväčšie úspechy nenájdete niekde na javisku 
sveta. Nájdete ich v tých najhlbších zákutiach svojho srdca. Hlboko v nás cítime, 
že každý si potrebuje vytvárať dlhotrvajúce a vrúcne vzťahy s inými ľuďmi. Bez 
nich je každý úspech a každá dokonalosť bezcenná. O týchto väzbách si povieme 
v trinástej kapitole. 

Poslednou vlastnosťou je niečo, o čom sme už trošku hovorili.

Siedma vlastnosť: Schopnosť komunikovať! Komunikácia je podstatou celej tejto 
knihy. Spôsob našej komunikácie s inými ľuďmi, ako aj spôsob, akým komunikuje-
me sami so sebou, podstatne ovplyvňuje kvalitu nášho života. Úspešní ľudia sa nau-
čili, ako prijať každú výzvu, ktorú im život prináša, a komunikovať so sebou samým 
takým spôsobom, aby dosiahli zmenu, po ktorej túžia. Neúspešní jedinci akceptujú 
nepriazeň osudu ako niečo, čo obmedzuje ich možnosti. No ľudia, ktorí ovplyvňujú 
naše životy a našu kultúru, sú taktiež aj majstrami v komunikácii s inými ľuďmi. 
To, čo ich spája, je ich schopnosť presvedčiť iných o svojich víziách, požiadavkách, 
radosti či poslaní. Majstrovská schopnosť komunikácie je to, čo robí rodičov, umel-
cov, politikov či učiteľov nezabudnuteľnými. Takmer každá kapitola v tejto knihe 
sa tak či onak týka komunikácie, zmenšovaní priepastí, hľadania nových možností 
a prežívania nových vízií.

Prvá časť tejto knihy vás naučí, ako sa stať pánom svojej vlastnej mysle a svojho 
tela a nechať ich pracovať výkonnejšie ako kedykoľvek predtým. Budeme rozoberať 
faktory, ktoré ovplyvňujú spôsob, akým komunikujeme so sebou samým. V druhej 
časti budeme skúmať spôsoby, ktorými zistíte, čo naozaj od života chcete a ako mô-
žete efektívne komunikovať s inými ľuďmi. Okrem toho sa dozviete, ako predvídať 
správanie rôznych ľudí. Tretia časť tejto knihy sa vo všeobecnom a širšom meradle 
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bude zaoberať tým, ako reagujeme na rôzne podnety, čo nás motivuje a ako mô-
žeme zlepšiť naše medziľudské vzťahy. Rozoberieme aj vaše schopnosti, ktoré ste 
nadobudli, a to, ako sa stať vodcom.

Keď som začal písať túto knihu, mojím primárnym cieľom bolo napísať akúsi príruč-
ku o rozvoji ľudských schopností – knihu, ktorá by obsahovala tie najlepšie a naj-
novšie výsledky vedy, ktorá sa zaoberá zmenou ľudského správania. Chcel som vás 
vyzbrojiť schopnosťami a stratégiami, ktoré by vám umožnili zmeniť čokoľvek, čo 
by ste chceli, a to spôsobom, ktorý by bol rýchlejší ako kedykoľvek predtým. Chcel 
som pre vás vytvoriť možnosť, ako si okamžite zlepšiť život, a to veľmi konkrétnym 
spôsobom. Chcel som pre vás vytvoriť dielo, ku ktorému by ste sa neustále vracali 
a popri tom v ňom stále našli nejakú užitočnú radu pre svoj život. Uvedomujem 
si, že mnohé z tém, o ktorých budem rozprávať vo svojej knihe, by si zaslúžili mať 
samostatnú knihu. No napriek tomu som vám chcel poskytnúť všetky informácie 
v jednej jedinej knihe, ktorú by ste mohli využiť v akejkoľvek oblasti. Dúfam, že vám 
táto kniha bude nápomocná v každom prípade. 

Hneď ako som dokončil svoju poslednú stranu, poprosil som niektorých ľudí, aby 
si môj rukopis prečítali. Ich ohlasy boli veľmi pozitívne, až na jednu vec – niekoľko 
z nich mi povedalo: „Ale veď sú to vlastne dve knihy. Prečo ich nerozdelíš a nevydáš 
len jednu z nich? Tú druhú môžeš uviesť na trh až po roku ako pokračovanie tej 
prvej.“ Mojím cieľom však bolo poskytnúť vám, mojim čitateľom, čo najviac infor-
mácií v čo najkratšom možnom čase. Nechcel som vám ich dávkovať postupne. 
Napriek tomu ma znepokojovalo vedomie, že mnoho ľudí sa možno ani nedostane 
k tým častiam knihy, ktoré považujem za najdôležitejšie. Z niekoľkých štúdií som sa 
dozvedel, že len desať percent ľudí, ktorí si zakúpia knihu, sa dostane ďalej ako po 
koniec prvej kapitoly. Najskôr som týmto štatistikám nechcel veriť. Potom som si 
spomenul, že počet finančne nezávislých obyvateľov je menej ako tri percentá, me-
nej ako desať percent má jasne stanovené ciele, len tridsaťpäť percent amerických 
žien – a ešte menej mužov – sa cíti v dobrej fyzickej kondícii a že v mnohých štátoch 
sa každé druhé manželstvo končí rozvodom. Len naozaj veľmi malé percento ľudí 
žije život, po akom vždy túžili. Prečo? Pretože si to vyžaduje úsilie a sústredenú 
činnosť. 

Jedného dňa sa opýtali Bunkera Hunta, ropného miliardára z Texasu, čo by pora-
dil ľudom, ktorí sa chcú stať úspešnými. Povedal, že úspech je jednoduchá záležitosť. 
Najprv sa musíte rozhodnúť, čo konkrétne chcete, a potom si premyslíte, akú cenu 
ste za to ochotní zaplatiť – a potom ju zaplatíte. Pokiaľ tento druhý krok neurobíte, 
nikdy sa vám nepodarí dosiahnuť svoj cieľ. Rád nazývam tých, ktorí vedia, čo majú 
robiť, a sú za to ochotní zaplatiť, „menšinou, ktorá koná“ verzus „väčšina, ktorá 
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o tom len rozpráva“. Vyzývam vás, aby ste sa s týmto materiálom pohrali, všetko si 
pozorne prečítali, podelili sa s inými o to, čo ste sa naučili, a tešili sa z toho. 

V tejto kapitole som kládol dôraz na dôležitosť efektívneho ľudského konania. 
No existuje mnoho spôsobov, ako účinne niečo robiť. Väčšina z nich však do znač-
nej miery závisí od princípu pokusov a omylov. Mnoho ľudí, ktorí dosiahli skvelé 
úspechy, muselo znovu a znovu prispôsobovať a upravovať svoje činnosti, až kým 
nedosiahli stanovený cieľ. Princíp pokusov a omylov je fajn, ale má jednu jedinú 
nevýhodu: konzumuje príliš veľa nášho času, jediného zdroja, ktorého nikto z nás 
nemá nazvyš. 

Čo ak by existoval spôsob, ktorý by dokázal urýchliť proces vášho učenia sa? 
Čo ak by som vám ukázal, ako zvládnuť to, čo zvládli iní, úspešní ľudia, no v pod-
statne kratšom čase? Čo ak by ste sa počas niekoľkých minút mohli naučiť to, čo 
iným trvalo celé roky? Cesta k tomu všetkému vedie cez modelovanie. Je to spôsob 
presného napodobňovania úspechu iných ľudí. Čo oddeľuje úspešných ľudí od tých, 
ktorí o svojom úspechu zatiaľ len snívajú? 

Pokúsme sa to spoločne objaviť…


