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Sepsal jsem pro Vás některé  a , které mě formovaly.myšlenky životní zkušenosti

Vybral jsem několik .příběhů z mého života

Paradoxně mě moje vlastní selhání v budoucnu vždy posilnila.

Dále zde najdete silné myšlenky od lidí, kterých si vážím a které mi pomohly najít skutečné
hodnoty mého života.

Věřím, že pro Vás následující stránky nebudou jen zajímavým čtením, ale hlavně, že si z nich
odnesete něco cenného i do vlastního života.

Moje vize je jasná: Chci nabízet lidem ve svém okolí alternativu – možnost volby
radostnějšího a úspěšnějšího života.

Mezi tyto lidi počítám i Vás – a dal jsem si povolení být při dosahování Vašich cílů přínosem.

Váš Peter Urbanec

SLOVO ÚVODEM



VELKÉ VIZE - JAK JICH DOSÁHNOUT?

Všichni, co mě znají, ví, že jsem člověk, který má rád velké vize a dává si

velké cíle. V mém životě to však bylo dlouhou dobu tak, že jsem se vždy

pro něco nadchnul, ale mé nadšení po čase vychladlo. Vymyslel jsem

hodně projektů, které jsem začal, ale nikdy jsem je nedokončil. Znáte ten

pocit? Do něčeho se pustíte a nedokončíte to.

Nevím, kdo mi to poradil (možná mladý chlapec, možná trenér na

sportovním tréninku), ale tato myšlenka mi utkvěla v hlavě, a přitom je tak

jednoduchá. Stanov si velký cíl (nebo velkou vizi) a začni po malých

krocích. Cesta k tomuto cíli může být dlouhá, ale malými krůčky se

můžeš dostat až na její konec.

 Je to stejné jako u sportovců. Mohu si říci, že ze mě bude vrcholový

běžec na lyžích. Ale když začnu trénink bez předchozí přípravy a první

den uběhnu 30 km a druhý den taky 30 km, tak se třetí den možná

zhroutím, nebo dostanu zápal plic. Po týdnu již nebudu mít takovou

motivaci a možná tento cíl vzdám. Pokud si ale řeknu, že 3x týdně půjdu

běhat (na lyžích nebo kondičně) a 3x týdně si dám posilovací trénink, a

tyto cíle budu postupně navyšovat a upravovat dle mého výkonu, tak se

mohu příští sezónu přihlásit na první běžecké závody. Pomocí malých

cílů, které budu postupně plnit, se ke svému cíli budu přibližovat daleko

rychleji než v prvním případě.

„Nejtěžší je udělat

PRVNÍ krok!“
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Jiný příklad: Maratonec, který se dostane do krize a má před sebou dlouhý prudký

kopec. Dívá se do dálky na ten veliký kopec, nebo se dívá pod nohy a sleduje, jak

dělá ?krok za krokem

A víte co je nejtěžší? Udělat ten . Začít cokoliv dělat.PRVNÍ krok

Druhá nejtěžší věc je PRAVIDELNOST VYTRVALOST a .

Bez těchto dvou základních kroků Vašeho velkého cíle nikdy nedosáhnete. Pokud

vůbec nezačnete nebo nebudete pravidelně po malých krůčcích na svém cíli

pracovat, tak se můžete se svým cílem rozloučit.

Jak vylepšit Vaši fyzickou aktivitu? Není třeba cvičit každý den hodinu ve fitku –

tento cíl málokdo zvládne. Stačí každý den tři minuty – ale každý den.

Jak se vylepšit v cizím jazyce? Není třeba každý den zvládnout 50 slovíček. Stačí

jen 5 slovíček a 5 minut konverzace – ale každý den.

Nebojme se tedy velkých cílů, ale pojďme jim . malými kroky vstříc
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D   Ě KAMARÁDKY

Rád bych Vám nyní představil mé dvě dlouholeté kamarádky.

První kamarádka mě provázela řadu let. Jmenovala se „Co

když to nevyjde!“ a já jsem si ji velice oblíbil. Pomáhala mi při

mém rozhodování a při řešení zátěžových situací. Nebo mi

radila ve chvílích, kdy jsem se chtěl pustit do nějakého

nového projektu.

Vždycky ke mně přišla a jen se mě zeptala: „ A Petře, co když

to nevyjde? Co budeš dělat?“ No a pak jsme si spolu dlouho

povídali a společně jsme našli spoustu důvodů a argumentů,

proč by to nemělo vyjít a proč by to nemělo fungovat a proč

vlastně vůbec nezačít.

Když jsem se bavil s jinými lidmi, tak jsem zjistil, že tato

kamarádka není jen moje kamarádka. Ale že se kamarádí i

s mnoha dalšími lidmi. A že jim radí stejně tak, jako radila mně

po dlouhou dobu.

Na jednom setkání jsem měl možnost seznámit se s jinou paní

(ta zůstala mojí velmi dobrou kamarádkou dodnes). Tato

kamarádka se jmenovala . Bylo zvláštní„Co když to vyjde“

pozorovat, jak se chová a jaké otázky pokládá mému

kamarádovi.

Chtěl jsem se s ní také kamarádit, ale dlouho mi trvalo, než
jsme spolu našli společnou řeč. Pokládala mi otázku: „Peťo,
co když to vyjde!“ No a já nevěděl, co ji na to mám
odpovědět.

Do našeho rozhovoru často zasahovala i má dlouholetá
kamarádka „Co když to nevyjde“ a hledala argumenty, proč
se nepouštět do nových věcí. Kamarádka „Co když to
nevyjde“ stále soupeřila s kamarádkou „Co když to vyjde“ a
chtěla ji ode mě odehnat. 

„Co když 
to 

vyjde?”
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Naštěstí se jí to nepovedlo a já jsem se rozloučil

s kamarádkou „Co když to nevyjde“. Rozhodl jsem se, že již

nechci, aby mi radila a aby si se mnou povídala a hledala

všechna PROČ by to nemělo vyjít.

S kamarádkou „Co když to vyjde“ jsem se cítil daleko lépe.

Hlavou mi létaly úplně jiné myšlenky. Prožíval jsem zcela jiné

emoce. Napadlo mě něco nového a kamarádka mi jen řekla:

„Co když to vyjde Petře?“ A já ji na to odpověděl: „To bude

fajn“. Život se mi najednou převrátil o 180 stupňů. Již jsem se

nebál jít vstříc novým výzvám.

A s touto kamarádkou si povídám stále a RÁD.

PS: A s jakou kamarádkou si povídáte Vy?
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VÍTĚZSTVÍ, ANEB PRINCIP 4V 

Většina lidí pracuje v týmu a společně se snaží dosáhnout
nějakého cíle. Tato 4V se dají aplikovat i na týmové vítězství.
Pro to, aby tým dobře fungoval, je třeba, aby 4V platila i zde.

1. V - - Je třeba, aby každý ve Vašem týmuVítězné myšlení 
měl vítězné myšlení.

2. V - - Lidé v týmu, aby odváděli dobrouVážit si sám sebe 
práci, si musí vážit sami sebe. Musí být spokojeni sami se
sebou. Stejně tak je důležité, aby si vážili i ostatních členů
týmu.

3. V -  - Všichni členové týmu musí věřit, že jejich cíl jeVěřit
uskutečnitelný. Stejně tak je třeba věřit všem členům týmu, že
dělají svoji práci, jak nejlépe dovedou.

4. V - - Vyžaduji od sebe, ale stejně tak odVyžadovat 
ostatních, aby tyto myšlenky převedli do praxe.

Cítíte sílu 4V?

Jak dosáhnout
svého vítězství –
v osobním životě,
v zaměstnání…

Já používám
.princip 4V

Chcete znát tajemství mého VÍTĚZSTVÍ?

1. V -  - Pokud chce člověk vítězit, tak ještěVítězné myšlení
předtím se musí naučit myslet jako vítěz.

2. V -  - Vážíš si sám sebe? Toho, jakVážit si sám sebe
vypadáš? Jak jednáš? Jak se chováš k ostatním lidem?

3. V -  - Věříš tomu, že zvládneš danou situaci? Věříš, žeVěřit
můžeš uskutečnit svůj cíl?

4. V – - Vyžaduj od sebe, abys tyto věci používalVyžadovat 
v praxi.

Tato 4V nám pomohou dosáhnout našeho vítězství!
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Peter Urbanec je mezinárodně uznávaný konzultant, motivátor a spíkr. 

Specializuje se na oblast osobnostního růstu a zvyšování výkonu člověka.

 

Výjimečnost Petra Urbance spočívá v jeho schopnosti přivést lidi k 

zamyšlení a motivovat je, aby v sobě objevili vnitřní sílu na využití svého 

vlastního potenciálu.

Pozor! Sledováním jeho videí přijímáte riziko, že svých cílů budete 

dosahovat rychleji a překážky zvládnete s úsměvem!
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