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Tuto knihu chci vnovat svým blízkým, kteí m,
vtšinou nevdomky, posouvali pi psaní této knihy
vped.
Všem rodim, kteí pi výchov svých dtí
nezapomínají na krásné lidské vlastnosti, jimiž
pravda a láska bezesporu jsou a které jsou základním
stavebním kamenem pro šastný život jejich potomk.
Všem eským i svtovým politikm, kteí mohou
zásadn ovlivnit systém vzdlání mladých lidí.
Tob, protože se vzdláváš.
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a této zemi mže každý lovk poznat štstí,
ale také si svj život poádn zpackat. Dnes
u nás ped domem zastavilo nádherné auto, vystoupil z nj luxusn obleený muž, z nhož vyzaovalo
štstí a úspch. Opodál se v kontejneru na odpadky hrabal bezdomovec. V jedné knize stojí, že všichni lidé, a
okoládoví nebo nažloutlí, tlustí, nebo anorektici, jsou
si rovni, každý píše svj píbh. Vítám vás tedy na palub, práv jste se mezi nás pidali a další ádky jsou
ureny i vám. Zaínáme psát knihu Brána k moudrosti.
Tento píbh je skutený a dostane se vám pod kži.
Každý si z nj mže vzít to, co chce.
Je to moudrost, která nás vede ke štstí. A stejn jako
jsme ve škole zaínali s poítáním do deseti, opakováním abecedy a pozdji ešili derivace – jen málokdo
z nás chápe, co to divné slovo vlastn znamená. Je to
podobné jako ve škole. V oblasti osobního rstu a hledání moudrosti je dobré zaít postupn, od základních
pravidel, tak, aby nám potom ty složitjší myšlenky
a poznatky byly jasné.
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A o tom tato kniha je. Jak chápat základní souvislosti
života a tak získat moudrost.
Možná se vám to nezdá, ale i dnes je pro každého
lovka tím nejdležitjším moudrost. Z ní vychází
mnoho dalších potebných vlastností. Pokud ji pochopíte, získáte spolen s ní vše, o em jste kdy snili. Jako
moudí dokážete jednodušeji rozpoznat svj jedinený
potenciál, vybrat si dobe práci i životního partnera,
vyhnout se zbyteným problémm, lépe se pizpsobit
a zárove neztratit svoji osobitost. Zanete žít v harmonii a hojnosti zdraví, bohatství a lásky. Stanete se
sob i svtu prospšnými, a to pozor – dlouhodob.
Mj zámr je prostý. Chtl bych, aby tato kniha byla
základní pomckou pro osobní rozvoj. Abyste jí rozumli a využili ji ke svému prospchu, je dležité knihu
peíst celou. Chtl bych vás však upozornit, že jediná
kniha nemže obsahovat celou moudrost života, k té
musí každý postupn dospt sám. Proto se pohodln
usate a tte dál.
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nspirací pro následující ti kapitoly jsou nejen moje
myšlenky a zkušenosti, ale i názory jedné velmi
moudré ženy. Jmenuje se Zdenka Pižlová. Když mi
bylo osmnáct, navštívil jsem její kurz osobního rozvoje s názvem Principy života. Neumím popsat, jak se mi
zlepšil život a jak skvle jsem se od té doby zaal cítit. Toto setkání velice ovlivnilo mj život. Zpoátku
mi nkteré její názory pipadaly nereálné a píliš m
neoslovily, s odstupem asu to však vidím jinak. Pokud
se chceš opravdu z neho dostat, nebo se teba jen posunout nkam dál, její kurzy vele doporuuji.
Putování za vtší moudrostí v této knize zaponeme
bezpenými kroky po stezce sebedvry.
Život se ti velmi usnadní, jakmile budeš pln chápat souvislost mezi umním správného rozhodování
a sebedvrou. Rád bych se tomu vnoval, a to pedevším prostednictvím píklad. Chtl bych, aby ti pe-
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tení této kapitoly zajistilo vtší sebedvru a rozšíilo
rozhled v oblasti osobního rozvoje.
Podíváš-li se kolem sebe, uvidíš mnoho lidí toužících
po úspchu, nemají však odvahu vydat se na cestu. Dvodem je jejich nedostatená sebedvra. To je hlavní
píina všech nesplnných sn a promarnných život.
Strach lidí být sami sebou, projít se po pláži, kde by je
všichni ostatní vidli takové, jací opravdu jsou – krásní
a jedinení. Oni se ale bojí, že by je vidli tak, jak asto vidí sami sebe – ošklivé a neschopné. Proto se radji
spousta z nich zahalí do rzných šat, které jim ušije
nkdo jiný a které jim nedovolí naplno projevit jejich
osobnost.
Když jsem podnikal se svým kamarádem Mirkem,
všimli jsme si jedné velmi zásadní pravdy. Sebedvra
byla vždy hlavním pedpokladem jakéhokoliv úspchu
a už v podnikání nebo v jiné oblasti života. lovk mohl
mít talent na rzné vci, mnoho zkušeností a schopností,
pokud ale neml sebedvru ve svá rozhodnutí a své
iny – tedy v sebe – zstal v pozadí a bez úspchu.
Pochopíš to, uchopíš to, udláš to, získáš to.
Je docela možné, že víš málo tomu, co cítíš, a dležitjší pro tebe je, co cítí a v co ví ostatní. V takovém
pípad je nutné to zmnit. Nau se naprosto, pln a bez
výhrad respektovat svoje osobní pocity a rozhodnutí
vycházející z poznání sebe samého. Z toho, co máš rád,
co by se ti líbilo a co ti naopak není píjemné. To jsou
dležitá rozhodnutí pro spokojený život. Tento pístup
ti pinese více úspchu a harmonie. Vycházej z pocho-
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pení, že jediný lovk na této planet, který opravdu ví,
co je pro nho to nejlepší, jsi pouze ty sám. Rozdíl mezi
lovkem s velkou sebedvrou a bez ní je tedy v tom,
že lovk plný sebedvry pi rozhodování nepemýšlí,
co by na to eklo okolí. Chápe, že ostatní lidé se dívají
z jiného úhlu pohledu, a tudíž nikdy neuvidí vci tak,
jak je vidí oni (tím ovšem neíkám, že lovk nemá naslouchat ostatním a pemýšlet nad jejich názory).
Možná se ti už stalo, že t ostatní odrazovali od tvého
snu a pesvdovali t o tom, co by udlali oni. Jestliže ti
íkají, že nco není možné uskutenit, tvrdí vlastn, že to
není možné pro n samotné. Teba nemají ty správné
schopnosti. Jsi ale „ty“ snad „oni“? Ty jsi „ty“ a oni jsou
„oni“. A to je celé kouzlo.
Jestliže si chceš splnit své sny, neekej, že ti njaká
nadpirozená síla najednou zmní život. To se nikdy
nestane. Je nutné, abys tvoil život ty sám! Ale k tomu
je dležité umt se správn rozhodovat a vit si. Pokud totiž víš jak poznat to „správné“ rozhodnutí, nebo
spíše to „prospšné“, rázem získáváš obrovskou sebedvru, protože již chápeš a v tu chvíli pestáváš pochybovat o svých rozhodnutích. To je sebedvra. Te
už jen nauit se poznat ta „prospšná“ rozhodnutí, tedy
ta „správná“.
Víš naprosto pesn jak se vždy a všude rozhodnout
skuten správn? Pokud ne, prozradím ti jak se to nauit. Pi rozhodování máš k dispozici vždy dva základní
zdroje informací: hlas srdce a hlas rozumu.
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Všechna tvá rozhodnutí jsou vždy bu prospšná, nebo neprospšná. Žádná jiná nejsou. Vi emu?
Vi tob samotnému a tím pádem i vi okolí. Svým
životem ovliv uješ i své okolí. Každé tvé rozhodnutí
má njaký dsledek a hodnotí se podle toho, co tob
a ostatním pinese. Logicky se mžeš zeptat: „Jak poznám prospšné rozhodnutí?“ To si ekneme v další
kapitole.
„Bh neobdarovává lidi sny, aniž by jim nedal sílu
je uskutenit.“
neznámý autor

Poznání životního povolání
Moudrost obsahuje i dovednost správn se rozhodnout
pro své budoucí povolání. Nkoho to táhne pomáhat
lidem v Africe, nkdo chce být výborným fotbalistou,
jiný zase chce mít spokojenou rodinu a nkdo vidí štstí
v lásce a ve vysnné práci. Máš-li nejvtší dary a schopnosti v oblasti astronomie a fyziky a pjdeš místo toho
studovat práva, tvoje „slunce“ pomalu vyhasne. Pozdji,
až budeš právníkem s vlastní kanceláí, si lidé kolem
tebe všimnou, že z tebe nesrší ta správná „jiskra života“, ale jako by z tebe hrála tlumená, monotónní hudba
místo symfonie, kterou by lidé slyšeli a vidli, kdybys
vnoval as a energii správným smrem – do svého snu
stát se napíklad astronomem i zpvákem. Jak rozpoznáš tu správnou cestu? Neexistuje správná cesta, je
pouze cesta a nejprospšnjší je cesta tvého srdce. Ale
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hledat tu „správnou“ se nevyplácí. Brzdí to pirozenost
a proud života. Stahuje t to do vyjetých kolejí. Jak íká
v jednom lmu Nemo Nobody ve vku 118 let: „Každá
cesta je ta pravá cesta.“ Moje doplnní zní: „Po které
z nich chceš kráet?“
Nejlepší budeš vždy v tom, co ti pináší radost. Stejn u toho nakonec skoníš. Tak pro tím radji rovnou
nezaít? Ale rovnž poznání, že to i ono není tím, co
hledáš, je souástí cesty, která má vždy smysl, a nevadí,
když udláš njaké chyby. Vždy t posune dopedu.
Budu ti te vyprávt píbh, který jsem slyšel.

O bohatém továrníkovi a rybái
Bohatý továrník se bhem své dovolené u moe díval
na rybáe, který pohodln sedl vedle svého lunu a odpoíval.
„Pro nejdete lovit ryby?“ zeptal se.
„Protože jsem dnes ulovil už dost,“ odpovdl rybá.
„Pro neulovíte více ryb, než potebujete?“ ptal se
bohatý muž dále.
„Co bych s nimi dlal?“
„Mohl byste si jejich prodejem vydlat víc penz
a bhem dalšího roku si za našetené peníze koupit lepší
lun. Na nm byste mohl doplout dál a ulovit víc ryb.“
„A co potom?“
„Potom byste nkolik msíc lovil a zase prodával.
Za vydlané peníze byste si mohl koupit nylonové sít
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a pak ulovit ješt víc ryb a vydlat ješt víc penz. Po nkolika letech, tak kolem tyicítky, byste ml celou otilu
a vydlával více penz než kdykoliv pedtím. Potom byste do šedesáti let zakládal a rozšioval svoji rmu po celém svt. Nakonec byste byl bohatý, jako jsem te já.“
Rybá se zeptal: „A co bych dlal potom?“
„Potom byste si užíval života.“
„A co si myslíte, že dlám te?“ znla rybáova odpov a dál se pokojn díval na moe.

Michael Jackson – Man in the Mirror
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Milý lovku, dkuji ti za tvj zájem o moudrost a rozvoj. Dkuji ti za as, který jsi této knize vnoval, na dálku
ti žehnám, a tvj život prozáí istá láska a víra. Je nás
stále víc, a to je dobrá zpráva. ☺ Proto se radujme a pokraujme v tomto dobrém díle.
autor

Michael Jackson – This Is It
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Vede k úspchu, uí o hlasu srdce, o skrytých pravdách
dnešní doby a o energii víry a lásky.
Kniha je urena všem, kteí se chtjí osobnostn rozvíjet. Odhaluje tenái moudrost snad ve všech oblastech života – jak chápat lásku, jak si splnit své sny,
zbavit se strachu a být v život šastný. To vše velmi
tivou formou. Kniha je zakonena seznamem knih
a lm z rzných oblastí osobního rozvoje, na kterém
autor pracoval nkolik let.
8 Chci Ti pedevším dodat chu do života!
8 Chci Ti objasnit, co to je hlas srdce a jak se ho nauit poslouchat!
8 Chci Ti pedat sílu, abys šel za svým snem!
8 Chci, abys uvidl to, co je jiným skryto!
8 Chci Ti pedat tajemství pokladu víry – síly tisíckrát silnjší než gravitace!
8 Chci, aby ses k této knize mohl vracet a aby Ti byla
povzbuzením, když budeš prožívat tžkou chvíli!
Nech se Ti tato kniha stane vstupní branou k velké
moudrosti tohoto svta!

