Úspěch v době
minus jedniček a nul
Za svou kariéru jsem už mluvil s několika tisíci lidí. Ne jen tak. Cíleně.
Na téma úspěchu, štěstí a osobního rozvoje. Tato zkušenost je k nezaplacení. Naučila mě, že každý máme svou unikátní cestu k úspěchu i ke
štěstí. Ukázala mi ale také jeden zásadní rozdíl mezi velmi úspěšnými
a neúspěšnými lidmi. Nehledě na obor.
Tento rozdíl ignoruje drtivá většina knih o osobním rozvoji. V čem spočívá?
Většina lidí uvažuje v módu mám problém / nemám problém. Mají
mentalitu, kterou jsem si sám pro sebe pojmenoval jako −1/0.
Představte si, že se ve vašem životě střídají zejména dva módy. Za
prvé chvíle, kdy takzvaně máte problém. V té době vám něco chybí, cítíte nedostatek, vaše potřeby nejsou naplněny. Například nemáte vztah,
toužíte po povýšení nebo chcete najít novou práci. To je fáze minus
jedna.
V takových chvílích se začnete snažit, abyste se z této situace dostali.
Vyvíjíte úsilí, učíte se nové postupy, až se nakonec problému zbavíte.
Najdete si partnera, dosáhnete povýšení nebo si najdete novou práci.
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Tehdy přichází fáze nula. „Nemám žádnej problém, kámo.“ Jelikož
vám v této fázi nic nechybí, nevyvíjíte žádné úsilí. Prostě si užíváte nový
vztah, novou pozici, novou práci. Váš život by se dal vystihnout heslem:
„Já jsem teď v pohodě, já nic nepotřebuju.“
To je past.
Strategie „rostu, jen když mám problém“ vede zcela nevyhnutelně pouze k udržování statu quo.
A právě tohle je zásadní rozdíl mezi hrstkou nejúspěšnějších lidí a masou, která se sice snaží, ale nedosahuje výsledků.
Pokaždé když se potkám s člověkem, který přemýšlí v mentalitě −1/0,
ptám se ho: „A co je plus jedna? A jak vypadá plus tisíc?“ Protože v tom
tkví tajemství superúspěšných lidí. Vědomě se věnují svému růstu
i tehdy, když nic nepotřebují.
Právě tehdy.
Období, kdy váš život neatakují žádné problémy a vaše potřeby jsou
naplněny, je stvořeno k růstu! Vždyť právě tehdy máte nejvíc energie
a nejlepší podmínky k tomu, abyste dosahovali násobně větších úspěchů než doposud.

16 |

Strategie „rostu, jen když mám problém“
vede zcela nevyhnutelně pouze
k udržování statu quo.
Je to, jako kdyby fotbalový tým trénoval jen tehdy, když prohrává. To
však nedává smysl, že? Přesně tento rozdíl ale rozevírá pomyslné nůžky
mezi lidmi, kteří jsou na špičce, a těmi, kdo tvoří masu na opačném konci. Se stále se zrychlující dobou a stále lepšími technologiemi se bude
tento rozdíl ještě zvětšovat. Už teď se ukazuje jasný trend – v budouc
nu se bude náramně dařit těm, kdo budou skvělí ve svém oboru.
Víc než kdy jindy budou oceňováni experti a hvězdy svých branží. Víc
než kdy jindy nebude stačit „průměr“ na to, abyste získali skvělou práci
nebo se uživili jako profesionál na volné noze.
Na firemním poli je to velmi podobné. Firmy jsou často tak silné, jak
silný je tým jejich zaměstnanců. Změna, která probíhá v dnešní společnosti, naznačuje, že i na firemním poli budou nejvytíženější šampioni,
pak dlouho nic… a pak všichni ostatní.
Znamená to jediné. Že mentalita −1/0 je nadále neudržitelná. Nikdy to
nebyla moc užitečná strategie pro úspěch, ale v nové, inspirativní ekonomice se stává stále bizarnější.
Dobrá zpráva je, že záleží na vás. Můžete si vybrat. Minus jedničku
a sem tam nulu. Nebo růst. Nezastavitelný růst.
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Cesta růstu
Je před vámi rozhodnutí. Můžete v životě dosáhnout čehokoliv, pro co
se opravdu rozhodnete. Nikdo však netvrdí, že to bude jednoduché.
Abyste vystoupili z davu a mohli žít podle svých představ, už nestačí
jenom „dělat svou práci“. Dělat to, co se od vás očekává. Snažit se, když
máte problém. A odpočívat, když žádný nemáte. Cesta k vítězství je vyhrazená těm, kdo se rozhodnou být nejlepšími v oboru. Těm, kdo se rozhodnou růst. Teď, zítra a napořád.

Abyste vystoupili z davu a mohli žít podle svých
představ, už nestačí jenom „dělat svou práci“.
Jenom růst vám umožní být lepší, než jste byli včera. Jenom váš vlastní
růst vám umožní být vidět v davu těch, kteří pouze dělají svou práci.
Není žádný konečný stav. Neexistuje chvíle, kdy se zastavíte a řeknete
si, tak už to mám. Mám vyřešeno a teď už se budu jenom nudit. Nikdy
to neskončí. Nebude hotovo a vy budete neustále na cestě.
Což v sobě ukrývá kouzlo neustálého objevování a zlepšování. Je
v tom skryta určitá krása a romantika – ve vědění, že život žijete tehdy,
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