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NÁVYKY PRO PRAVIDLA 
 

Milí čtenáři mého BLOGu a příznivci chytrého podnikání, dnes vám povím 
sice malé, ale naprosto zásadní 

TAJEMSTVÍ PRO FINANČNÍ SVOBODU A ÚSPĚŠNÝ ŽIVOT. 

Prozradím pár tajemství a některé postřehy ze své praxe, které některé z vás 
nakopnou k úspěšnému a nezávislému životu. Tato tajemství zní: 

 NÁVYK dodržovat PRAVIDLA vám může změnit život! 

 Návyky pro úspěchy v životě, podnikání a investování mají podobný 
základ. 

 Víte, že žijete ve složitém herním systému? Víte si s tím rady? 

 

Během následujících 6 týdnů a necelých 90 dnů můžete získat jeden 
z důležitých NÁVYKŮ pro úspěch: 

 Toto je důležitá úvaha pro všechny čtenáře mého blogu, nejen pro 
klienty z mých kurzů a seminářů.  

 Pokud vám úvahy o podnikání nebo spekulacích dávají smysl, určitě 
čtěte pozorně.  

 Pokud již jste v demo soutěži Podzim s Goldstarway, nebo o ní 
uvažujete, čtěte ještě pozorněji! 

 Udělejte si pro sebe pár minut času a zamyslete se nad tím, jaké hry 
v životě, podnikání nebo na burze hrajete, proč tak činíte a s jakými 
výsledky? 

 Pochopíte-li svou příležitost, možná tím změníte svůj život. Získejte 
7 rad pro úspěch v soutěži, v životě i v podnikání. Jsou zde... 

 

Tato příležitost je o tom, jak si osvojit NÁVYKY pro dodržování PRAVIDEL 
a o tom, proč to máte udělat. A přidávám návod, jak můžete některé věci 
natrénovat a změnit! 
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Tento týden se rozbíhá soutěž v demo obchodování 
Podzim s Goldstarway.   

Někteří z vás si možná řeknou, že akční soutěžení o Live účty v celkové 
hodnotě 20.000 EUR, zlaté cihličky, free účasti na VIP Meetingu a další 
benefity, prostě není pro vás. Nebo si říkáte - někdy jindy, až pak, což samo 
o sobě je špatný návyk. Jiní si prostě chcete jen zasoutěžit, ale nehledáte 
v tomto počínání hlubší smysl.  

Že může být opak pravdou a že vaše účast v této akci může změnit váš život 
více, než si myslíte, o tom je dnešní krátký eBook . 

Na úvod si povězme více o tom, proč pouze někteří lidé soutěží a proč se 
většina jenom kouká... Mnozí lidé jsou tvorové soutěživí, jiní méně. Mnozí 
soutěžící v různých soutěžích projevují snahu respektovat a dodržovat 
pravidla. Jiní je rádi ohýbají. Někteří jim nerozumí nebo doufají, že drobné 
odchýlení od pravidel bude prominuto. 

V soutěžení platí stejně tak jako jinde, Pravidlo 90/10.  

90 % lidí nerado soutěží, nebo se maximálně tak na nějakou soutěž podívají 
a potom jí komentují. Lidé nesoutěživí mají rádi své jistoty, pohodlí a neradi 
riskují. Zato se mnozí tváří, že pozadí a průběhu soutěží rozumějí. Rádi radí 
a mají názory na to, jak by ten či onen soutěžící měl k soutěži přistupovat. 
Radí v hospodě trenérům reprezentačních týmů v hokeji či fotbale, 
nebo komentují dějí na finančních trzích a říkají, co by bývali udělali, kdyby... 
Řeší dodržování pravidel jinými, diskutují, fandí, někdy se i sázejí a taky tak 
trošku soutěží. Jiným je jakékoliv soutěžení ukradené. 

Soutěží se všude, kam se podíváte. Ve škole, ve zpěvu, ve hrách, ve sportu... 
Ale soutěží se i ve vztazích, na trhu práce, v podnikání.  

10 % lidí, kteří rádi soutěží, hledá výzvy, akci, adrenalin. Nevadí jim opouštět 
jistoty, vystoupit z komfortní zóny nebo riskovat. V soutěžích můžete 
riskovat čas, zdraví, peníze, pověst. V soutěži života soutěžíte o partnerství, 
štěstí, seberealizaci, majetek, někdy o vše... V soutěži na burze práce potom 
o to, jaké urvete místo pro lepší mrzkou mzdu a více "jistoty". 
V podnikatelské soutěži jde o peníze, trhy, zákazníky, příležitosti.  

Soutěží se, kam se podíváte... Ale jistě není soutěž jako soutěž. Některé 
soutěže vám mohou dávat větší smysl, než jiné soutěže. Kam zaměřujete 
svou pozornost, tam to roste. Soutěžíte-li ve sportu, můžete zamířit 
na bednu a pro placku, nebo také na úrazové oddělení. Soutěžíte-li 
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ve vztahu, můžete prožít krásný život, ale také drsné zklamání. Soutěžíte-li 
v byznyse, můžete si s potěšením prohlížet výpisy ze svých tučných kont, 
nebo se třást strachy před obsílkami exekutorů či daňového úřadu.  

Soutěžíte-li, můžete získat více než nesoutěžící. Soutěžíte-li, můžete ztratit 
více než nesoutěžící. 

Víte, že všichni fungujeme ve spletitém systému 
nejrůznějších her? 

Systém je založen na soutěži. Pokud nejste soutěživí a jakékoliv výzvy vás 
ponechávají v klidu, potom můžete mít relativně klidný život v relativní 
jistotě a v klidu. Ale toto pojetí nesoutěžení se může vymstít. I nesoutěživí 
jedinci jsou totiž zapleteni do systému, který je ve své podstatě na soutěži 
založen. Ignorance rizik, chtění jistot a pohodlí a nepochopení příležitostí, 
se prostě mohou vymstít. Minimálně ve kvalitě průměrného a nesoutěživého 
života... 

V životě, v podnikání i na burze platí a funguje Pravidlo 90/10. 

10 % lidí se prostě má lépe než 90 % ostatních. 10 % podnikatelů a lidí 
zaměřených na výkon, je prostě úspěšnějších než 90 % ostatních. Na burze 
vydělává 10 % účastníků na úkor 90 % pokušitelů štěstí. Že se to někomu z vás 
nezdá spravedlivé? Nebo patříte mezi oněch 10 % úspěšných a prostě tento 
fakt chápete? Na tom vcelku nezáleží, jaký na to máte názor.  

Názorem na věc totiž věci nezměníte. Věci, události, svůj život, podnikání 
nebo výsledky na burze změníte pouze tehdy, když pochopíte, jak věcí 
fungují a prostě tomu přizpůsobíte taktiku a strategii svého myšlení. 
90% většina ráda moudře komentuje soutěžící a dává do placu své názory, 
které ale oněch 10 % soutěžících a následně 1 % vítězících, moc nezajímají.  

Výsledky, úspěchy, nebo neúspěchy každého, jsou vytvářeny prostředím, 
vzděláním a zejména procesem myšlení. Vše uvedené formuje NÁVYKY 
pro vize, cíle, motivaci, jednání, rozhodování a tím i pro výsledky. 
Tato myšlenka se dá zjednodušit na to, že vše, co máme, aktuální stav 
našeho života, vztahů, zdraví i bankovního konta, vše je výsledkem návyků, 
jaké jsme si osvojili. Jsou to návyky pro úspěšný, svobodný, tvořivý život plný 
seberealizace, nebo jsou to návyky pro přežívání, neúspěch a problémy?  

Jaké si to uděláme, takové to máme.... To jistě platí v 90 % všeho, pouze 
malou část věcí ve svém životě nemůžeme ovlivnit. 
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Znáte teorii her? V zásadě všichni fungujeme ve spletitém systému 
nejrůznějších her. Ať jsou to hry zvané osud, okolnosti nebo hry společenské, 
mediální, byznysové, mezilidské. Hry systému nebo hry mimo systém. 
Hrátky přírody, lidí, zaměstnavatelů, firem, politiků, sousedů, partnerů... 
Mimochodem, znáte poctivě někoho, kdo něco nehraje?  

Ve skutečnosti opravdu žijeme ve složitém herním systému. Buď máme 
herní systémy, ve kterých žijeme, pod kontrolou. Nebo jejich prostřednictvím 
ostatní kontrolují nás. O to více je s podivem, že se o těchto okolnostech lidé 
neučí ve školách a že 90% většina populace neustále sází na jistotu, neúčast 
v soutěži, obává se nepoznaných rizik.  

Vše v životě je hra a proč nás to ve škole neučili. 

Pochopit pravidla soutěží, ve kterých žijeme, patří k základům neformálního 
vzdělání.  

Kdo pochopí, má šance vyhrávat. Kdo nepochopí, kouká se, komentuje, 
nebo prostě jen nevyhrává. Nevyhrávat, to je svým způsobem návyk, který 
ubíjí většinu lidí k průměrnosti. Nevyhraju-li, potom hledám jistoty někde, 
kde nejsou. Nevyhraju-li, požádám společnost kolem sebe o dávky, 
pochopení či toleranci.  

Vyhrávám-li, nemusím žádat o nic. Pouze na sebe musím vzít ty nejistoty, 
rizika a akci. V zásadě největší riziko je, že se zařadím zpět do průměrného 
života nesoutěžících. Ale uspěju-li, život se může otevřít. Za branami nejistot, 
zvládnutého rizika a provedené akce, se totiž skrývá život, jaký by možná 
ta komentující většina chtěla žít, ale dívá se na něj jen ve filmech 
a v časopisech, či dnes na internetu. 

Vítězové herních systémů totiž mají nárok nejen na slávu a lepší značku, 
ale také větší prostor pro svobodu, pro prožití kvalitního života. Mají-li 
peníze a bohatství, mohou i rozdávat. Umějí-li soutěžit a vyhrávat, mohou 
i radit a být inspirací.  

Mimochodem, učili vás ve školách úspěšní soutěžící, 
nebo patřili vaši učitelé k nesoutěžící většině? 

Možná jsme u jádra problému. Jak a proč se naučit soutěžit. V prvé řadě je 
třeba pochopit, že prvek soutěže a hry je opravdu všude kolem nás. Soutěží 
se úplně ve všem a mnohdy jde skutečně o mnoho. Někdy mají tyto hry 
a soutěže pravidla jasná, jindy jim nerozumíme.   
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Jak mohou lidé rozumět pravidlům života, podnikání nebo hře na burze, 
když jim ve škole vtloukali do hlavy množství nesoutěžních nesmyslů, ale na 
život je nikdo nepřipravil?  

Chcete se učit nebo vzdělávat od těch, kdo mají v hlavě encyklopedie, 
nebo od těch, kteří umějí informace a fakta využívat? Asi nikdo nepochybuje, 
že jednou z důležitých věcí v životě, je mít slušný příjem, který zabezpečuje 
kvalitu života.  

Proč se ale lidé raději účastní burzy práce než burzy příležitostí? Rozumějte, 
školský systém lidi připravuje na výkon povolání a dobrovolného přežívání. 
Hlavně nic o soutěžích, riziku nebo chraň bůh o penězích! 

Takže vám nezbývá, chcete-li být úspěšní, vzít odpovědnost za své vzdělání 
do svých rukou. Zapomeňte na hlouposti a vědomosti nabyté ve škole. 
Učte se třeba tomu, jak uspět, jak vydělat peníze, jak podnikat, jak a proč 
získat svobodu.  

Učte se podstatě herních systémů, ve kterých žijete. 

Pochopte jejich rizika a souvislosti, pochopte Pravidla vítězů a hrejte tak, 
abyste se dostali mezi 10 % nejlepších, nebo ještě lépe mezi 1 % nejlepších! 

V těchto dnech se nám rozjíždí soutěž v demo obchodování 
na burze. 

 Zde je více informací o demo soutěži Podzim s Goldstarway. 

V posledních letech se dívám na to, jak loupeživé brokerské firmy spouštějí 
hodně pochybných soutěží v demo tradingu pro nevědomé a hloupé klienty 
a lákají je do svých spárů. Podstata tkví v tom, že neomezují své klienty 
nějakými složitými pravidly. Prostě jim dají soutěžní demo penízky na úvod 
a pustí je do hry. Fantazii se potom meze nekladou.  

Ti z vás, kteří již o burze a investování něco víte, také víte, že takové demo 
hry bez pravidel nedávají smysl. Jsou-li výsledkem "soutěže" burzovní 
a nadšené rychlokvašky, které zhodnotí demo účty o stovky a tisíce procent 
hrou bez pravidel, vede to jen k nadšení jejich i ostatních a k nekritickému 
přístupu k burzovnímu investování.  

Následky jsou potom fatální. 99 % takových pokušitelů štěstí potom v reálné 
hře na burze otevře své peněženky loupeživé brokerské firmě dokořán... 
Proto na to jděme jinak! 

http://goldstarway.com/cz/podzim-s-goldstarway-2014/
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Na druhé straně nám je jasné, že prostě burzovní vítězové existují a není jich 
málo, byť z té masy naivních je jich méně než 10 %. V čem se odlišují a proč 
ve své burzovní soutěži vítězí? Jak to, že burza, která je ve všech 
parametrech stejná pro všechny zúčastněné hráče, menšině nadělí a většině 
sebere?  

Tak jistě tušíte, kam mířím. Vítězové, profesionálové a úspěšní investoři na 
burze mají prostě mentalitu a návyky vítězů. To jsou jiné návyky a jiná 
mentalita, než můžete získat běžným vzděláním, či koukáním na soutěže 
zpoza buku. Prostě vítězové jdou do akce a vědí, jak na to. Osvojují si návyky, 
které jsou pro prohrávající masu prostě nedostupné. Ta čísla, kotace, grafy, 
fundamentální informace a masáž, to je pro všechny stejné. Přesto jen část 
lidí vydělává a přidává se na stranu vítězů.  

Multiplikace a funkce složeného úročení. Proč je fajn 
vítězit?  

Když se naučíte brát z finančních trhů své drobné peníze, potom stačí tento 
byznys pouze multiplikovat, přidat do něj další peníze (svoje nebo peníze 
rizikových investorů) a dělat stále totéž. Tj. uplatňovat svoje návyky nadále 
stejným způsobem.  

Když k tomu přidáte průběžnou funkci složeného úročení, což je geniální 
vynález finančního byznysu, můžete se z malých částek propracovat 
k velkým a stabilním příjmům v tomto podnikání. To jsou ovšem tajemství, 
která jsou dostupná pouze pro vyvolené. Ne, že by šlo o tajemství 
informační. 

Ale principem je tato tajemství a mechanismus pro vydělávání peněz 
a postupného budování bohatství a osobní finanční svobody → principem je 
tato tajemství pochopit a zpracovat je vlastní hlavou. To je pro oněch 90 % 
lidí nedostupné.  

Čili informaci mohou dostat, ale tím, že ji nezpracují a nepochopí, tak si moc 
šancí nedají. 

OK. Tak jsem tady nastínil, že vím o zajímavém uchopení podnikání na burze 
a kolem burzy s využitím složeného úročení, byznysové multiplikace, 
marketingu, plus přidáme technické prostředí tzv. MultiTerminal Tradingu. 
Na listopad chystám na tato témata akce pro kvalifikované kolegy. Dodávám 
ale, že toto nemá smysl pro nikoho, kdo nezíská ty správné NÁVYKY 
profesionálních podnikatelů na burze.  

A ještě je důležitá další ingredience a tou jsou PRAVIDLA. 
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Brr, vidím, jak jste se někteří z vás otřepali. Proč dávat nějaká pravidla 
do svobodného byznysu, jakým je burza? Cožpak nestačí znát principy 
burzovních spekulací a mechanismus burzovního obchodování? Což nestačí 
znát pravidla tvůrců trhu, brokera, či clearingového centra? Pominu-li 
skutečnost, že spousta amatérů se cpe na finanční trhy bez znalostí těchto 
objektivních pravidel a mechanismů, potom si prozraďme ještě jednu 
podstatnou skutečnost. 

Vítězové vítězí zejména proto, že mají svoje vlastní PRAVIDLA HRY, která jim 
umožňují na dravých finančních trzích přežít a průběžně vítězit.  

A také vítězí proto, že mají NÁVYKY tato PRAVIDLA dodržovat! 

Toto je ono tajemství. Vše kolem burzy je totiž stejně přístupné pro nás 
všechny cca stejně - ceny, kotace, grafy, mediální masáž. Pouze pravidla 
a návyky vítězů jsou záležitosti obestřené tajemstvím a dostupné pouze 
pro pár procent vyvolených. Budete mezi ně patřit? 

Proto jsou Pravidla demo soutěže Podzim s Goldstarway & CFD Forex 
Champions 2014 tvrdší než je v podobných soutěžích obvyklé.  

Rozumějte, ta Pravidla jsou velmi jednoduchá a pochopí je snadno i žák 
5. třídy. Ale v době, kdy si 90% masa v populaci myslí, že s tím životem nějak 
naloží bez znalosti pravidel, či s jejich porušováním nebo překrucováním, 
to budete mít i vy těžké! 

Vsadím se, že 90 % z vás nedá 1 nebo 2 pokus v soutěži nikoliv proto, 
že neodhadne správně cenové pohyby na burze, ale proto, že porušíte 
nějaká vlastní pravidla nebo pravidla soutěže. Předpokládám, že finální 
pokusy již dáte s rozvahou a že se vám mozkové synapse začnou přetvářet 
k lepšímu! 

Tato soutěž pro vás může být skvělým 6týdenním mentálním tréninkem, 
v rámci kterého již o něco jde, třeba o peníze, ale bez rizika.  

Nebo se mnoho věcí naučíte. Nepochybuji, že většina z vás, kteří se 
zúčastníte, rozumí mechanismu burzovních spekulací a prostě to na 
obchodní platformě umí. Máte jistě i své metody pro identifikaci sentimentu 
trhu, své obchodní strategie a rozhodovací mechanismy.  

Teď do toho ještě nafasujete jednoduchá, ale mentálně náročná Pravidla 
a zjistíte, že ten hlavní soupeř není váš kolega na burze, ale že je jím vaše 
vlastní hlava. 

http://goldstarway.com/cz/podzim-s-goldstarway-2014/
http://goldstarway.com/cz/podzim-s-goldstarway-2014/
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To je totiž ten hlavní smysl celé soutěže v demo obchodování, soutěže 
s Pravidly. Většina z vás se nebude stačit divit, cože se odehrává ve vaší hlavě 
v rámci rozhodování, kontroly a vlastních burzovních akcí. Burza, která je 
pro všechny z vás stejná, dá všem z vás naprosto rozdílné výsledky. A tím 
původcem vašich výsledků je a bude vaše hlava.  

Někteří z vás možná v rámci soutěže pochopí, že toto prostě není byznys 
pro ně, prostě jejich hlava nebude fungovat tak, jak má.  

Jiní zabojují a prostě dají tato, nebo podobná pravidla, nejen do svého 
počínání na burze, ale do všeho, co v životě a zejména kolem peněz dělají.  

A změní si tak život k lepšímu. 

Pro některé z vás bude tato soutěž potvrzením, že již víte, co na burze 
děláte a dáte tak volný průchod svému dobrodružství na reálném trhu 
a svému budoucímu podnikání s burzou. Zjistíte, že naučit se principy 
burzovních spekulací, je celkem snadné. Pochopit pravděpodobnosti, prvky 
rizik a mít tyto věci pod kontrolou je těžší.  

Dát do svého podnikání vlastní strategie a pravidla je ještě těžší a zvládne 
to jen 10 % z vás. Ti z vás, kteří následně pochopíte principy složeného 
úročení, multiterminálového obchodování, dáte si šanci na dobrý byznys. 
Potom to chce přidat prvek podnikání, marketingu a můžete spustit své 
podnikání na burze a s burzou způsobem, který je nedostupný pro 99 % 
všech burzovních pokušitelů štěstí. Chcete si dát šanci?  

Tak začněte právě získáváním těch správných NÁVYKŮ 
s burzovními PRAVIDLY  !!! 

Neříkám, že je burza a podnikání na burze procházka růžovým sadem a že je 
to pro každého. Ale je jasné, že bez rizika a s jasným vedením si to může 
vyzkoušet každý, kdo má trošku v hlavě a má své cíle a vize. Trénink 
na burze, hra s rychlými čísly, nutnost rychlé akce, oceňování rizik, 
rozhodování a bystření mozku - to jsou věci, které se vám prostě budou 
hodit proto, aby váš život byl úspěšnější, pestřejší, akčnější.  

Protože život 10 % lidí je prostě lepší než život zbývajících 90 %. 

A život 1 % lidí je lepší a zajímavější než život zbylých 99 %. 
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Na to, kam budete patřit, já jako učitel, lektor nebo inspirátor, nemohu mít 
zásadní vliv. Vše je totiž výsledkem myšlení a procesů ve vaší vlastní hlavě. 
Ale rád vám pomůžu a 6 týdnů moderované soutěže v demo obchodování 
je dobrá příležitost pro úplně VŠECHNY Z VÁS, kteří čtete tento článek až do 
konce. 

Osvojením těch správných návyků pro dodržování a aplikaci pravidel, 
můžete změnit svůj život k lepšímu. A jestli přidáte i další akce přímo 
na burze, to ponechávám plně na vás.  

Svět se totiž točí kolem vaší hlavy a jste uprostřed, jako tvůrci všeho, 
co k vám přichází. Jděte tedy do AKCE a vyzkoušejte si poctivě své NÁVYKY 
s dodržováním Pravidel ve své praxi. To za vás totiž nikdo nikdy neudělá! 
 

V rámci minimálně 3 testů s demo soutěží Podzim s Goldstarway & CFD Forex 
Champions 2014 vyzkoušíte úsudek, rozhodovací schopnosti, schopnost 
dodržovat PRAVIDLA, v akci si budete trénovat své NÁVYKY pro budoucí 
úspěch. Myslíte si, že bychom měli přidat nějaké ty pokusy? Je to 
jednoduché, sledujte poctivě můj blog a mé emaily! Ale teď si prostudujete: 

 

7 RAD PRO ÚSPĚCH 

jak uspět v soutěži Podzim s Goldstarway. 

Nezapomeňte před každou burzovní akcí v rámci soutěže: 

1) Otevřít okno a pustit do hlavy ty správné myšlenky. Vyvětrat 
v pracovní místnosti i v hlavě.  

2) Správně vyhodnotit sentiment finančních trhů se zvolenými aktivy 
podle grafů určujících sentiment a jít do akce v souladu s ním (Hour, 
2H, 4H event. Day grafy). 

3) Nastupujte s rozvahou do akcí podle signálního sentimentu 30, 15 
nebo 5 min. grafů. 

4) Mějte promyšlenou akci pro maximalizaci zisku, minimalizaci ztráty. 
Mějte dopředu promyšlen svůj plán A nebo B.  

5) Mějte pod kontrolou své emoce a rizika, jinak budou mít rizika pod 
kontrolou vás! 

http://goldstarway.com/cz/podzim-s-goldstarway-2014/
http://goldstarway.com/cz/podzim-s-goldstarway-2014/
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6) Řiďte se svým úsudkem, vlastní ověřenou strategií, neexperimentujte. 
Tvařte se, že již o něco jde. Ono totiž opravdu o něco jde. Nejen 
o ceny, kterými jsou Live účty pro TOP5 v hodnotě 20.000 EUR, 
ale i o zlaté cihličky, free účasti na VIP Meetingu pro TOP10, 
ale zejména jde o vaši budoucnost. Jde o to, jak si nastavíte 
své NÁVYKY pro úspěch, pro bezpečné a ziskové obchodování 
s PRAVIDLY. 

7) Dodržujte jednoduchá Pravidla demo soutěže Podzim s Goldstarway - 
zejména výběr aktiv, množství lotů a časové testy 60 minut pro 
obchodování s jedním aktivem jedním směrem. 

Možná se vám tato Pravidla budou zdát přísná.  

Možná byste chtěli mít soutěž akčnější. Ale smyslem je, abyste akce na 
burze dělali s rozmyslem a uvážlivě. Abyste se naučili dodržovat vlastní 
systém a pravidla, abyste získali ty správné návyky nejen pro řízení investic 
na burze, ale zejména pro vlastní život a podnikání. S dobrými NÁVYKY totiž 
uděláte díru do světa a budete šťastni. Dejte si tedy šanci! 

Díky, že jste pro sebe něco udělali a dočetli tento krátký eBook až sem. Budiž 
vám nápomocen ve vašem dalším konání a v úspěchu v životě, podnikání 
a na burze. Nějak neumím tyto kategorie oddělit. Souvisejí spolu více, než si 
myslíte! 

Získáte tak skvělé NÁVYKY pro svůj další život i pro podnikání, 
aplikujte těchto 7 rad i v životě a podnikání. Před každou akcí 
nezapomeňte: 

1) Otevřít okno a pustit do hlavy ty správné myšlenky. Vyvětrat 
v pracovní místnosti i v hlavě, když potřebujete něco vyřešit nebo 
vytvořit. 

2) Správně vyhodnotit sentiment dění kolem sebe a pravidla herního 
systému, ve kterém se nacházíte i systému, do kterého směřujete. 

3) Nastupujte s rozvahou do akcí, které vytváří váš život a mají vliv na vaši 
budoucnost. 

4) Mějte tyto akce vždy promyšlené. Budoucnost, peníze i bohatství totiž 
vytváříte vlastní hlavou. Nehledejte návody jinde!  
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5) Mějte pod kontrolou své emoce a rizika, jinak budou mít rizika 
pod kontrolou vás! Platí nejen na burze, ale i v životě a v podnikání, 
univerzální NÁVYK! 

6) Řiďte se svým úsudkem, vlastní ověřenou strategií, neexperimentujte. 
Tvařte se, že již o něco jde. Jde o vaši budoucnost. Jde o to, jak si 
nastavíte své NÁVYKY pro úspěch, pro úspěšný život s PRAVIDLY, 
která fungují. 

7) Dodržujte jednoduchá Pravidla, která jste si prověřili, že vám fungují 
a budete šťastni. 

 

Co říkáte, jak se vám to teď spojuje v souvislostech ve vaší hlavě?  

Dáte akčních 6 týdnů a téměř 90 dnů se mnou pro svou příležitost změny?  

Pojďte do akce  !!! 

 

Jirka Mazur 

V Praze 26. září 2014 

 

PS: Teď si uvědomuji, že týden soutěže již je za námi... Takže zbývá již jen 
5 týdnů. To je ale dosti dlouhá doba na to, abyste se koncentrovali sami 
na sebe. Nejde totiž o mě, ani o to pořadí a výhry, i když to může být motivující. 
Spíše však může jít o to, co přijde a co pro to uděláte. Tak držím palce! 


