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Volná distribu ní práva
Na tento SPECIAL eSsential Report se vztahují volná distribu ní práva.  

Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat nebo 
eprodávat.  

Ebook m že být distribuován voln  (zdarma) na Vašich stránkách, prost ednictvím emailu nebo v jiné 
digitální nebo fyzické podob , ale nesmí být jakkoliv pozm n nebo upravován. 

 

Rovn ž také tento ebook m žete použít jako „free bonusovou“ položku pro Vaše vlastní nabídky pro 
podnícení Vašich vlastních prodejních výsledk ...  

 

Mnoho úsp chu... 

 

 

Robert Slovák 
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eknutí se odpov dnosti...
 bylo vynaloženo p im ené úsilí k tomu, aby všechny informace v tomto ebooku byly podány 

srozumitelnou formou, která vylu uje jakékoliv nedorozum ní, i porozum ní chybné, m že se stát, 
že ur itá a konkrétní informace bude v rozporu s Vaší konkrétní situací a p ímo m že p sobit 
negativn  na Váš život, podnikání nebo situaci, kterou momentáln  procházíte.  

Tato publikace nemá zám r stát se zdrojem právních i ú etních rad a autor nenese žádnou 
odpov dnost za chyby, opomenutí nebo protich dné interpretace, které mohou z následujícího textu 
vyplynout.  

Proto kdykoliv si nebudete jistí, co vlastn  konkrétní daná informace p esn  znamená nebo jak byste 
ji m li uplatnit ve svém vlastním život  na situace, se kterými se setkáváte, tak, abyste se mohli t šit 
ze zvyšující se kvality Vašeho života, siln  Vám doporu uji, abyste danou informaci konzultovali s 

kým, kdo je s Vaší konkrétní situaci dob e obeznámen a komu d ujete.  

Variantou je, abyste osobn  kontaktovali autora této publikace, ímž získáte p íležitost danou 
konkrétní situaci analyzovat a navrhnout pro Vás hodící se individuální ešení. 
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Úvod: Všechno se po ítá...
emýšleli jste n kdy nad tím, co ud lat pro to, abyste se dostali z místa A do místa B? 

Z místa, kde se te  momentáln  nacházíte, tam, kde byste cht li být?   

Co  p esn  d lají  všichni  ti,  kte í  žijí  svým  životem  sn ?  Možná  jezdí  v  drahých  autech,  
možná kupují  drahé domy na místech,  o kterých jiní  jen sní,  ale  t eba je  za celý  život  

nenavštíví a následn  je napl ují nejmodern jším vybavením nebo možná um ním a 
starožitnostmi? Ti, kte í létají do exotických vzdálených krajin a užívají si na luxusních 
dovolených na jachtách, lodích nebo skutrech?  

Ti, kte í si nechávají šít šaty na míru, nosí drahé hodinky, zdobí se drahými šperky, jí 
v nejlepších restauracích, chodí na prestižní p edstavení, setkávají se s dalšími 
významnými lidmi na významných událostech, vybírají své oblíbené pochutiny z ad 

zna kových doutník , vín a jiných destilát  a obecn  si daleko víc užívají svého života a 
itom mají zárove  úctu a respekt ostatních?  

Ale nejen to. Pravd podobn  daleko více než kdokoliv jiný, v nují nemalé finan ní ástky 
na svou oblíbenou charitu nebo dokonce mají adoptované dít  v rozvojové ásti sv ta 
a v bec daleko více se angažují v r zných neziskových projektech? 

??? 

Pokud jste p emýšleli, ale zatím jste nenalezli uspokojivou odpov , nyní Vám jednu 
nabídnu. M žete ji zakceptovat a podle ní se také za ídit nebo ji m žete ignorovat.  

Je to na Vás. Ale pamatujte, že i toto rozhodnutí bude mít vliv na Váš život... 

Protože všechno se po ítá...  

eji p íjemné tení... 
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tomto reportu se chci edevším zmínit zákonu, který
íká, že všechno se po ítá...

Vybral jsem jej kv li tomu, že jsem p esv en o tom, že pokud jeho existenci vezmete 
na v domí, pochopíte, pro  se Vám da í tak, jak se Vám da í a co máte ud lat jinak, 

lépe, i co naopak d lat nemáte... 

Tak tedy pus me se do toho. 

Lidé, kte í žijí život svých sn , využívají n kolika p írodních zákon  nebo zákonitostí, o 

nichž lidé, jejichž životy jsou pr rné, bu  nemají ani zdání nebo jim nep ikládají 
velkou d ležitost...  

Pro  je n kte í znají a používají a jiní ne?  

To je dobrá otázka.  

Odpov  je taková, že kdykoliv n ím pohrdáme nebo tomu p ikládáme malou vážnost, 
tak  to  prost  nemá  takovou  sílu,  aby  to  mohlo  rozdmýchat  pozitivní  zm ny  v  našich  

životech. 

Náš  respekt  a  úcta  k  n emu,  nám  to,  emu  úctu  a  respekt  uvnit  sama  sebe  hluboce  
projevujeme, pomáhá p itahovat. To emu ve svém život  projevujeme respekt, toho 

se k nám dostává více. To ím pohrdáme, to odpuzujeme a z našeho života se vytrácí... 

Tyto zákony jsou dostupné všem a platí pro všechny stejn , v tšina lidí je zná... 

Rozdíl je však v tom, že b žní lidé jimi velice asto pohrdají - nepovažují je za d ležité... 

Avšak jestliže jsou to p írodní zákony, nedává snad smysl, že „si fungují“ i bez toho, aby 
na n  n kdo v il? 

které z t chto zákon  se dokonce u í na základní škole - 
jsou jimi popisovány a vysv tlovány jevy a d je reálného 
sv ta v našem b žném každodenním život ...  

Zkuste si p edstavit, kolik d tí dokáže brilantn  definovat 
etí Newton v zákon - zákon akce a reakce, kolik z nich 

umí popsat páku, odvodit vzore ky. Troufám si íct, že velká v tšina.  
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Ale když vyrostou a za nou se starat samy o sebe, znalost zákon  nedokáží aplikovat na 
sv j život – a  už se jedná o vztahy, finance, úsp ch nebo zdraví... 

Pro ? Nikdo jim ne ekl, že základní fyzikální zákony platí pro celý vesmír a jsou tudíž 

použitelné i p i zlepšování celého našeho života, získání finan ního úsp chu, zlepšení 
našeho zdraví a vztah .  

Nikdo jim to ne ekl, protože p evážná v tšina z t ch, kte í jim tato pravidla objas ovala, 

sice zákon m velmi dob e rozumí po teoretické stránce, ale 
esto nemají hluboké pochopení – respektive pochopení, 

které by p esahovalo stránky fyzikálních knih. 

 Vždy  i oni sami asto finan  zápolí a eší další životní 
trable...  

 

Nezapome te, že VŠECHNO SE PO ÍTÁ!

Tento p írodní zákon íká, že všechno, co ve svém život  ud láte, v dom i nev dom , 
se po ítá. Po ítá se však i to, co ve svém život  neud láte.  

Po ítá  se  nejen  to,  co  d láte,  nebo  ned láte,  po ítá  se  také  to,  jakým  zp sobem  

emýšlíte, nebo nep emýšlíte, jak se chováte nebo nechováte, jaký máte nebo nemáte 
životní postoj, jak mluvíte nebo nemluvíte, co víte nebo nevíte.  

Existuje staré po ekadlo, které íká: „Bu  to m žeš zkusit, nebo m žeš plakat.“  

A i zde m žete pozorovat zákon, který íká, že se všechno po ítá...  

Jinými slovy: M žete stát doslova ímkoliv, ím chcete, ale musíte 
to alespo  zkusit... 

Musíte si však v bec nejd íve dát alespo  šanci dosáhnout toho, 
eho dosáhnout chcete. Protože na opa né stran  slova 

„nemohu“ je „zkusím to“.  

Kolik  však  najdete  lidí,  kte í  plá ou  kv li  n emu,  co  se  v  jejich  
životech d je, ale p esto s tím nic moc ned lají. Krom  toho, že si na íkají...  

Ano, všechno se po ítá...  
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Po ítá  se  také  Vaše  víra.  Víra  ve  Vás  samotné,  víra  ve  své  schopnosti,  víra  ve  Váš  
potenciál,  víra  v  to,  že  zvládnete  cokoliv,  co  se  rozhodnete  zvládnout,  víra  ve  své  
projekty... 

Po ítají se veškerá rozhodnutí od chvíle, kdy jste za ali brát 
rozum,  do  sou asnosti  a  když  se  podíváte  zp t  za  tím,  co  jste  
v pr hu svého dosavadního života prožili, tak jste dokonce schopni 

ve svém život  identifikovat klí ová místa, klí ové osoby a klí ové 
události, které vás nasm ovaly tam, kde jste.  

A  každý  den  to  pokra uje  znovu  a  znovu.  A  bude  to  tak  až  do  
konce našich dní... 

Po ítá se Vám vše, co jste se doposud nau ili i to, co jste se zatím nau it nestihli nebo co 

se  nau it  odmítáte.  Cokoliv,  co  se  nau íte  se  nakonec  projeví  na  Vašem  život ,  na  
Vašem úsp chu, na Vašich vztazích, ve Vaší prosperit ...  

A je jedno, zda se u íte správným návyk m nebo zlozvyk m.  

Všechno se po ítá.  

irozeným d sledkem veškerého Vašeho dosavadního po ínání je Váš sou asný stav. 
íká se tomu zákon nevyhnutelných následk  nebo také zákon hromad ní... 

Jak si na tom stojíte? Kde jste?  

Ve slepé uli ce? Nebo na dálnici sm ující k Vašemu vytouženému životu – životu bez 
hranic? 

 už si nyní stojíte dob e nebo špatn , tak od této chvíle víte, že všechno, co je te , je 
irozený d sledek všeho p edchozího. Vaše sou asná situace prost  nevznikla, Vy 

sami jste si ji vytvo ili  -  podílely se na tom všechny Vaše minulá rozhodnutí… 

Všechna rozhodnutí,  které jste ud lali  do dneška a akcemi,  které jste na základ  svých 
rozhodnutí podnikli.  

Všechno se po ítá – pamatujte na to,  až  se budete p íšt  rozhodovat,  co 

budete d lat v p íští minut , hodin , zítra nebo p íští týden a m síc.  

Úpln  vše se zapo ítává. 
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Veškeré životní napln ní, uspokojení a úsp ch je obrovskou „nahromad nou haldou“ 
stovek a tisíc  pokus , snah, omyl  a p ešlap , které nikdo nikdy 

neocenil.  

Velký úsp ch je takový, kterému p edcházejí týdny, 
síce,  ba  i  roky  tvrdé  p ípravy  a  d iny,  které  nikdo  

nevidí a hlavn , které nikdo neocení.  

Pokud jste skute  odhodlaní dosáhnout všeho eho 
chcete, musíte také být ochotní odevzdat tomuto svému cíli minimáln  p t až deset let 

svého života.  

Jinými slovy – bu te ochotni nainvestovat do ur itého oboru, v n mž chcete vyniknout, 
minimáln  10000 hodin Vašeho úsilí, asu a energie.  

Nau te  se  vše,  co  je  pot eba,  trénujte.  Po  této  asové  investici  si  osvojíte  veškeré  
ležité a pot ebné dovednosti, abyste svých sn  mohli dosáhnout. Nevzdávejte se 
íliš brzy – tak jak to p evážná v tšina lidí, kte í se o n co snaží... 

Platí to pro jakýkoliv obor. 

S menší asovou investicí pravd podobn  nedosáhnete pot ebného mistrovství a 
budete spadat n kde k pr ru nebo pod n j. Je jen na Vás, jak rychle on ch 10000 

hodin nahromad ných pokus  odpracujete.  

 

Každý z nás máme ur ité povinnosti...

hem celého dne jsme zaneprázdn ni r znorodými innostmi a v tšina lidí, kte í 
s n ím za ínají a cht jí od svého života více, musejí využít jen ten as, který jim zbývá. 

Tedy ten, kdy nechodí do práce, nebo neplní denní povinnosti, které jim umož ují 
zabezpe it základní životní pot eby... 

as t ch, kte í n kam sm ují a jejichž sou asnost je p íliš šedivá, porovnáme-li ji s jejich 

nablýskanou budoucností, je ve er.  

as, který m že kohokoliv dovést ke všemu, eho chce ve svém život  dosáhnout, je po 
uskute ní dennodenních povinností, které zajiš ují jeho obživu... 
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Zpravidla tato doba (u tém  každého lov ka) odpovídá dv ma až ty em hodinám 
denn .  

Když si vezmete cca 250 pracovních dní v pr hu jednoho roku a vynásobíte je dv mi 

(nebo 4-mi hodinami), tak se dostanete k íslu 10000 hodin za dvacet (nebo deset) let. 

A  to  je  práv  ta  doba,  která  v tšin  lidí  vezme  k  tomu,  aby  se  stali  mistry  v  ur itém  
oboru, aby za ali skute  excelovat...  

Chcete-li tuto dobu zkrátit, pak samoz ejm  m žete...  

žete využít intenzivního vzd lávání, které Vaši cestu urychlí a za nete se pohybovat 

správným sm rem bez zbyte ných p ešlap ...  

A také m žete v novat další nezbytné hodiny svému seberozvoji a práci na svých cílech 
více než 250 dní v roce. Možná použijete n které víkendy, možná prodloužíte as, který 

denn  investujete...  

Na Vás záleží, jak si to uspo ádáte...  

A tak, jak si to uspo ádáte, tak rychle t chto 10000 hodin odporacujete... 

Všechno se po ítá... 

 

Víte úsp šní lidé v existenci zákona „všechno se po ítá“ a jeho p irozenému d sledku 

zákona hromad ní bezesporu v í a celý sv j život mu pod ídí.  

dí, že veškerá jejich rozhodnutí a to, co v on ch 10000 hodinách skute  d lali, se 
odrazí na jejich budoucích výsledcích, na tom, že se postupn  za nou ve svém život  

posouvat takovým sm rem, aby vysn ného života nakonec dosáhli a stalo se to jejich 
realitou. 

komu to vezme 5 až 10 let, n komu to vezme déle... 

ležité však je, že ti, co dají závazek, že se dostanou tam, kam 
cht jí, se tam skute  dostanou... 

Nebude to hned, ale dostanou se tam...  

Není to úžasné? 
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Není úžasné to, že te  už víte, že také m žete za ít využívat tohoto zákona, který íká, že 
se všechno po ítá a v pr hu 5-ti až 10-ti let sv j život prom nit v cokoliv, co chcete, 
žít tak, jak chcete? 

žete, stejn  jako oni, tomuto pravidlu v it a p ijmout jej za své. M žete jej žít, 
žete jím prodchnout každý sv j den, každý sv j zám r, každý sv j pohyb, každé své 

úsilí a Váš sm r se za ne m nit.  

 

Nemusíte být stále trvale ve vleku svých minulých
rozhodnutí...

žete ud lat nová, lepší, správn jší a pohybovat se tam, kam chcete... 

Jestliže ve svém život  nezažíváte to, co byste cht li, nevadí. Nejste-li v tuto chvíli 
ocen ní,  jak byste si  p edstavovali,  nevadí.  Postavte se tvá í  v  tvá  této skute nosti  a  
up ímn  posu te své silné, ale i slabé stránky.  

Nepokoušejte sami sebe balamutit, i si n co namlouvat pro sv j lepší vnit ní pocit, že se 
ci mají jinak než ve skute nosti.  

Položte si otázku: „CO SE JEŠT  POT EBUJI NAU IT, abych dosáhl vytoužených met?“ 

Pokud zaujmete postoj „všechno vím, nic se nepot ebuji 
it“, brzy za nete stagnovat, posléze zakrníte a 

nakonec zem ete n kde v prachu cesty... 

Jedna z nejoce ovan jších vlastností dneška je ochota a 
schopnost u it se novým v cem.  

Tém  ni eho nedosáhnete, pokud se budete snažit udržet sou asný stav svých 
domostí.  

Úsp šní lidé v dí, že by tím ni eho nedosáhli, jen by si tak podkopali své vlastní základy, 

svou vlastní výhodu, svou vlastní d ryhodnost, které musí být silné, aby mohli 
vystav t sv j život bez hranic rozprostírající se od obzoru po obzor.  
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jak to lají ti, kte nežijí sv život sn cítí se neúsp šn ?
Tito lidé bu  o existenci zákona „všechno se po ítá“ a jeho p irozeného d sledku zákona 

hromad ní, v bec nev dí, nebo doufají, že tento zákon neplatí i nefunguje.  

i svém každodenním po ínání se snaží své povinnosti n jakým zp sobem ošidit, 
zjednodušit tam, kde to neprosp je výsledku, nebo jim na tom prost  v bec nezáleží...  

Cht jí si ušet it práci a asto cht jí výsledky bez vloženého úsilí. Cht jí všechno hned a 
hledají všemožné zp soby, jak to ud lat. Hledají zkratky tam, kde žádné nejsou.  

Cht jí vyd lávat obrovské sumy pen z, bez vloženého úsilí a stále hledají n jaký 

zázra ný projekt, který by jim rychle vynesl obrovskou sumu pen z. Ale v podstat  je to 
jen jejich p ání a také to p áním z stane alespo  do té doby, dokud nedají skute ný 
závazek sami p ed sebou a tento závazek nepodep ou skute nou prací, skute ným 

odvedeným úsilím v pr hu následujících 5-ti až 10-ti let... 

Dokud to nebudou ochotni ud lat, dokud nebudou ochotni dát závazek, dokud nebudou 

ochotni pracovat s ur itým zam ením, tak se stále budou pohybovat jakoby v kruhu, 
kdy stále s n ím za ínají a stále se „honí“ za lepšími p íležitostmi, místo toho, aby je 
vytvá eli... 

A v d sledku toho nic nedotáhnou do konce a nakonec jim zbydou jen o i pro plá ... 

Pamatujte: Všechno se po ítá... 

Tito lidé tak asto p emýšlím zhoubn . 

Mnohdy mají postoj „pro  bych se namáhal, když to nikdo neocení? Pro  bych se 
vzd lával, pro  bych se zlepšoval, pro  bych hledal nové lepší zp soby, jak ud lat 
všechno, co již d lám, efektivn jším zp sobem?“  

Nejsou  ochotni  trénovat  stovky  až  tisíce  hodin,  které  nikdo  nevidí  a  zpravidla  je  ani  
neocení, aby mohli v ten pravý klí ový as vyb hnout na h išt  jako nad je týmu. Spíše 
posedávají na lavi kách a nebo dokonce  v zadních adách hledišt .  

Jediné co tak získají, je oddálení svého vysn ného života svých sn ...  
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Snaží se sami sebe p esv it a da í se jim to zpravidla 
velmi dob e, že to co d lají, mohou ošidit, pokud nad nimi 
zrovna nikdo nestojí nebo je nekontroluje. 

 „Nikdo  se  nedívá,  nikdo  se  to  nedozví“,  chlácholí  sami  
sebou nebezpe nou mantrou. 

Jenže  pravidlo  „všechno  se  po ítá“,  platí  stále  –  a  se  

kdo dívá nebo ne.  

Zažívají tak nekone né pocity zklamání a nesnází, protože šidí hlavn  sami sebe.  

Pokud se o to také snažíte, tak k Vám vždy as od asu bude p icházet známá otázka: 
„Kde stále d lám chybu?“ 

Popravd : Jak n kdo v bec m že o ekávat, že pokud svou práci odbývá, nedodává 

nejlepší  možnou kvalitu i  kvantitu,  nebo ji  dokonce nedotáhne do konce,  že k  n mu 
bude kdokoliv št drý? Že mu život za ne p inášet pozitivní p ekvapení, požehnání? Že 
se za ne pohybovat a také dosávat na místa, o kterých d íve jen snil? 

Nebo možná práci neodbývá, dodává kvalitu, ale na druhou stranu v tšinu svého asu 
neefektivn  v nuje tam, kde to není pot eba a nebo to prost  nep ináší žádné 
hmatatelné výsledky -  a to se také po ítá... 

Uv domte  si  tedy,  že  od  te  se  už  napo ád  všechno  a  navždy  po ítá.  A  kdykoliv  se  
budete zabývat jakoukoliv inností, cvi  si položte otázky: „Co mi to p inese? Co od 
toho o ekávám?“ 

Pokud n co d láte, ale nemáte jasnou p edstavu, pro  to d láte, pak to ned lejte.  

Bu  se onou inností n co musíte u ít, nebo n co vytvá íte, rozvíjíte, zlepšujete, 
udržujete, budujete, nebo je to prost  ztracený as, který Vás nikam neposouvá.  

Zamyslete se také nad tím, zda to, co pouze udržujete, zda je to nezbytné udržovat, 
nebo by to za vás nemohl udržovat n kdo jiný... 
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Kontrolujte svou sou asnost tím kontrolujte svou
budoucnost...

Když pravidlo „všechno se po ítá“ pln  p ijmete ve svém život  za své a p evezmete 
odpov dnost za výsledky, které díky n mu generujete, za nete se zam ovat a d lat 

správné v ci ve své sou asnosti a díky tomu získáte kontrolu nad svou budoucností a 
estanete spoléhat na št stí nebo náhodu. 

Za nete být proaktivní, to znamená, že si vyp stujte postoj - jestliže se to má stát, 

musím se o to postarat sám.  

Postarat se však nutn  nemusí znamenat, že to vždy musíte fyzicky ud lat Vy samotni. 
Postarat se, také znamená za ídit, že je to ud láno, že se to stane, že to za Vás ud lá 

kdo jiný... 

Nau te  se  to,  co  máte  d lat,  co  Vás  baví,  pro  co  máte  nejv tší  talent  a  d lejte  to.  Na  
ostatní v ci si n koho najm te.  

V dnešní dob  existují návody snad na vše, co byste mohli chtít d lat. Seže te si je, 
hltejte informace a u te se!  

Nastudujte základy, pou te se z chyb a z úsp ch  ostatních a 

za te dané v domosti uplat ovat v praxi... 

Protože a  už se nau íte cokoliv, tak jedin  praxe Vám umožní 
opravdové pochopení a p izp sobení všech návod  Vaší osobní 

situaci, ve které se nacházíte nebo osobnímu problému, kterému 
elíte.  

Mnoho lidí spoléhá na r zné guru, kte í jim pomohou v jejich 
osobní situaci...  

Je však rozdíl mezi tím, když vzhlížíte k n jakému guru a 

mezi  tím,  mít  svého  osobního  mentora  a  kou e,  se  kterým  
žete pravideln  konzultovat své kroky a který Vám pom že 

identifikovat  to,  co  je  pro  Vás  v  danou  chvíli  d ležité  a  

nezbytné... 
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ipravte si podmínky nutné k tomu, abyste v 
budoucnosti mohli vyšplhat na sv j Matterhorn – a  už 
je jím cokoliv.  

Doufat v dobrý den není v bec špatný životní postoj, ale 
ud lat si jej p kným, je postojem mnohem lepším. 
Když si uv domíte, že veškerou svou nyn jší snahou, 

sebevzd láním a pílí si p ipravujete p du pro budoucí 
úsp ch, pak Vám vše p jde mnohem lépe od ruky. 

Za te tedy ješt  dnes stav t své pevné základy. Všechno se po ítá a není tedy d vod, 
abyste to odkládali... 

Pokud chcete vystav t obrovský mrakodrap, který možná p edstavuje nebývalý úsp ch, 

možná finan ní nezávislost, napln né a harmonické vztahy nebo svobodu, životní klid, 
ve ejné ocen ní a uznání nebo cokoliv jiného, musíte pod n j zákonit  postavit 
spolehlivé a neochv jné základy.  

 Nenechejte nic náhod  a p ipravte se. Odkryjte zeminu, která p edstavuje Vaše staré, 
nepot ebné a p ekážející návyky až na skalnaté podloží, zasa te železobetonové piloty, 

o které se m žete op ít a tu nejt žší práci máte za 

sebou.  

Vystav jte své pevné základy po ádným, 
dlouhodobým, nikdy se nekon ícím a d kladným 

studiem. Dnešní úsp šní lidé, v era naslouchali audio 
nahrávkám, etli knihy a navšt vovali seminá e a 
setkávali se s lidmi, kte í byli kapacitami v oboru, 

konzultovali se svým mentorem. 

Ale také cvi ili svou praktickou zru nost na každodenní bázi v oboru, který si zvolili. 
Takže nejen studium, ale i praktická aplikace. 

A to všechno se po ítá... 

Zrovna dneska jsem se díval na stránky jednoho internetového milioná e, který prodává 
své produkty a u každé reference, kterou p iložil ke svému produktu, jsem nalezl 

hv zdi ku.  
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íkal jsem si „co je to“? A tak zaroluji webovou stránku až k jejímu konci a najdu tam 
následující sd lení:  

„ které z t chto referencí zahrnují výsledky mých student -zákazník . Žádné z t chto 

výsledk  však nejsou reprezentativní. Pro ? Protože v tšina lidí, dokonce i když nakoupí 
neuv iteln  silné businessové rady a nástroje pro zlepšení své situace, tak s nimi 
nakonec v bec nic neud lá. Pravda je, že typický výsledek je NULA, protože lidé jsou 

íliš zaneprázdn ní, p íliš roztržití nebo dokonce p íliš líní, aby p em nili ty nejlepší 
rady a informa ní zdroje do n jakých výsledk . Takže pokud nebudete tyto zdroje 

informací po svém nákupu používat, tak si rad ji ušet ete své peníze a trable. Ale pokud 
si tyto nástroje a informace koupíte a použijete, budete mít s velkou pravd podobností 
výsledky nereprezentativní.“ 

Úsp šní lidé prost  každý den strávili a stále tráví jistý as rozvíjením své osobnosti. ím 
víc jsou tito lidé úsp šní, tím víc na sob  pracují a tím víc jsou úsp šní. Nicmén  to co 
se nau í, tak pravideln  a dennodenní bázi také aplikují, nebo alespo  p emýšlejí, jak 

by to mohli aplikovat áste , p ípadn  to ohnou pro své ú ely. 

A to d lají dnes – v p ítomnosti...  

A tím m ní svou budoucnost a to, jaká bude... 

Nezapome te, že všechno se po ítá...  

Pro se et etrhne...?

Zažili jste to už?  

Byli  jste  na  dosah  n eho,  co  vypadalo  velice  
slibn , ale v klí ové chvíli se n co pokazilo? 

Je to práv  Vaše nejslabší dovednost nebo 
znalost, která Vás více než cokoliv jiného 

zdržuje od maximálního úsp chu. Vždy  
ece všechno se po ítá...  
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A tato nejslabší dovednost je jako nejslabší lánek et zu. Ve chvíli, kdy máte 
nasm rováno na vrchol, se v tom „nejv tším tahu“ p etrhne, nebo p inejmenším 

jakým zp sobem zlobí... A je to práv  v dob , kdy nejvíce pot ebujete, aby vše 

fungovalo korektn ... 

Je to práv  Vaše nejslabší dovednost, která ovlivnila celý slibn  nastartovaný proces.  

Pokud si nejste jisti, která Vaše vlastnost nebo dovednost to je, zeptejte se n koho kdo s 

Vámi tráví ur itý as a okamžit  za te pracovat na jejím vylepšení.  

Lidé kolem nás, ti, kte í nás ur itou dobu znají, jsou asto schopni mnohem lépe 

identifikovat to, co bychom m li zlepšit, než my samotni. 

Považte, že pokud byste se každý rok v n které z oblasti Vašeho zájmu zlepšili o pouhých 
10%,  celkový  vliv  na  Vaše  výsledky  by  byl  neoby ejný.  Protože  všechno  se  po ítá,  i  

každých 10%...  

Za te opravovat lánky et zu, které jsou vadné. Postupn  jeden po jednom.  

lov k, který nakonec dosáhne úsp chu v jakékoliv oblasti lidského snažení, je ten, který 

investuje bezpo et hodin do svého studia a své praxe, aby se stal mistrem svého 
um ní. 

Ale nepochopte m  prosím špatn ...  

Nejde o to, abyste rozvíjeli vše, v em nejste p irozen  dob í, kde nemáte své talenty – 
tedy své slabé stránky...  

Jde o to, abyste identifikovali své silné stránky a ty jste zdokonalovali, zlepšovali, 

rozvíjeli...  

 Budete-li rozvíjet všechno, v em nejste p irozen  dob í, nebude Vás to bavit.  

 Budete-li rozvíjet všechno, v em nejste p irozen  dob í, zabere Vám to p íliš 
mnoho asu.  

 Budete-li rozvíjet všechno, v em nejste p irozen  dob í, tak zlepšení t chto 
Vašich slabých stránek p inese pouze to, že se dostanete na pr rnou úrove  

ch, jejich silné stránky to jsou... 

Nikoliv.  Pot ebujete  objevit  své  silné  stránky  a  na  t ch  pracovat,  ty  zdokonalovat  a  
cizelovat...  
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Své silné stránky jste postupn  schopni objevit sami, k n emu p irozen  inklinujete, 
co  Vás  baví  a  zde  je  v tšinou  ukryt  náš  talent.  Nebo  Vám  napoví  už  práv  výše  

zmín ní lidé, p átelé, spolupracovníci...  

Pokud byste cht li v de jší p ístup, pak využijte test StrenghtsFinder (Gallup 
international, http://www.strengthsfinder.com, který zakoupíte i s knihou, která Vám 
ekne více. V eštin  najdete tento test i skonzultací na stránce www.silnestranky.cz)  

žete tedy hledat, m žete se pouze domnívat, nebo m žete v t a pracovat na tom, 

abyste dané oblasti svých silných stránek rozvíjeli systematicky, nikoliv jen náhodn ... 

Všechno se po ítá... 

 

Neznám íliš mnoho lidí, kterým by co spadlo snadno do
náru e...

Vlastn  nikoho takového neznám...  

Ale znám dost lidí, kte í se n emu v novali práv  on ch výše zmín ných 10 let a jakmile 

se v tom stali dostate  dob í, tak za ali dostávat neoby ejné výsledky. 

Vybudujte si základy, na kterých budete moci vystav t sv j úsp ch. Vše, co se nau íte a 
jakým zp sobem zlepšíte svou osobnost, znalosti a dovednosti, se Vám po ítá. 

Pokud rostete jako osobnost, roste sou asn  i Váš životní prostor, Vaše kredibilita a 
respekt ve spole nosti, Váš rozhled, Vaše moudrost, Vaše podnikání, Váš úsp ch a s 
ním i Vaše finan ní portfolio.  

Chce  to  ale  charakter,  odvahu,  sebekáze ,  abyste  si  sedli  a  up ímn  si  rozebrali  a  
zhodnotili své schopnosti v každé oblasti své profese.  

Pokud  máte  silnou  v li,  abyste  to  zvládli,  a  máte  odhodlání  s  tím  n co  ud lat,  Vaše  

zlepšené výsledky budou nevídané. 

Jestliže chcete dosáhnout jistého postavení nebo cíle, musíte se stát takovou osobností, 
která onoho postavení nebo cíle m že dosáhnout.  
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Nadání je skryto ve Vás a eká, až je odhalíte... 

Musíte  však  sami  sebe  otesat  a  zbavit  se  
nepot ebných nános ... 

edstavte si, že jste kus kamene, který eká, až z 
j bude vytesáno skvostné dílo. 

Práce kameníka je, že tesá z kamene. Tesá v 

neochv jné ví e v budoucí skvostné dílo. Tesá vytrvale 
a s každým úderem se zlepšuje, s každým úderem 

tiskne kameni svou vizi a s každým úderem se p ibližuje cíli.  

To samé platí i o vás.  

Vaše práce je maximáln  zdokonalit své postoje, návyky, znalosti a dovednosti a vytesat 

je do mistrovského díla, které bude hodno obdivu.  

Osobní závazek k neustálému zlepšování je puncem každého profesionála, který sm uje 
k vynikajícím výsledk m v jakékoliv oblasti.  

Ve skute nosti nezáleží na tom, na které p ce za ínáte a jak dlouho se v oblasti vašeho 
snažení pohybujete. Záleží jen na tom, zda se v pr hu Vašeho p sobení neustále 
snažíte zlepšovat, pracovat na sob  a posouvat kup edu jak nejrychleji to dokážete.  

kte í lidé jsou však v ur itém oboru roky a p esto jejich dovednosti nesta í na to, aby 
se adili výše než jen k pouhému pr ru. 

A to m že být zp sobeno n kolika d vody:  

 Možná nemají dostate nou touhu vynikat... 

 Možná na sob  necht jí pracovat, u it se a zlepšovat... 

 Možná nemají dostate ný zápal a zájem pro to, co d lají... 

 Možná v tom nemají možnost uplatnit své silné stránky... 

 Možná ješt  nebyli ochotni dát dostate ný závazek... 

 Možná jsou p íliš líní... 

 Možná se zam ují na málo d ležité v ci, a ty zásadní jim unikají...  

 Možná se na všechno snaží p ijít sami, místo aby využili pomoci mentora... 
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 Možná se (v domky i nev domky) drží ur itého p esv ení, které jim brání 
posunout se kup edu... 

 Možná dostate  nev í sama v sebe... 

 A možná nakonec nev í v zákon, že všechno se po ítá...  

Stará známá je, že úsp ch se dostaví skrze zm nu sebe
sama.

Chcete-li,  aby  se  Váš  život  nebo  Vaše  kariéra  

ubíraly v rostoucím, dynamickém, silném a 
životaschopném trendu, je to snadné.  

Sta te se rostoucí, dynamickou, silnou a 

životaschopnou osobností.  

Jak je známo, vrána k vrán  sedá...  

Stanete-li se osobou, s níž se ostatní budou 

chtít setkávat, komunikovat, átelit, 
spolupracovat a obchodovat, která bude všude 

vítaná, která bude ve spole nosti oblíbená, pak k sob  budete p itahovat zajímavé a 

vlivné lidi, budete p itahovat úsp ch.  

Sta te se magnetem.  

 Nastavte si správné myšlení.  

 Za te být pozitivní, nadšení, vd ní, rozhodní a zam ení, s vizioná ským 
pohledem up eným kup edu do budoucnosti a o ekáváním ne eho v tšího i 

lepšího.  

ím v tší soulad máte s v cmi, které chcete, tím mocn ji je p itahujete. ím více 

respektujete to, co byste ve svém život  cht li mít, tím více  je to k Vám p itahováno. 

Náš mozek je magnetizovaný dominantními myšlenkami, které v naší hlav  p evažují. 
Vydává ze sebe energii o stejné frekvenci, kterou mají p edstavy, které ve své hlav  

v p evážné v tšin asu nosíme.  

Krom  toho siln jší jsou práv  ty p edstavy a ty naše myšlenky, které jsou n jak emo  
(kladn i záporn ) nabité.  
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My lidé jsme vlastn  chodící magnety... 

Tyto magnetické sily nás p itahují k lidem, p íležitostem a životním okolnostem, jež nás 
dávají do souladu s našimi dominantními myšlenkami. Stejn  jako jsou tito lidé, 

íležitosti a životní okolnosti p itahovány k nám.... 

evládající sm r Vašeho myšlení vytvá í Váš život. 

Vidíte i tady zákon, že všechno se po ítá?  

Postarejte se tedy o to, abyste vytvo ili neviditelné magnetické pole, které k sob  bude 
itahovat, ba p ímo pohlcovat vše dobré a skv lé, co se k n mu jen p iblíží.  

Pokud se p evážnou v tšinou dne zaobíráte: 

 tím, že se Vám neda í, jak je všechno špatn ,  

 co vám nefunguje, 

 jaký je ten život t žký, a  

 že se vám n kdo jist  musí mstít a  

 cítíte se jako ob t všeho a všech,  

pak jste v za arovaném kruhu, ze kterého nelze ven, dokud to nezastavíte a nezm níte 
své myšlení. 

Neud láte-li to, neustále k sob  budete p itahovat to, co vlastn  ve skute nosti v bec 
nechcete.  

 Pokud chcete p itahovat atraktivní lidi, sami musíte být atraktivní.  

 Pokud chcete p itahovat silné lidi, sami musíte být silní.  

 Pokud chcete p itahovat oddané lidi, sami musíte být oddaní.  

 Pokud chcete p itahovat lidi s integritou, sami musíte mít integritu.  

Nic nevzniká samo od sebe, bez zjevné p iny. Všechno má sv j d vod...  

A ten d vod m že vytvá et n co, co nechcete, nebo se m žete postarat o to, abyste 
tento d vod, tuto p inu zm nili a za ali tak získávat to, po em toužíte... 

Prost  všechno se po ítá... 
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Místo toho, abyste pracovali na nich na sv který Vás
obklopuje, musíte pracovat sami na sob

Pokud se stanete lov kem, který bude ostatní p itahovat, budete je p itahovat. ím se 
stanete, p ímo ur uje to, co dostanete. 

Jde o postojovou zm nu na naší osobní 
rovni...  

Nikdy nebudete š astni a bohatí skrz zm nu 

svého okolí...  

Nevyhazujte svou energii do záchodu...  

Nev nujte  žádný  as  tomu,  aby  své  okolí  

etvarovali k obrazu svému. Nikdy se Vám to 
nepoda í.  

Ve skute nosti to ani nejde.  

S  daleko  menším  úsilím  toho  však  dosáhnete  tak,  že  zm níte  sama  sebe  k  lepšímu.  A  
vn jší sv t bude tuto Vaši vnit ní zm nu následovat... 

Velká  výzva  pro  každého  z  nás  je  stát  se  vším,  ím  je  možné  se  stát  a  ím  se  stát  

chceme.  

žete mít víc, než máte, protože se m žete stát v tším, než momentáln  jste. M žete 
žít lépe, než dosud. 

Politujte lov ka, který dostane vše, na co si vzpomene, zadarmo...  

Takovým zp sobem se totiž v bec nic nenau í.  

Ti co o n j pe ují a chrání jej, mu ve skute nosti prokazují spíše medv dí službu. Jestliže 
totiž daný lov k kdykoliv v budoucnu o jejich podporu p ijde, nebo p ijde o ty, kte í se 
o n j starají, pak pravd podobnost toho, že prost  sv j život nezvládne, se dramaticky 

zvyšuje...  

Politujte lov ka, který zd dí nebo vyhraje milión, a p esto není milioná em ve své 
mysli.  
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To je to, co je politováníhodné: „Jeho p íjem sice vzrostl, ale jediný kdo nevyrostl je on.“ 

Proto zpravidla ani není schopen peníze si udržet. Neví co s nimi, protože zná jen jediný 
zp sob jak s nimi zacházet. Utrácet je.  

Je t žké udržet si milión, když nebyl získaný skrze naši vlastní práci, p i které jsme se 
museli vypo ádat s p ekážkami, museli jsme elit mnoha výzvám a p i tom všem se d l 
náš osobní rozvoj...  

Víte co je nejkrásn jší na tom, že se stanete milioná em?  

Nejsou to ty peníze... 

I když ten luxus, který s tím p ichází není v bec špatný... 

Mnohem d ležit jší na tom celém je to, že m žete dát všechny své peníze pry , protože 
ty milióny nejsou d ležité k tomu, abyste byli milioná i.  

Je d ležitá osoba, která se z Vás stala p i postupném získávání on ch miliónu. Je d ležitý 
ten proces, kterým jste p i získání milión  byli nuceni projít. Všechny výzvy, kterým jste 
elili, všechny p ekážky a problémy, které jste museli vy ešit se nesmazateln  vryjí do 

Vaší tvá e a do vašeho zp sobu uvažování, stejn  jako do Vaší moudrosti. 

Milióny m žete dát stranou, ale stejn  svou myslí z stanete v pozici, že m žete, že jste 
to dokázali jednou a dokážete to znovu, pokud bude pot eba.  

Cítíte v tom tu sílu...  

Vy m žete. Už žádné omezení... 

Jen svoboda, možnosti, neomezenost, nezávislost... 

Bez hranic.  

Ne nadarmo se íká, že nejt žší je vyd lat první milión.  

Ty další jsou snadn jší, protože Vás to dostane na jinou úrove  myšlení.  

Najednou jste schopni zcela reáln  uvažovat v miliónech, nikoliv jen v tisících nebo 
stovkách a desítkách. 

Pokud tuto zkušenost prod láte, pak jste schopni vytvo it milión snadn ji.  
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Protože je to podobné, jako když se u íte bruslit. Zprvu to bolí, astokrát spadnete, ale 
po  ase  se  to  nau íte.  Nau íte  se  správn  klást  nohy  tak,  abyste  se  dostali  tam,  kam  
chcete.  

Nau íte se ur itou dovednost a nikdy ji nezapomenete.  

Pokud vyd láte milión, tak si osvojíte zp sob myšlení a další je snažší a snažší.  

A to stojí za to.  

Pamatujte, že se všechno po ítá... 

 

Záv rem...
Jakékoliv lidské po ínání se m že da it nebo nemusí díky jedinému faktoru. Díky tomu, 

že všechno se po ítá. Všechno se po ítá a je jedno, zda to d láte nebo ned láte. Vše se 

Vám po ítá, a bu  Vám to pomáhá, nebo škodí. Všechno Vás bu  posouvá ke spln ní 
Vašeho cíle, nebo Vás to od n j oddaluje.  

Nic není nehybné, ale vše se m ní...  

Pamatujte na to každý den. Mnoho úsp chu... 
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Kdo je Robert Slovák?
Jsem oby ejný lov k, který se v jednu chvíli svého 

života rozhodl, že se jeho život bude po ítat. Rozhodl 
jsem se, že chci n co více od svého života, že chci 
dosáhnout svých sn ...  

A toto rozhodnutí za alo ídit v tšinu toho, co jsem 
za al d lat, co jsem se za al u it, s kým jsem se za al 
stýkat, koho rady jsem vyhledával, co jsem se u il...  

Zabývám se p edevším osobním rozvojem, napln ním 
osobního potenciálu, psychologií, marketingem (a  už 
online nebo networkmarketingem), finan ní a 

asovou nezávislostí. 

O své cest , poznatcích a osobních zkušenostech, kdy jsem se z nejistého vysokoškolského 

studenta postupem asu stal podnikatelem, kou em, mentorem, jsem napsal mnoho lánk , 
které m žete nalézt  r zn  po internetu. Stejn  jako n kolik emailových kurz  a ebook ...  

A v neposlední ad  jsem napsal knihu, která shrnuje vše, co jsem se díky svému osobnímu 

rozvoji a praxi nau il – knihu, kterou jsem nazval Magická slova Mistr  života, jejíž jsem 
tšinovým spoluautorem.  

ím, že kdokoliv si knihu p te a uplatní uvedené principy, dosáhne ehokoliv, co chce ve 

svém život , stane se Mistrem a dosáhne života bez hranic. V ím tomu, protože jsem 
podobným p erodem, který ješt  není zcela zakon en, sám prošel...  

Co jiného o sob íct?  

Miluji svou rodinu, dobré jídlo, osobní rozvoj, podnikání. Rád se toulám p írodou, která mi 
v klidu umož uje p emýšlet a tvo it. Rád také cestuji a potkávám se zajímavými lidmi.  

 

Pokud si myslíte, že bychom se navzájem m li poznat, nebo na m  máte n jaké otázky, i 
byste se mnou za ali rádi spolupracovat, neváhejte m  prosím kontaktovat na emailové 
adrese: robert@robertslovak.cz 
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Další ebooky, které ode mn žete íst...

Schází Vám sebev domí? 

Nízké nebo malé sebev domí je astou odpov dí na 
velkou spoustu našich problém . 

Nízké sebev domí je p inou, že setrváváme ve 

zp sobu života, který se nám možná už p íliš 
nezamlouvá, ale p ipadá nám to mnohem bezpe jší. 

asto bychom rádi uskute nili zm nu, ale bohužel 
namáme kuráž na to, abychom tuto zm nu provedli. 

Dobrou  zprávou  je,  že  se  sebev domí  dá  zvýšit,  

napumpovat!  

Klikn te na následující odkaz a stáhn te si svou vlastní 
kopii zdarma: http://www.zivotbezhranic.cz/ebook-

stahnout-zdarma/ 

 

Cht li byste získat pr vodce, který Vám pom že získat 
pochopení nejb žn jších jev , které se ve Vašem život  
a život  ostatních lidí d jí?  

Cht li byste získat pochopení nejb žn jších situací a 
chování lidí, se kterým se na dennodenní úrovni 
setkáváte a um t je ešit? 

Uvítali byste v ruce principy, které m žete použít jako 
mapu pro vytvo ení Vašeho vlastního života bez hranic?  

V 37 kapitolách najdete 37 Magických slov, která Vám 
v tom pomohou, protože umn  snoubí sv tskou 
moudrost, duchovní principy a psychologii...  

Magická slova Mistr  života – klikn te na následující odkaz a zjist te více: 
http://www.mistrovstvizivota.cz  



  

 

www.robertslovak.cz

 

SPECIAL eSsential Report
 

www.robertslovak.cz | www.facebook.com/vsechnosepocita
 

Získejte kou ovací sezení za cenu 2... 
Díky p tení ebooku „Všechno se po ítá“, máte možnost získat 3 

kou ovací sezení v délce 60-90 minut za cenu 2.  

Co je kou ink? Je to efektivní zp sob rozvoje, který Vám pom že z 
bodu A do bodu B s ohledem na Váš individuální p ístup k životu, 

osobnost, silné stránky a životní hodnoty. 

Kdy kou inku využít? Vždy, když toužíte po v tším úsp chu, chcete 
vyd lat více pen z, užívat si kvalitn jších a láskyplných vztah , nebo 

eba poznat smysl svého života. 

Pokud chcete zefektivnit sv j postup kup edu a nechcete ztrácet své 
nejcenn jší aktivum, kterým je as,  je vynikající volbou najít si svého 

vlastního kou e. 

Cílem mého kou inku je usnadnit Vám práci, pomoci Vám s ešením 

osobních i pracovních problém  a podpo it Váš osobní r st a to tak, 
abyste cítili radost a spokojenost. 

Využijte mých kou inkových služeb a pomohu Vám odhalit Váš skrytý potenciál a dosáhnout 

vytouženého cíle/vysn ného stavu i zp sobu života. 

Co tedy získáte? 

• 3 skype kou ovací sezení v délce 60-90 minut, ve kterých Vám položím adu otázek, 

díky nimž budete mít  p íležitost se zastavit, ud lat rozvahu a identifikovat silné 
stránky, ale i prostory ke zlepšení v oblasti, která Vás trápí. 

• Cílenou zp tnou vazbu a pomoc p i stanovení cíl , kterých dosáhnete. 

• Neomezenou emailovou komunikaci. 
• 2 vynikající ebooky v hodnot  366CZK (14EUR) - zdarma.   

Objednejte JEŠT  DNES 3 kou ovací sezení za cenu 2 v cen  1390CZK v . DPH se 

100% garancí spokojenosti... (B žná cena 2070CZK) 

Stránka pro umíst ní objednávky: http://bit.ly/SrR3NM  

Heslo: ebook Všechno se po ítá (heslo vložte do pole „další sd lení“ na stránce objednání). 

Roberte, Váš pohled z 
jiného úhlu mi pomohl 
ujasnit si priority, stanovit 
si díl í cíle a hlavn  mi 
dodal odvahu se do toho 
všeho kone  pustit. 
 
Zárove  jsem si ujasnila, 
že mé kroky nemohou být 
náhodné, jako mnohdy 
dosud, ale p edem 
promyšlené do posledního 
detailu a že musím být 

sledná p i jejich pln ní.  
 
Mé myšlenky se ut ídily a 
chaos v nich pomalu mizí. 

kuji za Váš kou ink a 
eji Vám hodn  úsp ch .  

 
-- Michael Švejcarová 
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Emailové tréninkové programy ZDARMA pro Váš další osobní
rozvoj, které ode mn žete íst...
 

1) 14+1 eXtra výhod ON-line podnikání – existuje n kolik výhod, které p ináší 

internetové podnikání ve spojení s networkmarketingem, které byste m li znát. Tyto 
výhody v etn  návod  kam se dívat Vám usnadní cestu k Vaší finan ní a asové 
nezávislosti. Pamatujte: Je pot eba pracovat tvrd , ale to samo o sob  nesta í. 

Pot ebujete pracovat chyt e a tvrd  a když budete mít v ruce to správné podnikání, 
splníte si jakékoliv své sny. http://bit.ly/Qy8yZl  

2) Risorgimento Challenge – transforma ní emailový program, který se dotkne více 
oblastí Vašeho života a je tak vhodný pro lidi, který cht jí silné, komplexní a navazující 
informace... Je navržen tak, abyteorie, bylo jen nezbytn  nutné množství... Jeho 

hlavní doménou však jsou práv  konkrétní krokové návody, které Vám pomohou 
podstoupit tak d ležitou a n kdy opomíjenou akci, která jediná vede ke zm nám, po 
kterých ve svých životech toužíte. http://bit.ly/KHnuzI  

3) Žijte život, jaký chcete! – sestavil jsem pro Vás sérii krok , které jsou nezbytné 
k tomu, abyste za ali ve svém život  sm ovat správným sm rem a za ali dosahovat 
toho, po em toužíte. Tento speciální kurz pro rozvoj osobnosti bude mít mimo ádný 

a POZITIVNÍ vliv na Váš osobní rozvoj, Váš r st a nakonec i život. http://bit.ly/lXjFpi  
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Vypl te dotazník získejte jednorázovou konzultaci...
Vypl te si ješt  dnes dotazník, ve kterém se zam íme na Vaše sny 

a také na Vaši sou asnou schopnost jich dosáhnout...  

Vyplníte-li dotazník, garantuji Vám, že najdete otázky, které si 
tšina lidí nepoloží b žn  celý život, p itom tyto otázky a odpov di 

na n , jsou d ležité pro sm r, kterým se v život  budete 
pohybovat.  

Otázky Vám zárove  pomohou sm ovat svou pozornost správným 

sm rem a umožní Vám ur it prostory ke zlepšení (= kde je 
zakopaný pes?). To vše za p edpokladu, že si na n  odpovíte se vší 
up ímností.      

Vypln ním formulá e a odesláním odpov dí, ode mn  ZDARMA 
obdržíte sumá  Vašich odpov dí, se kterými m žete dále pracovat 

bu  sami, se svým osobním kou em i mentorem.   

Volitelnou sou ástí dotazníku je možnost zakoupit konzultaci 
v délce 60-90 minut vedenou prost ednictvím skype rozhovoru. 

Co Vám placená konzultace p inese? 

• Projdeme spole  Vaše odpov di v dotazníku, získáte od 
mn  cílenou zp tnou vazbu k jednotlivým otázkám. 

• Zam íme se na situaci, která Vás tíží, získáte konkrétní návrh 
ešení, vyvodíme pot ebné kroky vedoucí ke zlepšení dané 

situace nebo k její úplné eliminaci. 

• Namotivuji Vás, budete se cítit lépe. 
• 2 vynikající ebooky v hodnot  366CZK (14EUR) - zdarma.   

Vypl te JEŠT  DNES dotazník a získejte konzultaci v cen  690CZK 

. DPH se 100% garancí spokojenosti... (B žná cena 850CZK) 

Stránka pro vypln ní dotazníku: http://bit.ly/OZKHV9  

Heslo: ebook Všechno se po ítá (heslo vložte do pole „další sd lení“ na stránce objednání). 

 

Chci pod kovat za konzultaci nad 
dotazníkem. Já sám sebe za snílka 
považuji a v tšina sn  a cíl  se mi 
poda ila naplnit. 
 
Už p i vypl ování odpov dí na 
Vaše otázky jsem si uv domil, že 
sny si sice plním, ale že bych se na 

které v ci a situace mohl dívat 
jinak. 
 
Otev ely se mi n které nové 
obzory. Osobní konzultace m  
pak jen utvrdila v tom, že je dobré 
si n které otázky položit v dom  
a hledat na n  odpov di. Ješt  
lepší je probrat interaktivn  s 

jakým kou em.  
 

i rozhovoru mi 'docvakly' další 
ci. Uv domil jsem si, že cesta ke 

sn m je d ležitá, a že nikdy 
nekon í, a že je t eba ji neustále 
revidovat pod vlivem nových 
zkušeností.  
 
Jsem p esv ený, že k otázkám z 
dotazník  se budu pravideln  
vracet, a že si budu d lat takovou 
osobní inventuru svých sn . Ješt  
jednou d kuji. Je super, že svými 
aktivitami pomáháte druhým 
napl ovat jejich sny.  
 
-- Tomáš Grešek 
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Toužíte po vyšším íjmu, který nebudete muset žádat
svého nad ízeného? Ukážu Vám jak...

Bu te si jisti, že Váš nad ízený nechce, abyste v li o t chto „tajných“ výplatních 
páskách... 

Není tomu zase tak dávno, kdy jsem každý den chodil do zam stnání: Lépe eno, každý 
den, jsem si sedl do auta a v tšinu týdne jsem strávil na cestách mezi zákazníky, o které jsem 
se pro danou spole nost staral, mezi svou kancelá í, kde jsem ešil papírovou práci a mezi 

hlavním sídlem spole nosti, kde jsem každý týden podával reporty, jak si pobo ka, kterou 
jsem m l na starosti, vede a jestli plníme, i neplníme stanovené cíle.  

Možná to také znáte... Celé dny na cestách, a  je hezky, škared , je horko i padá sníh... 

„Nalítáte“ 300 až 800 km denn  a auto se stane Vaší pojízdnou kancelá í... 

V této pozici jsem sice vyd lávat mnohem více než byl státem udávaný pr r, problém byl 
však ten, že jsem se na chvíli nezastavil, byl jsem stále na cestách, od rána do ve er, žádný 

klid, problémy, které vznikaly ve výrob  a m l jsem s nimi pramálo spole ného (a že jich 
bylo), jsem se zákazníkem musel ešit já, což bylo jen málokdy p íjemné...  

A pomalu jsem si za al uv domovat, že takhle nechci žít do konce svého pracovního života.  

Hledal jsem zp sob, jak bych si mohl vytvo it své vlastní podnikání, které by mi generovalo 
nejd íve n jaké peníze stranou, které bych mohl použít na investování, nebo na v ci, které 
mám rád...  

A posléze by mi pomohlo úpln  se zbavit svého zam stnání a šéfa, který rozhodoval o tom, 
kolik budu vyd lávat a co pro to musím ud lat... 

Byl jsem p ipraven na zm nu. Hledal jsem ešení....  

První, co m  napadlo a zdálo se mi nejjednodušší, bylo založit web. Což jsem také ud lal, 
za al jsem publikovat, p edávat své znalosti a dovednosti v oblasti osobního rozvoje, které 

jsem se za sv j život nau il a brzy jsem za al konzultovat a kou ovat další lidi, kte í v této 
oblasti cht li pomoci.  

Po ase jsem si však uv domil, že tento zp sob podnikání, nevede úpln  k tomu, k emu 

bych cht l. A to sice k podnikání, které bych mohl bez problém  opustit, jet na 14 dní i déle 



  

 

www.robertslovak.cz

 

SPECIAL eSsential Report
 

www.robertslovak.cz | www.facebook.com/vsechnosepocita
 

na dovolenou a p itom si nevšímat email , objednávek, dotaz , a dalších nezbytností, které 
jsem b žn  musel ešit.  

Hledal jsem zp sob, jak se osvobodit, nikoliv jak si pro sebe sama vytvo it jiné zam stnání, 

kde jsem byl jediným zam stnancem, který musel ešit všechno od A do Z. Uv domil jsem si, 
že pot ebuji n jaký systém, který by mi umožnil nahradit m  samotného v procesu 
poskytování služby a vytvá ení finan ního toku – a to i za mé nep ítomnosti. 

Mít firmu s více zam stnanci jsem necht l. Avšak jako skv lé ešení se nabízelo využít 
obchodn  marketingového modelu známém jako networkmarketing, který nabízel vše, co 

jsem si p ál:  

 Nízké vstupní náklady, kvalitní produkty a služby s garancemi... 

 Možnost podnikat z domu, bez nutnosti n jakého inventá e, nebo sklad ... 

 Systém vzd lávání a školení, jak být úsp šný, stejn  jako Systém podpory... 

 Neomezenost p íjm  bez toho, abych se n koho musel ptát... 

 Možnost vytvo it tým nezávislých podnikatel , vytvo it trvalé residuální p íjmy...  

A tak se odstartoval m j vlastní p íb h podnikání z domu...  

Pro  byste tomuto podnikání m li v novat pozornost? Vezm me si p íklad mého mentora, 

který m  velmi inspiroval a který Vám rovn ž ukáže, co je v tomto podnikání možné... 

Mentoruje m lov k, který v tuto chvíli vyd lává 6-ti místný m sí ní rostoucí p íjem, což 
není n co, co byste nemohli vid t i v jiné oblasti podnikání... Co je na tom zcela  nevídaného, 

je fakt, že tento p íjem vytvá í v 10-15 hodinách týdn  – což znamená, že v pr hu m síce 
pracuje zhruba stejný po et hodin, jako v tšina lidí v pr hu jednoho pracovního týdne...  

... 

Jste-li tedy p ipravení (nebo alespo  zv daví), ukážu Vám systém, díky kterému budete 
tém  okamžit  schopni získat n kolik 100-vek až tisíkorun m sí  k tomu, co už máte. 
Stejn  tak jako Vám mohu pomoci vytvo it celosv tové podnikání, které Vám bude p inášet 

takový p íjem, aby pokryl jakýkoliv šílený nebo luxusní životní styl, který si jen dokážete 
edstavit bez toho, abyste se n koho museli ptát...  

Klikn te na link,  vypl te krátký dotazník a ekejte ode mn  email: http://bit.ly/MyBUXd  

Heslo: ebook Všechno se po ítá (heslo vložte do pole „další sd lení“ na stránce). 
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ipravuji...
Magické afirmace CD + ebook 

i svých konzultacích jsem zjistil, že mnoho lidí trpí problémem negativní samomluvy.  

Když jsem jim vysv tlil a ukázal metodu pozitivních afirmací, tak se jim sice zdála snadná a 
kte í se do ní i pustili a za ali aplikovat ve svém život , nicmén  setkal jsem se i s t mi, 

kte í m li obrovský problém afirmaci sestavit.  

Nes etn krát jsem byl osloven, abych sestavil afirmaci takzvan  na míru – byla mi 
edstavena situace, ve které si lidé nacházejí a sestavoval jsem líbivou afirmaci tak, aby jim 

pomohla se z této situace nebo zp sobu myšlení dostat.  

Když se mi to za alo stávat opakovan , napadla m  myšlenka sestavit knihu a CD, které by 
obsahovaly návod jak afirmace sestavit správn , aby nám pomáhaly místo toho, aby nám 

škodily v etn  mén  známých (možná dokonce tajných) trik , jak vytvo it afirmaci, která 
bude n kolikrát u inn jší než je b žné. 

Návod v ebooku a CD, které obsahuje namluvené nejlépe použitelné afirmace pro r zné 
oblasti života, bude v dohledné dob  k prodeji.  

Chcete-li získat informaci v as, p idejte se do skupiny na Facebooku:  

 facebook.com/MagickeAfirmace  
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Další WEBOVÉ ZDROJE s osobním rozvojem:

 

www.zivotbezhranic.cz 

 

networking.luxury-territory.cz      
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Spojte se se mnou es sociální sít ...
Na internetu se se mnou m žete spojit prost ednictvím t chto sociálních profil :  

 facebook.com/robertslovak.cz 

 twitter.com/robert_slovak  

 plus.google.com/102847414772527471008/posts 

 cz.linkedin.com/in/robertslovak  

 

 

 

Nebo se sta te Fanoušky chto profil ...

Následuje seznam fan page, kde najdete zajímavé p ísp vky. I Vy se sta te naším fanouškem:  

 facebook.com/ZivotBezHranic.cz  

 facebook.com/MagickaSlovaMistruZivota  

 facebook.com/MagickeAfirmace  

 facebook.com/LuxuryTerritory.cz  

 facebook.com/ZijteZivotJakyChcete  

 facebook.com/VsechnoSePocita  

 facebook.com/NapumpujteSveSebevedomi  

 facebook.com/DreamDotaznik  
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