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ČASŤ

AKO POUŽÍVAŤ TÚTO E-KNIHU

Kniha je krátka a písaná jednoducho, takže ju dokážeš zhltnúť za
jeden večer.
Obsahuje 8 najčastejších chýb, ktoré ľudia robia pri pokusoch o
zmeny v ich životoch.
Som presvedčený, že tieto chyby potrebuješ spoznať skôr, než sa
o zmenu pokúsiš.
Pretože robiť pekne jednu chybu po druhej dokáže byť v skutku
otravné. Vysaje to z teba všetko to odhodlanie, všetku tú
vytrvalosť a tiež tú najposlednejšiu kvapku motivácie. Ako pijavica.
Ako upír. Ako smädný alkoholik, ktorý práve narazil na dno flaše.
Neprestane sať, kým sa nepresvedčí, že už tam skutočne nič nie
je.
Spraviť teda všetky tieto chyby a okúsiť ich dôsledky na vlastnej
koži dokáže byť skľučujúce. Vyčerpávajúce. Dokáže ťa to prinútiť
cúvnuť. Vzdať sa.
A i keď ťa osobne nepoznám, som si istý, že to vzdať nechceš! Veď
prečo by si inak čítal túto knihu, však?!
Nasledujúce stránky neobsahujú návod, ako sa úspešne zmeniť.
Obsahujú ale zoznam chýb, ktorým sa musíš vyhnúť, aby si sa
úspešne zmeniť dokázal.
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Avšak nemusíš mať obavy. Pri každej chybe nájdeš aj riešenie
problému. Návod, ako tieto problémy vyškrtnúť zo svojho života
skôr, ako sa tam vôbec objavia.
Samozrejme, nemusíš postupovať presne, od slova do slova,
podľa návodu v tejto knihe.
Viem, že si si už niečím v živote preskákal, a tak najlepšie riešenie
bude, ak si prečítaš moje skúsenosti a rady a skombinuješ ich s
tými vlastnými. Čím si vytvoríš svoju vlastnú stratégiu na
prekonanie patálií, ktoré ti môžu skrížiť plány na tie veľkolepé
zmeny, ktoré vo svojom živote chystáš.
A na záver, i keď sme ešte len na začiatku, malé upozornenie. Ak
sa uvidíš vo viacerých chybách v tejto knihe, nesnaž sa bojovať
proti všetkým naraz. Nezvládol by si to.
Nie preto, že by som ti neveril alebo preto, že ťa mám za padavku.
To vôbec nie! Ide ale o to, že ak budeš svoju energiu deliť a
bojovať na viacerých frontoch, výsledky neuvidíš na žiadnom z
nich. Nielenže neuvidíš výsledky, vysoko pravdepodobné tiež je,
že prehráš. A to na každom jednom z nich.
Preto sa v danom okamihu sústreď len na jedno riešenie jedného
problému. Nerieš dva problémy alebo tri. JEDEN!
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ÚVOD
Moje meno je Dušan Kadlec. Mnohí z vás ma budú poznať ako
zakladateľa blogu Motivation-Man.sk a autora článkov o
osobnostnom rozvoji a motivácii. Niektorí z vás ma budú poznať
osobne a niektorí vôbec.
Kto teda som?
Som neprispôsobivá ovca, ktorá sa rozhodla, že opustí stádo. Som
neveriaci Tomáš, ktorý si jedného dňa povedal, že už viac nebude
veriť všetkému, čo je mu strkané pod nos. Som čierna labuť, ktorá
je hrdá na to, že je iná. Som Dávid, ktorý sa rozhodol, že porazí
Goliáša. Som človek, ktorý sa rozhodol, že v živote pôjde vlastnou
cestou, bude robiť vlastné rozhodnutia a vlastné chyby, bude
nasledovať svoje vlastné srdce a používať svoj vlastný rozum.
Čo ma oprávňuje rozdávať rady týkajúce sa zmeny?
Vo svojom živote som sa dostal do obdobia, kedy som bol
frustrovaný a už som jednoducho nemohol ďalej. Mal som prácu,
ktorú som doslova neznášal, no aj tak som v nej “musel“ tráviť
väčšinu svojho času. Zarábal som málo a nevedel som z toho
vyžiť. A moje vyhliadky na budúcnosť boli všelijaké, len nie ružové.
Netrvalo mi dlho, kým som zistil, že toto nie je život, aký chcem
žiť. Vedel som, že ak chcem niečo, čo som nikdy nemal, musím
spraviť niečo, čo som nikdy nespravil. A tak som sa rozhodol, že
svoj život skutočne zmením!
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Prešlo 5 rokov a ono sa mi to skutočne podarilo. Úspešne som vo
svojom živote zmenil mnoho vecí. Za ten čas som tiež nazbieral
množstvo skúseností a teraz viem, že okrem lepšieho života, ktorý
sa mi podarilo vybudovať, mám aj veľa rád, o ktoré sa s tebou
dokážem podeliť. Rady, ktoré môžu zmeniť aj tvoj život.
Čo ma inšpirovalo napísať túto e-knihu?
Na svojej ceste za zmenou som veľakrát padol na hubu. Oškrel si
kolená, vyrazil dych, vybil zuby a zlomil zopár kostí – obrazne
povedané. No z vlastných chýb som sa poučil. Viem, že by som
teraz mnohé veci spravil lepšie. Múdrejšie.
A keďže tiež viem, aká náročná a namáhavá dokáže byť cesta za
zmenou svojho života, rozhodol som sa, že napíšem krátku knihu,
v ktorej ťa upozorním na základné a zároveň na tie
najbolestivejšie, častokrát osudové, chyby.
Vo svojom živote som totižto stretol mnoho ľudí, ktorí zmenu
potrebovali ďaleko viac ako soľ a rovnako zúfalo po nej túžili, no z
akýchsi záhadných príčin, sa im zmeniť nikdy nepodarilo.
Pre koho je kniha písaná?
Táto kniha je teda pre nich. Táto kniha je pre tých, ktorí sa túžia
zmeniť, no nedarí sa im. Táto kniha je pre tých, ktorí sa už
úspešne menia, no chcú to robiť lepšie a chcú byť pripravení na
možné prekážky. Táto kniha je pre všetkých, ktorí chcú zmeniť
svoj život k lepšiemu. Táto kniha je pre TEBA.
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ČASŤ

ZAČÍNAME
,,Bez zmeny by neexistovali žiadne motýle.“ - Neznámy autor
Myslím, že ak čítaš tieto riadky, o dôležitosti zmeny sa tu
rozpisovať nemusím. Je ti to jasné, však?! Ak by sa ľudia nemenili
vo všeobecnosti, pravdepodobne by bolo prvou vecou, ktorú by si
zajtra ráno spravil, že by si sa zobudil na studenej zemi v jaskyni a
išiel by si si uloviť nejakého toho mamuta alebo nazbierať pár
chutných bobúľ.
,,Ak chceš niečo, čo si nikdy nemal, mal by si spraviť niečo, čo si
nikdy nespravil.“ - Neznámy autor
Bez toho, aby sme začali robiť veci rozdielne, by sme sa z tých
jaskýň iba ťažko niekam dostali.
Na zamyslenie, však?! Až ťa vidím sedieť doma a trápiť svoje
mozgové závity otázkou, ako by vyzeral tvoj život bez zmeny.
Ja ti poviem ako. Určite máš aj ty vo svojom okolí ľudí, ktorí sú
dnes presne tam, kde boli pred desiatimi rokmi. I po tak dlhom
čase majú rovnaké - obmedzené názory, bývajú na rovnakom
mieste, pravdepodobne stále so svojimi rodičmi a majú rovnakú
pozíciu v práci. Presne tú, z ktorej odchádzajú už roky. Tú, na
ktorú nadávajú deň čo deň, hodinu čo hodinu. Ich životy väčšinou
nestoja za veľa.
Ich okolie, ktoré sa neustále mení, sledujú s nechuťou,
zatrpknutosťou a nepochopením. Častokrát sú frustrovaní a plní
negatívnych presvedčení.
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Poznáš takých? Výborne. Tak presne tak, môj milý, by vyzeral aj
tvoj život, keby si nenapredoval, neprispôsoboval sa a aj naďalej
zmenu odmietal. A na to, aby som vedel, že taký život nechceš,
jasnovidec byť nemusím.
Poďme teda na vec.
Koľkokrát si sa už rozhodol, že svoj život zmeníš? Raz? Dvakrát?
Desaťkrát?
A koľkokrát sa ti zmeniť skutočne podarilo? Nie veľa? Aspoň raz?
Vôbec?
Bez ohľadu na to, aké silné tvoje odhodlanie a rozhodnosť sú,
stále sa ti z nejakého tajomného dôvodu zmeniť nedarí?
Ak si si dal odpovede, ktoré ťa zrovna nepotešili, nech ťa ani len
nenapadne E-Book zatvárať, pretože ti bol ušitý na mieru.
Možno je to menšia zmena, ktorú máš v pláne. Napríklad, chceš
začať vstávať o hodinku skôr, odštartovať deň pár klikmi a
menšou rozcvičkou alebo by si si rád prečítal 20 strán zo svojej
obľúbenej knihy každý večer pred spaním.
A možno je to práve naopak niečo väčšie. Možno, že chceš
zdvojnásobiť svoj príjem, prestať fajčiť, začať sa stravovať zdravo
alebo by si sa rád každý druhý deň úplne odrovnal v posilke a dal
dole najmenej 25 kíl v najbližších troch mesiacoch. V ideálnom
prípade v najbližších dvoch.
Nech je to už ako chce, pamätaj, že nič nie je nemožné! NIČ,
rozumieš?!
Podarí sa ti všetko, ak sa budeš snažiť o tieto zmeny postupne a
pôjdeš na to rozumne. Pretože, ak sa do toho vrhneš bez
rozmyslu a budeš zmeny siliť, pravdepodobne ti to nevyjde. Nie
preto, že by to bolo nemožné, ale preto, že to zbabreš.
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No ako som už napísal, nech je to teda čokoľvek, určite si z
chystanej zmeny nadšený. Tvoje odhodlanie je neochvejné, si
pevne rozhodnutý, si pripravený a nevieš sa dočkať.
No prv, než do toho po hlave skočíš, nadýchni sa a a daj šancu
tomuto E-Booku. Dopraj si 15 minút na prípravu a prečítaj si o
chybách, ktorým by si sa mal pri zmenách vyhnúť, pretože dokážu
úplne odrovnať tvoje úsilie aj s tvojou snahou.
No našťastie, hneď ako zistíš, čo za chyby to sú, napravíš ich
jednoducho, ľavou zadnou. Tak, a tu je rýchly náhľad toho, čomu
by si sa mal na svojej vzrušujúcej ceste za zmenou vyhnúť:
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ČASŤ

PRVÁ CHYBA

1. Nie si k sebe úprimný
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STR. 9

,,Nepýtaj sa, čo
potrebuje svet.
Pýtaj sa, vďaka
čomu sa cítiš
nažive. Pretože to,
čo svet potrebuje,
sú ľudia, ktorí sú
nažive.“
- Howard Thurman
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VYSVETLENIE
Klameš! Klameš tej najdôležitejšej osobe vo svojom živote – SEBE.
Nie si k sebe úprimný v tom, čo by si skutočne chcel. Neustále
jednáš podľa toho, čo by si „mal robiť“ a toho, čo sa od teba
očakáva. Na základe očakávaní druhých ľudí formuješ svoj život,
avšak to, po čom skutočne túžiš, ostáva zapadnuté prachom a
zabudnuté.
,,Mal by som schudnúť“, „Mal by som si nájsť istejšiu prácu“,
„Nemal by som sa naháňať za tými hlúpymi snami“, „Mal by som
už konečne dospieť“, „Mal by som byť realista“...
Určite to poznáš. Odmietaš počúvať hlas svojho vnútra a
nechávaš si namiesto toho rozkazovať hlasmi vo svojom okolí.
Avšak tento spôsob života má za následok iba jediné – NEŠŤASTIE.
No tebe akoby to nevadilo. Aj napriek tomu buduješ svoj život na
základe týchto presvedčení. Aj naďalej veselo ignoruješ svoje
pocity a pokračuješ. Zmeny, ktoré v ňom plánuješ vykonať, nie sú
zmeny, po ktorých túžiš ty. Sú to zmeny, ktoré od teba vyžadujú
ostatní.
Ale skús si úprimne odpovedať. Ako chceš mať z chystanej zmeny
radosť, ak ju podvedome vo svojom živote nechceš?
Nielenže si myslíš, že to nie je správne, dokonca to aj cítiš. Celé
tvoje telo sa chystaným zmenám bráni. A to je dôvod, pre ktorý
zlyhávaš už pri svojich prvých pokusoch. Tam je ten pes
zakopaný.
Okrem toho nie si úprimný aj v iných veciach. Hľadáš si
výhovorky, ktoré neexistujú. Staviaš múr tam, kde je cesta, a tak je
pre teba ťažké vidieť ten chodníček, ktorý vedie pomedzi
prekážky. A mám pre teba jednu smutnú spávu. Ak po zmene
sám netúžiš, ak to nie je zmena, ktorú od života chceš TY, ten
chodníček uvidíš iba veľmi ťažko.
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NÁPRAVA
Napravíš to veľmi jednoducho.
Prestaň si klamať. Buď k sebe úprimný. Počúvaj svoj vnútorný
hlas, ten, ktorý vychádza z tvojho srdca. Názory druhých ľudí si
vypočuj, zober si z nich potrebné ponaučenie, no neriaď sa
nimi. Sám najlepšie vieš, čo v živote chceš robiť a čo od neho
očakávaš.
Ak k sebe budeš úprimný a zistíš, aký život by si chcel žiť,
transformácia toho starého na ten nový ti pôjde omnoho
jednoduchšie.
Zo zmien vo svojom živote budeš nadšený a nebudeš sa ich
vedieť dočkať. Tvoje telo a myseľ sa vzpierať prestanú a novému
životu sa jednoducho poddajú. Samozrejme, nepôjde to bez boja,
no poddajú sa.
Akonáhle začneš v živote robiť zmeny, ktoré ti prospievajú, uvidíš
a pocítiš ohromný rozdiel. Mnoho z nich ti dokonca pôjde ako po
masle. Budeš spokojný, šťastný a budeš sa cítiť naplnený.
Tvoj život bude mať konečne to správne tempo, ten správny
smer. Jeho kvalita sa zlepší s každou jednou zmenou, ktorú v
živote urobíš a ty budeš ten rozdiel sakra cítiť!
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DRUHÁ CHYBA

2. Vo svojich cieľoch
nemáš jasno alebo sa
neustále menia
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,,Ľudia s jasnými,
zapísanými cieľmi,
dokážu dosiahnuť
ďaleko viac za
krátky čas, ako si
ľudia bez nich
vôbec niekedy
dokážu predstaviť."
- Brian Tracy
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VYSVETLENIE
Položil si si už vlastne niekedy otázku, čo od života očakávaš? Čo
od neho chceš?
Chceš mať pohodovú prácu, kde sa nenarobíš, s výplatnou
páskou hodnej zlata? Chceš sa každý deň voziť mestom na svojom
novom, drahom a nablýskanom aute? A večer si ísť oddýchnuť do
svojho obrovského a drahého domu na Kolibe, kde ťa bude čakať
žena s telom bohyne, no tvárou a srdcom anjela?!
V tom prípade pre teba nemám dobré správy. Toto nie sú ciele.
Sú to iba akési hmlisté predstavy vzdialenej budúcnosti, ktorá je
až tak neuveriteľne nejasná, že sa s najväčšou
pravdepodobnosťou nikdy nestane.
Tvoje ciele by mali byť jasné a určité. A presne také by si si ich aj
mal stanoviť! Pretože ak si ich stanovíš nejasné a hmlisté, také,
ktoré nemajú žiadne reálne tvary, ako potom vôbec zistíš, či si ich
dosiahol alebo nie?
Alebo ešte lepšia otázka... Ako budeš vedieť, čo by si mal pre ich
naplnenie spraviť?
Napríklad „chcel by som schudnúť“ je skvelý cieľ, no pokiaľ si
nestanovíš URČITÝ cieľ, napríklad „chcem schudnúť 8 kíl“ alebo
„chcel by som schudnúť do tých naložených riflí, ktoré som si
kúpil minulý rok“, tak budeš akurát tak naháňať svoj chvost, až
kým ťa to neunaví a neskončíš.
Všetko to odhodlanie, túžba a snaha zmeniť sa, sa po istom čase
rozplynú a stratia v nenávratne, ak neuvidíš žiadne výsledky. A tie
dosiahneš iba vtedy, ak si stanovíš REÁLNE ciele, na ktorých si svoj
úspech dokážeš odmerať.
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NÁPRAVA
Vo svojich cieľoch musíš mať jasno. Je to existenčne dôležité,
premyslieť si ich poriadne. A nielen tvoje ciele. Premysli si tiež
plán, ako ich dosiahneš. Stanov si teda iba také ciele, ktoré sú
reálne, dosiahnuteľné a konkrétne... Čo najkonkrétnejšie,
podotýkam!
A teda, aby som nadviazal na to, čo som spomínal vyššie, tvoj cieľ
by mal byť napríklad „Začnem cvičiť trikrát do týždňa“, nie „Chcel
by som začať cvičiť“. Daj si na tom skutočne záležať, popremýšľaj a
až potom si ho stanov. A na základe cieľu, ktorý si stanovíš, si
okamžite zosnovaj REÁLNY plán krokov, pre jeho dosiahnutie.
Samozrejme, v prípade, že sa vydáš na cestu za dosiahnutím
svojho cieľa, no postupom času ho prehodnotíš a zistíš, že chceš
niečo iné, môžeš ho zmeniť. No ak by to tvoj súčasný cieľ
ovplyvňovalo alebo menilo veľmi, rozdeľ si plán na dve časti a
pokús sa dosiahnuť oba ciele.
Príklad: Ak si teda začal s tým, že chceš začať cvičiť trikrát do
týždňa, a potom si sa rozhodol, že chceš chodiť drtiť železo každý
deň a vysekať sa ako malý boh, potom nechaj svoj prvý cieľ
neporušený! Keď sa ti ho podarí naplniť, osláv svoj úspech a až
potom (!) sa pusti do svojho nového cieľa, kde sa pokúsiš chodiť
do posilky každý jeden boží deň a úplne to tam zabiť!
Pretože, ak budeš svoje ciele neustále meniť, budeš sa cítiť, akoby
si trénoval na štafetový beh, no kolega by sa rozhodol, že ťa
prekvapí nevhodným vtipom a začne pred tebou utekať druhým
smerom. A i keď by si sa rozhodol dobehnúť do cieľa sám, tvoj
tréner by pohotovo ukradol cieľovú pásku a utekal by ti s ňou
takisto. Akoby si boxoval o titul, no protivníci by sa ti v ringu
neustále menili. Akoby si sa snažil skočiť do diaľky, no namiesto
antuky by si mal pod nohami eskalátor pustený do opačnej
strany.
...napadá ma síce ešte veľa príkladov, no myslím, že už ti dávno
došlo, kam tým mierim.
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TRETIA CHYBA

3. Očakávaš, že sa
zmena prejaví
okamžite
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,,Úspech sa
nestane len tak za
noc. Nespúšťaj
svoje oči z odmeny,
ktorá ťa čaká v cieli
a neobzeraj sa
naspäť."
- Erin Andrews

STR. 18

MOTIVATION-MAN.sk

VYSVETLENIE
Akonáhle začneš vo svojom živote niečo meniť, je veľmi
jednoduché podľahnúť veľkým očakávaniam. Veď si sa k tomu
toľko odhodlával, toľko si sa na to pripravoval.
Toľko si na túto chvíľu čakal, že chceš zmenu vo svojom živote
okamžite a nemieniš čakať už ani sekundu.
Čo tento tvoj pocit ešte umocňuje, je tempo sveta, v ktorom
žijeme. Vedie nás k presvedčeniu, že sa všetko deje extrémne
rýchlo, priam okamžite.
Avšak je dôležité uvedomiť si, že čím väčší cieľ máš, o čo väčšiu
zmenu sa v živote snažíš urobiť, o toľko viac času si bude
vyžadovať.
Každá zmena ti totižto nejaký zaberie. Každá zmena je proces.
Pochop to.
Pretože v momente, kedy sa dostanú do kolízie tvoje nepresné,
skreslené a pomýlené očakávania vs. tá toľkými obávaná „krutá“
realita, veľmi ľahko môžeš stratiť motiváciu, nádej, vieru a vôbec
chuť zmeniť sa.
Preto, ak si nedáš pozor, zlyháš bez toho, aby si si vôbec
uvedomil, kde si spravil onú osudovú chybu.
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NÁPRAVA
Neverím, že to napíšem, no buď vo svojich očakávaniach trošku
realistickejší (bože, ja som to skutočne napísal :O).
No nepochop ma zle. Snívaj vo veľkom, plánuj vo veľkom a konaj
vo veľkom a tvoje výsledky budú veľké rovnako tak. Nie nadarmo
sa to vraví, je to pravda. Verím tomu.
No ako som už spomínal, zmena je proces, chvíľku trvá. Rovnako
tak, ako dosiahnutie cieľov, ktoré si si vytýčil. Preto buď trošičku
realistickejší, no iba vo svojich očakávaniach, v ničom inom!
Nemaj ich prehnané. Nečakaj, že zaspíš vo svojej prenajatej izbe
so starou váľandou a jedným hnusným nočným stolíkom a
zobudíš sa v king size bed, vo svojej novej vile na Bali a ešte k
tomu na sladkú vôňu palaciniek, ktoré ti na raňajky pripravila
jedna z tvojich komorných.
Zameraj sa na pokrok a všímaj si tie malilinké krôčiky na ceste za
svojím cieľom, ktoré si už pokoril. Neočakávaj dokonalosť,
neočakávaj okamžité zmeny.
Všímaj si tie krpatučké úspechy. Tie, ktoré si už dokázal
nadobudnúť na ceste za svojou vysnívanou zmenou. Pretože
práve z nich sa ten skutočný úspech skladá.
Oslavuj a raduj sa z tých malých zmien, pretože s každou jednou z
nich máš svoj vysnívaný život opäť o čosi bližšie. S každou jednou
z nich sa zlepšuje kvalita toho, ktorý žiješ teraz.
Preto si to nezabudni neustále pripomínať. Pretože, ako som už
spomenul, ono je to veľmi jednoduché nechať sa odradiť a
znechutiť v momentoch, kedy budeš mať pocit, že vôbec
nenapreduješ.

STR. 20

MOTIVATION-MAN.sk
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ŠTVRTÁ CHYBA

4. Tvoj plán zmeny je
príliš komplikovaný
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,,Áno, všetko je
jednoduché. To
ľudia zvyknú veci
komplikovať."
- Albert Camus
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VYSVETLENIE
My, ľudské bytosti, sme vo svojej podstate extrémne leniví. Ak je
niečo príliš zložité alebo komplikované, je pravdepodobné, že náš
mozog nájde spôsob, ako nás z toho dostať ešte skôr, ako si
vôbec stihneme vyhrnúť rukávy a pustiť sa do práce.
Preto buď počas plánovania ostražitý a daj si pozor, aby si sa
nenechal uniesť svojou predstavivosťou. Nenechaj sa zblbnúť.
Nenechaj sa zlákať tým falošným pozlátkom, ktorým sú posypané
tie veľkolepé plány s tŕnitou a komplikovanou cestou pre ich
dosiahnutie.
Pretože, ak opatrný nebudeš a vypracuješ si veľmi zložitý plán,
nech bude akokoľvek pôsobivý, bude to práve on, kto bude
zodpovedný za tvoje zlyhanie.
Ono ja sám som skôr zástancom zjednodušovania si vecí a od
tých komplikovaných a zložitých sa snažím držať čo najďalej. A ak
mi nebodaj aj skrížia cestu, zjednoduším ich. So simple.
A keď už je o tom reč... Ak by ťa zaujímalo, ako si aj ty dokážeš
život zjednodušiť a prestať si ho ZBYTOČNE komplikovať, určite ťa
bude zaujímať najnovšia E-Kniha, ktorú som napísal. Nielenže ti
ukáže, ako si svoj život zjednodušíš, užiješ si takisto 188 riadkov
pekelne dobrého čítania! ;)
Viac o nej TU – 100 Spôsobov, Ktorými Si Zbytočne
Komplikujeme Život.
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NÁPRAVA
Rozbi si svoje prešpekulované a prekomplikované plány do série
SMARTER krokov – špecifické, merateľné, akčne orientované,
reálne a časovo ohraničené, nabité energiou a zaznamenané
(kroky).
Nielenže sú takto rozkúskované a zjednodušené kroky omnoho
ľahšie dosiahnuteľné, každý jeden z nich ťa tiež nabudí a
namotivuje k dosiahnutiu toho ďalšieho.
A tým, že budeš dosahovať úspechy práve v týchto malých
krokoch, o to ľahšie uvidíš svoj pokrok a o to jednoduchšie si
odmeriaš, o koľko bližšie si sa k svojej vysnívanej zmene dostal.
Do plnenia nasledujúcich úloh budeš mať takisto väčšiu chuť,
pretože sa ti bude zdať, že ich zvládneš za chvíľočku, s úplným
prehľadom, pekne ľavou zadnou. Následne prestaneš
prokrastinovať a všetky svoje každodenné „povinnosti“ si užiješ
oveľa viac.
Ľudovo povedané, to, čo si naložíš, to si aj zješ. Nebudeš to
odkladať na ten mysteriózny deň nazývaný „Nabudúce“, ktorý aj
tak nikdy nepríde, ten, ktorý ešte nikdy nikto nevidel.
Poznámka: Na druhej strane ti ukážem jednu z najznámejších a
najefektívnejších metód na to, aby si si dokázal stanoviť svoje
vlastné ciele. ;)
*(SMARTER – z anj. - Specific, Measurable, Action-oriented, Realistic,
Time-sensitive, Energy Fulfiled and Recorded)
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ČASŤ

SMARTER CIELE
Jedna z najefektívnejších, najpoužívanejších, najjednoduchejších a
podľa mňa aj najlepších techník pre stanovenie cieľov.
Čo sú a aké by teda mali byť tvoje SMARTER CIELE?
S – Specific / Špecifický
Tvoj cieľ musí byť špecifický – musí mať jasné kritériá, podľa
ktorých spoznáš, čo vlastne chceš dosiahnuť a či sa ti to podarilo
splniť alebo ešte nie. Nejde iba o vyjadrenie túžby. Cieľ totižto
musí obsahovať presné odpovede na otázky Kto, Čo, Prečo, Kde a
Kedy.
Zlý príklad: „Chcel by som lepšiu prácu“.
Dobrý príklad: „Chcem získať miesto Grafika – Seniora v
Martinuse a nastúpiť v apríli“.
M – Measurable / Merateľný
Celý proces určovania si cieľov veľmi dobre spolupracuje s číslami.
Keď si budeš zadávať cieľ, mal by si si v ňom určiť presné číslo,
ktoré bude symbolizovať jeho dosiahnutie. Ak bude obsahovať
presnú hodnotu, bude sa tiež dať odmerať.
Zlý príklad: „Chcel by som zarábať viac“.
Dobrý príklad: „Chcem zarábať 2000€ mesačne“.
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A – Action-oriented / Akčne orientovaný
Cieľ predstavuje tvoju túžbu, niečo, čo chceš dosiahnuť.
Momentálne sa nachádzaš v bode A, no chceš sa dostať do bodu
B. A bez toho, aby si spravil náležité kroky, túto vzdialenosť medzi
spomenutými bodmi nikdy neprejdeš. Preto si ku každému cieľu
vytvor plán krokov, ktorý ťa dostane presne tam, kde chceš byť.
Čo spravíš ako prvé, čo spravíš ako druhé a čo ako tretie...?!
Zlý príklad: „Chcel by som schudnúť“.
Dobrý príklad: „Chcem schudnúť 5 kíl za mesiac, takže začnem
chodiť cvičiť trikrát do týždňa.“.
R – Realistic / Reálny
Vždy som bol zástancom názoru, že ciele a sny by mal mať každý
veľkolepé. Vraví sa, že by si mal mieriť na mesiac, pretože aj keď
minieš, trafíš hviezdy.
Avšak akokoľvek veľký a nádherný cieľ môžeš mať, vždy musí byť
realistický. Musíš snívať s nohami pevne na zemi, i keď máš hlavu
v oblakoch. Pretože naše ciele ovplyvňujú náš život. Tie, ktoré sa
nám podarí splniť, náš život obohatia a naplnia nás energiou a
entuziazmom k plneniu tých ďalších, zatiaľ čo tie, ktoré sa nám
splniť nepodarí, nás dokážu demotivovať, zničiť naše odhodlanie a
všetku tú vôľu skúsiť to znova. Preto si stanov také ciele, ktoré sú
reálne, také, ktoré splniť dokážeš.
Zlý príklad: „V auguste chcem precestovať celý svet“.
Dobrý príklad: „V auguste chcem precestovať Anglicko, Írsko a
Nový Zéland“.
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T – Time Sensitive / Časovo ohraničený
Pre úspešné naplnenie svojich cieľov potrebuješ deadline.
Hranicu, dokedy musíš svoje ciele splniť. Avšak nestačí mať iba
jednu. Jeden malý, vzdialený bod, ktorý ťa čaká na konci tvojej
dlhočiznej cesty.
Výborná pomôcka je stanoviť si po ceste míľniky. Každý jeden
krok, ktorý sa ti podarí urobiť, je malým splneným cieľom. Preto si
popri tom, ako si budeš vytvárať plán útoku, zaznamenaj tiež
malé míľniky, ktorých splnenie si všimneš a dokážeš ich patrične
osláviť.
Zlý príklad: „Chcel by som prestať fajčiť“.
Dobrý príklad: „Behom 10 mesiacov prestanem fajčiť s tým, že
každý mesiac vyfajčím o 2 cigarety menej“.
E – Energy Fulfiled / Nabité Energiou
Veľmi dôležitý bod. Vo svojich článkoch často píšem, že by si mal
robiť to, čo chceš ty sám, nie to, čo od teba vyžadujú ostatní. A
perfektne sa to hodí aj pre proces určovania si cieľov.
Pretože ak si stanovíš cieľ, po ktorom sám vôbec netúžiš, kde
zoberieš motiváciu na jeho dosiahnutie? Preto si zakaždým zadaj
cieľ, po ktorom sám túžiš (viď 1. bod E-Booku). Musí to byť niečo,
čo skutočne chceš, niečo, na čom si ochotný tvrdo pracovať. Bez
toho sa ti budú ciele plniť iba veľmi ťažko.
Zlý príklad: „Chcel by som mať lepší život“.
Dobrý príklad: „Chcem sa naučiť kreatívne písať, pretože som sa
celý život túžil stať spisovateľom“.
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R – Recorded / Zaznamenaný
Bez ohľadu na to, ako veľmi si presvedčený o tom, že si svoje ciele
pamätáš a vieš úplne presne, čo od života chceš, CIELE MUSÍŠ
MAŤ ZAPÍSANÉ! Na papieri, v počítači, v denníčku, je mi to úplne
jedno. Najlepším riešením však stále ostáva, mať svoje ciele
neustále na očiach. Tak to robím ja a táto metóda sa mi
neuveriteľne osvedčila.
PRE ZHRNUTIE:
Tu je správne stanovený cieľ, ktorý obsahuje všetky spomenuté
body.
,,Behom jedného roka získam miesto programátora v Microsofte
s nástupným platom 2000€. Momentálne mi za prácu platia 800€,
preto budem každý deň dve hodinky trénovať, aby som si zlepšil
kvalifikáciu. Budem sa učiť veci, ktoré na mojej vysnívanej pozícii
vyžadujú. Každodenným tréningom sa mi každý mesiac zvýši
hodnota mnou odvádzanej práce o 100€, takže o rok bude môj
plat 2000€. Viem, že špičkoví programátori zarábajú až do 3000€,
takže moje požiadavky nie sú neopodstatnené. Celý život ma baví
programovanie, a preto som neskutočne motivovaný získať lepšie
miesto práve v tomto obore.“
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PIATA CHYBA

5. Si obklopený
negatívnymi ľuďmi
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,,Obklop sa ľuďmi,
ktorí majú sny,
túžby a ambície. Tí
ti pomôžu dopredu,
tí ti pomôžu
uvedomiť si tvoje
vlastné sny."
– Neznámy
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VYSVETLENIE
S kým si, taký si. Už si to určite počul, však?! Pravdepodobne už od
malička ti rodičia hovorili, s kým sa nemáš stretávať, pretože sa
báli, že budeš presne taký, ako oni.
A vieš čo? Tvoji rodičia mali pravdu!
Čo to má ale spoločného so zmenou, o ktorú sa pokúšaš?!
Tak schválne, či na to prídeš sám... Ak ti budú všetci v tvojom okolí
hovoriť, že to, o čo sa pokúšaš sa nedá, že je to nezmysel a že to
nikdy nedokážeš, ako sa potom budeš cítiť?
Ak ťa budú neustále bombardovať dôvodmi, pre ktoré sa ti určite
nepodarí uspieť a ak ti budú neustále vyhadzovať na oči prekážky,
ktoré tam možno ani nie sú, ako veľmi budeš odhodlaný?
Snažím sa tým povedať iba toľko, že ak je každý v tvojom okolí
presvedčený, že to, čo sa pokúšaš dosiahnuť, je nemožné,
nereálne alebo smiešne, budú sa o tom snažiť presvedčiť aj teba.
A pravdepodobnosť, že tomu sám uveríš, je skutočne veľká. Myseľ
ti otrávia pochybnosťami a semienko neistoty zasadia hlboko do
tvojho srdca. Pomaly si začneš hľadať druhé riešenie alebo uveríš,
že sa to skutočne dosiahnuť nedá. A práve to je častokrát začiatok
konca.
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NÁPRAVA
Veľmi rýchlo by si sa mal zbaviť všetkých vecí, ktoré ťa ťahajú k
zemi. A to v mnohých prípadoch znamená, že zo svojho života
vyškrtneš práve toxických ľudí. Všetkých tých negativistov,
pesimistov, realistov a upírov, ktorí nedokážu nič iné, iba vysávať
energiu z druhých.
Všetkých tých, ktorí ti podkopávajú sebavedomie a ničia tvoje
odhodlanie. Tých, ktorí sa neustále sťažujú, nariekajú a hovoria
len o sebe, o ničom inom. Tí musia preč. Samozrejme, je mi úplne
jasné, že je nereálne, aby si ich zo svojho života vylúčil všetkých,
avšak musíš sa zbaviť aspoň tých, ktorých môžeš.
A najlepším spôsobom, ako sa vysporiadať s vplyvom tých
zvyšných negatívnych ľudí na tvoj život, je zvýšiť v ňom počet tých
pozitívnych. A skôr, ako začneš nariekať, že žiadnych takých ľudí
nepoznáš, uvedom si, že žijeme v 21. storočí. V dnešnej dobe to
nie je vôbec zložité.
Ľudí s podobnými cieľmi dokážeš nájsť na fórach, skupinách na
Facebooku alebo rôznych networkingových akciách. Dokážeš tu
nájsť kopec coachov, trénerov, ľudí, ktorí sa pokúšajú o rovnakú
zmenu, o akú sa pokúšaš ty. Alebo ju už majú dávno za sebou, a
tak ti dokážu poskytnúť rady, ktoré hľadáš, a tiež ti dať podporu,
ktorú potrebuješ.
A nemusí to byť len pomoc, motivácia a užitočné rady, ktorých sa
ti dostane. Možno si tiež nájdeš dobrých priateľov, či dokonca
sparing partnera, s ktorým si navzájom pomôžete práve k tým
zmenám, po ktorých vo svojich životoch túžite.
A keď už je teda reč o ľuďoch, ktorí zmýšľajú rovnako, o takých,
ktorí sa rozhodli zmeniť svoje životy k lepšiemu, nech to stojí, čo
to stojí... Viem presne o takej komunite!
Preto skôr, než začneš čítať ďalej, hoď jeden presne mierený
lajkčisko na Fan Page MOTIVATION-MAN-a a pridaj sa tak k
tisíckam ľudí, ktorí sú naladení na rovnakú vlnu. ;)
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ŠIESTA CHYBA

6. Očakávaš, že si každý
okamžite všimne tú
novú osobu, ktorou si
sa stal
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„Samých seba
súdime podľa toho,
čo cítime, že sme
schopní vykonať,
zatiaľ čo ostatní nás
súdia podľa toho,
čo už sme
vykonali.“
- Henry Wadsworh
Longfellow
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VYSVETLENIE
Môžeš mať svoju veľkolepú víziu... Môžeš mať svoj cieľ a takisto na
ňom tvrdo pracovať, to ti nikto neberie... Každé jedno ráno môžeš
vstávať skôr, ako mali tvoji kamaráti kedy vôbec nastavený budík
a bez oddychu makať na tých zmenách, o ktoré sa vo svojom
živote snažíš. Toto všetko môžeš.
No ak preto budeš od ostatných očakávať, že ťa začnú vnímať
rozdielne, a to iba na základe tvojej, doteraz nezrealizovanej,
budúcnosti, si naivný. Vyberáš si cestu plnú sklamania a
bolestných precitnutí.
Ľudia sú totižto bytosťami emócií. Súdia a škatuľkujú. Oveľa viac si
pamätajú tvoje pády a tvoje zakopnutia, ako tvoje úspechy a
chvíle slávy.
Pamätajú si akurát tak osobu, ktorou si bol a zo všetkých síl
odmietajú vidieť osobu, ktorou sa byť snažíš. Ono vlastne človek,
ktorým si bol, je ten jediný, ktorého poznajú, pretože tým novým
si sa ešte stať nestihol.
Pamätaj, že skutky majú oveľa väčšiu váhu, ako slová. To tvoje
činy ukážu tvoj pravý charakter, to oni odhalia tvoju osobnosť.
Prestaň sa preto týrať únavným vysvetľovaním svojich plánov a
cieľov ľuďom, ktorí o nich počuť nechcú.
Ľuďom to musíš dokázať. Ukáž im, čoho si schopný. Ukáž im, čo
všetko sa v tebe skrýva. A čo je omnoho podstatnejšie – dokáž to
sám sebe!
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NÁPRAVA
Buď trpezlivý. Maj na pamäti, že nemôžeš vymazať minulosť alebo
predsudky, ktoré o tebe ľudia majú, tie, ktoré sú založené na ich
skúsenostiach z minulosti. Jediné, čo môžeš zmeniť, sú kroky,
ktoré podnikneš dnes, pretože tie ovplyvnia tvoju budúcnosť.
Ak tak veľmi túžiš po tom, aby všetci videli tú novú osobu, ktorou
sa pokúšaš byť, najprv sa ňou musíš stať!
Ak chceš schudnúť, tak konečne začni makať, pretože tým
bezvýznamným bľabotaním o tom, ako veľmi by si chcel, s MC
Flurry v ruke, kalórie nestratíš.
Ak chceš lepšiu prácu, zlepši sa vo svojom obore a nauč sa, ako sa
môžeš predať. Iba tak si ju zohnať dokážeš. Pracuj na sebe každý
deň, trénuj. Pretože ono je fajn občas si oddýchnuť, no ak budeš
zabíjať každý jeden večer vysedávaním na gauči a sledovaním
Farmára, ktorý si hľadá ženu, bohužiaľ, ďaleko ťa to profesijne
neposunie.
A ešte posledný príklad a už skutočne sľubujem, že sa vrátim späť
k téme... V prípade, že si v živote stratil smer, rozhodne ho znovu
nenájdeš v krčme pri pive.
Tak asi toľko k tomuto bodu. A vlastne ešte ma niečo napadlo.
Zmeň taktiež ten postoj, ktorý máš k názorom ostatných ľudí.
Skôr či neskôr, nebudú mať na výber a jednoducho si tú novú
osobu, ktorou sa staneš, budú musieť všimnúť. Nielen všimnúť,
budú ju musieť začať rešpektovať!
A na tých zopár hejterov, ktorí budú mať klapky na očiach a budú
odmietať vidieť pravdu, na tých zabudni. Pamätaj, že tí aj keby ťa
videli chodiť po vode, povedali by, že je to preto, že nevieš plávať.
Hejteri jednoducho budú hejtovať. Bodka.
Preto ak chceš nájsť pokoj a mať od nich kľud, pripomeň si, že to,
čo si o tebe myslia druhí ľudia, sa ťa netýka. ;)
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SIEDMA CHYBA

7. Dočasné neúspechy
berieš ako trvalé
zlyhanie
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,,Zlyhanie nie je
opakom úspechu,
je jeho súčasťou."
- Neznámy
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Bez ohľadu na to, či máš ciele veľké alebo malé, musíš sa pripraviť
na to, že zopárkrát zakopneš.
Niekedy ťa prekážky zrazia iba na kolená, inokedy ťa pošlú k zemi
úderom tak tvrdým, že si budeš predné jednotky hľadať ešte
týždeň a výnimočne budeš čeliť ťažkostiam tak obrovských
rozmerov, že ťa pritlačia k zemi spôsobom brutálnejším, ako keby
ti na hlavu sadol holý dvestokilový chlap.
Možno by ani nemusel byť holý, no chcel som si byť istý, že ti
bude krištáľovo jasné to nepohodlie z toho vyplývajúce.
No späť k téme.
Nikto ti nedokáže povedať, čo ťa čaká, všetci to máme iné. No isto
sa musíš pripraviť na kopec prekážok a mnoho neúspechov.
A ak si sa s nimi doposiaľ náhodou nestretol, v budúcnosti prídu
určite, ver mi. Nespravíš s tým nič. Tieto veci jednoducho
ovplyvniť nedokážeš. AVŠAK, dokážeš ovplyvniť svoju reakciu, tú
maš plne vo svojich rukách.
Nie nadarmo sa totiž vraví, že o tvojom budúcom úspechu
rozhodne to, ako sa počas svojej cesty vysporiadaš práve s
neúspechmi, ktoré sa ti pripletú popod nohy. To rozhodne o tom,
ako ďaleko sa na svojej ceste za zmenou dostaneš.
Tu sa bude lámať chleba. Tvoja reakcia na tieto problémy spečatí
tvoj osud, ako sa vraví. A je to iba na tebe, či bude šťastný alebo
nešťastný, pozitívny, či negatívny.
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NÁPRAVA
Musíš si osvojiť postoj, ktorý ťa presvedčí, že sú tieto DOČASNÉ
neúspechy a nezdary iba odrazovým mostíkom k tvojmu
budúcemu úspechu.
Jeden múdry muž totižto raz povedal, že uspieť dokážeme iba
vtedy, keď sa naučíme, ako postaviť základy svojho úspechu práve
z tehál, ktoré sa nám život pokúsi hodiť pod nohy. A ja som
presvedčený, že mal pravdu.
Ono chyby vlastne nie sú žiadne strašidelné monštrá, ktoré ti
zlikvidujú život na totálku. Bez nich by sme sa nedokázali posunúť
dopredu. Bez nich by sme sa nemali kde naučiť tie dôležité lekcie,
ktoré budeme v budúcnosti potrebovať.
Neber preto tieto malé zakopnutia a zanedbateľné prekážky ako
konečné. Pretože až v momente, keď si zlyhanie pripustíš a
zmieriš sa s ním, až vtedy v skutočnosti zlyháš.
Preto musíš vytrvať. Lebo iba tí, ktorí sa nevzdávajú, zvíťazia. A
naopak tí, ktorí sa vzdávajú, tí nevíťazia nikdy. Pamätaj na to!
Možno ti to bude pripadať ako klišé, no nedá mi nespomenúť
výrok jedného velikána, v kariére ktorého predstavovali chyby jej
neodmysliteľnú súčasť...:
„Ja som nesklamal, iba som našiel 10 000 spôsobov, ktoré
nefungujú.“ - Edison
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ČASŤ

ÔSMA CHYBA

8. Podľahneš svojmu
strachu
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,,Strach nie je nič
iné, ako prekážka
stojaca v ceste
pokroku. Ak sa nám
podarí prekonať
náš strach,
dokážeme sa
pohnúť vpred a
vyrásť v silnejšiu a
rozumnejšiu verziu
nás samých."
- Neznámy
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VYSVETLENIE
A napokon, keď už zdoláš všetky predošlé chyby a budeš svojej
zmene bližšie, ako kedykoľvek predtým, vtedy príde 8. chyba,
ktorej sa ľudia dopúšťajú hádam najčastejšie.
Niekde na svojej ceste, v určitom okamihu, jednoducho budeš
musieť čeliť svojim vnútorným démonom. Budeš čeliť strachu z
neznáma, strachu z neúspechu, strachu z poníženia a všetkým
tým ostatným strachom, na ktoré si len spomenieš.
Váha minulých zlyhaní a tlak budúcich očakávaní sa ťa pokúsia
rozdrviť, pretože budeš stáť presne uprostred. A ak si nedáš
pozor, tak tie ohavné obavy aj s tým zlomyselným strachom,
spolu dokážu zlikvidovať tvoje rozhodnutie zmeniť svoj život,
priamo pred tvojimi očami. A ty budeš úplne bezmocný.
Mať strach je normálne, nie je to nič nezvyčajné. Avšak dovoliť
mu, aby ti bránil v nasledovaní tvojich snov alebo v zmenách,
ktoré chceš vo svojom živote vykonať, to je tragédia.
Pamätaj, že strach nie je skutočný. Jediné miesto, kde môže strach
existovať, je v našich myšlienkach. Je to produkt našej
predstavivosti. Ono nebezpečenstvo dokáže byť veľmi reálne, ale
strach, strach je voľba.
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NÁPRAVA
Bohužiaľ, nie je žiadny jednoduchý spôsob, ako vyriešiť tento
problém.
Zatiaľ môžeš iba zaťať zuby a pokúsiť sa kráčať ďalej. Pekne jeden
krok za druhým. Nechaj minulosť za sebou a budúcnosť pred
sebou. Sústreď sa len na prítomnosť a na dosahovanie malých
zmien na ceste za tými veľkými.
Pamätaj, že zakaždým, keď si vyberáš bezpečie a istotu, posilňuješ
ho. Nauč sa preto žiť mimo svojej komfortnej zóny. Osvoj si
nepohodlie.
Nedovoľ mu, aby mal nad tebou moc. Neustupuj. Ustupoval si mu
doteraz a sám vidíš, ako to dopadlo. Teraz sprav teda opak.
Postav sa mu. Začni mu čeliť zoči-voči. Iba tak ho zdoláš. Iba tak
ho dokážeš premôcť.
Vždy, keď sa ti bude strach opäť snažiť postaviť do cesty, precíť ho,
no sprav to aj tak!
A ešte niečo. Obrovskou pomôckou mi vždy bola viera. I keď som
nikdy nebol zarytý katolík, vždy som veril v seba. Svet je plný
úspešných ľudí, ktorí nemajú žiadne špeciálne nadanie, iba chuť
dokázať niečo veľké, chuť uspieť a chuť sa zmeniť.
A ak budem cítiť rovnaký hlad po úspechu aj ja a neprestanem sa
posúvať vpred, nevidím žiadny dôvod, prečo by sa mi to tiež
nemohlo podariť. Jediné, čo mi v tom dokáže zabrániť, je strach.
A ja som sa rozhodol, že mu to nedovolím!
Ako sa rozhodneš ty?
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ČASŤ

AKO S TÝMITO INFORMÁCIAMI NALOŽIŤ

O čom bola kniha?
V E-Booku som písal o 8-mich najčastejších chybách, ktoré ľuďom
prekazia všetky tie pokusy o zmeny v ich životoch a spravia im
poriadny škrt cez rozpočet. I keď v tomto prípade sa skôr škrtajú
ich plány do budúcna, ako ten rozpočet, ale myslím, že sa
chápeme, nie?!
Tieto chyby majú na svedomí množstvo nesplnených snov, veľa
neúspešných zmien a sú zodpovedné za zlyhania a nezdary
mnohých ľudí.
Z tejto krátkej knihy by si si mal teda vziať ponaučenie. Zapamätaj
si tieto chyby a buď na ne pripravený. Pozoruj svoje počínanie pri
zmenách, o ktoré sa v budúcnosti pokúsiš a snaž sa rozpoznať
chyby, ktoré pri nich spravíš. A ak tam nejaké spozoruješ, skús sa
oprieť práve o rady z tejto knihy.
Som si istý, že si ich časom dokážeš osvojiť, ba čo viac, neskôr
dokonca prídeš s vlastnými riešeniami, ktoré budú pre tvoj život
oveľa vhodnejšie.
Ako knihu použiť?
Knihu som napísal na základe vlastných skúseností, a preto by si
ju nemal brať ako ultimátum, či nespochybniteľnú pravdu. Zober
si z nej iba tie informácie, ktoré sa týkajú tvojho života a dokážeš
ich použiť vo svojom vlastnom príbehu.
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Každému funguje niečo iné, a tak musíš nájsť vlastné spôsoby,
ako patálie vo svojom živote prekonať. Avšak zapamätaj si, že ich
nenájdeš nikdy, ak nikdy nezačneš. A práve tu nastupujú na scénu
informácie z tejto knihy. Tie ti isto dokážu poslúžiť ako odrazový
mostík na ceste za tvojou úspešnou zmenou v budúcnosti.
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ČO BUDE NASLEDOVAŤ
Ak sleduješ stránku Motivation-Man.sk dlhšie, vieš, že tam
nájdeš kopec naložených a nadupaných článkov, ktoré sú
naplnené informáciami o osobnostnom rozvoji od hlavy až po
päty.
Keďže na sebe takisto neustále pracujem, nachádzam stále nové
a nové veci, spôsoby, triky, rady a semináre, ktoré ti v
osobnostnom rozvoji dokážu neopísateľne pomôcť a posunúť tvoj
život na úplne inú úroveň.
S ľuďmi, na ktorých mám kontakt, tie najefektívnejšie a
najdôležitejšie informácie z času na čas zdieľam. Neboj sa, ak si
zadával svoj email do políčka na stránke, kde si E-Book sťahoval,
podelím sa o ne aj s tebou. ;)
A pre tých, ktorí sú už so svojou situáciou nadmieru spokojní, pre
nich som umiestnil do päty každého emailu možnosť odhlásiť sa.
Preto, ak by ti informácie, ktoré posielam, z nejakých záhadných a
nepochopiteľných dôvodov už viac neboli prínosom, vždy sa
môžeš bezpečne odhlásiť. ;)
To, že tým zanecháš obrovské nevyplnené miesto a neskutočnú
prázdnotu v mojom srdci, to už je vec druhá. :(
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ČASŤ

ZÁVER
Ak si sa dočítal až sem, nemám slov.
Niežeby som nevedel, čo napísať, no je to neopísateľný pocit,
vidieť, že má tvoja práca zmysel.
To vedomie, že dokážeš ľuďom pomôcť zmeniť ich životy k
lepšiemu, a to všetko iba za pomoci pár riadkov.
Dotknúť sa ich skrz slová v článkoch, či v tomto E-Booku, a stať sa
tak súčasťou ich príbehov.
Aj to bol dôvod, prečo som sa rozhodol, že dám E-Book zdarma.
Aby zasiahol čo najviac ľudí, aby čo najviac ľuďom pomohol.
No i keď ťa E-Book nestál nič, stále je tu niečo, čo môžeš spraviť na
oplátku.
Niečo, čo ti pomôže, aby si si Karmu opäť naklonil na svoju stranu.
Dobrý skutok, za ktorý sa budeš môcť pyšne potľapkať po pleci. :)
Jedno drobné želanie jedného mladého sympatického muža...
Nepatrím k ľuďom, ktorí hovoria jedno, no konajú druhé.
Rád na sebe pracujem, rád sa posúvam vpred. Chcem sa
jednoducho stať najlepšou verziou samého seba a robím pre to
všetko, čo je v mojich silách.
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No ide to iba ťažko, keď sa mi nedostáva spätnej väzby. Neviem,
čo robím správne a kde naopak robím chyby. Kde by som mal
pridať a kde zasa ubrať nohu z plynu.
A presne to je vec, s ktorou mi dokážeš pomôcť práve TY!
O čo ťa teda žiadam? O tvoj názor!
Napíš mi, ako sa ti E-Book pozdával. Či ťa oslovil, pobavil, posadil
na zadok, zaujal, šokoval, či ti pomohol, vyrazil dych alebo ti
ukázal zopár trikov, ktoré jednoznačne vyskúšaš.
Alebo tomu bolo naopak? Pri jeho čítaní si sa nudil, zíval, klipkali ti
oči, vylúštil si zo dve krížovky, upratal si si celú izbu, nevedel si
obsedieť a už dupľom si sa nevedel dočkať toho momentu, kedy
sa konečne doscrolluješ na koniec tejto digitálnej tragédie.
Sám mi povedz, ako tomu bolo, no úprimne!
Daj mi vedieť, či to bol dobre investovaný čas alebo je pre teba
tento E-Book iba obyčajným zdrapom papiera, i keď je v
elektronickej podobe.
Napíš mi, čo by si vylepšil, čo by si pridal, čo by si odobral, skrátka
mi napíš čokoľvek, čo ťa napadne.
A najlepší spôsob, ktorým to môžeš spraviť, je pridaním
komentára na stránku, kde si si e-knihu stiahol.
Stačí kliknúť na link nižšie:
http://motivation-man.sk/ebook-zdarma-pre-vas/
ĎAKUJEM!
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ČASŤ

POĎAKOVANIE
Komu ďakujem v prvom rade?!
Ak teraz čakáš, že začnem ďakovať do radu hádam každému,
koho poznám, mýliš sa.
Ľudí, ktorí ma v blogovaní podporujú, spočítam na prstoch jednej
ruky. Popravde, možno by som potreboval len jeden-dva prsty.
Nie je ich veľa. Niektorí si myslia, že je to hlúpe, iní si zasa myslia,
že je to zbytočné, ďalší pre to nemajú pochopenie a tých
posledných to nezaujíma. Im ďakovať nechcem, moja vďaka patrí
niekomu inému...
Ďakujem teda hlavne TEBE!
Veď ako som už neraz spomenul, tieto riadky píšem pre ľudí a ak
to tí ľudia ocenia... Čo môže byť viac?!
Nebyť ľudí, ktorým sa moje články páčia, tých, ktorí ich lajkujú a
zdieľajú ako besní, iba ťažko by som sa dostal takto ďaleko.
Bez toho, aby ma hnali dopredu v komentároch a správach, ktoré
denno-denne dostávam, už dávno by som to zabalil. Nevidel by
som v tom zmysel a pravdepodobne by som to vzdal.
Tak aby som to zhrnul a upratal do jednej vety, nebyť teba, nie
som tu ani ja!
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A i keď by som bol iba veľmi nerád, ak by to momentálne vyznelo,
ako jedno obrovské a nevydarené klišé, píšem to iba tak, ako to
cítim.
Preto ti patrí moja vďaka. I keď ťa nepoznám osobne, ďakujem TI!
Komu ale ďakujem najviac?!
Tebe som poďakoval v prvom rade, no to najväčšie ďakujem ide
jednej konkrétnej osobe.
Najviac zo všetkého ďakujem svojej MAME!
To ona ma v písaní najviac podporuje. Aj keď sa naše názory
veľakrát nezhodujú, i keď má na vec úplne iný pohľad. Podporuje
ma, pretože i keď možno neverí projektu, verí mne. Verí v moje
schopnosti, verí, že to dokážem!
A tak sa ma každý deň spýta, ako mi to ide, vypočuje si o mojich
plánoch, ktoré so stránkou mám, a hlavne, hlavne mi všetky
články opravuje. Opravuje ako drak, až sa jej dymí z klávesnice.
To jej môžeš ďakovať za to, že sú články čitateľné aj po
gramatickej stránke. To vďaka nej sa všetci tí jazykoví velikáni
slovenského národa neprevracajú v hroboch. :D
Tak teda ešte raz, ĎAKUJEM, MAMA! Si super! ;)
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ZOSTAŇME V KONTAKTE
Keď už si si knihu stiahol, prečítal a došiel až na jej koniec, bola by
škoda nezostať v kontakte.
Preto, ak sa ti môj štýl písania páči a informácie v knihe ti dokázali
pomôcť, určite si ma pridaj aj na sociálnych sietiach, aby ti neušli
ďalšie zaujímavé veci, ktoré vypustím do sveta. ;)
Sleduj ma na FACEBOOKu.
Sleduj ma na INSTAGRAMe.
Pridaj si ma na LINKEDINe.
Ďalej, ak hľadáš každodennú motiváciu a nakopnutie a už teraz si
hladný po ďalších nadupaných riadkoch, venuj jeden presne
mierený klik Fan Page-i tohto blogu – MOTIVATION-MAN.sk.
Určite tak dostaneš poriadny motivačný kopanec každý jeden
deň, za to ti ručím. ;)
S pozdravom, Dušan Kadlec – zakladateľ blogu MOTIVATIONMAN.sk.
Pre prípad, že by si sa rád dozvedel viac o PROJEKTE, KLIKAJ SEM.
A v prípade, že by si sa rád dozvedel viac o MNE, KLIKAJ ZASA
SEM.
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