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51. Dělejte si sami sobě 
reklamu

Často začínám den tak, že si na čistý list pa-
píru nakreslím čtyři kruhy. 

Tyto kruhy představují můj den (dnešek), 
můj měsíc, můj rok a můj život. Do každého kru-
hu napíšu, co chci. Může to být dolarová částka, 
může to být úplně cokoliv a tyto cíle se můžou 
den ode dne měnit – na tom nezáleží. Není žádný 
způsob, jak tento proces „zkazit“.

Ale když si sepíšu svoje cíle, jsem jako pilot, 
jenž před odletem nahlédne do svého letového 
plánu. Orientuji svou mysl na to, co chci v živo-
tě udělat. Připomínám si, co opravdu chci. Nena-
padlo by vás, abychom před odletem nakoukli do 
pilotní kabiny a řekli pilotovi, ať nás vezme, kam 
chce. Ale takhle žijeme své životy, když se nedí-
váme do mapy.

Někdy lidé na mých seminářích o motivaci 
prohlašují, že na vytyčení cílů „nemají čas“. Ale 
systém čtyř kruhů vyžaduje jen čtyři minuty!

Jednou jsem se během semináře zaměřené-
ho na plánování cílů zeptal, jestli má někdo něja-
kou zajímavou zkušenost s vizualizací. Diskutovali 
jsme o pozorování sportovního psychologa Roba 
Gilberta, podle něhož si „ti, co prohrají, předsta-
vují tresty za prohru a vítězové si představují od-
měny za úspěch“.

Mladý pár společně vyprávěl, jak si léta chtě-
li koupit dům, ve kterém bydleli, ale nikdy nedali 
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dohromady dost peněz. Pak se jeden den poté, co 
si přečetli o „zobrazení pokladů“ (umisťování ob-
rázků toho, co chcete v životě, na viditelná místa 
doma nebo v kanceláři), rozhodli pověsit si na 
ledničku obrázek domu, o kterém vždycky snili, 
že jej budou jednou vlastnit.

„Během méně než devíti měsíců jsme slo-
žili zálohu a nastěhovali se do něj,“ řekl ten mla-
dý muž. Jeho žena dodala: „Vedle té fotografie 
jsme dali malý teploměr, který jsme plnili, jak naše 
úspory na zálohu narůstaly.“

Slyšel jsem mnoho podobných příběhů o tom, 
jak zobrazení odměny funguje. Taky jsem přečetl 
knihy a zúčastnil se seminářů, které vysvětlovaly, 
proč tomu tak je. Většina z nich probírala, co se 
děje s podvědomím, když do něj vyšleme obrázek 
něčeho, po čem toužíme. Protože podvědomí ko-
munikuje pouze s živými představami nebo sku-
tečnými obrázky, nebude se snažit vám do života 
přinést něco, co si nedokážete představit.

Bez inzerování našich cílů sobě samotným 
je můžeme úplně ztratit z dohledu. Je možné, že 
na ně týden nebo dva nebudeme vůbec nemys-
let. Přistihneme se, že jen reagujeme na ostatní 
lidi a okolnosti a jednouše zapomínáme přemýšlet  
o svém vlastním účelu. 

Toto je příklad z mého vlastního života, kte-
rý vysvětlí, jak to funguje: Před třemi měsíci jsem 
chtěl uspořádat několik seminářů o fundraisingu. 
Byl jsem spoluautorem knihy s názvem Relation-
SHIFT: Revoltionary Fundraising (Posun ve vzta-
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hu: Revoluční fundraising) společně s ředitelem 
rozvoje z University of Arizona Michaelem Bassof-
fem. Uspořádali jsme na toto téma několik úspěš-
ných seminářů a já jsem jich chtěl udělat ještě víc. 
Tak jsem si na zeď v ložnici pověsil velkou nástěn-
ku a na ni jsem přepíchal kartičky s cíly, kterých 
chci dosáhnout. Chtěl jsem mít všechny tyto cíle 
před očima, když se každé ráno probudím, i když 
jsem se na ně díval jen minutu nebo dvě denně.

Na jedné z kartiček bylo napsáno tlustými 
písmeny „ASU“. Téměř se ztrácela mezi všemi 
těmi fotografiemi a kartičkami a já si ji při vstá-
vání téměř nevšiml. Umístil jsem ji tam, protože 
jsem si myslel, že by bylo skvělé uspořádat semi-
nář na Arizona State University, hlavně teď, když 
jsem bydlel blízko. Opravdu jsem tím nic jiného 
nemyslel.

Jendou jsem byl v kanceláři firmy podni-
kového koučinku, kde jsem pracoval, požádán, 
abych si potřásl rukou s novým zaměstnancem 
Jerrym. Požádal jsem ho, aby vešel a posadil se. 
Povídali jsme si několik minut o jeho přijetí do 
této společnosti. Zeptal jsem se ho na rodinu a on 
se náhodou zmínil o to, že jeho rodiče bydlí ve 
městě a jeho matka pracuje na ASU.

Normálně by to nic neznamenalo. ASU je  
v oblasti Phoenixu všeobecně známá a často zmi-
ňovaná škola. Ale když to řekl, něco se spustilo  
v mé hlavě a při ohlédnutí zpět vím, že to „něco“ 
bylo můj každodenní pohled na mou nástěnku.

Když řekl „ASU“, moje uši se našpicovaly  
a já se ho zeptal, co přesně tam jeho matka dělá. 
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„Je hlavní asistentkou ředitele rozvoje Nadace 
ASU,“ odpověděl. „Mají na starost všechen fund-
raising na univerzitě.“

V tu chvíli jsem se opravdu rozzářil a pově-
děl jsem Jerrymu o své minulé práci ve fundrai-
singu na University of Arizona v Tusconu a jak 
jsem vždycky chtěl dělat stejnou práci na ASU. 
Řekl mi, že pro něj bude potěšením představit mi 
svou matku a ředitele rozvoje osobně. 

Během jednoho měsíce se pracovníci fund-
raisingu z ASU účastnili mých seminářů o Relati-
onSHIFT a já jsem dosáhl jednoho ze svých cílů  
z nástěnky. 

Upřímně věřím, že kdybych tu nástěnku ve 
své ložnici neměl, Jerryho poznámku o ASU bych 
jednoduše přešel. 

A tohle dokládá něco důležitého. Musíme si 
své cíle sami sobě inzerovat. Jinak je naše psychic-
ká energie rozptýlena příliš slabě na celou škálu 
věci, které pro nás nejsou důležité.

52. Mějte odstup

Jednou jsem se účastnil prezentace nové 
obchodní nabídky, kterou vedl Bobby Koether, 
během níž přiměl své potenciální zákazníky, aby 
hráli jeho malou hru. Ta ilustrovala, že řešení ré-
busu je často jednoduché, pokud přemýšlíme ne-
obvyklým způsobem.
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Jak se všichni se smáli a zklamaně trhali svo-
je puzzle poté, co jim Koether prozradil řešení  
a postavil se, aby pronesl závěrečné slovo.

„Bezdůvodně omezujeme svoje myšlení,“ za-
čal. „Děláme věci jednoduše, protože tak jsme je 
vždycky dělali. Chci vám říct, že náš závazek při 
službách vaší společnosti je vždycky myslet úpl-
ně jinak, abychom nalezli to nejnápaditější řešení 
vašich problémů. Nebudeme nikdy nic dělat něja-
kým způsobem jen proto, že tak jsme to dělávali 
vždycky.“

Pro mnoho podnikatelů by tohle cvičení 
skládání puzzle bylo považováno jednoduše jako 
chytrá prezentace. Ale pro Boba Koethera byla 
symbolickým vyjádřením celého jeho života ve 
světě businessu.

Jednou spolu na výletě pořádaném Xeroxem 
do Cancunu v Mexiku Bob a Mike strávili celý den 
na rybářské lodi. Když se vrátili na pobřeží, za-
šli do restaurace Carlos O’Brien na pivo a tequilu  
a trochu úvah o svém dosavadním životě ve světě 
podnikání.

„Věděli jsme oba stejně dobře, že kdyby-
chom zůstali u Xeroxu, nikdy bychom nevlast-
nili takovou loď,“ řekl Bob. „Mluvili jsme v baru  
o různých možnostech a brzo jsme si všimli čer-
ných triček na stěnách, které na sobě měly napsá-
no Nekonečnost. A pak jsem více než dvě hodiny 
s Mikem mluvili o tom, co pro nás znamená slovo 
nekonečnost. Z této diskuze se zrodil sen, který na 
sebe vzal podobu Infinity Communications.“
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Bob Koether a jeho bratr věděli, že existuje 
jedna zásadní oblast, ve které Xerox podával pod-
průměrný výkon – zákaznický servis. Co kdyby 
závazek společnosti ke svému zákazníkovi byl ne-
konečný? Ne zaškatulkovaný, ale neomezený ve 
svých možnostech kreativních služeb?

S tímhle konceptem sloužícím jako motiva-
ce tito dva bratři v Arizoně vybudovali „Infincom“ 
(zkratka pro Infinity Communications) a za deset 
let se rozrostli ze šesti zaměstnanců a žádných zá-
kazníků do podniku za 50 milionů dolarů s více 
než 500 zaměstnanci. A tři po sobě jdoucí roky 
byla společnost Infincom novinami Arizona Busi-
ness Gazzette zařazena na první místo v žebříčku 
firem s kancelářským vybavením v Arizoně – nad 
Xeroxem.

Všichni máme sklon se dívat na problémy, 
jimž čelíme, zevnitř. Vezmeme to, co jsme uděla-
li v minulosti a postavíme si to před sebe a pak 
si zkoušíme představit, čemu budeme říkat „bu-
doucnost“. Ale to naši budoucnost omezuje. S tím-
to omezeným pohledem může být budoucnost jen 
„novou a lepší minulostí“. 

Skvělá motivační energie se objeví, když zís-
káme nadhled a uznáme, že možnosti kreativních 
nápadů jsou neomezené. Abyste si uvědomili nej-
lepší možnou budoucnost, nedívejte se na ni skrz 
vaši minulost.
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53. Nepřestávejte přemýšlet, 
nepřestávejte přemýšlet

Motivace pramení z myšlenky.
Každému našemu činu předchází myšlenka, 

která nás k tomuto činu inspiruje. A když přesta-
neme přemýšlet, ztratíme motivaci jednat. Nako-
nec sklouzneme do pesimismu a pesimismus vede 
k tomu, že přemýšlíme ještě méně. A tak to jde dál 
a dál. Dolů vedoucí spirála negativity a pesimis-
mu, která se živí sama sebou jako rakovina. 

Rád na seminářích pro ilustraci používám 
tento příklad: Řekněme, že se pesimista rozhodl  
v sobotu ráno uklidit garáž. Ráno se vzbudí, jde 
do garáže, otevře dveře a je v šoku, jak hrozný 
tam je nepořádek. „Zapomeň na to!“ řekne si pesi-
mista znechuceně. „Nikdo by tuhle garáž neuklidil 
za jediný den!“ A v tu chvíli pesimista zabouchne 
dveře a jde zpátky dovnitř dělat něco jiného. Pe-
simisté přemýšlí na úrovni „všechno, nebo nic“. 
Přemýšlí v katastrofálních absolutních pojmech. 
Buď něco udělají perfektně, nebo radši vůbec.

Nyní se podívejme, jak by se stejným problé-
mem vypořádal optimista. Vzbudí se stejný den, 
jde do stejné garáže a vidí stejný nepořádek. Do-
konce utrousí i stejná slova: „Zapomeň na to! Ni-
kdo by tuhle garáž neuklidil za jediný den!“ 

Ale teď přichází klíčový rozdíl mezi pesimis-
tou a optimistou. Místo toho, aby se optimista vrá-
til do domu, nepřestává přemýšlet. 
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„Fajn, nemůžu uklidit celou garáž, ale co 
můžu udělat, aby to byl alespoň nějaký rozdíl?“

Chvíli se dívá a všechno znovu promýšlí. Na-
konec dojde k závěru, že by garáž mohl rozdělit 
na čtyři části a jednu z nich během dneška ukli-
dit. 

„Určitě zvládnu jednu dneska,“ řekne si,  
„a když uklidím jednu část každou sobotu, bude 
garáž během měsíce ve skvělém stavu.“

Za měsíc vidíte pesimistu s neuklizenou ga-
ráží a optimistu s uklizenou.

Jedna žena mi na jednom z mých seminářů 
v Las Vegas řekla, že tento koncept – optimistův 
zvyk hledat dílčí řešení – v jejím životě udělal za-
jímavou změnu.

„Chodívala jsem z práce, dívala se na kuchy-
ni, spráskla ruce a nadávala a nic jiného,“ řekla 
mi. „Přemýšlela jsem úplně stejně jako pesimista 
ve vaší historce o garáži. Pak jsem se rozhodla vy-
brat si malou část kuchyně a uklidit jenom tu část. 
Mohl to být stolek nebo dřez. Tím, že jsme každý 
večer udělala jen jednu malou část, nikdy se mi 
ta práce neznechutila, nikdy mě nezavalila a moje 
kuchyň vypadá slušně.“

Pesimisté problémy rádi odkládají stranou. 
Přemýšlejí tak negativně o tom, že „udělají všech-
no perfektně“, že nakonec neudělají vůbec nic! 

Optimista vždycky udělá aspoň trošku. 
Vždycky se pustí do práce a cítí, že byl učiněn 
pokrok.

Protože pesimisté mají zvyk uvažovat, že 
„je to beznadějné“ nebo „nejde nic udělat“, a pře-
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stanou přemýšlet příliš brzo. Optimista může mít  
o nějaké práci na počátku stejně negativní poci-
ty, ale nepřestává přemýšlet, dokud se před ním 
neobjeví menší možnosti. Proto se Alan Loy Mc-
Ginnis ve své inspirativní knize The Power of Op-
timism (Moc optimismu) o optimistech vyjadřuje 
jako o zatvrzelých lidech. 

Pesimista, kam až sahá lidská paměť, vždyc-
ky byl a bude dezertér. 

Nedávné výzkumy ukazují, říká McGinnis, 
že optimisté „vynikají ve škole, těší se lepšímu 
zdraví, vydělávají více peněz, mají dlouhá a šťast-
ná manželství, zůstávají v kontaktu se svými dětmi  
a možná i déle žijí“.

Chcete-li být svědkem té nejlepší ilustrace 
praktické účinnosti optimismu v americké historii, 
půjčete si film Apollo 13. Přestože se úkol přivést 
kosmonauty zpátky až z druhé strany Měsíce zdál 
skličující a nezvladatelný, povedl se plněním jed-
notlivých malých cílů. Lidem z řídicího střediska  
v Houstonu se povedlo životy kosmonautů za-
chránit díky tomu, že ani tváří v tvář „neskuteč-
ným“ technickým poruchám nepřestali přemýšlet. 
Hledali dílčí řešení a prohlašovali, že tato dílčí ře-
šení spojí jedno s druhým a nakonec přivedou ty 
muže domů. 

Zatímco byl život kosmonautů stále v nebez-
pečí, jeden pesimista z řídicího střediska v Housto-
nu utrousil, že má strach, že tohle bude „nejhorší 
vesmírná katastrofa“ americké historie. Velitel se  
k němu obrátil a se směsí optimismu a vzteku řekl: 
„Přesně naopak, pane. Já Apollo 13 vidím jako náš 
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největší úspěch.“ A ukázalo se, že měl pravdu, což 
dokládá účinnost optimistického myšlení. 

Kdykoli se cítíte pesimističtí nebo zdrce-
ní, vzpomeňte si, že nesmíte přestat přemýšlet. 
Čím více budete o nějaké situaci přemýšlet, tím 
více malých příležitostí k činům uvidíte – a čím 
více malých činů vykonáte, tím více optimistické 
energie získáte. Optimista nepřestává přemýšlet  
a sebemotivovat se. Pesimista přestane přemýšlet 
– a pak to prostě vzdá. 

Hrdinka broadwayského muzikálu Jižní Pa-
cifik omluvně zpívá o tom, že byla absurdní op-
timistkou. Přiznává, že je „nezralá a nevyléčitelně 
naivní“. Jak tato povrchní píseň melodicky pokra-
čuje, přiznává se, že se „stala závislou na této věci 
nazvané naděje a že ji nemůže dostat ze srdce..., 
ne z tohoto srdce“. 

Takhle se naše společnost dívá na optimisty 
– jako na narkomany. Společnost si myslí, že opti-
mistické myšlení je něco, co pochází ze srdce, ne 
z hlavy.

Pesimisté jsou na druhou stranu „realističtí“. 
Ve skutečnosti vám pesimisté nikdy neřeknou, že 
jsou pesimisty. Myslí si o sobě, že jsou realisty.  
A když narazí na rozeného optimistu, posmívají 
se mu, že všechno vidí růžovými brýlemi a nečelí 
ponuré realitě.

Pesimisté svoji představivost používají, aby 
si neustále představovali ty nejhorší možné scéná-
ře, a pak díky tomu, že dospějí k názoru, že tyto 
scénáře jsou ztracené případy, nezačnou jednat. 
Proto pesimismus vždycky vede k pasivitě.


