
  

DigiPárty Jirka Mazur a Pavel Říha 
 

NÁVYKY PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ 
A INVESTOVÁNÍ 

V Praze 15. dubna 2014 
 



 DIGIPÁRTY  JIRKA MAZUR A PAVEL ŘÍHA 

2 

DigiPárty  Jirka Mazur a Pavel Říha 

Návyky pro úspěšné podnikání a investování 
 

Akce proběhla 3. dubna na mém BLOGU a její záznam je zde, ale pouze druhá 
část akce. Pokud vás zajímá celý průběh, první část webináře je na youtube 
zde. 

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 tuto otázku: 

Napište nám 3 NÁVYKY pro úspěšné podnikání a investování, o kterých se 
domníváte, že jsou skutečně důležité. 

 

Zároveň jsem tím 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/webinar-jirka-mazur-a-pavel-riha/
https://www.youtube.com/watch?v=4R1AVwoEZ8E
https://www.youtube.com/watch?v=4R1AVwoEZ8E
https://www.youtube.com/watch?v=4R1AVwoEZ8E
http://jirimazur.cz/goldwinner-program/
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Hlavní témata DigiPárty s Pavlem Říhou byla následující: 

Popovídali jsme si s Pavlem i s vámi o tom, jaké návyky jsou důležité pro to, 
aby náš život byl úspěšný a naplněný, abychom zvládali nástrahy podnikání 
a investování. Návyky, které máme, určují náš život, naše výsledky i pohodu, 
chcete-li, pocity štěstí a seberealizace. Jen si to málo připouštíme, že si svými 
návyky vytváříme svou realitu a život. 

Zejména v podnikání a v investování jsou jistě některé návyky velmi 
důležité..! 

 V čem se odlišují návyky 20 % lidí, kteří mají k dispozici 80 % všech 
peněz, aktiv a výsledků? 

 V čem vyniká 5 % populace, která ovládá 90 % zdrojů? 

 Proč je pouze 1-2 % lidí, kteří jsou neskutečně bohatí a úspěšní? 

 

Chceme být mezi nimi?! 

 

To jistě výživná témata! Dovolte mi v rámci tohoto krátkého eBooku pár 
myšlenek k návykům pro úspěšné podnikání a investování... 

Co je to úspěch a proč o něj usilovat? Tak je jasné, že by se dalo o tomto 
tématu hodně filosofovat. Je jasné, že úspěchy se neměří pouze penězi. Že je 
to i o zdraví, vztazích, pocitu seberealizace a naplněného života. Ale je jasné, 
že v rámci našeho tématu o peníze jde.  

Peníze jsou prostě důležité. Máme-li jich dostatek a používáme-li je správně, 
s jejich pomocí můžeme žít smysluplný život, investovat do svého zdraví, 
volného času, rodiny, přátel, koníčků. Můžeme cestovat, vytvářet hodnoty. 
Pouze máme-li peněz dostatek a nemusíme-li je každý den řešit, můžeme 
ostatním dávat podle svých schopností a naplňovat své poslání.  

Peníze souvisejí se svobodou a nezávislostí. Jeden z mýtů a pochybných 
NÁVYKŮ, který pochází z výchovy a společnosti je, že se peníze vydělávají 
prací. Peníze se vydělávají výhradně myšlením a hlavou. Myslím, že je to 
jasné. Pokud práce naplňuje a je k tomu i odměna postačující na naplňující 
život, je to OK. Ale ruku na srdce, komu se to podaří a má to štěstí? 

Honba za penězi u 80-90 % populace souvisí s prací a kariérním postupem. 
Hodně lidí si myslí, že se budou mít lépe, když budou mít lepší práci, dvě 
práce, když se posunou v kariéře o pár stupínků výše. Opak často bývá 
pravdou. Často vyšší příjem znamená vyšší ambice, vyšší náklady a jede se 
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klasický krysí závod. Jistě znáte z Kiyosakiho literatury. Je skvělé, když se 
někomu podaří vydělávat tolik, kolik potřebuje na relativně spokojený život 
a práce ho baví. Komu se to však podaří? 10, 20% lidí? Co ti ostatní?  

Nemám recepty pro ostatní... Cesty, o kterých hovořím v rámci svých 
vzdělávacích programů, jsou realizovatelné tak pro 5-10 % populace. A ještě 
pár dalších procent mohu inspirovat. Pokud mezi ně patříte, blahopřeji. A 
pokud ne, tak skvělé je, že máte nakročeno správným směrem. Osobní 
rozvoj a cesta, v rámci které sledujete vzdělávací aktivity kolem úspěchů, 
podnikání a peněz, jsou správným NÁVYKEM  !!! 

Jeden z mých NÁVYKŮ je, že neustále rozjíždím aktivity, menší nebo větší 
projekty, v rámci kterých chci pomáhat lidem, inspirovat je a samozřejmě 
vydělávat peníze. Je to o burze, podnikání, online kurzech, přidávám eBooky, 
webináře, workshopy, DigiPárty, program GoldWinner. Prostě skvělá zábava, 
akce a komunikace se skvělými lidmi. Třeba i s vámi. Jedním z negativních 
dopadů je, že potom občas nestíhám.  

Třeba nestíhám udělat slíbený miniprogram online na téma Návyky pro 
úspěšné podnikání a investování, na který se těším. Ale opravdu nestíhám. 
Co s tím? Udělal jsem první DigiPárty, malý webinář pro vás, posbíral 
42 odpovědí a námětů k tématu a další krok k malému cíli je udělán. To se 
potom dobře tvoří, když je inspirace a motivace. Díky za spolupráci! 

Pokud se opravdu dostávám do stavu nestíhání, nastupuje tvrdě moje 
oblíbená taktika, uplatnění Pravidla 80/20. Provedu si revizi všech svých 
projektů a aktivit podle toho, kolik do nich vkládám energie, času, nákladů 
a na druhé straně porovnávám efekty, příjmy a investiční záběr. 80% projektů 
odkládám nebo redukuji. Udělám tím místo pro nové. Staré věci vyhazuji. 
Vyhazuji nebo daruji i věci, které třeba rok nepoužívám. Chci uvolnit místo 
novým věcem. To mám jako NÁVYK. 

Myslíte si, že takto mohou postupovat třeba zaměstnanci v rámci plnění 
pracovních povinností, které jim diktují jiní? Pokud vás toto téma zajímá, tak 
jeden z plánovaných infoproduktů z mé dílny bude miniprogram 
10 TAJEMSTVÍ úspěšných a bohatých lidí. Tak si jej nenechejte ujít, až jej 
zveřejním na svém BLOGU! 

Zaměstnání, práce nebo podnikání, investování..? 

Proč o těchto věcech hovořím v souvislosti s NÁVYKY? 

Když jsem byl malý kluk, snažila se mě maminka zaměstnat, abych nezlobil 
a trávil čas smysluplně, samozřejmě podle ní... Takto jsem získával své první 
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NÁVYKY  zaměstnávání. Říká se tomu výchova. Potom mi rodiče říkali, 
pořádně se uč, abys měl dobré zaměstnání... Tak jsem se učil nejen já, ale 
učili jsme se všichni. Mimo jiné hlavní motiv byl, abychom měli "zaměstnání" 
nebo dokonce "práci".  

Ptám se dnes dospělých lidí na svých seminářích. Opravdu potřebujete mít 
"zaměstnání"? Proč? Abyste nezlobili? Nebo dokonce "práci"? 

Zpětně se zamýšlím nad tím, že nikdo nikdy v rodině, ani ve škole, 
na základní, střední či vysoké, vlastně pořádně nevysvětlil, cože je ta 
"práce"? Hlavně mi říkali, abych se učil, abych nemusel dřít hodně za málo 
peněz. Abych měl práci lehčí a za více peněz. Když vidím, jak makají mí 
spolužáci, kteří se hodně dobře učili, dnes pracují třeba jako doktoři, inženýři 
či učitelé, tak si říkám, kdože to s tou prací má jednodušší a kdo má klidnější 
život. Jestli ten dělník u krupáče, co sice dělá za pár šupů, nebo kamarádka 
magistra, která maká od vidím do nevidím v lékárně sice za několikanásobek, 
ale s obrovskou odpovědností a s notnou dávkou stressu.  

A co živnostníci, podnikatelé, investoři..? To přece také "pracují". Jak to, že 
mnozí vydělávají více peněz, někteří mnoho peněz či dokonce neskutečně 
mnoho peněz. Jak to, že někteří úspěšní a bohatí lidé vydělávají peníze i když 
nepracují? Že by jim to poradili na té střední či vysoké škole? Tak o tom jistě 
pochybujete spolu se mnou. A oprávněně. 

V této souvislosti velmi doporučuji NÁVYK - pokračovat ve studiu. Ale 
studujte věci, které jsou o NÁVYCÍCH úspěšných a bohatých lidí. Neboť ti 
zpravidla nevyučují na školách, ale rádi své know-how sdílejí. Doporučuji zde 
například bibli úspěšných podnikatelů, knihu od Napoleona Hilla Myšlením 
k bohatství. Dozvíte se zde revoluční poznání, a sice to, že svůj úspěch, své 
peníze, bohatství a vše, co ve svém životě chcete, vytváříte procesem, 
kterému říkáme myšlení, tj. vlastní hlavou . 

Hodně lidí zná teoreticky tuto věc, ale málo lidí ji praktikuje prakticky. Prostě 
chybí NÁVYK myšlení. Respektive chybí NÁVYKY produktivního myšlení, 
úspěšného a bohatého myšlení. 

A také doporučuji knihu Bohatý táta, chudý táta od Roberta Kiyosakiho. 
Kniha je o finančním myšlení, najdete zde hodně inspirací pro své NÁVYKY 
pro úspěch! Znáte Kiyosakiho Cash-flow kvadrant? To je strategické pro 
pochopení toho, jaké NÁVYKY si máte osvojit a proč to máte udělat! 

Váš aktuální život, realita, ve které žijete, stav bankovního konta, úroveň 
finanční svobody a vše, co se TÝKÁ VÁS OSOBNĚ, je výsledkem NÁVYKŮ, 
které ovládají váš život.  
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OK, dejme tomu, že jste si toho vědomi.  

A dejme tomu, že máte motivaci a dostatek inspirace ode mě, nebo od Pavla 
Říhy něco se svými NÁVYKY udělat. Jedna věc je jistá. Nezměníte-li své 
NÁVYKY, nezmění se vůbec nic ve vaší realitě. A to dokonce ani tehdy, když 
pochopíte, o čem je myšlení k bohatství, nebo poselství knihy či filmu 
Tajemství.  

Chtít, snít a doufat, studovat a mít vize, nemusí stačit. I když i to jsou skvělé 
NÁVYKY. Věci se mhou měnit pouze tehdy, změníme-li něco u sebe, jinak to 
prostě nefunguje. Chce to motivaci, odvahu a AKCI! OK? Neříkám, že je to 
jednoduché! Ale zúčastnili jste se mé DigiPárty právě proto, abyste se tyto 
informace dozvěděli, hledáte inspirace a své cesty. To je bezvadné, držím 
vám palce. Máte nakročeno mezi 2, 5, 10 %. Kam to bude, záleží jenom na vás! 

Proč usilovat o to, dostat se mezi 2, 5, 10 % nejúspěšnějších lidí? Jistě znáte 
Pravidlo 80/20. To je naprosto důležité pro pochopení, jak a proč udělat ve 
svém životě řadu kroků pro svůj úspěch v podnikání a investování a pro své 
peníze. 

V rámci tohoto eBooku se totiž bavíme o penězích. Máte rádi peníze? Jaký 
vztah máte k penězům? Přitahujete peníze k sobě, nebo vás míjejí? Tušíte, že 
je to zase jen a jen o NÝVYCÍCH, které ve vztahu k penězům praktikujete? 
Můžete si o tom myslet, co chcete, ale je to prostě tak.  

Jak se cítíte, tak myslíte. Jak myslíte, takové máte NÁVYKY.  

Jaké máte NÁVYKY, takovou máte realitu a takové peníze proudí do vašeho 
života. Někdy bohužel neproudí, nebo jen kapou. Nebo dokonce proudí 
opačným směrem. Můžete to svádět na okolnosti, nemusíte se mnou 
souhlasit. Můžete se vymlouvat. Můžete věci řešit, nebo neřešit. Vše toto 
jsou NÁVYKY! 

V rámci Kiyosakiho cash-flow kvadrantu jsou lidé rozdělení podle toho, jakým 
způsobem si vydělávají peníze. Kvadrant, tj. 4 skupiny lidí. Zaměstnanci, 
Soukromníci, Majitelé firem a Investoři. Je to velmi poučné a inspirující, 
doporučuji prostudovat nosné myšlenky z této knihy. 

Podrobnější výklad je mimo rozsah tohoto krátkého eBooku. Ale budu se tím 
zabývat ve svých vzdělávacích programech, zejména v miniprogramu 
10 TAJEMSTVÍ úspěšných a bohatých lidí. Pohlídejte si jej, pokud vás téma 
zajímá. Mělo by. Cesty k finanční svobodě by pro vás měly být NÁVYKOVÉ . 
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Jedním z výsledků podrobnějšího pochopení CF kvadrantu je, že si tyto 
skupiny lidí požívají různou úroveň osobní svobody a že mají různé 
předpoklady pro dosažení finanční nezávislosti. Rozdíly jsou i v možnostech 
používat vlastní hlavu a myšlení pro dosahování osobních cílů, úspěchů 
v životě, zaměstnání (), v podnikání či investování. V rámci kterého 
kvadrantu totiž přemýšlíte a vyvíjíte své aktivity, takové si dáváte příležitosti 
a možnosti. Kde a kam zaměřujte svou pozornost, tam to roste! 

Být či nebýt, nebo směrovat do určitého kvadrantu, to je opět NÁVYK! Buď 
jsem spokojen jako zaměstnanec v kvadrantu Z a mám NÁVYKY lidí 
z kvadrantu Z, nebo přijímám odpovědnost a rizika samostatně výdělečně 
činných osob a podnikám v sektoru S nebo dokonce M!! Nebo si to mířím 
přímo mezi investory do sektoru I . 

Být v určitém sektoru je NÁVYK!! Myšlení, motivace a zejména vize a NÁVYKY 
lidí v jednotlivých sektorech se liší! Návyky úspěšných a bohatých lidí jsou 
zcela odlišné od návyků průměrných, nebo dokonce neúspěšných lidí!  

Mám pro vás dvě zprávy. 

Nejdříve tu dobrou. 

Návyky pro úspěšné podnikání a investování existují!!! Máte zájem o nich 
vědět více? Co tak společný miniprogram o Návycích pro úspěšné podnikání 
a investování, napište mi, co si o tom myslíte! Proč v podnikání uspěje pouze 
20 % lidí z celkového množství z těch, kteří se o to pokusili? Proč Pouze 20 % 
z oněch 20 %, tj. 5 % z pokušitelů štěstí patří mezi ty skutečně úspěšné.  

Když vezme v úvahu, že se o to své štěstí v úspěchu v podnikání 
či investování pokusí pouze část lidí, máme tady logické vysvětlení, proč je 
v populaci pouze 1-2% skutečně úspěšných lidí, mezi které byste se jistě rádi 
dostali. A proč je v populaci pouze 20 až 40 tisíc dolarových milionářů 
(oficiálně 18 tisíc v Česku), to je jen cca 0.2 - 0.4 %. To není mnoho, co myslíte? 

Mám za sebou kus zajímavého života. Pocházím z úplně obyčejné rodiny, 
měřeno dnešními měřítky, z chudé rodiny, kluk z paneláku... Dnes se počítám 
mezi ono 1 % úspěšných. Mám za sebou zajímavou dráhu podnikatele, začínal 
jsem doslova v garáži, později jsem zaměstnával téměř stovku lidí. Dnes jsem 
online a díky tomu, že jsem pro sebe objevil svůj vítězný Digitální vesmír, 
dosáhl jsem stavu finanční svobody. Znáte tento můj eBook z ledna?  

A na své cestě mám desítky a stovky lidí, kteří začínali stejně a dnes jsou 
milionáři, i dollarech . Rozumíte tomu? Prostě to opravdu jde, není to fikce.  
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Ale velmi významně dnes vnímám to, že jsem musel hodně zapracovat na 
svých programech a NÁVYCÍCH. Bez změn by nebylo změn. Vidím to 
u desítek svých přátel, u stovek podnikatelů a úspěšných lidí, které znám 
osobně i u tisícovek klientů, kteří prošli mými vzdělávacími programy.  

Návyky pro úspěšné podnikání a investování existují!!! Měli byste o nich 
přemýšlet. O některých jsem již psal výše v textu, k některým se dostanu, 
a když bude dostatečný zájem, pustím se do plánovaného miniprogramu 
Návyky pro úspěšné podnikání a investování (pracovní název). Co vy na to? 
Budeme společně sdílet know-how a pustíme se do akce? 

 

A teď ta horší zpráva.  

Bez změn v Návycích to nejde. 80-90 % lidí není se svým životem spokojeno 
ve smyslu dosahování osobních cílů a úspěchů. Mnozí pro jistotu žádné 
nemají, aby se jimi nemuseli trápit. Nějak si to zdůvodní. A kdeže jsou ty 
úspěchy v podnikání a investování..?  

Jestli nejsou ti úspěšní podnikatelé a investoři nějací divní? Jsou, alespoň 
pro nechápající většinu. Úspěšní lidé jsou odlišní. Odlišují se zejména svými 
NÁVYKY. Proto mohou úspěšní a bohatí lidé působit divně, odlišně, 
zvláštně... Oni si totiž rozumějí často velmi dobře sami mezi sebou. Ale moc 
si nerozumějí s tou nechápající většinou. Většinou, která má prostě odlišné 
NÁVYKY většiny lidí... 

Ta horší zpráva je i o tom, že cesta mezi ty úspěšné není jednoduchá. Mám 
pro mnohé překvapivou informaci. Cesta k úspěchu nemusí souviset s prací, 
se vzděláním a málokdy souvisí s tím, co ona většina méně úspěšných lidí 
považuje za normální, mimo jiné i v oblasti "normálních" NÁVYKŮ. Úspěšní 
lidé jsou vždy výjimeční, a to i v oblasti NÁVYKŮ. 
 

Mám pro vás doporučení:  

Studujte názory, postoje a zejména NÁVYKY výjimečných, úspěšných 
a bohatých lidí.  

Koho cestu budete studovat a následovat, k tomu se přidáte do smečky 
a tím se stanete. A dokonce to nemusí moc souviset se vzděláním, 
s pracovitostí a dokonce ani s mírou inteligence. Znám mnoho 
veleúspěšných podnikatelů bez formálního vzdělání, dokonce někteří z nich 
mi připadají tak nějak i jednodušší . Ale prostě jsou úspěšní. A mají jiné 
NÁVYKY !!! 
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To je špatná zpráva pro lidi s více vysokými školami, pro lidi, kteří sledují 
tituly, kariéru a uznání na špatné straně trhu! Přitom Tajemství úspěšných 
a bohatých lidí jsou vcelku jednoduchá!  
 

Zajímají vás? Napište mi to! Komunikace, která dává smysl, je totiž také 
NÁVYK. A navíc tím sdílíme své cesty, často i hodnoty! Wau, máme tady sérii 
dalších NÁVYKŮ. Sdílení hodnot, myšlenek a NÁVYKŮ úspěšných lidí! 
 

A také vysvětlení, proč střední i vysoké školy produkují obrovskou masu 
dezorientovaných, neúspěšných a stále marně hledajících "kvalifikovaných" 
lidí. Není to náhodu tím, že zde učí právě ti průměrní a méně úspěšní?  

To je NÁVYK, sledovat, kde jsou ti výjimeční a úspěšní lidé. Není to NÁVYK jen 
tak obyčejný. Většina lidí si neuvědomuje, jak je důležité mít v životě úspěšné 
lidi v portfoliu přátel a zároveň usilovat o to, dostat se mezi ty nejúspěšnější.  

Víte něco o tom, jak fungují MOZKOVÉ TRUSTY úspěšných lidí? Přemýšleli 
jste někdy o tom, proč je dobré být a patřit mezi VIP v rámci různých skupin? 
Proč mnozí z vás nemáte odvahu a odhodlání dostat se mezi VIP, kde můžete 
kopírovat NÁVYKY úspěšných. Je to skromnost, nedostatek odvahy, nebo 
neochota investovat do toho, abyste se mezi VIP dostali? Není to náhodou 
právě o NÁVYCÍCH, vážení? 

Mýty o Návycích. 

Říkali nám rodiče a ve škole. Abys byl v životě úspěšný, musíš mít NÁVYK se 
vzdělávat, ale mysleli tím formální vzdělávání, které zajišťují neúspěšní lidé. 
Abys byl úspěšný, musíš být pracovitý, poctivý, loajální, poslušný, 
disciplinovaný.. Většinou tím mysleli aplikaci těchto vlastností směrem k 
druhým. Chovej se tak, abys byl dobře hodnocen! Musíš se naučit býti 
otrokem a my potom zhodnotíme, jak jsi úspěšný a podle toho tě odměníme 
a následně i přidělíme jistou míru svobody. Třeba i pár týdnů v roce... Brr..  

Nikdy nechci učit své děti tyto nesmysly. Chci totiž, aby byly úspěšné. 
Mimochodem, uvažovali jste někdy o tom, že vaše děti pro vás mhou být ten 
nejdůležitější důchodový pilíř?  

Zajímá vás, co říkám svým dětem, aby měly úspěšný a naplněný život? 

Když jim budete vštěpovat špatné NÁVYKY, návyky chudých nebo 
neúspěšných lidí, potom se budete muset spoléhat na stát a dost dobře se 
vám může stát, že v důchodu ještě budete podporovat své neúspěšné 
dospělé děti. Nezdá se vám tento vzorec povědomý? 
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Co tak návyky úspěšných a bohatých lidí? Více, nebo hodně myslet na sebe! 
Já vím, někomu to může znít sobecké, nevýchovné. Jenže o koho jde v životě 
nejvíce, když ne o vás? Jak můžete prospět svým dětem, svému partnerovi, 
svému okolí a svým blízkým, když nebude absolutně v pohodě sami se 
sebou?  

Váš život je jen váš a nesmí patřit nikomu jinému! Jen tak jej můžete 
smysluplně naplnit a realizovat své poslání. Otroci plní poslání jiných lidí. 
Svobodní lidé předávají svá poselství. Svoboda je NÁVYK. 

Čím více jste svobodní, tím více můžete dávat. Třeba klidně i cihličky 
investičního zlata. Budete-li dávat, dostanete. Dávat je NÁVYK. Budete-li 
dávat, budete dostávat. To je spirituální Zákon peněz. Funguje . 

OK, buďte i disciplinovaní a dodržujte pravidla. Ale buďte disciplinovaní 
zejména pro sebe a dodržujte vlastní Pravidla. Pravidla, která máte jako 
prověřená a vedou k úspěchu, musí mít přednost pře Pravidly neúspěšných 
lidí. Překvapuje vás to? Mělo by.... 

Buďte trpěliví, ale zároveň mějte odvahu jít do akce, když je Příležitost. Mít 
odvahu a schopnost akce, je sám o sobě Návyk úspěšných lidí. Zatímco ti 
neúspěšní neustále hledají výmluvy proč to, či ono nejde, ti úspěšní to prostě 
udělají. Trpělivost je pouze o tom, aby byla akce promyšlená a aby byla 
učiněna v pravý čas, tomu říkám načasování. V podnikání i na burze velmi 
důležité! 

Naučte se vnímat rizika, naučte se mít rizika pod kontrolou. Bohatí a úspěšní 
lidé rozumějí rizikům z činností, které realizují. Chudí nebo neúspěšní lidé se 
rizik bojí, neboť je neznají. Nebo je naopak podceňují a hazardují přespříliš. 
Bohatí lidé nemají rádi horskou dráhu. V podnikání i investování pracují s 
riziky promyšleně! 

Úspěšní lidé nemají v lásce hloupé NÁVYKY tzv. jistot. Chudí a neúspěšní lidé 
chtějí mít neustále jistoty. Jistotu zaměstnání či práce, jistotu sice bídného, 
ale přece jen příjmu. Jistotu sice hloupého, ale přece jen formální vzdělání. 
Jistotu bezplatného zdravotnictví, ale při tom se nechávají olupovat v rámci 
daňového systému o 50 až 70% svého příjmu a doufají, že za to obdrží nějaké 
jistoty a věci bezplatně. Je to švindl s iluzemi.  

Úspěšní a bohatí lidé to vědí, a proto i v těchto věcech mají jiné NÁVYKY. 
Třeba NÁVYK platit za kvalitu a nespoléhat na všeobjímající stát, který 
reprezentuje skutečně reprezentativní armáda neúspěšných jedinců!!! 

Úspěšní lidí akceptují rizika a nejistoty. Já osobně nejistoty miluji. Jsou pro 
mě hnacím motorem. Bylo by pro mě naprosto hroznou představou, že bych 
trpěl jistotou práce za několik let, jistotou shovívavých nadřízených, 
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chápavých podřízených, úslužných úředníků. zdravotníků či poctivých 
policajtů nebo politiků. Jistotou dvoutýdenní dovolené na Jadranu a jednoho 
týdne lyžování. Blbá v té jistotě svobody na příděl by byla případná nejistota 
počasí v přidělených časech. To já raději tu nejistotu a svobodu. 

Možná se vám moje názory budou zdát nekonvenční a provokativní. Je mi 
úplně jedno, zda se s nimi ztotožníte. Můžete mít věci nastaveny jinak. Já jen 
vím, že úspěšní a bohatí lidé mají rádi svobodu a že je to pro většinu z nich 
ten hlavní motor, hlavní motivace. Primární nejsou peníze a jejich vydělávání. 
Pokud budete svobodu a příležitosti používat správně, peníze přijdou samy. 
Pokud vaše orientace bude primárně na peníze, svobody se nedočkáte.  

Svoboda a její potenciál, to je NÁVYK . Peníze samy o sobě NÁVYKEM 
nejsou. Peníze jsou pouze stavem mysli. Jak myslíte, tak máte. Peníze jsou 
výsledkem odpovědného používání svobody. 

Zaměstnanci a pracující mají svobodu na příděl v omezeném množství. 
Přátele si moc nevybírají a do VIP skupin úspěšných mají většinou cestu 
uzavřenou. Je to ale svobodná volba. Nakonec, potřebujeme přece, aby 
někdo pracoval. I v práci můžete být úspěšní. Ale musí vám ti dávat smysl. 
Nepolemizuji, respektuji.  

Návyky pro úspěšné podnikání a investování se odehrávají zejména 
v sektoru M a I Cash-flow kvadrantu. Odehrávají se u skupiny 5 % 
nejúspěšnějších, odehrávají se v myslích lidí. Jak na tom jste nebo budete vy, 
to je vaše svobodná vůle. I svobodná vůle a její využití, je NÁVYK! Kdo říká, že 
on nemůže, protože... Nebo říká, udělám to, změním to, ale až... Až pak, až 
někdy... To jsou také NÁVYKY.. 

Jaké máte NÁVYKY, takový máte život. 

Přeji vám ten nejlepší život a doufám, že vás eBook z DigiPárty na téma 
Návky pro úspěšné podnikání a investování inspiruje, motivuje k další akci! 

A ještě se tedy podívejme, jaké názory máte vy a vaši kolegové a kolegyně, 
kteří se zapojili do diskuze v rámci DigiPárty. Mimochodem, dnes jsem balil 
a posílal 19 cihliček investičního zlata s mým věnováním. Stane se z toho 
NÁVYK? Co si o tom myslíte?  

 

Jste připraveni i vy dávat, abyste dostali!? 
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Víte, že můžete začít dávat již teď? Dávejte třeba doporučení svým přátelům 
o mých vzdělávacích programech, pokud si myslíte, že je budou inspirovat. 
Můžete také přeposlat tento eBook komukoliv. Vzdávám se autorských práv. 
Prostě sdílejme know-how a myšlenky. Budujte kolem sebe síť úspěšných 
a motivovaných lidí. To je bezva NÁVYK!!! 

Víte, že již nyní můžete každý den rozdat úsměv, uznání či pochvalu 
a přijímat tak obrovskou zpětnou vazbu a energii? Víte, že průběžně můžete 
dostávat třeba i 10x více, než dostáváte, budete-li to dělat tím správným 
způsobem? 

 

Takže dnes první Návyk úspěšných a bohatých lidí - dávejte . 

 

A tady jsou zpracované vaše odpovědi do Komentářů, bylo vás 42, kdo jste 
projevili odvahu a chuť k akci, téměř 1/4 z účastníků webináře. Kde zůstala 
chuť a odvaha sdílet těch ostatních, se asi nedozvíme, protože tento eBook 
zřejmě nedostanou , to je odměna pro aktivní. 

A malé upozornění na závěr. Nechci vás zvykat na to, že eBook, který byl 
plánován v krátké verzi, je jaksi delší a obsahově hodnotnější. To by byl 
možná dobrý NÁVYK, ale to asi stíhat nebudu.  

Nicméně NÁVYK dělat věci nejlépe, jak v dané situaci umím, to ne prostě 
NÁVYK pro úspěšné podnikání, uvažujte o něm ve své praxi! 

 

Díky za pozornost, účast a sdílení a zvu vás do dalších akcí! 

Jen poznámka na závěr:  Cihlička investičního zlata z DigiPárty putuje třem 
ženám a těmi jsou: 

Růžena Pešková  270652 

Mirka Muchová  270647 

VieRa Vicky Gildein  270771 
 

To číslo za jménem je číslo certifikátu, který je k cihličce přiložen! 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  270652. 
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Inspiruje vás program GoldWinner? Buďte aktivní a sdílejte své cesty 
k finanční svobodě spolu s námi! Napištééé mííí . Je to jednoduché! 
 

Děkuji vám za pozornost! 

Jirka Mazur 

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

Podívejte se na své názory a na názory kolegů a kolegyň k tématu! 

DigiPárty - zpracované odpovědi účastníků 
online Workshopu: 
1. Róbert Burian 

1. disciplína 
2. neustály rozvoj a vzdelávanie 
3. cieľavedomosť a jasný cieľ 

 
2. Janka 

1. všetky dôležité veci robia hneď 
2. zavčasu vstávajú 
3. plánujú si dopredu úlohy 

 
3. Kamil Jeroným Pálka 

1. sebereflexe 
2. disciplína 
3. optimismus 
pozn.: Mě se teď povedlo prodat akcie Čezu se ziskem. Koupil jsem je, 
když stály zhruba 460 Kč, a teď, když díky Babišovi stouply, tak jsem je 
prodal. 

 
4. Richard HÉDL 

1. využívat efektivně svůj čas 
2. věnovat se produktivním věcem třeba dle Pravidla 80/20 
3. dodržovat první dva zmíněné návyky 

 
5. Zdeněk Popelka 

1. správné rychlé rozhodování 
2. správné zvyky 
3. víra – sebedůvěra 
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6. Dalibor Gavelčík 

1. odvaha 
2. otevřená mysl 
3. disciplína (hlavně u burzy) 

 
7. Mária Naďová 

1. kreatívne rozmýšľanie 
2. schopnosť dobre plánovať (a reálne) 
3. sebaovládanie a trpezlivosť 

 
8. Vladimir Hrubjak 

1. disciplína – v živote, investovaní, všade okolo seba… 
2. trpezlivosť 
3.  viera v úspech, viera vo vlastne sily, úspech je voľba - človek sám sa 

musí rozhodnúť byť  úspešný… 
4. presvedčenie 
5. rozhodnutie a následné konanie 
pozn.: Prajem veľa zdaru, počúvam vás…je to super! 

 
9. Róbert Burian 

1. disciplína 
2. schopnosť dodržovať obchodný plán 
3. cieľavedomosť a jasný cieľ 

 
10. Jarda Sýkora 

1. vědět CO CHCI? a JAK CHCI?  
2. mít promyšlený plán, strukturu provedení 
3. perfektní provedení  

 
11. Leona 

1. dělat věci dle svého přesvědčení a nenechávat se ovlivňovat druhými 
lidmi kolem sebe, které nepovažuji za „své učitele“ 

2. dělat podnikání/činnost v plném nasazení a dát ji maximální energii, 
netříštit zájmy a svou pozornost 

3. dělat věci a činnost stále jinak, opouštět svoji zónu pohodlí a stále 
zkoušet nové cesty 

 
12. Jozef Paciga 

1. rozhodnosť/váhanie 
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2. vytrvalosť 
3. koncentrácia, pozornosť 

 
13. Kovář Oldřich 

1. dělat věci nejlépe jak umím 
2. nejdříve odměnit sebe a pak až ty ostatní 
3. 10% svých příjmů věnovat na charitu (když chci dostat, musím i dát) 

 
14. Ladislav 

1. dodržiavanie pravidiel 
2. robiť zmeny v živote 
3. cieľavedomosť. 

 
15. Jiří 

1. pokora, lidskost 
2. smysl pro odpovědnost 
3. sebekontrola  

 
16. Zuzana Naďová 

1. vytrvalosť (nie rýchlo zbohatnúť) 
2. vizualizácia ako má môj život s podnikaním vyzerať 
3. sebaovládanie a túžba sa rozvíjať 

 
17. Emil Mitvalský 

1. koncentrace 
2. schopnost dodržovat pravidla 
3. disciplína 
4. trpělivost 
5. poctivost 
6. návyk průběžně se učit 
7. pravidlo 80/20 

 
18. Ladislav Polak 

1. nemarnit čas 
2. být pokud možno v pohodě 
3. budovat mentální a fyzické zisky 

 
19. Rudolf Jílek 

1. naplno se podnikání věnovat 
2. nenechat se rozptylovat banalitami  
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3. pokud musím řešit něco neodkladného, jiného, tak napřed vše 
ukončím v podnikání a danou záležitost vyřeším, po ukončení 
záležitosti se vrátím znovu k podnikání 

pozn.: Nikdy nelituji špatného činu, špatného tahu, co jsem měl udělat. 
Pokud v daném dnu nebo období se mi nedaří, tak vše uzavřu, nechám si 
den, dva odpočinek a pak se k tomu mohu znovu vrátit.  

 
20. Kateřina Bálková 

1. najít si čas jen pro sebe 
2. nevzdávat se a jít si za svým cílem 
3. šířit pozitivní energii kolem sebe 

 
21. Růžena Pešková 

1. víra ve své schopnosti a v úspěch 
2. nenechat se odradit dílčími neúspěchy 
3. disciplína a soustavnost 

 
22. Roman 

1. kreativně přistupovat k životu a k podnikání 
2. nic neodkládat a řešit problémy hned a to jen problémy, které jsem 

schopen ovlivnit 
3. soustředit na plnění potřeb zákazníků 
4. podmínka respektovat realitu a respektovat jiné lidi.  
Pozn.: Pokud člověk není lidsky zralý, může chvíli fungovat, ale 
dlouhodobě bude mít problémy. 

 
23. VieRa Vicky Gildein 

1. pozitívne bezpodmienečné sústredenie 
2. schopnosť jasne rozlišovať 
3. odvážne, sebaisto a rýchlo konať 
Pozn.: Všetko je otázka postoja. Sloboda je postoj, hojnosť je postoj, 
zdravie je postoj, šťastie je postoj. Umožniť si byť autentický sám sebou, 
dovoliť svojmu motoru, nadšeniu aby organizovalo každý môj deň, cely 
život, prepúšťať ľahko, čo mi neslúži a oceňovať úplne všetko, čo ku mne 
prichádza, byť vedomý a zachytiť tú najlepšiu príležitosť, skočiť do 
neznáma rovnými nohami. 

 
24. Jarek 

1. dotáhnout věci do konce 
2. věřit své intuici a sám sobě 
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3. vyloučit zbytečné věci ze života 
 
25. Mirka Muchová 

1. dělat nejdůležitější věc na prvním místě 
2. znát své vize, cíle a hodnoty 
3. umět udržet fokus a jít do akce 
4. zvládat organizaci času a prokrastinaci 
5. umět pracovat s vnitřní motivací 
6. udržet si vysokou úroveň energie 
7. umět pracovat se svým strachem 

 
26. Miroslav Crep 

1. dokázať sa vymaniť z komfortnej Zóny, kedykoľvek vyraziť do Akcie, 
vedieť sa správne motivovať 

2. obklopovať sa ďalšími úspešnými ľuďmi a vzájomne sa podporovať 
a inšpirovať sa  

3. vedieť držať svoje emócie pod kontrolou, byť finančne gramotní, 
rozumne investovať a rozširovať svoje portfólia, správne pracovať 
s časom 

4. neustále sa vzdelávať a absolvovať kurzy  
5. byť suverénni vo vystupovaní, dokázať prebrať zodpovednosť, veriť si 

 
27. Jana 

1. jít si za svým a vytrvat, ať se děje cokoli, tedy vytrvalost 
2. komunikativnost, ať už je to navazování úspěšných kontaktů, 

propagace svých služeb, schopnost dát o sobě vědět 
3. schopnost odpočívat, zbytečně se nepřepínat (nestát se workholikem 

v tom špatném slova smyslu, to je cesta dolů) 
pozn.: Prostě najít harmonii v podávání výkonů a odpočinku. 

 
28. Daniela Lintnerová 

1. suverenita jisté vystupování 

2. víra v sebe a v to co dělám 

3. plány a jejich dodržování 

 
29. Alena Anna 

1. naučit se mít odvahu poznávat sebe sama ve všech vnitřních rovinách 
2. naučit se rozlišovat emoce spojené s iluzí versus smysluplné vědomé 

tvoření – vize 
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3. dokázat každý úkol a cíl dovést do finále, nepodléhat manipulaci 
a kritice jiných lidí 

 
30. Radomír Huňačka 

1. vášeň pre činnosť v ktorej chceme podnikať  
2. presvedčenie že to ma zmysel 
3. zvládanie negatívnych situácii 

 
31. Karel Čajka 

1. soustavnost 
2. cílevědomost 
3. diverzifikace 
4. dodržovat vytýčená pravidla 
5. rozumný vztah k riziku 
6. nepanikařit 
7. umět plánovat 
8. sebevědomé vystupování 
9. vnímat okolí a mít všeobecný přehled 
10. umět relaxovat 
11. udělat si čas na sebe 
12. budovat si své cíle 

 
32. Lukáš Piršel 

1. mít vizi, směr (nebýt jako loď na moři bez cíle, zmítaná vlnami, bouří, 
…) 

2. neustále se vzdělávat, růst, mít výjimečné mentory 
3. objevit a demonstrovat své hodnoty, být s nimi v souladu ve všem co 

dělám 
 
33. Karel 

1. zvládat emoce 
2. zvládat rozhodnutí a dodržet plán 
3. zvládat trpělivě čekat, protože burza je běh na dlouhou trať 

 
34. Štěpánka Bendová 

1. mít svůj záměr/cíl na den, týden, měsíc – na 5 let (musíme vědět, co od 
života chceme, jinak bloudíme v začarovaném kruhu) a toto pro nás 
bude následně hnací motor 

2. pracovat s emocemi (myslím si, že je potřeba kolem sebe šířit více 
pozitivní energie ať je to v kontaktu se zákazníky nebo s odběrateli, 
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můžeme jim nabídnout něco navíc, snažit se odlišit od konkurence 
stačí drobnostmi); snažit se pomáhat lidem kolem sebe nezištně 
(nikdy nevíme, kdy budeme koho potřebovat nejen v byznyse, ale také 
v soukromém životě) 

3. než začneme podnikat většina z nás je zvyklá vydělat peníze (mám na 
mysli bonus např. z prodeje, který nepotřebuji použít nutně ke krytí 
pravidelných měsíčních nákladů) a následně tyto peníze utratit buď 
všechny, nebo velkou část z nich (někdo si koupí novou televizi, druhý 
si zaplatí luxusní dovolenou). Vhodnou změnou návyku by bylo tento 
bonus si odložit a vytvořit si tzv. rizikový kapitál, který použiji ke 
svému podnikatelskému záměru a budu moct v noci klidně spát 
s vědomím, že pokud by to nevyšlo, neovlivní to můj životní standard, 
na který jsem zvyklá. 

 
35. Stanislav Kadlec 

1. když hledám nové klienty – pravidelné telefonování 
2. efektivní využití času 
3. snášet neúspěch 

 
36. Josef 

1. disciplína 
2. mít emoce pod kontrolou 
3. mít cíl 
4. rychlé a správné rozhodování 

 
37. Adéla Soukupová 

1. obklopovat se úspěšnými lidmi 
2. vše dělat a žít podle pravidla 80/20 
3. nestačí pouze myslet, je třeba také dělat, jít do akce 

 
38. Justin 

1. meditácia a stretnutie sám so sebou 
2. ísť do akcie- realizovať 
3. riadiť sa pravidlom 80/20 a vyberať dôležité činnosti 

 
39. Eva 

1. každý den udělat něco, co posune v činnosti dál 
2. každý večer zhodnotit svůj den a promyslet plán na druhý den 
3. být ochoten udělat něco navíc, víc, než je povinnost, víc než se čeká 
4. dělat věci naplno a dotahovat je do konce 
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5. návyk jistoty, sebedůvěry a nadšení, které se projeví i navenek, 
přesvědčí a strhnou i ostatní 

6. umět ve správný čas říci ano a také umět říci ne 
7. návyk umět si dobře rozvrhnout čas, najít i čas na relaxaci a obnovu sil 

 
40. Honza Š. 

1. pracovat soustavně a vytrvale (nenechat se odradit prvním 
neúspěchem) 

2. obklopit se úspěšnými lidmi 
3. věřit si a věřit v úspěch 

 
41. Josef Kozina 

1. změnit myšlení, připustit si, že lze žít bez vstávání v 5 hod ráno 
2. vzdát se šance něco změnit, raději jít na 5 piv 
3. zapomenout na věk a začít měnit i v 60 letech a víc 

 
42. Jozef Tkáč 

1. disciplína  
2. plnenie sľubov  
3. plnenie záväzkov 
pozn.: Základ vo všetkom je disciplína obecne. 

 

 

Tabulka nejčastějších odpovědí 

1. Cílevědomost 11 

2. Plánování  10 

3. Sebedůvěra, motivace 10 

4. Disciplína 9 

5. Dodržování pravidel 9 

6. Koncentrace, bez emocí 9 

7. Trpělivost, vytrvalost  8 
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Napište mi na jiri@wintraders.com nebo přímo do komentářů pod 
DigiPárty nebo pod program GoldWinner !!! 

 

Jirka Mazur a team WinServices 

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

 

V Praze 15. dubna 2014 

mailto:jiri@wintraders.com
http://jirimazur.cz/webinar-jirka-mazur-a-pavel-riha/
http://jirimazur.cz/goldwinner-program/

