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10 PRAVIDEL PRO LEPŠÍ ŽIVOT 

1. Kam zaměřuješ pozornost, tam to roste! Pokud tedy zaměřuješ 
pozornost na práci, kariéru, tam to poroste, ale směrem do dávek a krysího 
závodu. Pokud je to podnikání, šance na růst jsou větší! Jde prostě o ty 
pákové efekty (znáš možná z mých kurzů). 
 

2. Jdi do akce tehdy, kdy je na obzoru příležitost! Když ji chytíš, 

bude tvoje. Když ji pustíš, rozplyne se jako pára nad hrncem. Akce je život. 
Neakce (nečinnost) je smrt. 
 

3. Vrať si svůj život, protože je tvůj! Máš na výběr, buď jsi oběť a tvůj 
život ti nepatří, nebo bojuj. Ujasni si svoje PROČ! 

 

4. Vrať si svůj ČAS! Ano – čas. Protože čas máš jenom jeden, ten plyne 
a nelze jej vrátit zpět. Můj i tvůj čas jsou stejné, den má 24 hodin, rok 365 
dnů. Rozdíl v našem životě a v situaci je ten, jak zacházíme se svým 

časem. Tvůj čas je tvůj. Pokud máš pocit, že tě o něj někdo okrádá, vezmi 
si jej zpět a začni dělat něco smysluplného. 
 

5. Vezmi v úvahu, že jednoho dne někdo vypne tvůj čas a vše 
skončí! Proto, jak říká moje dcera Stáňa, žij svůj život jako příběh, který 
chceš jednou vyprávět. Žij tak, aby bylo co vyprávět. Příběh, který dává 
smysl! 
 

6. Žij život, podnikej či dělej cokoliv, co dává smysl! Je jedno, co 
děláš. Ale vždy to dělej s vědomím a s používáním Pravidla 80/20. 80 % 
tvé produkce a výsledků přichází z 20 % tvého úsilí a zaměřování. Proto 
identifikuj svých 20 % a osekej zbytek. Makat pro 80 % zbytečných věcí, 
které přinášení jen 20 % užitku je pošetilost a zločin proti svému JÁ! 
 

7. Změň přístup „jsem vždy k dispozici“! Mám na mysli 
k zaměstnavateli, k zákazníkům, k příbuzným… Nejsi holka pro všechno 
a pro všechny. Nauč se v 80 % času být k dispozici zejména k sobě 
samému. Vyplatí se to! Mimo jiné i finančně ☺. 
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10 PRAVIDEL PRO LEPŠÍ ŽIVOT 

8. Buď in i v technologiích! Žijeme ve světě internetu. Peníze se dnes 
dávno nevydělávají upachtěnou prací, ale nejvíce jich proudí virtuálními 
penězovody na internetu. Ať je to podnikání, či burza, je to prostředí, 
v rámci kterého můžeš řídit svůj byznys, své zájmy, svůj svět, čas i prostor 
z jakéhokoliv místa na světě a to tehdy, když to opravdu chceš ty. A nikoliv 
pouze tehdy, kdy to chtějí jiní. 
 

9. Nauč se žít ŽIVOT V CASH-FLOW! Ale to už je na další téma. Prostě 
jak tomu říkám já » Život na Pravé straně cash-flow kvadrantu. Máš na 
výběr – buď dávky na Levé straně (také se tomu říká mzda), nebo 

v proudu peněz na Pravé straně. Je to věc rozhodnutí, kam zaměřuješ 

pozornost. 
 
Kam zaměřuješ pozornost, tam to roste! Pozor, tato věta je pravdivá. 
 

10. Ve všem, co děláš, buď první a dělej věci nejlépe, jak umíš a jak 

to momentálně jde. Nikdy to nevzdávej! Ve spojení s výše uvedenými 
pravidly tě potom čeká dobrá budoucnost. Možná i skvělá! 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Já, ……………………………………………, prohlašuji, že jsem si těchto 
10 Pravidel pro lepší život přečetl/a, že jim rozumím a že je budu realizovat 
v praxi svého života i podnikání. 
 
Datum, místo, podpis:  …………………………………………………. 


