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T0604 - 2 
George Shinn: ZÁZRAK MOTIVACE  
Na cestě za úspěchem a štěstím 
 
Překlad: Alena Martenová 
Vydal: Holding Medium, Praha, 2000 
Poznámka autora: Používaný termín motivace = sebemotivace, rozumí se vnitřní, nikoliv 
vnější a tématem knihy je „síla k činu“ 
 
Část I 
VÍRA V SEBE SAMÉHO 
1. Co pro nás může znamenat motivace 

Co je potřeba k úspěchu? Rozum, znalosti a motivace 
Motivace: část mentální – vytvoření představy kam dojít 
                 Část fyzická - činnost k dosažení cíle 
Základní otázka: Jak? 
Jestliže nejste ochotni dát se do práce, nebude vám tato kniha k ničemu 
 

2.    Musíte věřit, že to dokážete 
       Je mnohem obtížnější být šťastný, než být smutný 
        Pocit beznaděje nevyžaduje žádnou činnost, žádnou energii. 
        Základ pro získání sebedůvěry: 

1) seznam svých cílů 
2) seznam kroků k dosažení těchto cílů  
3) seznam potřebných vlastností 
4) seznam vlastností, které mi chybí 
 
Myšlenkové podněty k sebedůvěře:  
1) smýšlejte pozitivně o všem , včetně sebe samých 
2) Očekávejte to nejlepší a vždy všechno dělejte tak, jak nejlépe dokážete 
3) Soustřeďte se neustále na své cíle a vizualizujte si je, jak mají vypadat po jejich 

splnění 
4) Dívejte se kupředu 
5) Buďte ochotni zaplatit za dosažení svých cílů nějakou cenu. 
6) Především si věřte 

 
3.    Objevte svá skrytá nadání 

Síla entusiasmu: zapáleni pro své cíle, zajímáte se o druhé,  
       Síla dobré paměti: co je skutečně důležité, zainteresovanost a koncentrace, asociace, 
       Síla tvořivosti: nacházení neočekávaných nápadů, šťastné náhody 
       Síla podvědomí: sklad všech přijatých informací, které pomocí asociací produkují  
                                                                                                        nečekané nápady a řešení 
       Síla akce: všechno vědomí a znalosti jsou nanic, když nebudeme mít touhu jednat 
       Příklady objevů, které byly důsledkem podvědomé aktivity: 
       Otec fotografie byl armádní důstojník 
       Elektrický motor vynalezl knihvazač 
       Vynálezcem telegrafu se stal malíř – portrétista 
       Žakarový stav vynalezl krejčí  
       Farmář vynalezl psací stroj  
4.  Nadchněte se pro život. 
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     Entuziasmus je postoj, pro nějž je typický zájem, sebedůvěra, očekávání, a také trošku  
     riskování a troufalosti 
     Entuziasmus mění problémy ve výzvy 
     Entuziasmus vyvolává entuziasmus u druhých 
     Entuziasmus rozjasňuje mysl 
     Entuziasmus zlepšuje sebe poznání 
     Entuziasmus přináší uskutečnění vašich cílů  
 
     Jak dosáhnout maximálních výsledků 

- zapomeňte na včerejší nezdary 
- udělejte seznam úkolů a dejte se do práce 
- soustřeďte se 
- čím větší problém, tím větší nadšení potřebujete 
- udělejte občas inventuru a analýzu 
- odměňujte se, udělejte si zaslouženou radost (koupě, večeře) 
- věřte, že můžete dosáhnout všeho, na co se naladíte 
- akce je motor a nadšení je mazivo 

 
5. Musíte neustále růst 

Jedinou stálou věcí v životě je změna. 
Existuje silná tendence změnám odolávat: vznik negativního myšlení, které nikam 
nevede. 
Účastnit se změn znamená růst. To co se nemění neroste. 
Ti, kteří změnu přijmou rostou, jsou úspěšní, jsou vítězové. Ti kteří se změnám 
nepřizpůsobí, se nemohou rozvíjet, umírají na okraji cesty mentálně, fyzicky, 
duchovně.  
 Včerejší vítěz však nemá žádné pověření pro dnešek – nemá co nabídnout. 
 Senátor Hayakava (v 70 letech): „ Zdá se mi, že když přestanete být schopni čelit 
změnám, teprve doopravdy zestárnete“ 
Většina úspěšných žije dlouhé a produktivní životy 
Kdo sám sebe motivuje, má touhu růst. Uvědomuje si , že růst znamená změnu a 
zahrnuje riziko, krok ze známého k neznámému.  
Sebereflexe:-  zjistit, zda máme správný směr 

- odhodit včerejší problémy 
- prověřit platnost priorit 
- podnět pracovat na doraz 

Čím častěji se namáháme, tím častěji budeme schopni dosáhnout čehokoliv, co si 
stanovíme. 

 
ČÁST II. 
Jak vypadat, cítit se a jednat, jak nejlépe umíte 
 
6. Kultivujte dobré zdravotní návyky a posilujte svoji energii 
Co je to zdraví a kdo je za ně zodpovědný. 
Úspěšní lidé mají jeden společný rys: energii. Na věku u nich nezáleží. Mají dostatek energie, 
protože se sami starají o svoji mysl a tělo. Mnoho lidí došlo těsně ke svému cíli, ale nedosáhli 
ho, protože se stali obětí špatného zdraví. Úspěšnými však mohou být i lidé s handicapem 
Moderní přístup ke zdraví: každý osobně by měl být motivován k tomu, aby toužil pozdraví a 
energii. Doktor může udělat jen něco. 
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Holistické (komplexní) pojetí zdraví: každý je zodpovědný za svoji kondici, dokonalé zdraví 
zahrnuje nejen tělo, ale i mysl a ducha. Protože každý člověk je jiný, je na každém z nás , aby 
si našel tu nejlepší cestu, jak dosáhnout co nejlepšího stavu těla, mysli a ducha. 
Součástí naší péče jsou pravidelné prohlídky u lékaře s bezprostředním odstraňováním neduhů 
Existuje celá řada jednoznačně platných doporučení, jejichž nedodržování je velice pošetilé. 
(Alkohol, drogy,  životospráva, stravování a obezita, kouření, pohyb a cvičení, relaxace) 
Cvičení a rekreace je součástí správné životosprávy a význam pravidelného pohybu roste 
v souvislosti s naší sedavou civilizací. Nezapomínat na to, že cvičení blahodárně ovlivňuje 
nejen naší fyzičku, ale i psychičku. 
Staré rčení: Starosti zabíjejí více lidí než nemoci. Starosti jsou důsledkem neschopnosti vidět 
východisko z problému. Pomoc: analýza pomocí papíru a tužky 
K motivované činnosti dochází pouze tehdy, když máte zdroj energie, z něhož můžete čerpat 
Proto váš úspěch bude záviset na vašem zdraví, vaší kondici, duševní pohodě a na množství 
odpočinku, který si dopřejete. 
 
7. Váš vzhled ať je pro vás přínosem 
Oblečení by mělo korespondovat s příležitostí a vaším povoláním 
Vzhledový extremismus většinou nefunguje 
Zbavte se nervózních návyků jako je žvýkání, kouření, dotýkání se obličeje, hlasitý hovor. 
 
8. Vytvořte si přitažlivou osobnost 
Echo efekt je základní funkcí osobnosti 
Lidé, kteří nemají cítění pro druhé a nedokážou si ho osvojit (jsou sobci) jsou odsouzeni k 
nezdaru, protože lidé se jim budou vyhýbat. 
Slušné chování a vděčnost se stalo povinným společenským kodexem. A proto má význam 
schopnost vyjádřit opravdovost těchto pojmů. S tím souvisí i síla upřímnosti. Člověk, který je 
upřímný, nic neskrývá a v důsledku toho postupuje pevně a odvážně. S takovým člověkem se 
lidé rádi přátelí. Má sílu motivovat ostatní svým směrem.  
Vědci zjistili, že lidé, kteří v sobě shromažďují nevraživost a negativní city vůči druhým a 
nejsou schopni zapomenout na nepříjemnosti, jež jim způsobili druzí, se mohou dostat 
nejenom do duševních problémů, ale mohou také fyzicky onemocnět. Odpuštění tedy navrací 
člověku duševní a fyzické zdraví. Totéž platí i pro odpuštění sami sobě. 
Další velice positivní osobnostní rys je skromnost, kterým člověk upoutá. 
Vtip a humor je koření života a je osvěžující poslouchat někoho, kdo si dovede sám ze sebe 
dělat legraci. Veselí lidé k sobě přitahují. 
Přitažlivá osobnost je také naplněna láskou. Láska ztělesňuje dobrý charakter, vděčnost 
upřímnost, odpuštění, pokoru a smysl pro humor. Láska je síla a akce. 
 
9. Jak vytvářet úspěšné vztahy 
Sebeúcta: jak o sobě smýšlíte, jak se sami ceníte. Mít rád sám sebe není egoismus. Jste 
originál, který by měl být využíván ve prospěch druhých. 
Umění komunikace:důležitost neverbální komunikace a umění naslouchat. Citát: Bez 
skutečného přítele je dokonce i milionář žebrákem (Forbes) 
Důležité vztahy:  
manželství je třeba na něm aktivně pracovat z obou stran.  
Rodičovství:důležitost lásky jako zázemí pro dítě. Dejte mu najevo hrdost na jeho úspěchy. 
Pracovní vztahy: založeny na vzájemném respektu,  
Přátelské vztahy: vzájemné spolehnutí na sebe, ostrov jistoty.  Eliot: přátelství je neskutečný 
pocit bezpečí, který pociťujete s někým, s nímž nemusíte vážit myšlenky ani slova. 
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Společenský život  dávat najevo svoje sebevědomí a uznávat druhé:Příležitosti, které nás 
čekají jsou neomezené a inspirativní 
 
ČÁST III. 
Překonávání překážek 
10. Dokážete překonat obavy, pochybnost a strach 
 
Nebuďte chronický “strašpytel“ 
Jsou lidé, kteří se permanentně bojí, stále jsou nešťastní. Obavy jsou však neproduktivní, 
protože nikdy nevyřešily žádný problém a ani ho nevyřeší. Představují ztrátu času a 
neradostný život 
Příčiny obav, pochybností a strachu 
Kombinace strachu a víry v sebe samé 
 
Jak překonat obavy, pochyby a strach 
Vyžaduje to motivaci a akci. Analyzovat situaci: rozlišit obavy nepodložené od těch, které 
mají reálný základ. 
Nepodložené starosti jsou ty, které nemůže člověk absolutně ovlivnit (počasí, katastrofy, 
náhody) a zabývat se jimi je proto ztráta času. 
 
Podložené obavy 
1) starosti týkající se minulosti: jediná cesta: odpuštění – má nesmírný léčivý účinek, který 
posílí láskou a bezpečím 
2) starosti vztahující se k přítomnosti a budoucnosti – ty můžeme do jisté míry ovlivnit. 
Můžeme se poučit z minulých chyb (pozitivní myšlení). Řešení starostí vyžaduje 
motivovanou akci, která je eliminuje. 
 
Dvě tváře strachu 
1. Strach je mocná síla, která brání milionům lidí dosáhnout svých cílů, aby využili možnosti 
a příležitosti 
2. strach je obrana a příprava organizmu aby jednal opatrně, uvážlivě. Pozitivní jednání s tím 
počítá a opírá se o zkušeností podloženou sebedůvěru, přípravu, informace atd.  
 
Smyšlené obavy 
Někde byla uvedena následující statistika, v níž se pravilo, že 40% věcí, jichž se obáváme 
vůbec nenastane, 30% se týká minulosti a nelze je tedy změnit, 12% jsou záležitosti druhých, 
jež se nás vůbec nedotýkají, 10% se týká nemocí skutečných nebo smýšlených, a pouze 8% 
obav stojí za to abychom se jimi zabývali. A autor zpochybňuje i těch 8% na základě víry a 
činorodosti člověka, který chce dosáhnout cíle. 
 
11. Zvládněte napětí a naučte se relaxovat 
Co vyvolává napětí? 
Nerovnováha v životě a pracovních návycích. Zapomněli jste se mít rádi: pozornost 
soustřeďujete na usilovnou práci, soupeření, vytváření rekordů, postup vpřed a na kriteria, 
která podnikatelský svět určil jako znak úspěchu. V honbě za splněním těchto kriterií si 
komplikujete vlastní problémy. Neumíte říci ne v dalších požadavcích na váš čas. Cítíte se 
jako závodník s časem. Není čas na odpočinek, dovolenou. Stáváte se podrážděnými a 
hrubými, není s vámi příjemná spolupráce. 
Tyranie hněvu: nejzákeřnější emoce, která narušuje přátelství, rodiny, osobnost, myšlenkové 
schopnosti a logika mizí a s nimi i řešení problémů. Zloba plodí zlobu. Uvolněte se prosím! 
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Dokážete překonat napětí 
1) zjistit příčinu, 
2) zpomalit, 
3) analýza, 
4) motivovat se k uklidnění, 
5) zahrajte si na hudební nástroj, nebo  
6) zaposlouchejte se do hudby, 
7) vnímejte zázraky přírody: východ/západ slunce, květiny, vůně, ptačí zpěv, mraky,  
8) práce na zahrádce, 
9) hraní s dětmi,  
10) hobby-koníčci, 
11) cestování, 
12) meditace, 
13) modlitba 

Zastavte se a jednejte 
Pochopení tohoto paradoxu spočívá právě v onom zastavení před dalším jednáním 
 
12. Nezdar je možné překonat 
Lombardi: Nezáleží na tom, zda vás srazili na zem, důležité je, abyste se dokázali zvednout. 
Nezdar je však konečný, pokud toho necháte. 
Existuje spousta příkladů lidí, kteří se nevzdali a nakonec dosáhli velkého úspěchu. Např. 
Edison odzkoušel 6000 marných pokusů o funkční žárovku, než ji konečně objevil. 

Lidé, kteří překonali nezdary, mají něco společného: 
• využili nezdar jako výzvu, jako poučnou zkušenost, jako odrazový můstek k úspěchu 
• zaměřili se na úspěch. Viděli, jak se dosahují úspěchu 
• navzdory neúspěchům se nepřestali snažit - usilovná práce , trpělivost a cílevědomost 

nakonec přinesou plody 
• měli vytrvalost a víru 

Theodor Roosevelt kdysi prohlásil, že jsou mu sympatičtější lidé, kteří o něco bojují i když 
nevyhrávají, než ti, kteří s chladnými a ustrašenými dušemi nikdy nepoznali ani porážku, ani 
vítězství. 
 
13. Poučte se ze svých pokusů a chyb 
Vím, že nejvíce znalostí v životě jsem získal z omylů a pokusů. 
Není boj tam, kde není změna. Protikladem změny je smrt. Růst a změna jsou zdroje nových 
možností. 
Chybami se učíte, skutečným omylem by bylo přestat se snažit. 
Potíže vytvářejí schopnost vyrovnat se s nimi. 
Běžec může doběhnout poslední, ale když překoná vlastní rekord, tak uspěl (Robert Schuller) 
Historie zná mnoho úspěšných, kteří museli opakovat ročník. 
Obava z neúspěchu je dalším důvodem nezdaru. 
Negativní myšlení: nedělat nic s chybami a problémy 
Positivní myšlení: učit se z chyb, cílevědomost 
Příklad z přírody: Pelikáni na záp. pobřeží Kalifornie se naučili žrát vnitřnosti ryb při tamním 
zpracování ryb. Když se našel způsob jak vnitřnosti komerčně využít, pelikání zůstali bez 
potravy. Vůbec se nesnažili něco ulovit. Čekali a hubli, mnozí hladem zemřeli. Úplně 
zapomněli, jak se loví ryby. 
Boj nutí rozvíjet duševní síly a fyzické schopnosti, vzbuzuje nadšení, podněcuje fantazii a 
buduje víru, nedovolí zlenivět. 
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Musíte na životě participovat, ochotni bojovat, připravovat se na příležitosti. Nebudete 
posuzování podle toho,co jste začali, ale co jste dokončili. 

 
14. Řešte své problémy 
Problém je počátkem motivace. Když nemáme problémy k řešení, neděláme žádné pokroky.  
Čím větší problémy, tím větší růst. Dnes existuje spousta problémů: války, terorismus, 
hladomor, kriminalita, nedostatek energie, rasová nenávist, nukleární odpad. Ityto problémy 
lze řešit.a na nich růst. 
Jak řešit problémy? 

1) neobávejte se problému – uklidněte se,  
2) studujte problém, ale nedovolte, aby vám ucpal mysl  
3) soustřeďte se na řešení, dokonce i na to jednoduché 
4) postupujte od známého k neznámému 
5) zvolte řešení, které je dobré pro ostatní a současně i pro vás 
6) konejte, přesto, že je třeba trošku riskovat. 
Zkratky pro řešení problémů neplatí, protože řešení vyžaduje logický přístup 
Strach z problémů je negativní myšlení. 
Kouzlo řešení problémů: čím více trénujete, tím jste lepší. Řešení problémů může být 
radost. 

 
ČÁST 4. 
Připravte se 
15. Připravte se a vaše šance přijde 
Život je plný příležitostí z nichž některé si vytváříme sami a jiné jsou nám dány Boží milostí. 
Zda se jich chopíme ale záleží pouze na nás.Život je plný výmluv: jsem starý, nemám čas, 
nevím jak, neumím to….. 
Stanovování cílů Jsou cíle osobní a profesní, které jsou na sobě závislé 
Cíle je třeba udržovat při životě: revidovat, aktualizovat 
Snění je skvělý způsob jak definovat cíle. Musí být však reálné, eticky a morálně v pořádku, 
protože jedině tehdy odpovídají positivnímu myšlení, A není na ně nikdy pozdě. 
Plánujte dosažení svých cílů: plány jsou terče, mapy. Kroky k dosažení cílů: 

1. buďte určití, 
2. dělejte dlouhodobé a krátkodobé plány,  
3. stanovte si dílčí cíle,  
4. buďte připravení přizpůsobit své plány měnícím se podmínkám,  
5. využívejte úvahy k posílení a vybroušení vašich plánů 
6. Nic dobrého se nedá vytvořit bez plánu, ale žádný plán není lepší než neustálé 

přemýšlení, jež do něho vkládáme. 
 

16. Využívejte svůj čas promyšleněji 
Čas je nejvzácnější vaše zboží, ztracený čas je navždy pryč. 
Zloději času: opožděné příchody na schůzky, klábosení a přestávky, rozptylování a 
vyrušování, nerozhodnost, obavy, odklady, schůze a porady, dlouhé přestávky na oběd. 
Spořiče času: dochvilnost, krátké zprávy, schůzky podle programu, delegování, používat 
kalendáře, minimalizace telefonování. 
 
17. Poznejte tajemství úspěchu 
Úspěch je životní filosofie Materiální věci a úspěch nejsou totéž: Úspěch = štěstí, láska 
Obecně platí: ti kteří jenom berou , nedojdou štěstí, ti kdo dávají ho dostanou (Charles. H. 
Burr)  



7/9 

 
18. Rozvíjejte schopnost komunikovat 
Člověk, který je motivován k postupu vpřed, musí rozumět principům komunikace. 
Problémy: 1. komunikátor nevyslal zprávu řádně 

            2. příjemce zprávu nesprávně přijal 
Jak komunikovat: 

1. mluvit pravdu,  
2. jít přímo k věci,  
3. respektovat názor příjemce,  
4. kritika nikam nevede,  
5. individuální přístup k lidem,  
6. naslouchat a dívat se. 
7. ptát se zda je mi rozuměno 

Role příjemce: 1.naslouchat , 2.plnou pozornost komunikátorovi, 3.ptát se 
Kdo neumí efektivně komunikovat, nemůže být vedoucím 
 
19. Buďte nezávislí a buďte sami sebou 
Motivovaní se nebojí myslet a jednat samostatně. 
Vlastnosti nezávislých: odpovědnost, důslednost, iniciativa,  
Správná rozhodnutí: pokus a omyl a následná analýza vede k moudrosti a vědomí na čem 
správné rozhodnutí závisí. 
Nezávislost: znamená akumulaci moudrosti, znalostí ze všech zdrojů, ale při jednání: vy 
rozhodujete, vy iniciujete, vy nesete odpovědnost a důsledky. 
 
20. Můžete být úspěšní v podnikání 
Jsem přesvědčen, že práce, která neskýtá žádnou motivaci, může člověka odsoudit k 
nespokojenosti a frustraci 
H.Firestone: „Pro člověka neexistuje nic důležitějšího, než plány“ ( J.K. .. a nápady):  
Namáte kapitál: půjčka, nemáte zkušenosti: poradenské firmy, ale plány (JK. a nápady) 
musíte vytvořit sami 
Důležité: vážně se zamyslet co bych rád dělal jako zaměstnanec i jako podnikatel. 
Odpověď. Co mě baví, v co věřím. V oboru, který vás nebaví, nelze dosáhnout úspěchu. 
Nudná práce nepřináší žádné nápady, produkuje negativní myšlení. 
Hledejte výzvy, problémy k řešení, kde můžete uplatnit své nápady. 
Nejdůležitější v podnikání jsou lidé, kteří mají: schopnost spolupracovat, positivní přístup, 
nadšení, iniciativu, schopnost dokončovat věci bez neustálého dohledu. 
Pasiva v podnikání představují: zaměstnanci bez představivosti, bez odhodlání, řevniví, 
pomlouvační, intrikánští, jen odpracovat čas a pryč. 
Takovým podnikům se vyhněte.  
Vytváření příležitosti: všestranný zájem o profesi a zákazníky, být osobností, kterou byste 
sami zaměstnali (JK: klíčové kompetence) 
 
ČÁST V. 
Využívejte víru jako zdroj síly 
21. Změňte svůj život dobrým přístupem 
Základem je positivní postoj 
 
22. Vaše mysl je neomezeným zdrojem síly 
POZOR: hladina IQ nevypovídá nic o schopnosti člověka využívat svoji mysl k řešení 
problémů. Positivní přístup podněcuje k tréninku a tím rozšiřuje možnosti člověka. 
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Jako lze trénovat svaly, tak lze trénovat i mysl: řešením problémů 
Největším problémem podnikání nejsou peníze, ale nápady. 
8 kroků pro zlepšení vašeho myšlení: 

1) věřte, že to dokážete,  
2) myslete si o své budoucnosti to nejlepší,  
3) používejte zdravý selský rozum,  
4) přestaňte myslet negativně, 
5) uklidněte se,  
6) zůstaňte v pohotovosti a naladěni ( pro svůj job),  
7) zapomeňte na chyby,  
8) otevřete svoji mysl novým nápadům 

Myslí můžeme ovládat i svou motivaci. Existuje spousta příkladů, kdy lidé mající smrtelnou 
chorobu se z ní dostali positivním myšlením, jehož účinnost byla ověřena i na pokusech s 
placebem. 
 
23. Zkoumejte neznámé 
Neznámé, stejně jako problémy jsou výzvy. Od malička se setkáváme s neznámým. Klíčem k 
neznámému je změna, o které se říká, že je ve světě a v životě jedinou jistotou. 
Stanovování cíle je vytváření něčeho, co v dané chvíli ještě neexistuje. Dosáhnout cíle 
znamená něco změnit ze současného stavu . Změna samozřejmě souvisí s rizikem, opak: nic 
nedělat představuje degeneraci, zánik.Součásti života s rizikem je snaha toto riziko neustále 
minimalizovat, což tříbí ducha. Také budoucnost je něco co každého láká, a co zahrnuje řadu 
rizik. 
24. Milujte sebe samé a ostatní 
Štěstí je psychický stav který je hluboce závislý na blahobytu našem i druhých., při čemž 
nejde o blahobyt materiální, ale o duchovní a psychickou pohodu 
Shaw:“ Nemáme právo být šťastni, jestliže nečiníme šťastnými druhé a nemáme právo být 
bohatí, jestliže bohatství nevytváříme“. Jinými slovy, každý z nás musí vytvářet štěstí všude 
možně- v sobě samém nebo pro druhé. Nemůžeme si užívat štěstí, když ho neumíme přinášet. 
Největší pozornost musíme věnovat sebeúctě, jinak nemáme co nabídnout. Sebeúcta není 
sobectví. 
Láska je bezcenná pokud ji s někým nesdílíme Co má láska společného s motivací? 
Cílem motivace je povzbudit sebe samé a ostatní k činům, na něž můžete být hrdí, k činům, 
založeným na pravdě a lásce. 
Jedním z nejvýraznějších projevů lásky je odpouštění, což vyžaduje odvahu a kuráž na obou 
stranách. Také o lásce platí, že čím více ji dáváte, tím více jí máte. Láska je totiž největší 
motivační silou, kterou lidstvo zná. 
 
25. Největší známá síla 
Věřím, že víra je největší známá síla. Když říkám víra, mám na mysli víru v Boha, víru v 
druhé lidi, víru v sebe sama, víru ve svou zemi, (JK: víru v řád přírody), víru že existuje 
řešení problémů. Víra nezpůsobuje, že se věci dějí automaticky- musíme usilovně pracovat, 
abychom získali odměnu, kterou pro nás víra má na skladě. Víra je vnitřní zdroj síly, která 
odstraňuje strach 
Příprava mysli na víru:1) myslete pozitivně, 2)mějte sebeúctu, 3) zapomeňte na neúspěch,4) 
věřte v Boha 
Projevy víry: 1) musíte mít cíl, 2) musíte být ochotni využít příležitosti, 3)musíte se dát do 
práce,  
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ČÁST VI. 
Motivujte sami sebe k činnosti 
26. Stanovte si svoje osobní cíle a dosáhněte jich 
Cílem motivace je dosáhnout akce a to ve jménu svých ideálů. Jestliže chcete být úspěšní, 
musíte vědět, kam jdete, protože když to nevíte, ztrácíte strašně moc času. Měli byste mít 
vlastní cíle, nikoliv cíle, které si přejí ostatní. Mezi mými známými téměř bez vyjímky 
všichni, co jsou úspěšní v osobním i profesionálním životě, mi řekli, že tajemstvím jejich 
úspěchu je stanovování cílů. 
Naše cíle by  

1) neměly být v rozporu ze zákony Božími a lidskými,  
2)  měly by být reálné,  
3) měly by být v souladu s našimi zájmy,  
4) měly by mít časování: (autor jako příklad ze svého života uvádí 12 přečtených 

knih/rok, 1600 uběhnutých mil/rok – JK: vykoná tedy naši Cestu kolem světa jenom 
během za 35 let, s dalšími způsoby pohybu to bude určitě podstatně kratší doba)  

Plány by neměly být neměnné ale flexibilní podle okolností. Časování cílů umožňuje kontrolu 
a také zamyšlení nad postupem. Problémy měňte v příležitosti, dokázat si svoje schopnosti. 
 
27. Nastartujte sami sebe  
Motivovaný člověk v sobě musí mít iniciativu, vnitřní puzení, které jej uvádějí ze stavu 
nehybnosti do pohybu, změny, akce. 
Autor: „v naší organizaci jsou lidé, kteří se startují sami, neustále vpředu. Musíme je mít. 
Nemůžeme každý den ztrácet čas a energii tím, že budeme každého přesvědčovat a motivovat, 
aby pro nás pracoval. Nestrkáme je nahoru, oni sami stoupají“ (JK: schopnost sebemotivace 
patří ke klíčovým kompetencím pro znalostní civilizaci, a také k zaměstnanosti v budoucím, 
vysoce konkurenčním prostředí) 
 
28. Dejte do toho všechno  
Úspěch vyžaduje všechno, co v sobě máme. Ale my jsme zvyklí dělat věci polovičatě. Abyste 
ze sebe vydali všechno, musíte být naprosto odhodlaní, oddaní svému cíli a nadšení. Žádné 
váhání a pochybnosti, odejít a vzdát to, ale vytrvalost tváří v tvář porážce a odvahu jít dál. 
 
29. Odvažte se jednat – nyní 
Nemůžete dát gól, když nevystřelíte na branku 
Lidé si chtějí být jisti úspěchem předtím, než vůbec začnou a tak řada z nich proto raději 
vůbec nezačne. 
Činnost je lék, který odstraňuje pochybnosti a strach, obavy a starosti. Připravuje mysl pro 
řešení problémů a tvořivost. Přináší jistotu chování, využívá rozum a zkušenosti ke zvažování 
alternativ a poskytuje rezervní plán. Vyvolává v nás to nejlepší, co v nás je a stává se klíčem k 
úspěchu.. Muž činu: 1) stanovuje si cíle, 2)sám se startuje, 3)dává do toho všechno, 4) jedná 
teď. 
 
30. Vyzývám vás – zlepšete svůj život 
Svět je plný příležitostí, kterých se můžete chopit. 
Klíčem k tomu je akce. K ní ovšem musíte motivovat sami sebe a to právě teď. Odklad je 
hrob pro motivaci Vezměte tužku a papír a někde v klidu stanovte své cíle, vytvořte osobní 
plán a dejte se do toho. Po cestě nastanou zklamání a zdržení, ale vy jste rozhodnuti využít 
všech svých předpokladů pro dosažení svých tužeb, protože jste naprosto jedinečný, 
neopakovatelný a rozvinutí vašich předpokladů a dosažení vašich cílů bude přínosem nejen 
pro vás, ale pro celý svět. 


