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VöNOVÁNÍ
Krist÷, Tylerovi, Adayle a Jakeu Michalowiczovi – díky, že jste mi byli jednoznaénou oporou
a nechali jste m÷ vyspat po spoust÷ probd÷lých nocí nad tímto projektem.
Úsp÷ch není nikdy výsledkem úsilí jedné osoby. Nikdy. Potąebuje tým. D÷kuji vám, týme. D÷kuji vám z hloubi svého srdce.
Patty Zanelliové, Anjanette Harperové, Mini Sankarovi, Mattu Maherovi, Scottu Bradleymu,
Stephanii Cavatarové, Howardu Hirschovi, Lauren Lombardové, Seanu Moriartymu, Lise Masonové, Mikeu Maddockovi, Zachu Smithovi a každému, kdo mi pomohl napsat tuto úžasnou
knihu – mockrát vám d÷kuji, že jste popadli kameny a ud÷lali z nich sochu. Nikdy nepąestanu
žasnout nad tím, kolik toho dokáže ud÷lat malá, soustąed÷ná, neúnavná a nadšená skupina
lidí.
Všem. Pro tuto chvíli máme hotovo, než si masy ąeknou o další knihu!
(Jste-li jedním nebo jednou z t÷chto mas, nestyòte se ąíct si o další knihu.)

4

PĢedmluva
Všichni mi Ģíkali, že bych si mďl nechat napsat pĢedmluvu od nďjakého velkého zvíĢete. Vypadá to, že má kniha bude tak trochu rozporuplná, tak trochu neomalená a bude v ní menší dávka záchodového
humoru – jinými slovy: žádná pĢedmluva.
Jsem ovšem podnikatel na konci role (NKR). Dokázal jsem to. Proto
jsem si taky zatracenď napsal sám pĢedmluvu. Je to takový rychlopĢehled vlastností podnikatele na konci role – vše, co musíte ztďlesěovat,
chcete-li být jedním z lidí, kteĢí mají uspďt v podnikání.
Zde je mých osm hlavních vlastností NKR:
1. NKR si pďstuje silné pĢesvďdĀení – NKR ví, že úspďch je
témďĢ ze 100 % podmínďn jeho pĢesvďdĀením, nikoliv vzdďláním, prostĢedky Āi okolnostmi. Jestliže NKR vďĢí, že nďĀeho
dosáhne, a podloží to neúnavnou, vytrvalou Āinností, stane
se to.
2. NKR je nadšenec – NKR vždy jednoznaĀnď pracuje v oblasti,
která ho naplěuje nadšením. Toto nadšení nemusí být zjevné
nebo nápadné náhodnému pozorovateli, ale NKR je vnímá.
3. NKR se uchyluje k neuvážené akci – NKR dává vždy pĢednost jednání pĢed poklidným sezením. Pokud jedná pĢíliš
brzy, mĪže se spálit, ale NKR se nevyhnutelnď doĀkávají odmďny za jednání pĢedĀasné, nikoliv opoždďné.
4. NKR vytďží z minima maximum – NKR odhalí tďch svých
nďkolik málo pozitivních vlastností a vydoluje z nich, co se
dá. Všechno, co mu nejde, pĢehodí na druhé.
5. NKR dává pĢednost dĪvtipu pĢed penďzi – Peníze mohou
být jako droga, která doĀasnď vyĢeší všechny vaše problémy. Peníze vám umožěují páchat pitomosti bez bolestivých
následkĪ, ovšem stále zĪstáváte pitomci. NKR ví, že mistrné
podnikání vychází z dĪvtipu a z toho, že se striktnď soustĢedíte na svĪj cíl.
6. NKR ovládne mezeru na trhu – NKR si vybere trh, kde je
slabá konkurence nebo který neposkytuje tu Āást produktĪ,
služeb a hodnot, které mĪže poskytovat NKR. Pak NKR tuto
mezeru na trhu ovládne.

5

7. NKR v sobď snoubí dlouhodobé soustĢedďní se na cíl
s krátkodobou akcí – NKR s naprostou jistotou ví, kde je
jeho koneĀný cíl, ale nemá podrobný plán, jak se tam krok
za krokem dostat. Místo toho NKR jedná v krátkodobém mďĢítku (v 90denních etapách) s cílem dosáhnout podstatného pokroku. Po jedné etapď pĢehodnotí cíle, vytvoĢí si plány
na dalších 90 dní a uskuteĀní je.
8. NKR není normální – NKR jsou hazardéĢi. Jsou mírnď divní
a možná i lehce blázni. Každopádnď jsou jiní. NKR se nedrží
pravidel a není vázán spoleĀenskými normami. Dokáže vytďžit z dané situace, co se dá.
Poznáváte se v uvedeném seznamu? Pokud ano nebo pokud byste si
pĢáli takoví být, tato kniha zmďní váš svďt...
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ÚVOD
„Svďt je tvárnďjší, než si myslíte, a jen Āeká, až vezmete kladivo
a vetknete mu formu.“
– Bono
Jsem unavený… unavený ze stovek, ne-li tisícovek knih o podnikání, které jsou plné hesel, ale nemají obsah. Vďtšina tďchto knih by se
dala vydestilovat do jedné Āi dvou stránek hodnotného obsahu. S jinými byste si tak akorát mohli vytĢít zadek.
Nejsem schopen vám Ģíct, kolika knihami jsem se zaĀal prokousávat
a za pár minut zjistil, že se „nudím“. Nakonec jsem to vzdal. Jen pár
vybraných knih o podnikání je opravdu skvďlých a má smysl je pĢeĀíst
od zaĀátku do konce.
Cílem mé knihy Podnikatel na konci role je být jiný, mnohem lepší
než tradiĀní knihy o podnikání a vyĀpďlá stĢedoškolská rétorika, a to
od prvního až do posledního slova. V této knize nenajdete zastaralé
koncepce ani „optimalizovanou metodiku podnikatelské praxe“. Kniha
popisuje situaci pĢímo v zákopech. Dal jsem do ní veškeré své úsilí,
zkušenosti i zdroje, aby se Podnikatel na konci role stal jednou z nejlepších knih. Jestli se to povedlo, rozhodnďte sami.
Tato kniha je o tom, jak se stát skuteĀným podnikatelem, a souĀasnď je to kladivo na škarohlídy. Nakopne vás do zadku a pĢinutí vás
sebrat se a nďco dďlat.
ÿím ménď máte nďĀeho dĪležitého, tím nezbytnďjším se to stává
a tím moudĢeji to musíte používat. To platí o všem – o lásce, jídle, penďzích a dokonce i (a to zejména) o toaletním papíru.
Už jste vykonávali potĢebu s kalhotami omotanými kolem kotníkĪ,
a když jste byli pĢipraveni se zvednout, zjistili jste, že máte nesmírnď
málo toaletního papíru? NeĢíkejte, že ne! Víte naprosto pĢesnď, o Āem
mluvím. TĢi dílky potrhaného toaleĨáku visí z role, jako by se vám vysmívaly.
To je ale pozice dost na prd (slovní hĢíĀka je zámďrná). Existují zhruba tak dvď až tĢi Ģešení. MĪžete volat o pomoc, což je sice HODNĎ
trapné, ale je to Ģešení. SamozĢejmď se mĪžete pustit do ponižujícího,
nahrbeného plazení se pĢískokem vpĢed a pĢitom se modlit, že nďkde
poblíž najdete další roli. Sice horor, ale taky Ģešení. Poslední možností,
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obvykle tou nejlepší, je vyjít s tím, co máte. A když zapojíte svĪj podnikavý mozek, rychle pĢijdete na to, že máte mnohem víc než jen tĢi dílky.
Podívejme se na to podrobnď. Uchýlíte se k poslední variantď a rozhodnete se vyjít s tím, co máte. BuĊme upĢímní – každý ví, že se tĢemi
dílky nevystaĀíte. PopĢemýšlejte tedy, co byste tak ještď mohli… malý
okamžik. No ano!!! Jo! Odpadkový koš. Rázem je z vás špiĀkový gymnasta, který provádí vzpor obouruĀ s roznožením na koni s madly. VzepĢete se a natáhnete nohu. Jen ji… natáhnout… dost daleko. Noha se
vám chvďje námahou, nejistď nabíráte prsty u nohou odpadkový koš
a zaĀínáte ho pĢitahovat k sobď. „No tak, pojĊ hezky ke mnď,“ opakujete si poĢád dokola.
A pak pĢijde Āas prozkoumat novď nalezený poklad. Použitý kapesník. DobĢe, velmi dobĢe. ÿisticí vatová tyĀinka. Ach, jak nelidské! Ale
použitelné, když je tĢeba. Pár vatových tamponĪ. Ano, s tím se dá nďco
dďlat. A… zubní nit? Ani náhodou! Na zubní nit nepĢistoupíte. Díky
tĢem kouskĪm toaleĨáku, pár vatovým tamponĪm, použitému kapesníku a nďkolika šĨouchĪm Āisticí vatovou tyĀinkou mĪžete Āerství
a spokojení znovu Āelit svďtu. SamozĢejmď že tam nedáte novou roli pro
toho, kdo pĢijde po vás. AĨ si poradí, jak umí!
Zde ale pĢíbďh nekonĀí. Až pĪjdete na záchod pĢíštď, ihned si zkontrolujete zásobu toaleĨáku. Když teĊ máte poĢádnou zásobu, trháte
papír, až z nďj létají cucky. Za pár týdnĪ po „incidentu“ se ovšem vrátíte ke starým návykĪm a pĢestane vás doprovázet ona prchavá myšlenka, že byste se mohli octnout v prekérní situaci. SamozĢejmď netrvá
dlouho a opďt se ocitáte s kalhotami u kolen, prázdnou rolí a na rtech
s vroucím pĢáním, abyste tentokrát nemuseli použít zubní nit.
Vnímáte to úžasné ponauĀení, které z toho plyne pro podnikatele?
V tomto nejnároĀnďjším a zároveě nejlidštďjším okamžiku každý z nás
prokazuje neohraniĀenou schopnost tahat „zázraky“ z rukávu – tedy
z odpadkového koše. Jakmile doopravdy nemáme možnost jen tak
vstát a odejít, najdeme si zpĪsob, jak si poradit. Se tĢemi dílky papíru,
pár nálezy z koše a možná i roztrhanou kartonovou ruliĀkou se nemožné stává velmi možným.
Až to nahání hrĪzu, jak pĢemýšliví a inovativní dokážeme být, když
nám dojdou zásoby. Ale souĀasnď je ohromující, jak rychle dokážeme
spotĢebovat a vyplýtvat zdroje, když jich máme na první pohled dost.
Problém je v naší hlavď. Když víme, že je nďĀeho nadbytek v konkrétním okamžiku (napĢ. celá role toaleĨáku), pĢetransformujeme to ve své
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hlavď do podoby trvalého nadbytku (napĢ. nekoneĀné zásoby toaleĨáku
na dosah ruky.) Tím pádem vyplýtváme, co máme. A co je ještď hor-ší – ani se nepodíváme, jestli nám to nedochází. Prostď dojdeme k závďru, že tam je. Sedíme si, vykonáváme potĢebu a POTOM sáhneme
do prázdna. Zatracenď! Už je to tu zas.
Ale co kdyby pokaždé, když se posadíte, byly na ruliĀce jenom tĢi dílky toaletního papíru? Kdybyste vždy oĀekávali omezené zdroje, rychle
byste se nauĀili být pĢi oĀistď velmi opatrní, vždycky. Stejnď tak byste
si zatracenď dali pozor na to, abyste ještď pĢed odmotáváním papíru
mďli koš v klínď. Možná byste dokonce upravili své chování, abyste
v sobď vše udrželi, možná byste ještď cestou domĪ udďlali další zastávky, nebo byste tĢeba pojedli víc rýže. Vaše myšlení, vaše soustĢedďní
a vaše jednání by se zmďnily tak, abyste mďli ménď práce – nebo utírání.
Váš úspďch je zcela podmínďn vaší schopností oprostit se od jednoho
jediného pĢístupu, který praktikují všichni ostatní. Váš úspďch je zcela
podmínďn tím, jak používáte své myšlení, jak se vypoĢádáte s dĪležitými zdroji a jak rozhodnď budete jednat pĢi dosahování „nemožného“
s velmi malým objemem tradiĀních zdrojĪ. Váš úspďch je naprosto závislý ne na tom, že se vzdáte a budete Āekat, než se objeví další role, ale
na tom, že si poradíte s tím, co máte. Lidé, kteĢí se rozhodli zvládnout
tuto dovednost a zapojit ji do svého podnikání, patĢí k tomu hrdému
málu zvanému podnikatelé na konci role!
Podnikatel na konci role není dílo pro bďžnď pĢemýšlející lidi
Podnikatel na konci role není pro útlocitné ani pro lidi se slabým žaludkem, když už jsme u toho. Kniha je pro lidi, kteĢí touží dosáhnout
úspďchu v podnikání, vďdí, že to bude tvrdé, a mají dost odvahy, aby
vytrvali. Není pro snílky ani tluĀhuby. Tato kniha NENÍ pro lidi, kteĢí
chtďjí „vyzkoušet“ nďco nového jednoduše jen proto, aby odhalili všechny „problémy“ a dokázali tak, že pravdu mďli oni. Koho se to týká, jistď
se už poznal. A tato kniha rozhodnď není pro lidi, kteĢí si myslí, že jediná kniha Āi soubor materiálĪ je dostane ze dna až na vrchol.
Tato kniha je pro lidi, kteĢí chtďjí zpochybnit stávající Ģád. Tato kniha je pro ty, kteĢí se chtďjí nďco nauĀit, chtďjí toho využít k rozvinutí
svých sil a pak se s pomocí nauĀeného vydat naplno k cíli. Ještď dĪležitďjší je, že tato kniha je pro lidi, kteĢí pĢebírají výhradní zodpovďdnost
za vlastní úspďch Āi selhání. Úspďch v podnikání nestojí na tom, že
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máte pravdu, ale na vašem nasazení. Chcete tedy mít pravdu, nebo být
úspďšní? Já volím úspďch.
Váš úspďch závisí na vás
Jistota celoživotní kariéry u velké spoleĀnosti padla už dávno spolu
s posledním výdechem gigantu jménem Enron. BezpeĀí, radost a veškerá další pozitiva vám pĢináší život podnikatele. PĢemýšlejte o tom: nikomu nemĪžete vďĢit víc než sobď a stejnď tak nemĪžete být na nikom
víc závislí. A já se vsadím, že už teĊ máte všechny ty dovednosti, které
potĢebujete k rozjezdu – pravdďpodobnď byste jen potĢebovali ujistit,
co všechno už máte, a taky byste potĢebovali poĢádnď nakopnout. To
je má práce.
Je na Āase, abyste slyšeli pravdu, a ne nďjaké sladké nesmysly nebo
pravidla rychlého úspďchu. Rozjet a vybudovat spoleĀnost je zatracenď
tďžké. Nahání to strach, zabírá to Āas, je to frustrující a obĀas vyĀerpávající. A zcela upĢímnď vám Ģeknu, že to mĪžete podďlat a ÀnanĀnď se
zruinovat. Ale ÀnanĀní katastrofa není pravdďpodobná, pokud se tvrdď
a s nasazením vydáte na cestu k vlastnímu úspďchu. Pokud využijete
své silné stránky, mĪžete vybudovat Àrmu, která vám naplní penďženku i duši. Firmu, která vás potďší a osvobodí. Máte-li cíl, je tato kniha
mapou.
Nemohu se ovšem na tu cestu vydat bez vás. Musíte být ochotní
zkusit si nďco nového, dostat se za vámi vnímané mantinely a rĪst.
Odpovďdnost za vlastní podnikatelské zkušenosti leží pĢímo na vašich
bedrech. Pokorní jednoho dne zdďdí zemi, ale buĊte si zatracenď jistí,
že to nebudou podnikatelé.
Sám jsem si vyzkoušel, jaké to je vystavďt si z niĀeho tĢi vlastní Àrmy, fungoval jsem jako partner pĢi rozjezdu spousty dalších a prostudoval jsem stovky rozjezdĪ. PĢitom jsem odhalil spoleĀné rysy rozjezdu
úspďšných Àrem, na které v této knize upozorěuji. Jednu z tďch vďcí
vám Ģeknu teĊ hned: rozhodnď to není tradiĀní myšlení. Zapomeěte
tedy, co vás uĀili na obchodní škole, pusĨte z hlavy to, co si myslíte,
že víte o rozjezdu Àrmy, a hoĊte za hlavu metodu správy penďz svého
taĨky. Je tady nová generace podnikatelĪ a nastal Āas na nové pracovní
postupy.
Jste pĢipraveni se do toho opĢít?
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MŮJ PŘÍBĚH SE TŘEMI DÍLKY PAPÍRU
Facebook, Google a YouTube vyletďly jako stĢely k neuvďĢitelnému
úspďchu rychleji, než jste staĀili Ģíct „heršvec“. Jejich cena se poĀítá
ve stamilionech, v miliardách a možná ve stamiliardách. PĢekvapivé
na tom je, že jejich zakladatelĪm bylo v dobď rozjezdu nďco pĢes dvacet A PġITOM vydďlali balíky penďz. Heršvec! Jejich úspďch je úžasný
a za to se jim také dostává velmi slušného pokrytí ze strany médií.
Jsou oslavováni jako ti nejlepší z nejlepších a jako základní pilíĢe nové
ekonomiky.
Mé zkušenosti byly jiné. O dost jiné. A hlavní rozdíl mezi mým pĢíbďhem a tďmito „médii zbožěovanými podnikateli“ (MZP) spoĀívá v tom,
jak jsme rozjíždďli a budovali své Àrmy. K tomu se ale dostaneme pozdďji. Úspďchy podnikatelĪ na konci role se stávají zĢídkakdy pĢedmďtem diskusí. Tím ménď jsou pak oslavovány v médiích. PĢesto jsou to
právď tito „každodenní“ podnikatelé, kdo pomalu, ale jistď kráĀí dál,
vytváĢí úžasné Àrmy a dosahují pozoruhodných výsledkĪ.
Google není „každodenní realita“, protože nepĢedstavuje typický pĢíklad. Jeho úspďchu ovšem mĪže dosáhnout i vaše Àrma, budete-li tomu
skuteĀnď vďĢit (k tomu víc pozdďji). Google také nemusí být vnímán jako
jediná cesta k úspďchu, ale prostď jen jako jedna z cest.
Existuje spousta dalších cest, po kterých se vydávají lidé jako vy, aĨ
už známí, nebo neznámí. To jsou cesty NKR. NďkteĢí z nich jsou hodnď
známí, jako napĢíklad Bill Hewlett a David Packard, kteĢí založili svou
Àrmu s 538 dolary a dílnou v garáži, zatímco dnes spravují výnosný
konglomerát v hodnotď 100 miliard dolarĪ. NďkteĢí z nich jsou ovšem
ménď známí, napĢíklad Brian Scudamore z 1-800-GOT-JUNK?, který
se jednou v létď zasnil a ze snu vybudoval podnikání v odpadech, jehož
výnosy se blíží dvousetmilionové hranici. Dave Packard, Bill Hewlett
i Brian Scudamore jsou všichni podnikatelé na konci role. Stejnď tak
i já. A pĢedpokládám, že vy též.
Jsem tu, abych vám vyprávďl jejich pĢíbďhy. A taky pĢíbďhy dalších
i pouĀení, která jsem si z nich odnesl. Jsem tu, abych vám sdďlil skuteĀnou podstatu jejich úspďšného podnikání. Je napuchlá spoustou
selhání, nasáklá skuteĀným pokrokem, poznamenaná chybami a okoĢenďná významnými úspďchy.
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Kdo vlastnď jsem, že vám chci vyprávďt o tďchto vďcech? Jsem Podnikatel na konci role. Má cesta, to byla zákopová válka. Ale nauĀil jsem
se, jak se ze všeho dostat a udďlat díru do svďta. ObĀas to byla zábava,
Āasto boj, ale mému podnikatelskému dobrodružství rozhodnď chybí
dost do oslnivého lesku. Dokonce jsem se se svou manželkou a malým
dítďtem pĢestďhoval do vesniĀky plné dĪchodcĪ, abych ušetĢil. Na tom
urĀitď není nic oslnivého, to mi vďĢte. Pokud tedy nemáte rádi shufÁeboard a zatuchlinou páchnoucí staré lidi.
A také jsem jednou Āi dvakrát uvízl na záchodové míse. Pracoval
jsem ĀtyĢicet osm hodin v kuse, protože jsem musel, a spal v klientovď
zasedaĀce, abych ušetĢil za hotel. A teĊ, když to píšu, sedím u opotĢebeného psacího stolu, který jsem si odnďkud odnesl, abych ušetĢil,
i když mám víc než dost na to, abych vymetl specializovanou prodejnu
kanceláĢského nábytku.
Je jisté, že vaše cesta bude víc podobná té mé než tĢeba cestď Marka Zuckerberga z Facebooku. Chci ale, abyste vďdďli, že úspďchu se
dá dosáhnout, když se vydáte po jakékoliv cestď. Abyste mohli kráĀet
vítďznď, nepotĢebujete k tomu „plnou roli“. MĪžete to zvládnout s pouhými tĢemi dílky toaleĨáku. A nezáleží na tom, jakou cestu si vyberete.
Hlavnď po ní musíte kráĀet se silným pĢesvďdĀením, naprostým soustĢedďním a obrovským nasazením.
Podívejme se v rychlosti, jak vypadá mĪj pĢíbďh se tĢemi dílky papíru ve srovnání s MZP:
Médii zbožěovaní podnikatelé
6 let – Rozjíždí Àrmu na sekání trávy. Najímá si pubescenty v okolí.
Kupuje dĪm svých rodiĀĪ.
12 let – Sedí v dozorĀí radď velké
Àrmy na výrobu hraĀek.
18 let – Mají o nďj zájem ty nejlepší vysoké školy, ale on odmítá
a zakládá Àrmu Ànancovanou rizikovým kapitálem.
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6 let – Stále v plenkách.

12 let – Odvážejí ho do velké nemocnice, protože spolkl hraĀku.
18 let – Vybírá si vysokou školu na základď pomďru dďvĀat
a chlapcĪ. Nastupuje, ale dďvĀaty
je soustavnď odmítán.

Médii zbožěovaní podnikatelé

Mikeova cesta „tĢí dílkĪ“

19 let – Zvládá vedení spoleĀnosti 19 let – Zvládá naražení pivního
v hodnotď nďkolika milionĪ dola- sudu.
rĪ.
21 let – UskuteĀěuje první veĢej- 21 let – UskuteĀěuje návrat domĪ.
nou nabídku akcií.
24 let – Odchází na odpoĀinek.
24 let – Pije pĢíliš mnoho piva
a rozjíždí vlastní Àrmu, protože
„takovou vďc zvládne každý pitomec”.
24 let a 1 den – KonĀí s odpoĀin- 24 let a 1 den – Rozjíždí novou Àrkem. Následují oslavy.
mu. ZjišĨuje, že takovou vďc nezvládne každý pitomec. Následuje
panika.
27 let – Dosahuje dalšího úžas- 27 let – SpoleĀnost je úspďšná,
ného úspďchu, protože to od nďj protože neexistuje jiná alternatikaždý Āeká.
va.
30 let – Už se neobjevuje ve zprá- 30 let – Našel svou parketu, rozjel
vách, protože titulky jsou plné ji- další Àrmu, roste rychle a jistď.
ného 18letého génia.
33 let – Vyhledal psychiatric- 33 let – Našel se! Žije pro to, co ho
kou pomoc, potĢebuje „najít sám baví. V podnikání i v životď se mu
sebe“.
skvďle daĢí.
36 let – Píše knihu o svém život- 36 let – Inspiruje novou vlnu špiĀním pĢíbďhu. Neprodává se. Od- kových podnikatelĪ – NKR. NKR
chází pracovat pro NKR.
pokraĀují v náboru zkrachovalých MZP.
Jakých úspďchĪ jsem tedy dosáhl? Mám seznam objektivních úspďchĪ, ale dĪležitďjší je, že jsem objevil, co mď baví, a žiju pro to! Miluji
rozjezdy Àrem, rád z nich buduji skvďlé spoleĀnosti a dďlám to rychle! Mám rád outsidery, ty neopďvované hrdiny, lidi, kteĢí se zamďĢili
na své cíle, ale zĢejmď nedostali tu správnou pĢíležitost. Rád pomáhám
lidem, kteĢí nemají rovné šance. Ukazuji jim, jak využít své pĢirozené
silné stránky, aby se do toho mohli dát a všem to natĢít. Celé mé životní poslání se toĀí kolem tďsné spolupráce se zaĀínajícími podnikateli,
kterým pomáhám rozvíjet jejich koncepce tak, aby se stali špiĀkami
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ve svém oboru. Dďlám to moc rád. Výsledkem je, že jsem nesmírnď
šĨastný, skvďle si tím vydďlám a cítím neustále spoustu energie. Zajistil jsem si tak naráz zdraví, bohatství a štďstí. Pro mne je to mĪj nejvďtší úspďch. Jaký bude ten váš?
MĪj seznam objektivních úspďchĪ
Pokud netoužíte vyĀmuchat si mď s pomocí Googlu, pĢehled mých
úspďchĪ je zde:
Rozjel jsem svou první Àrmu, spoleĀnost na sestavování poĀítaĀĪ,
ve ĀtyĢiadvaceti. Prodal jsem ji 31. prosince 2002, prostĢednictvím soukromé transakce. Funguje dodnes a daĢí se jí.
1. ledna 2003 jsem rozjel novou Àrmu. Ano, hned následující den.
Tato spoleĀnost se za tĢi krátké roky dostala na špiĀku v celonárodním
mďĢítku a následnď ji koupila velká obchodní spoleĀnost
Svou tĢetí spoleĀnost, Obsidian Launch, jsem rozjel v létď 2005. V té
dobď se ještď jmenovala jinak a byl to jen takový pĢedbďžný koncept.
Ten se zmďnil, protože jsem si našel Āas zamyslet se nad sebou, zjistit,
co mám skuteĀnď rád, a pomalu vybudovat koncepci na svých zájmech
a životních cílech. Mé pĢedchozí spoleĀnosti, i když byly velmi úspďšné,
vyrĪstaly na myšlence, že mají být žádoucí pro trh. Nevyužíval jsem
ovšem naplno svého talentu ani zájmĪ. Má poslední spoleĀnost na to
vše bere ohled, proto jsem spokojený.
Postupoval jsem cestou podnikatele na konci role, na zaĀátku neúmyslnď a nevďdomky, ale Āasem zámďrnď a s maximálním soustĢedďním. Na této cestď jsem kladl dĪraz na svá pĢesvďdĀení, objevoval
a využíval své silné stránky a – což bylo nejdĪležitďjší – nikdy jsem se
nepĢestal posouvat dál, a to dokonce ani v tďch nejtďžších dobách. Výsledky?
Kromď toho, že jsem prodal dvď spoleĀnosti za spoustu penďz,
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•

úĀastním se jako partner rozjezdu jedné nové spoleĀnosti pĢibližnď každé ĀtyĢi týdny;

•

jsem pravidelným hostem poĢadu The Big Idea with Donny
Deutsch i dalších televizních programĪ;

•

obdržel jsem spoustu podnikatelských ocenďní, vĀetnď ocenďní Mladý podnikatel roku od SBA (správní agentura pro
malé a stĢední podniky);

•

dďlají se mnou rozhovory do spousty médií na celonárodní
úrovni;

•

pĢednáším na nďkterých nejprestižnďjších univerzitách
v zemi, a to jsem byl na virginské polytechnice jen prĪmďrný
student – chápete to?

•

jsem autorem této knihy a mám v úmyslu napsat jich mnohem víc;

•

a co je nejdĪležitďjší: pokraĀuji dál v generování výnosĪ a ziskĪ ve všech svých Àrmách!

Mým cílem není se tady vytahovat, ale chtďl jsem jednoduše zdĪraznit, že když tohle dokážu já, dokážete to i vy. SouĀasnď si dejte pozor,
abyste nezamďěovali zájem médií s touhou stát mediálními miláĀky.
Být MZP je nďco jiného než pouhý zájem médií. V této skupinď jsou
lidé, kteĢí skuteĀnď dosáhli svého úspďchu ze dne na den. MZP by mďli
být oslavováni, o tom není pochyb. Ale nemďli by být vnímáni jako nďjaká výjimeĀná skupina.
Pokud chcete, mĪžete dosáhnout úspďchu a také ho dosáhnete. Stát
se úspďšným ze dne na den vyžaduje urĀitý Āas na pĢípravu. Nakonec
mĪžete dosáhnout každého cíle, jaký si zamanete, a mĪžete ho dosáhnout tak, že se vydáte cestou podnikatele na konci role.
Já jsem rozhodnď nešel cestou MZP a nejde jí ani vďtšina podnikatelĪ. I vy pravdďpodobnď rozjíždíte svou Àrmu s pomocí tĢí dílkĪ toaleĨáku, kĢídel a modlitby. Mým úkolem je pomoci vám zbavit se kĢídel
a modlitby. Vaším úkolem je uspďt s pomocí tĢí dílkĪ toaleĨáku.
No tak už zaĀneme, ne?
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