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DigiPárty  Jirka Mazur a Andy Winson 

Proč a jak dosáhnout úspěchu 
 

Akce proběhla 8. dubna na mém BLOGU a její záznam je zde. Téma bylo 
skvělé a pěkně jsme to probrali. Díky všem za komentáře a příspěvky do 
diskuze. 

Tento krátký eBook pro vás shrnuje důležité myšlenky z webináře, 
ke kterým jste přispěli i vy! Tento eBook  posílám všem, kteří se aktivně 
připojili do diskuze k tématům webináře a odpověděli na soutěžní otázky. 
Ti další, kdo byli offline, mají tentokrát smůlu, eBook je malá odměna za AKCI 
. 

 Tvoříme a sdílíme společné myšlenky a know-how. 

 Jaké si to děláme, takové to máme! 

 Díky za vaši účast a aktivitu! 

 

Na DigiPárty jsem vyhlásil tyto otázky k tématu Proč a jak dosáhnout 
úspěchu: 

1) Co je pro Vás důležité v životě udělat pro úspěch a seberealizaci? 

2) Co způsobuje strach a jaké jsou hlavní překážky pro úspěchy v životě 
a v podnikání? 

3) Co můžeme udělat pro to, aby Váš život byl úspěšnější a lepší? 

 

Zároveň jsem vyhlásil malou soutěž o 3 cihličky investičního zlata s mým 
věnováním. Z DigiPárty jsme si tak udělali smysluplný online Workshop, 
abychom si jen tak planě nepovídali. Vaši aktivitu velmi oceňuji, je skvělé 
diskutovat a tvořit věci v mozkovém trustu lidí, kteří mají zájem věci měnit 
a jít dopředu.  

TO JE FAKT SKVĚLÉ! DÍKY A BLAHOPŘEJI VŠEM! 

Cihličky investičního zlata s mým věnováním rozdávám v rámci svého 
motivačního programu GoldWinner, jehož cílem je motivovat a inspirovat, 
více informací je v článku GoldWinner program. Inspirujte se . 

Jaký máte názor na Tři minuty videa, které mohou změnit váš život? Zajímá 
mě, co si o programu myslíte, napište mi! 
  

http://jirimazur.cz/digiparty-s-andy-winsonem/
http://jirimazur.cz/goldwinner-program/
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Hlavní témata DigiPárty s Andy Winsonem byla následující: 

Popovídali jsme si s Andym i s vámi o tom, proč a jak dosáhnout úspěchu. 
Andy je známý motivační speaker a kouč. V březnu a počátkem dubna 
otevíral pro zájemce svůj Klub Andyho Winsona. Řeší s přáteli i svými klienty 
transformační témata k úspěchu, k podnikání i k seberealizaci. Andy je skvělý 
společník a charismatický řečník a je to milý člověk i v soukromí. Jsem rád, 
že přijal účast na naší DigiPárty.  

V zásadě mi i Andy potvrzuje tezi, že to, nač myslíme, o čem přemýšlíme, 
nám rozhodujícím způsobem ovlivňuje náš život. Většina lidí touží alespoň 
v určitých etapách svého života po úspěchu a vlastní seberealizaci. Většina 
lidí to ale na cestě svým životem v určité fázi vzdá a někteří se potom 
programově těmto tématům následně i vyhýbají. Jistě takové lidi znáte i ve 
svém okolí. Frustrace z neúspěšného a promarněného života bývá hlavní 
příčinou nespokojenosti, často i s důsledkem zdravotních problémů. 

Otázkou je, jak nadefinovat úspěch a jak jej následně dosáhneme.  

A co se stane následně, až je úspěch dosažen? Které mety jsou ty finální? 
Problém vidím podobně v tom, jak jsme jej řešili již na minulé DigiPárty 
s Pavlem Říhou. Je to mimo jiné o návycích. Ale také je to o programech, 
které máme v hlavě, o hodnotách, které vyznáváme a sdílíme. Naprostá 
většina osudů 90 % lidí je tvořena prostředím, ve kterém tito lidé žijí. 
Pouze 10 % lidí se svému prostředí umí vzepřít a jdou vlastní cestou. Bohužel 
ta nemusí být vždy ta pravá. Jak tedy nadefinovat úspěch? Opravdu lidé touží 
být úspěšnými? 

Když jsme byli školou povinní, tak se úspěchy poměřovaly tím, jak jsme 
vynikali v dětských kolektivech a hrách. Nebo ve školních soutěžích. Mnozí 
naši spolužáci zakládali právě životní dráhu úspěšných sportovců, umělců či 
vědátorů. Mnoho z našich spolužáků inspirováno a motivováno rodiči a svým 
okolím, budovalo základy budoucí kariéry, se kterou bylo v jejich vědomí 
spojeno právě téma úspěchu. Opravdového úspěchu se ale dočkala jen malá 
část z nich. U většiny došlo časem k frustraci a deziluzi. 

Stejná nebo podobná očekávání jsme si pěstovali na střední či vysoké škole. 
Například kariéra a úspěchy v zaměstnání byly a jsou jistě motivem značné 
části populace. Proč je potom tak velké množství lidí s kariérou nespokojeno? 

Kde zůstávají sny, vize a plány? Proč jsou ubíjeny dennodenní realitou 
a vykrmovány rezignací, pofiderním životním stylem a k ničemu nevedoucí 
cestou? 
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Je zajímavé, kolik nesmyslů nám rodiče a zejména učitelé ve škole vtloukali 
do hlavy kolem pojmů motivací a úspěchu. Jak mohou k úspěchům 
motivovat učitelé, kteří sami nejsou úspěšní? Jak mohou k úspěchům 
inspirovat rodiče, příbuzní, přátelé... 80-90 % populace, které buď o úspěchu 
pouze sní, nebo na něj rezignovala? Můžeme získat třeba v hospodě nebo na 
odborové schůzi klíče k úspěchům? Legrační představa, viďte. A přece své 
životní cesty k potenciálním úspěchům řeší nepříliš úspěšných 80-90 % lidí 
s jinými neúspěšnými lidmi. Není to náhodou tak nějak dokolečka..? 

Ještě, že tady dnes máme ty kouče osobního rozvoje a spousty následování 
hodných inspirací v osudech a příbězích úspěšných lidí. 

Mnozí by je rádi následovali, ale pochopit koncept úspěchu je prostě těžké. 

Společnost kolem nás je z 90 % zaměřena na výkon a hodnoty, které 
eliminují individualitu a lidské potřeby úspěchu posouvají nebo dokonce 
zneužívají směrem, kde se prostě ty úspěchy nenachází. Pokud lidé 
podlehnou klamu, že honba za kariérou jim skutečně vylepší život, pokud 
lidé uvěří politikům, že se oni o ně postarají, či dokonce jim dají něco 
zadarmo, potom jsou na své cestě k úspěchu odsouzeni ke krysímu závodu 
a deziluzi. 

Měřítka pro úspěch jsou velmi individuální. 

Řekl bych, že co člověk, to jiné pojetí termínu "úspěch". Úspěch mnohdy 
souvisí s životní situací, ve které se nacházíme. Pokud se zlepší, je to úspěch. 
Úspěch souvisí se zdravím a fyzickou kondicí a energií, kterou disponujeme. 
Úspěch pro mnohé souvisí s dosahováním cílů, s budováním vlivu nebo 
s penězi. Pro úspěch můžeme mít různá měřítka a různé úhly pohledu. 
Podívejme se z toho úhlu pohledu, ke kterému vás chci inspirovat. 

Osobně za úspěch považuji nejen to, že jsem zdravý a mám skvělou rodinu 
a dělám práci a činnosti, které mě baví.  

Za úspěch považuji svou seberealizaci a to, 
že mohu pomáhat ostatním lidem v tom, co mě baví. 

Prostředkem je pro mě finanční svoboda a nezávislost. Mám rád to, 
co dělám, abych mohl dělat to, co dělám. Hezká slovní hříčka . 
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Co je to svoboda a nezávislost? 

Pravděpodobně většina z vás odpoví různě a většina odpovědí bude o snech 
a vizích, méně o realitě. Svoboda a nezávislost jsou obtížně uchopitelné 
pojmy. 80 až 90 % lidí vůbec netuší, že mohou být a že dokonce mají právo 
být svobodnými a že právě svoboda a nezávislost mohou být tím 
rozhodujícím prostředkem pro dosahování nejen úspěchů, ale i snů a vizí! 
A dosti lidí má tuto informaci, ale jaksi ji neumí vstřebat správně do hlavy. 
Je to dáno mimo jiné i těmi programy okolní společnosti a výchovy.  

Svoboda a nezávislost nejsou jen o penězích. Je to o postojích, o motivacích 
a o jednání každého jedince. Je to o přijetí odpovědnosti za vlastní osud 
a o vystoupení z komfortní zóny dosavadního života, který sice nemusí být 
tak úplně svobodný, ale za to může být třeba pohodlný a zdánlivě bez rizika. 

Jistě bude jiné pojetí svobody a nezávislosti u lidí bez práce, u zaměstnanců 
a jiné u živnostníků, podnikatelů či investorů. Získání zvýšené míry svobody 
souvisí s mírou ochoty jít do rizika a nejistoty pro mnoho lidí, kteří jdou na 
své, nebo dokonce uvažují o podnikání třeba na burze. To je již o odvaze 
a o tom, vzepřít se konvenčním klišé, kterými je mozek zpracováván okolím. 
Společnost a okolí totiž moc ty svobodně a nezávisle uvažující jedince moc 
nemusí. Jsou totiž odlišní . 

Svoboda a nezávislost nejsou pro každého.  

Nebo spíše naopak, pouze málo lidí o těchto pojmech vůbec přemýšlí. 
80-90 % lidí raději řekne, není to pro mě, to se mě netýká. Nemám čas, 
prostor, možnosti. Výmluvy, nepochopení nebo nedostatek představivosti. 
Na druhé straně je to pro 5-10 % lidí výzva. Věřím, že finanční svoboda 
a nezávislost je výzva i pro vás, pokud jste se zajímali o mou DigiPárty 
s Andym. 

Jistě je pravdou, že tato témata jdou mimo zájem 80-90 % lidí.                       
Jste výjimeční, patříte mezi oněch 10 % . 

Jsem si vědom, že psát o penězích a finanční svobodě, když se většina lidí 
musí poměrně náročně otáčet, aby slušně přežili, může být troufalé. 
Na druhé straně si myslím podle reakcí většiny z vás, že DigiPárty na mém 
blogu sledují převážně lidé, kteří mají tyto záležitosti již vyřešené a jen hledají 
další inspirace. Nebo se o ně zajímají lidé, kteří právě přemýšlí o tom, 
jak opustit komfortní zónu pofiderních jistot a hledají inspirace a návody, 
jak to dělá těch 5 až 10 % úspěšných lidí kolem. 
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Pravidlo 80/20 resp. 90/10 je neúprosné a na druhé straně spravedlivé. 
Lidé mají to, nač myslí. Lidé se mají tak, jak uvažují o věcech a jak jednají. 
Pokud si myslí, že peníze nejsou důležité, potom je většinou nemají. Takže ty 
penízky a možnosti s nimi spojené jednoduše putují k oněm 5 až 10 % lidí, 
co mají menšinový názor. Pro pár procent lidí peníze prostě důležité jsou, 
nemají problém s tím to říct. Má to své důvody. Například to, jak myslíte, 
či to, co říkáte, se prostě stane.  

Jak své myšlení prodáte směrem ven, 
tak dostanete výsledky směrem dovnitř! 

A je tu ještě Pravidlo 80/20, které v tomto případě funguje zcela spolehlivě. 
80 % věcí, projektů a hodnot vytváříme ve 20 % času, který těmto procesům 
věnujeme. A ten zbytek je třeba právě na další seberealizaci a méně 
produktivní trávení času. Pro mě je důležité udělat vždy ten krok nebo 
krůček, třeba i to malé posunutí, abych svůj aktuální projekt nebo snažení 
posunul k cíli. Třeba jen něco napsat... 

A potom je zde ještě burza, která v mém případě zabírá někdy 40, jindy jen 
5 až 10 % mého času. Je to nejen o momentálním mentálním nastavení, ale i o 
tom, že pro obchodování na burze je prostě méně než 20 % času vhodnějšího 
než zbylých 80 %. O tom si například budeme povídat v online kurzu Hrajeme 
si na burze, jehož znovuotevření na léto 2014 chystám na přelomu května - 
června. 

Pochopíte-li tedy, že 80-90 % veškerých hodnot, peněz a smysluplných věcí 
vytváříte v 10 až 20 % času a máte-li pro obchodování na burze vhodný časový 
prostor dalších 10 až 20 % času, potom je jasné, že na další méně produktivní 
činnosti je prostě času dosti. 

Takto ale nemůže asi uvažovat zaměstnanec, nebo živnostník, který prostě 
má své pracovní povinnosti, pracovní dobu nebo čas a svobodu na příděl.  
To je opravdu pouze pro podnikatele a investory, to si řekněme na rovinu. 
K tomu vás chci inspirovat a motivovat, pokud na to stačí kapacita vašeho 
myšlení a pokud jsou vaše motivace nasměrované k finanční svobodě 
a nezávislosti. To jsou opravdu témata jen pro cca 5 až 10 % populace. 
Tak doufám, že vydržíte! 

Myslím, že je to jasné. Úspěch souvisí s koncentrací kolem Pravidla 
90/10. 
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Pravidlo 80/20, resp. 90/10 v koncentrované formě, má jasné poselství, 
v jehož důsledku je menšina lidí více úspěšná než většina. A právě pro tuto 
absolutní menšinu píšu své články a zvu je do hry, zvané podnikání nebo 
BURZA. 

Víte, že 

 10 % lidí vydělává více než 90 % všech peněz a vlastní 90 % všech aktiv 
na světě? 

 10 % lidí vydělává na burze 90 % peněz ostatních? 
 

Víte, že pouze 

 10 % z oněch 10 % lidí, kteří podnikají, jsou ti, kteří jsou opravdu bohatí 
a finančně nezávislí? Dejme tomu, že v populaci Česka to vychází na 
takových cca 100 tisíc lidí. Je to hodně, nebo málo? Patříte mezi ně? 
Nebo mezi ně míříte? Skutečně chcete, nebo jen sníte? 

 

Víte, že pouze  

 20 % z výše uvedeného vzorku patří mezi eurové milionáře? To už asi 
provokuji . Ale je to prostě tak. Je to spravedlivé? Má smysl řešit 
spravedlnost, nebo je lépe soustřeďovat se na AKCE, jak se mezi 
skutečně bohaté a úspěšné lidi dostat? 

Úspěch si musíte definovat sami. 

Bude-li definice vašeho úspěchu snáze dosažitelná, budou výsledky rychlejší 
a společensky obvyklejší. Budou-li vaše sny a vize smělejší, mohou být vaše 
individuální úspěchy významnější a pro některé lidi z říše snů. Některé budou 
inspirovat, u jiných bude převládat závist a zášť. Pamatujte, že váš úspěch je 
především pouze váš. 

Abyste svých úspěchů dosáhli, musíte si je umět nadefinovat. A musíte tak 
učinit sami a ze své svobodné vůle. Vaše sny a vize musí odrážet skutečně to, 
po čem toužíte vy, nikoliv po čem touží lidé ve vašem okolí. Jedině tak budou 
potom tyto úspěchy vaše. Pokud se budete snažit být úspěšní podle měřítek 
jiných lidí, úspěchu nedosáhnete. 

Také by mělo být jasné, co je úspěch. Zdali naplněný život, super zdraví, 
super vztah, seberealizace či peníze. Nebo nejlépe vše z toho. Žádná 
skromnost. Skromnost je často jen projevem nízké sebedůvěry a strachu! 
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Své sny a vize musíte dostat zevnitř ven. Ale z venku dovnitř nesmíte 
přijímat nic, co by vaše sny a vize ničilo. Je to právě o míře svobody 
a nezávislosti, kterou jste schopni chápat a přijímat. Mnoho lidí prostě má 
raději více to pohodlí, nežli svobodu. Potom ale musí mít ty ambice na 
úspěchy prostě menší. Jistě se mohou radovat i z malých věcí, ale... 

Podíváte-li se na příběhy úspěšných lidí v nejrůznějších sférách a oborech, 
potom u 90 % z nich musíte vnímat právě to celkem intenzívní pojetí osobní 
nezávislosti a svobody. Prostě závislí lidé budou raději o úspěších jiných lidí 
číst v tisku a koukat na hloupé pořady o VIP v televizi, ale nebudou mít 
odvahu zvednout zadek a jít za svým snem. 

Tady vám na závěr prozradím jednu úvahu, možná jedno 
z TAJEMSTVÍ mysli bohatých osob. 

Většina lidí si myslí, že musí být úspěšnější a že musí třeba vydělávat více 
peněz právě proto, aby byli svobodní a nezávislí. Také se snaží být úspěšní, 
aby se zavděčili jiným lidem. Jsou tou myšlenkou i posedlí a právě proto 
hodně pracují, ženou se za kariérou, budují a paradoxně zvyšují své závislosti 
na všem kolem sebe. Znám hodně podnikajících lidí, kteří jsou relativně 
úspěšní, a přesto jsou otroky systému, ve kterém žijí nebo který dokonce 
budují! Hodně lidí si v rámci honby za úspěchy vybuduje zlatou klec osobní 
nesvobody a totální závislosti právě třeba na úspěchu a penězích. Cítíte ten 
paradox? 

Je to právě opačně, vážení: 

Nejdříve musíte být svobodni a nezávislí právě proto, 
abyste mohli budovat svůj sen a své vize. 

A musíte mít NÁVYK si svou svobodu a nezávislost hlídat, jako oko v hlavě! 
Svoboda a nezávislost je stav, který umožňuje dosahovat nejen úspěchů 
materiálních, ale také úspěchů v osobní seberealizaci. A není to stav 
konečný. Že jako dosáhnete nějakého definovaného úspěchu a potom 
hodíte nohy na stůl a řeknete "hotovo". A co potom? 

Takže nejdříve je třeba se dostat do stavu osobní svobody a nezávislosti 
a potom lze rozpohybovat sny a vize. Opačně to nefunguje. Budete-li se za 
něčím honit a doufat, že se následně ta svoboda a nezávislost dostaví, 
pravděpodobně se tak nikdy nestane. A pokud vaše úspěchy nebudou 
výsledkem vašich snů a vizí, ale budou výsledkem přání jiných lidí, potom ty 
pocity z úspěchů budou velmi dočasné. 
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Osobní rozvoj a úspěch. 

Osobní rozvoj - nemám moc rád tento termín. Dnes je doba, kdy se to hemží 
kouči osobního rozvoje a nejrůznějšími šarlatány a prodejci "zázraků". 
Termín osobní rozvoj je rozpliznut do nicneříkající esoteriky, léčitelství či 
oblasti zázraků. A jindy k sebemotivaci, k přeprogramovávání se, 
k následování někoho, něčeho.. Fakt to moc nemusím.  

Zvláště, když vidím ty davy bláznů s igelitkami, 
jak otevírají své peněženky nejrůznějším slibotechnám. 

Je snazší něčemu nebo někomu věřit, než pro to udělat akci a opustit 
komfortní zónu. 

Osobně se také rád učím a inspiruji. Ale výhradně od úspěšných lidí 
s prokazatelnými výsledky, inspirujícím životním příběhem a s hodnotami, 
které mohu sdílet. Andy je jeden z nich a potom je jich ještě několik.. Znáte 
je, prolínají se mým digitálním světem, jehož část spolu sdílíme. 

OK, klidně se osobně rozvíjejte. Ale to bude mít smysl pouze tehdy, když 
přijmete za svůj stav osobní svobody a nezávislosti. Což znamená často 
těžkosti. Znamená to neposlouchat autority a nerespektovat konvence 
společnosti. Znamená to vzít odpovědnost do svých rukou. Znamená to 
dělat to, co mě baví a být tím užitečný ostatním lidem.  

Svoboda znamená odpovědnost a nutnost používání vlastní hlavy. 

Úspěch vzešlý z cest k osobní svobodě a nezávislosti není pro každého. 
Naopak, je to dejme tomu tak pro 5-10 % populace. Máte dobře nakročeno! 
Je to o vašem rozhodnutí, zdali se necháte inspirovat, zdali jste motivovaní 
a odhodlání. Svoboda a nezávislost je stav. Úspěch je výsledkem vášně. 
Proto, co děláte, musíte mít nasazení a vášeň. Musíte věci dělat nejlépe, jak 
umíte. S nasazením a se spalující touhou. Musíte svou posedlostí ke své cestě 
nakazit své okolí, musíte se umět prodat. Pokud vám vaše okolí uvěří, 
pomůže vám na cestě k vytouženému úspěchu. 

Tak to by mohlo pro dnešek stačit k tématu Jak a proč být 
úspěšný, co říkáte? 
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Díky za pozornost, účast a sdílení a zvu vás do dalších akcí! 

 

Jen poznámka na závěr:  Cihlička investičního zlata z DigiPárty s Andym 
putuje k těmto účastníkům:  

Adam Valent  

Richard Krigler 

Alojz Šutý 

 

Ke každé cihličce je přiložen speciální certifikát, se svým vlastním číslem. 
V  textu mimo jiné stojí: 

Váš slitek investičního zlata ARGOR-HERAEUS o váze 1 gram 

 s ryzostí 999,9/1000 Au, kategorie Fine Gold, má číslo XXXXXX. 
 

Inspiruje vás program GoldWinner? Buďte aktivní a sdílejte své cesty 
k finanční svobodě spolu s námi! Napištééé mííí . Je to jednoduché! 

 

Uprostřed Středozemního moře na lodi MSC Splendida. 

10. května 2014 

 

Děkuji vám za pozornost! 

 

Jirka Mazur 

Rozdávám zlato a učím lidi na cestách k finanční svobodě..! 

Program GoldWinner, DigiPárty, WinTraders, Hrajeme si na burze a další 
inspirace pro vás . 

 

Napište mi na jiri@wintraders.com nebo přímo do komentářů pod 
DigiPárty nebo pod program GoldWinner !!! 
  

mailto:jiri@wintraders.com
http://jirimazur.cz/digiparty-s-andy-winsonem/
http://jirimazur.cz/goldwinner-program/
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Podívejte se na své názory a na názory kolegů a kolegyň k tématu! Je to 
zlatý poklad pro sdílení know-how, které budujeme společně, inspirujte se 
navzájem! 

Zpracované komentáře k tématu od účastníků Digipárty 
v rámci online Workshopu: 

Otázky: 
1) Co je pro Vás důležité v životě udělat pro úspěch a seberealizaci? 
2) Co způsobuje strach a jaké jsou hlavní překážky pro úspěchy v životě 

a v podnikání? 
3) Co můžeme udělat pro to, aby Váš život byl úspěšnější a lepší? 

1. Marek Frnka  
1. Žít v souladu se svými vnitřními Hodnotami. „Úspěch je věrnost 

Cíli“…Cílů nesmí být moc najednou a potřebuji čas od času revidovat 
prioritu svých cílů, a zda je opravdu chci, nebo je chce spíš mé okolí. 

2. Strach neovládaný paralyzuje a člověk nejde do akce. Kontrolovaný 
strach je dle mého názoru potřeba aby nás držel trochu zpět před 
ukvapeností, a člověk bere v úvahu varovné kontrolky, kde minule 
selhal, aby zvolil jiné, lepší řešení a postup. Lépe se učit chybami 
druhých než vlastními, ale bez chyb to prostě nejde. 

3. Celoživotní učení se. 

2. Róbert Burian  
1. Pre sebarealizáciu a úspech potrebujem získať slobodu, to je pre mňa 

najhlavnejšie. Takže mojim úspechom bude nezávislosť. 
2. Myslím že sa ľudia boja vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a pretrpieť 

trochu nepohodlia aby potom dosiahla vytúžený úspech. 
3. Neustále sa vzdelávať a učiť sa od profíkov z oblasti a nie teoreticky 

vzdelaných ľudí bez praxe, ale hlavne stále napredovať vo svojich 
snoch a plánoch. 

3. Mária Naďová  
1. V prvom rade začať konať a nestrachovať sa o to či už vieme dosť, 

cesta nás naučí všetko čo potrebujeme. 
2. Mnohý sa boja aj samotného úspechu, asi majú zlé programy z detstva 

a to ich brzdí. 
3. Neustále kráčať dopredu, každý deň prekonať samú seba. 
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4. Zuzana Naďová  
1. Žiť život tak aby som nič neľutovala. 
2. Ľudia sú dneska pohodlný a zvyknutý že všetko majú hneď, potom keď 

vidia že musia na niečom pracovať dlhšie aby boli úspešný tak sa 
zľaknú, je to niečo nové a nepríjemné. 

3. Nerobiť to čo robí väčšina ľudí, lebo väčšina je priemer. 

5. Kamil Jeroným Pálka 
1. Zbavit se myšlenek, že nic nedokážu, že jsem budižkničemu a svůj 

zažitý stereotyp. 
2. Můj pocit z toho, že to nedopadne dobře, že zkrachuji. 
3. Zbavit se lidí, kteří se nám snaží namluvit, že to nedokážeme, změnit 

své myšlení a najít odvahu vykročit ze svého pohodlí do nejistoty. 

6. Janka  
1. Pre mňa je najdôležitejšia sloboda v rozhodovanie. 
2. Strach spôsobuje , že ľudia sa boja vystúpiť z komfortnej zóny 

a prekonať samy seba. 
3. Neustále sa vzdelávať a ísť do akcie . 

7. Henrich Paulík  
1. Žiť naplnený život, nemusím byť milionár alebo playboy ale nechcem 

žiť z ruky do úst, chcem si život užívať plnými dúškami. 
2. Najväčšia prekážka je keď si ľudia neveria, nikdy ich nikto nenaučil že 

sú jedinečný a úžasný a potom sa boja robiť niečo pre seba a snažia sa 
splynúť s davom, jednoznačne chyba systému. 

3. Stanoviť si plán a potom ho začať napĺňať. Nevzdať sa keď sa niečo 
nepodarí ale nájsť riešenie a pokračovať ďalej. Až do úspešného 
konca. 

8. Eva 
1. Pro mne je důležité zbavit se strachů a vnitřního programu, který mi 

neustále opakuje: „Jsi úplně nemožná – neschopná. To nezvládneš“. 
Potřebuji se zbavit tohoto programu a vytvořit si zdravé sebevědomí. 

2. Co způsobuje strach, vím velmi dobře. Nyní, když jsem se s tím začala 
skutečně zabývat, jsem pochopila, že jsem plná strachů a ty mne 
limitují ve veškerých mých činnostech a prakticky mne odeženou od 
jakéhokoliv úspěchu. A pokud se úspěch přes to všechno dostaví, tak si 
jej ani neužiji. Můj vnitřní program mne prostě ujistí, že jsem pouze 
splnila svou povinnost a že to ani nestojí za řeč. 
Strachy v přítomnosti takovýchto vnitřních programů jsou hrobaři 
jakéhokoliv úspěchu – jak v životě, tak v podnikání. 
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3. Myslím, že nyní mi velkou naději ukázala videa Andyho Winsona. 
Prostě potřebuji zapracovat na vnitřním naprogramování, změnit svoji 
osobnost, změnit identitu. Teď už jsem to pochopila a jsem ráda, že 
jsem takto prohlédla. Trvalo mi to mnoho let ... 

9. Zdeněk Popelka 
1. Sladit své vnitřní hodnoty, aby byly v souladu s mým jednáním, 

vystupováním. 
2. Strach způsobuje ztráta víry v sebe, ve své schopnosti. Soustředění na 

problém, nedostatek ne na dostatek, důvod, PROČ. 
3. Pokračovat v tom co děláte. Předávat nám, učit nás zvyky úspěšných, 

techniky jak staré zvyky změnit a naučit se zvyky NOVÉ, které nás 
osvobodí. 

10. Ladislav 
1. Zmenu k lepšiemu. Myslím osobnostnú zmenu. 
2. Strach z neúspechu. Jeho prekonávanie nesprávne, či vôbec. 
3. Pracovať na svojom osobnom rozvoji. 

11. Lukáš Piršel 
1. učit se od nejlepších, mít osobní rozvoj jako životní styl, poznat sám 

sebe a žít to.. 
2. strach nás nesmí zablokovat, zastavit akci, udělat z nás oběť, musíme 

ho přetavit v energii, udělat z něj přítele, další překážka je vytváření si 
domněnek 

3. pracovat se svou myslí ale i podvědomím, často jsme sami sobě 
největším blokem v úspěchu 

12. Richard HÉDL 
1. Nejdříve je nutné si uvědomit a vědět proč chce člověk být úspěšný 

a následně se rozhodnout a jít si za tím. 
2. Strach způsobuje nejistota, kterou má v sobě každý zakódovaný od 

dětství. A největší překážkou je právě onen strach z neznáma. Dále 
vzdání se svého cíle(ů). 

3. Mít zájem o osobní rozvoj, vzdělávání a s tím souvisí i být otevřený 
k novým věcem. 

13. Jaroslav 
1. akcia, motivovať sám seba, 
2. myslenie, hlava, prekážkou je môj postoj 
3. celoživotné vzdelávanie, investovanie do seba 
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14. Adam Valent 
1. Veriť v samého seba, mat podporu od okolia 
2. Strach spôsobuje pripútanie človeka k zabehaným aktivitám / spôsobu 

života. Hlavnou prekážkou pre dosiahnutie úspechu je strach zo 
zlyhania. Hlavnou prekážkou pre úspech v podnikaní je nedostatok 
informácií pre začínajúcich podnikateľov. 

3. Nebyť nikdy spokojný so samým sebou a snažiť sa posunúť neustále 
vpred. 

15. Emil Mitvalský 
1. přesvědčit své já o nutnosti změnit svůj život 
2. vystoupit z komfortní zóny 
3. učit se od nejlepších v daném oboru doma i v zahraničí 

16. Štěpánka Bendová 
1. Stanovit si reálné cíle, a následně jít do „akce“. 
2. Špatné naprogramování v nás samotných, je třeba na tomto pracovat 

a přeprogramovat . 
3. Vzděláváni se/seberealizace 

17. Eva 
1. Změnit svoje dosavadní myšlení, a zbavit se dojmu, že úspěch se 

neodpouští, nebát se jít do akce, do změny. 
2. U mě osobně to je strach znovu vstoupit do stejné řeky, jelikož jsem 

jednou již podnikala a nevyšlo mi to, ale pokud bych to brala 
všeobecně, myslím si, že překážky způsobuje strach z úspěchu, lidi jsou 
sešněrovaní předsudky společnosti, že bohatství a úspěch je špatný 
a že si to nezasloužíme. 

3. Stále se vzdělávat, jít dopředu, nechat si poradit od úspěšných 
a zkušenějších a tyto rady pak aplikovat do svého života, všechny 
„hnidopichy“ nechat tam, kde chtějí být a jít za svým snem, za svým 
cílem. 

18. Daniela 
1. Pracovat na sobě, vzdělávat se a inspirovat se…pro seberealizaci je to 

určitě svoboda a nezávislost. 
2. Strach je jeden z našich největších nepřátel a energie, která nás 

víceméně jen omezuje, a je to právě strach a také nízké sebevědomí, 
které jsou největšími překážkami pro úspěch v životě i podnikání. 

3. Pracovat na sobě a každý den udělat něco, co nás k úspěchu přiblíží 
nebo co náš úspěch zvětší, povznese. 
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19. Josef Paláček 
1. Najít si cíl a potom cestu k němu. 
2. Strach, ten způsobuje ten červík, co bydlí v hlavě a podle okolností 

roste. A většinou mu k růstu pomáhají lidé, kteří mi nejsou ničím 
užiteční a jen živí toho červa. 

3. Dát návod jak lépe plánovat. 

20. Kateřina Bálková 
1. Vzdělávat se a inspirovat se od zkušenějších. 
2. Strach dle mého názoru způsobuje nejistota a největší překážkou je 

právě zmíněný strach z neznáma a z neúspěchu. 
3. Najít důvod, proč být úspěšný a učinit změnu, jít do akce. 

21. Jitřenka 
1. Pro úspěch chci udělat právě tolik, abych měla čas i pro sebe a také 

aby mě čas strávený dosažením úspěchu naplňoval, stejně jako čas pro 
sebe. 

2. Strach „nejsem dost dobrá“ velmi brzdí a první krok je si ho uvědomit 
(má spoustu odnoží)a pak se začít mít rád a nalézt sebe-vědomí. Hlavní 
překážkou v úspěchu je negativní vztah sám k sobě. 

3. Sdílet s námi zážitky a zkušenosti a být inspirací pro cestu životem 
každého z nás, stejně jako každý z nás je určitě inspirací pro Vás. 

22. Štefan Strigáč 
1. Zbaviť sa zóny pohodlia a učiť sa nové veci. 
2. Začnem od konca otázky čo sú prekážky pre úspech a podnikanie, 

myslím si že je to strach. Strach z neúspechu, alebo naopak z úspechu 
nie každý človek zvládne úspech a možno rýchly úspech viac človeku 
uškodí. Strach môže vznikať aj z obáv z finančnej straty. 

3. Nerozmýšľať nad neúspechom, zbaviť sa negatívnych myšlienok a učiť 
sa, učiť sa a pretaviť to do praxe. 

23. Jaroslav Štětina 
1. Vytvořit si stabilní pasivní příjem. Získat finanční svobodu dělat co mě 

baví a naplňuje. 
2. Nízká sebedůvěra, nevhodné programy v přijímání peněz a bohatství. 
3. Vzdělávat se od nejlepších, inspirovat se jít do akce. Přátelit se a stýkat 

se nejúspěšnějšími lidmi. Žít podle Paretova pravidla 80/20. 

24. Pavel Navrátil 
1. Pre mňa je dôležité k dosiahnutiu úspechu vyselektovať si priority, 

pretože som činný vo veľa činnostiach. To berie čas a energiu. Nedarí 
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sa mi vyselektovať tú naj a upriamiť sa na jediný cieľ a v tej sa 
realizovať. 

2. Strach, podľa mňa štartuje „šotka“ a človek váha ísť do akcie. 
Spôsobuje stagnáciu, človek volí cestu najmenšieho odporu. To je tá 
cesta pohodlnosti. 

3. Ja si volím cestu stáleho učenia sa. Každý máme nejaký vzor. Začal som 
EAP Davida Kirša a tým sa spúšťa lavína. Hovorí sa, že priťahuješ to, 
čím si. V tomto období si priťahujem tých, ktorý už skúsenosti majú. 

25. Jozef Paciga 
1. Chcem sa stať finančne nezávislý, slobodný. 
2. Neistota, strach z neúspechu, zo zlyhania, hlavné prekážky pre úspech 

sú nerozhodnosť, malá vytrvalosť, robiť správne veci v správny čas, 
nedostatok vnútornej motivácie, skutočné poznanie seba samého,… 

3.  Ako zmeniť staré vzorce myslenia. 

26. Alojz Šutý 
1. Prekonať svoje strachy, vrátiť sa zo starých programov k programom 

môjho detstva – a ísť si za svojím JA – čo ja chcem… aké je moje 
poslanie tu na Zemi. 

2. Naučené, zabehané zlozvyky – staré programy s prostredia v ktorom 
sa nachádzam. Čo povie moje okolie… proste nerozumiem sebe… 
neriešim svoje potreby. 

3. Učiť sa od najlepších… a prekonávať svoje strachy…  tešiť sa zo 
života . 

27. Iva 
1. Radovat se z každého dne a sdílet své zkušenosti. 
2. Strach je nejhorší rádce. 
3. Být zároveň učitelem i žákem. 

28. Daniela 
1. Nájsť to, v čom by som mohla podnikať, aby ma to bavilo a bola by 

som úspešná. 
2. Strach ľudí obmedzuje, spôsobuje ustrnutie na jednom mieste. 
3. Robiť zaujímavé vzdelávacie webináre a rôzne vzdelávacie aktivity, 

ktoré by nás veľa naučili a dali nám príklad, ako pracovať na sebe, 
odvahu pustiť sa do niečoho nového. 
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29. Alena Anna 
1. V průběhu života jsem dosáhla poznání kdo jsem, jaký je můj cíl, a jaká 

je moje životní vize – proč jsem se narodila zrovna v daném časovém 
okamžiku a na daném geografickém místě. 

2. Pochopila jsem, že strach a překážky si přitahuji já sama, pokud nejsem 
plně ve vědomé/intuitivní synergii se všemi složkami své osobnosti. 

3. Dle mé životní zkušenosti je úspěch a harmonie v životě přímo úměrný 
k mé schopnosti, chuti a radosti se celoživotně vzdělávat, jít s daným 
celosvětovým děním a chápáním, proč se tak děje a dále je to 
finanční/materiální strategie a správný náhled na seberealizaci svých 
životních cílů jako svobodné bytosti a ve vztahu k ostatním lidem – 
rovnováha v dávání a přijímání. 

30. Pavel Koníř 
1. Necítím se vyloženě neúspěšný, jelikož však v současné době mám 

rozjetých několik projektů a cítím, že je jich moc, stojím před úkolem 
vybrat z nich jen některé a na ně se naplno zaměřit. Určitě jeden z nich 
bude souviset i s využitím webu k podnikání. 

2. Strach nám brání pokračovat, anebo vůbec začít, budu-li od začátku 
myslet na neúspěch, asi se pak opravdu neúspěch dostaví. Mít respekt 
a analyzovat rizika je přirozené, přelije-li se to do strachu, je to 
problém. 

3. Realizovat bod 1., stanovit si jasný a konkrétní a měřitelný cíl a časový 
horizont jeho dosažení. 

31. Mária 
1. Rozhodnúť sa a nepochybovať 
2. Strach spôsobuje neistota s tým spojená a hlavne, že je to niečo nové, 

čo som nikdy nerobila a ani nikto z mojej rodiny 
3. Neustále sa zlepšovať v osobnom živote, profesii, prekonávať strach, 

sám seba, svoje doterajšie stereotypy 

32. Mirka Muchová 
1. pro mě v současné době vykročit ze své komfortní zóny, jistoty 

a hlavně překonat předsudky a strach z reakce okolí 
2. strach může být z neúspěchu, ze selhání, z reakce okolí, z vlastní 

nedostatečnosti, ale také z úspěchu a tím souvisí změně v životě. 
Hlavní překážka je zaběhlý způsob myšlení a neochota ho změnit. 

3. motivovat se navzájem, pracovat na sobě, vzdělávat se, neuhýbat 
překážkám ale brát je jako výzvy, nenechat se odradit dílčími 
neúspěchy 
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33. Martin 
1. Splnit si své sny 
2. Naše přesvědčení. Něco pro to udělat 
3. Začít jednat a plnit své cíle 

34. Dalibor Gavelčík 
1. Neztratit sám před sebou úctu a respekt, to znamená, nejdu jenom za 

financemi a ziskem, jako takovým, ale to, aby to se mnou rezonovalo, 
a čemu věřím. 

2. Strach je překážkou správného rozhodnutí a zatemní Vám myšlení 
a rozhodnutí. Překážky v podnikání – bránit se rozvoji, jak firmy tak 
sebe, bránit se inovacím, spolupráce, bránit se občasného risku 

3. Mít odvahu, jít si za svým, ale ne za každou cenu, umět se zastavit 
a zhodnotit, zda jdu správným směrem a zda je můj původně vytčený 
cíl, stále mým cílem 

35. Michal 
1. především najít vhodnou myšlenku a cíl na realizaci 
2. jsou to podle mě především nezkušenosti, a podceňování se. Dále také 

je důležitá podpora rodiny či přátel, pokud není, člověk může 
upadnout do depresí 

3. věnovat mi chvíli času na pochopení obchodování na burze, vysvětlit 
mi nějaký ziskový systém na obchodování na e-mini trzích případně na 
forexu. 

36. Roman 
1. Pro mne bude životním úspěchem, pokud budu schopen zajistit svým 

dětem ten nejlepší start do života. To je kvalitní vzdělání a hlavně 
pozitivně vedená výchova, vychovat sebevědomé lidi, kteří budou 
úspěšní v plnění svých cílů a jednoho dne mi řeknou „děkuji ti, táto, co 
jsi pro nás udělal“. Pro mne osobně bude úspěch dosáhnout finanční 
nezávislosti, 100.000,- Kč měsíčně je pro mne první větší úspěch ;-) 
Peníze mohou představovat svobodu, v papírové podobě, kterou 
můžeme převtělit do něčeho reálného. 

2. Strach je způsoben neznalostí vnějšího prostředí, je to ochrana před 
vnějším světem vyplývající z neznalosti. Rovněž je to jakási reakce 
mysli (a těla) na nebezpečí, pramenící z negativních vzpomínek. Hlavní 
překážkou úspěchu v čemkoli je strach a neuvědomění si své 
neznalosti. 

3. Pro to, abych byl úspěšnější, je nutné stanovit si dosažitelné cíle a dělat 
maximum pro jejich realizaci. Rovněž se neustále vzdělávat a snažit se 
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vidět realitu nezúženě, z různých úhlů, které nám dovolí získat 
potřebný nadhled a spokojenost. 

37. Karla Pospíšilová 
1. Najít a rozhodnout se kým se chci stát, kým chci být. 
2. Jako největší překážku pro úspěch v životě vidím strach jít do akce. 
3. Můžete pomoci v uvědomění si, kdo jsem. 

38. Radomír Huňačka 
1. Naplno sa venovať tomu čo nás napĺňa a zdokonaľovať sa v tom – 

rozhodnosť. 
2. strach spôsobuje obavu z neúspechu – strach patrí medzi hlavné 

prekážky pre úspech v živote a podnikaní. 
3. Nepoznám žiadnu inú firmu ktorá robí viac ako vy. Viete motivovať, 

som z toho nadšený a som Vám za to vďačný. 

39. Honza Š. 
1. Změnit způsob myšlení – začít myslet pozitivně, vymanit se 

z mantinelů. 
2. Strach můžou způsobit dosavadní záporné zkušenosti. A právě strach 

je hlavní překážkou. Vedle toho také ještě pohodlnost – neochota 
vystoupit ze své zóny komfortu. 

3. Rozhodnout se a začít konat. 

40. Richard Krigler 
1. nenechat se odradit překážkami a neúspěchy na cestě za svým cílem 
2. strach způsobuje nejistota výsledku některých našich činů a změn 
3. permanentní vzdělávání, mít oči otevřené, nebát se a nekrást 

41. Iva Kabeláčová 
1. Chci si vybudovat pasivní příjem, abych si mohla hrát na burze. 
2. Strach z neúspěchu mi dosud přinesl pouze neúspěch. 
3. Nebát se a jít do změny. 

42. Josef Kozina 
1. Odpoutat se od zaběhlého stylu života, negativních návyků a najít 

cestu ke změně a vytrvat. Určit si cíl a postupně si jej plnit krok za 
krokem. 

2. Strach je s toho že ta změna životního stylu nevyjde a pokud ne, co 
bude dál, jak to přijme rodina a co řeknou známí, přátelé, co budu 
dělat! 
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3. Život aby se změnil, je třeba od základu změnit myšlení. Tohle je velice 
těžké a sám člověk, bez pomoci, ne každý to dokáže. 

43. Jan Bulik 
1. Pre sebarealizáciu a úspech potrebujem naplánovať stratégiu – 

postupnosť krokov, ktoré ma povedú krok za krokom k dosiahnutiu 
mojich cieľov. Jednotlivé kroky musia byť v súlade s mojou dušou 
a mojim rozumom. 

2. Prekážkou pre dosiahnutie úspechu v živote a podnikaní je strach zo 
straty (čohokoľvek peňazí, blízkeho človeka, majetku a pod.) 

3. Vyhradiť si čas pre seba pre utriedenie svojich myšlienok a cieľov 
a určiť si plán osobnostného rozvoja: návšteva seminárov, webinárov, 
odborných kurzov, stretávanie sa s úspešnými ľuďmi v danom odbore 
od ktorých je možné sa veľa naučiť. 

44. Anna 
1. Neustrnout na jednom místě, být sama sebou a vzdělávat se, ale tak, 

abych byla sama se sebou spokojená, věřit si a v případě nezdaru hned 
vše nevzdávat, ale zvednout se a jít dál. 

2. Strach z neúspěchu a bohužel hodně lidí dá na okolí, co si o nich myslí 
a jak je vidí, překážky pro úspěch v životě a v podnikání jsou, když 
člověk nedělá práci srdcem, nedělá, co ho baví. 

3. Mít svobodu nad svým časem, být sama sebou a být tu vždy pro své 
blízké a dělat věci srdcem, práce by měla být zároveň koníčkem, 
srdeční záležitostí… 

45. Laco 
1. Nesnažiť sa donekonečna o „dokonalú“ prípravu a ísť do akcie. Veriť 

Paretovi. 
2. Na prvom mieste vidím dedičstvo – kultúrnu pečať celej našej 

spoločnosti s historicky veľmi nízkou úrovňou podnikateľského ducha 
(potvrdzujú to aj exaktné dáta z prieskumov Eurobarometra). Toto sa 
posúvalo z generácie na generáciu. Internet v rukách ľudí ako Vy to 
našťastie otáča. 

3. Pokračujte vo svojich aktivitách. Robíte to naozaj perfektne. 
Meňte ducha spoločnosti. Ten rozhoduje o všetkom. Tri kurzy z Vašej 
partie (Mazúr, Winson, Říha, Kieš, Hrdlička, Mikláš, atď. majú väčšiu 
hodnotu ako 5 rokov vysokej školy). 

46. Milan 
1. Žít tak, abych se nemusel za nic nikdy stydět a být na nikom nezávislý 

a svobodný. 
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2. Strach jsou obavy, že něco nezvládnu a tím se zablokuje energie, a jak 
se říká, stejné přitahuje stejné a tím se začne strach ještě zvětšovat. 

3. Stále hledat něco lepšího, vzdělávat se a jít za svým snem. 
P.S.: Což se mi moc nedaří. ALE TO PŘIJDE!!!! 

47. VieRa Vicky Gildein 
1. Byť sama sebou, tvorivo zdieľať svoje dary a schopnosti, veriť svojmu 

vedeniu zvnútra, užívať si vyvážený úplne nezávislý život 
v každodennej realite. 

2. Strach – Fear má dva významy a) Forget everything and run 
b) face everything and rise!!! 

„Nikto nemôže zničiť železo, ale jeho vlastná hrdza môže. Rovnako 
tak nikto nemôže zničiť človeka, ale jeho vlastné myslenie áno.“ 
Aj vzostupy aj pády sú v živote veľmi dôležité že sa dejú, pretože 
aj priamka v EKG znamená , že nie sme živí. Takže stačí zmeniť postoj, 
prijať všetko ako prichádza, nebojovať, to je cesta odporu ale dovoliť 
neobmedzenému bohatstvu sa cez seba manifestovať. 

3. Viera znamená poznanie a spoznávanie a to som ja. Mám bohaté 
skúsenosti aj zážitky z extrémov kde vládne len rozum , logika, matéria 
a tiež som mala možnosť sledovať úlety ľudí chodiacich s hlavou len 
v oblakoch. Rozum aj srdce musia kráčať ruka v ruke, ísť zlatou 
strednou cestou, a to je aj moja parketa, spájať známe s nepoznaným, 
mužský a ženský princíp, fyzické s nefyzickým, inšpirovať ako môžeme 
žiť jednoducho a elegantne bohatý a nezávislý život úplne evolučne, 
umožňovaním prirodzenému toku inteligencie , prirodzenému procesu 
byť sebou, bez obmedzenia. Je skutočne diametrálne odlišná od 
všetkých ezoterických učení memorovaním pozitívnych afirmácii, 
nenahrádza ilúzie inými ilúziami, ale umožňuje konečne žiť pravdivý, 
skutočný život bez obmedzení. Andy by vďaka jeho výnimočnému 
daru rečí a jednoduchosti odovzdávania múdrosti poznania mohol túto 
skutočne jednoduchú techniku sprostredkovať masám a touto 
radikálnou zmenou postojov ľudí by sa zmenil svet. Dosiahnuť túto 
zmenu môžeme iba spoločne, vzájomným spojením každého darov, 
schopnosti, jedinečnosti a ja verím, že rovnako ako ja sa s nadšením 
učím od teba Jirko aj Andyho, aj vy dáte si šancu spoznať niečo nové, 
nepredstaviteľné, neobmedzené. 

48. Lena 
Pro mě je v současné době nejdůležitější přestat být jakoby 
paralyzovaná bez jasného pohybu a konečně být znovu akční a aktivní. 
Pracuji na sobě, studuji, ale snažím se vstřebat informace, které 
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mnoho lidí zjišťovalo a shromažďovalo dlouhé roky – navíc v mnoha 
oblastech – a tím se místo soustředění na jednu věc pořádně, kterou 
i začnu dělat, honím najednou 100 zajíců a tím pádem samozřejmě bez 
pořádného výsledku. 
To je pro mě vlastně odpověď na všechny otázky. Ale už mám zapsané 
datum na konkrétní začátek – nejpozději zítra ráno, tj. 9.4. . 
 

 

49. Miroslav Dub 
1. To, co bude pro společnost přínosné a to, co ocení. 
2. Strach způsobuje u každého něco jiného, téměř vždy je to však něco 

neznámého. Největšími překážkami v podnikání jsou asi strach, 
nedostatek času či spíše jeho špatné rozvržení, malá motivace 
a sebepodceňování. A překážky v životě – to záleží na tom, jaké máme 
cíle… 

3. Naučit nás takhle žít nebo nám alespoň ukázat směr. 
 

Tabulka nejčastějších odpovědí 

Co je pro Vás důležité 
v životě udělat pro 
úspěch a seberealizaci?  

Co způsobuje strach a 
jaké jsou hlavní překážky 
pro úspěchy v životě a 
v podnikání?  

Co můžeme udělat pro 
to, aby Váš život byl 
úspěšnější a lepší? 

1. Určit si cíl 1. Strach z neúspěchu 1. Pokračovat v tom, 
co děláte 

I. Učit se, učit se, učit 
se 

2. Být svobodný/á a 
nezávislý/á 

2. Vystoupení 
z konformní zóny 

2. Webináře, 
vzdělávací aktivity 

II. Následovat své sny 
a plány 

3. Jít do akce 3. Nízké sebevědomí  3. Naučit obchodování 
na burze 

III. Překonat sami sebe  

 


