
Jistě znáte můj motivační program GoldWinner:

MOJE 3 POSELSTVÍ ZLATÉ CIHLIČKY: 
  
1) Buď vždy a všude první! Musíš být první na trhu, první s myšlenkou, první s řešením, 

první u svého zákazníka…  

2)  Dělej věci nejlépe! Občasný neúspěch se může objevit, ale tvůj život bude úspěšný, 
když budeš první a když budeš věci dělat nejlépe, jak umíš… Vždy jednej podle svého 
a tak, abys byl první a nejlepší ve všem, co děláš! 

3)  Nikdy to nevzdávej! Já ještě přidávám třetí poselství zlaté cihličky pro jejich majitele –
 nikdy TO nevzdávej!       

V červnu na živé akci v rámci expertního dopoledního programu přidáme:



21 milionových zásad pro dobré cash-flow a pohodu v podnikání:

1.   Vize a plán
2.   Myšlením k bohatství
3.   Odvaha 
4.   Rozhodnutí
5.   Vydat se na cestu
6.   Předávat poselství
7.   Dodávat, co je potřeba
8.   Být užitečný
9.   Budovat mosty
10. Být vždy první
11. Dělat věci nejlépe
12. Nikdy to nevzdávat
13. Duplikovat, co funguje
14. Automatizovat
15. Mít zpětnou vazbu
16. Pečovat o svoje Milionová Propojení
17. Neztrácet cíle a hodnoty
18. Být v rovnováze
19. Dávat
20. Přijímat
21. Užívat si



Vnější & vnitřní svět v podnikání:

> Hlava podnikatele jako střed jeho vesmíru

> Budovat vnější nebo vnitřní svět?

> Kam zaměřujeme pozornost, tam to roste.

> Základní veličiny úspěšného podnikání:

MYŠLENKY   >>     VIZE     >>    POSELSTVÍ   >>   AKCE  



KDE JSOU MOJE PENÍZE:

CÍLOVÁ SKUPINA    >>    PROPOJENÍ    >>      SDÍLENÍ     >>    ZPĚTNÁ VAZBA

Myšlenky  >>   vize   >>   sdílení   >>   akce   >>  Milionové Propojení   

Kde leží Milionový Potenciál v podnikání?

Vnější & vnitřní svět

DOSAH   >>    VLIV

Kam zaměřujeme pozornost, tam to roste…

Ve kterém světě to opravdu roste..?  

Vnější & vnitřní? Jak na to?



Budování vnitřního světa:

Tvoříme, vize, svoboda, seberealizace - zde to roste…

Jak tento svět nadefinovat?

TAJNÉ ZLATÉ STEZKY JIRKY MAZURA:

Myšlenkové Mapy a jejich aplikace jistým způsobem pro:

Praxi v podnikání - projekty, plánování, záměry, akce… proč MM ???

Jakékoliv jiné využití.

Co je to Myšlenková Mapa? Co jsou TAJNÉ ZLATÉ STEZKY?

Vytvoření záměru ve vnitřním světě > přenesení záměrů do MM  > jisté uspořádání > jistá 
grafika  >  Pravidlo 80/20  >  zjednodušení   >  cesta  > zlaté linky & tajné stezky  >  z bodu 
dnes do bodu zítra a k cíli, vizi, realizaci….   Pár příkladů z praxe.   

Jirka Mazur 14. 5. tajná porada


