
CESTY K LEPŠÍMU 
ŽIVOTU…

ONLINE KURZ ZDARMA!



Toužíme po štěstí a toužíme po lepším životě…

Ano, úplně všichni. Já, vy a je jedno, jestli jste na té Levé nebo Pravé straně cashflow kvadrantu, tak jak 
to znáte z mého webu a z mých kurzů Život na pravé straně. 

To, jak se cítíme, co je uvnitř nás, a co jde následně přes hlavu ven, jako myšlenky a jejich realizace 
v akci, plán, příležitosti, které v životě realizujeme, výsledek, jehož součástí jsou i peníze, spokojenost, to, 
jak nám funguje život, jak nám funguje byznys, tak všechny tyto věci vznikají uvnitř. Já si uvědomuju, že 
to, kde jsem, je výsledek toho, co jsem si v minulosti myslel. A to, kde jsem je výsledek mého vnitřního 
nastavení.  

To, kde jste vy, je výsledek vašeho vnitřního nastavení.  

Mým záměrem je, abych vám předal z hlediska osobního rozvoje na Pravé straně, ale i z hlediska toho 
byznysového, zásadní informace, know – how a návody pro cesty k lepšímu životu. 

Je to záležitost, která mě naplňuje, kterou cítím jako poselství a která mě bude velmi bavit a vás určitě 
taky. A myslím si, že byste si měli poslechnout důvody, proč to pro vás všechno organizuji. 



Jak správně vypustit myšlenku do světa?

Další část videa jsem točil už pro šestý díl naší přípravky ke kurzu Život na pravé straně.  

Takže to co jste viděli, to je střih, spojení dvou videí, jiný úvod, jiný závěr. Recyklovaná myšlenka, 
recyklovaná informace. Neberte to, jako zjednodušení, jako zkratku, berte to jako možnost, jak 
se dají věci dělat.  

Já vám v tom kurzu chci ukázat hodně návodů a vychytávek, jak si věci zjednodušit, jak si je 
nekomplikovat a mimo to, že to bude o cestkách k lepšímu životu, to bude i o takových těch 
vychytávkách, jak dělat věci jednoduše.  

Jak něco vymyslet, jak tu myšlenku, kterou zevnitř dostanete ven, jak správně vypustit do 
světa, jak ji monetizovat, jak si třeba rozpohybovat i ten strojek na peníze i na to vám dám 
konkrétní návody.  

• Rozdrnčíme soutěž o cihličky investičního zlata v rámci mého programu GoldWinner.  

• Rozjedeme skvělou diskuzi, zpětnou vazbu v naší facebookové skupině.  

• Až to všechno dobře dopadne, tak z malého kurzu z takového nic na začátku uděláme něco velkého na 
konci. Ale to nebude pouze moje zásluha, to bude i vaše zásluha, když se pustíte do hry, když se 
pustíte do akce.



Co je cílem akce?

Jak na to? Jak na cestu k lepšímu životu? Přátelé, to je těžká otázka, ale já věřím, že si na ní 
v průběhu kurzu postupně odpovíme a budeme jí umět řešit.  

Co je cílem našeho snažení a našeho kurzu. Cílem je nastavení hlavy.  

Něco, jako lehká transformace mysli. Chce to srovnat hlavu na cestu nejen na Pravé straně, ale i na té 
Levé straně cashflow kvadrantu obecně.  

Chce to srovnat motivaci, tak aby šla od srdce směrem ven, abyste si správně uměli 
naprogramovat a vytvářet tu cestu od vaší emoce od toho, jak to jde ven, přes vaše myšlenky, přes vaše 
cíle, vize, plány, tak abyste si to naučili proměňovat v akce a také abyste uměli to, co máte na jazyku a na 
srdci říct, vykřičet to do světa, abyste myšlenku, která vzejde, aby vzešla ze správného podhoubí a abyste 
se jí naučili monetizovat. Ano, i toto je lehká ambice mého kurzu. 



Nová nastavení

To, jak si vše nastavíme, ovlivní všechno, co následně bude. To vy už víte a funguje to všude 
stejně na základě fyzikálních principů a projevu světa, ve kterém žijeme. 

Probereme fyziku a předpoklady a začneme budovat něco jako základy, základnu pro nová nastavení 
a probereme si i to, co musíme konkrétně udělat. Když říkám musíme, tak mám na mysli sebe i vás 
samozřejmě.  

Přenastavíme našich 10 pravidel k lepšímu životu, které znáte z článku a které vám dneska připomínám 
pod videem. 

Štěstí a jakési návody pro lepší život samozřejmě nepřicházejí zvenčí. Štěstí přeje připraveným 
a našim společným úkolem je připravit vás pro vaši cestu životem, nejen pro cestu na Pravou stranu. 
Protože to, co bude v tom kurzu, se týká Levé i Pravé strany a týká se to našich hodnot, jako je čas, 
svoboda, peníze, seberealizace, poslání toho, co chceme vyjevit světu, abychom byli užiteční a aby nás 
měli lidí rádi, aby nám to prostě všechno fungovalo. Jsou to prostě ty cesty k lepšímu životu.



Pravidla a postupy

Plánuji, že přetavíme 10 pravidel pro lepší život, které možná znáte z článku, a které vám dneska 
připomínám tady pod tímto videem, tak plánuji to, že přetavíme v 10 konkrétních návodů a postupů, 
které ale nevzejdou ze mě, ode mě směrem k vám, ale naučím vás, aby vzešli z vás, aby to byli vaše 
návody a postupy, protože jedině tak, budou v praxi fungovat.  

Budeme řešit konkrétní situace, nebude to pouze nějaká esoterika a osobní rozvoj. Budeme řešit to, 
jak se tyto změny konkrétně projeví ve vašem životě a ve vašem podnikání, v penězích, ve výsledcích, ve 
vztazích, ve všem, oč prostě usilujete.  

Postupně se začnou projevovat změny a začnete si po každé lekci uvědomovat svoji silnou touhu 
začít věci postupně měnit, protože budete vědět, proč to vlastně chcete dělat. 

Samozřejmě, že si probereme i tu fyziku, pákové efekty, tak jak nám vznikají na té Levé straně 
cashflow kvadrantu, jsou dneska, v těch deseti pravidel a jak působí těch 10 pravidel a následně návodu 
na Pravé straně cashflow kvadrantu a proč tam ta páka má mocnější sílu, charakter, účinek, proč se tam 
věci dají rozpohybovat. A naučím vás vytvářet něco jako vlastní návody, vlastní postupy. 



Buďte vždy první

A řekněme si ale teda konkrétně, jak budeme postupovat v kurzu. Já s vámi budu postupně 
sdílet videa. Do komentářů na facebooku vám vždy napíšu pár úvodních poznámek k tomu videu a 
rozpohybujeme diskuzi, komentáře, sdílení, budeme spolu obsah vytvářet společně, tak aby byl i váš, 
nejen můj, abyste se s tím mohli ztotožnit. 

Dále zde přidáme výzvu k jednotlivým akcím, bude možná denně, možná ob den, uvidíme, jak nám 
to bude všechno fungovat. 

Do kurzu, a do toho dění kolem kurzu, přidáme tentokrát soutěž GoldWinner. Soutěž o cihličky 
investičního zlata, kde já budu vyhodnocovat ty vaše komentáře a příspěvky a na posledním webináři, na 
digipárty, si vylosujeme 3 z vás, kteří obdrží tuto cihličku. Ona má samozřejmě nejen tu hodnotu 
investiční, ale má zejména ten symbolický význam, že je ode mě, že je s mým věnováním, a že vám s ní 
pošlu 3 poselství zlaté cihličky.  

Buďte vždy první. Dělejte věci nejlépe, jak to momentálně jde a zejména, když to nejde, tak to prostě 
nevzdávejte. 



Strategické myšlení

A aby vám to fungovalo je třeba ta vnitřní nastavení mít pod kontrolou, měnit je, pracovat s nimi aktivně. 
Nebýt obětí, ale být aktivním účastníkem svého života. Prostě, budu od vás chtít zpětnou vazbu a 
za tu zpětnou vazbu vás sladce nebo respektive zlatě odměním. Prostě, jaké si to uděláme, takové to 
bude. 

Také vás chci naučit něčemu, čemu říkám tak trochu strategické projektové myšlení v těch věcech. 
To znamená, že si k tomu osobnímu rozvoji na Pravé straně přidáme i to, že si ta témata trošku 
rozpitváme, že si stanovíme cíle, úkoly, že si nadefinujeme problém, že si nadefinujeme ty změny, jak 
fungují v praxi.  

Dáme si nějaké konkrétní příklady, jak to může fungovat u vás. No, a když bude všecko okay a 
bude nás to bavit, tak přidáme i nějaké ty myšlenkové mapy a prostě na obsahu nebudeme šetřit. Budete 
sami překvapeni, co ze sebe dostanete na světlo světa. To, co bylo hluboko uvnitř a dere se na povrch, už 
teď vás to možná lehce překvapuje.



Potenciál změny

Z téměř ničeho, co bylo skryto, lze udělat něco málo a postupně mnoho. Tomu se říká proces 
tvoření a já vás chci do toho procesu tvoření zatáhnout.  

Já vám ho chci ukázat v praxi a ukážu vám to přímo na parametrech tohoto kurzu, kdy vám dodám 
několik konkrétních návodů a postupů.  

Jak jsem uvažoval, jak jsem tento kurz postupně tvořil, a to, jak jej následně zmonetizuju.  

A dostanete samozřejmě i výsledky a dám vám několik typů i na ty technologie toho internetového 
marketingu, které jsem v praxi využil nebo v akci využiju.  

Chci s vámi sdílet prostě praktický postup a návody, které jsem ještě s nikým nesdílel, protože si 
myslím, že zrovna k tomuto tématu se to sem nehodí. Nechci, aby to téma bylo pouze osobně rozvojové, 
chci, aby to téma bylo samozřejmě i byznysové.  

Prostě přátelé získejte potenciál změny výsledku, získejte know-how pro cesty k lepšímu 
životu a společně si to užijme.



Závěrem

Pokud přidám na facebook nebo do emailu výzvu k akci, kde vám vysvětlím, proč tu akci máte udělat a 
v čem ta akce povede trošku ke štěstí k lepšímu životu, to se může následně dít, tak vás prosím udělejte 
tu akci.  

Budou to drobnosti a ucítíte sami na sobě tu radost a to uspokojení z toho, jak vás to bude 
bavit. 

Přátelé a to je vše. Teď je třeba se pouze pustit do akce, přečíst si další informace, přečíst si o čem bude 
kurz Cesty k lepšímu životu, co všechno obsahuje, jak to bude celé probíhat, jak se můžete zúčastnit, co 
z toho pro sebe můžete vytřískat, ke svému lepšímu životu a najděte si důvody proč a jděte do akce.  

Rád vás uvidím uvnitř a těším se, že spolu provedeme spoustu online akcí a komunikací. 
Mějte se hezky, mějte se krásně a jděte do akce. 

Jirka Mazur


