Kdy je lepší ud lat rázné STOP?

kdy jsme jako autí ko na klí ek. Jezdíme sem tam, narážíme do st n, od kterých se
odrážíme a tak jezdíme stále dokola sem tam, sem tam, jeden náraz, druhý náraz a tak
kolik let.
Stále se snažíme jakoby prorazit hlavou ze , až nakonec zjistíme, že pokus již bylo dost a
pomalu se nám rozjas uje. Ze z ejm prorazit nep jde. Žádné p íjemné zjišt ní. N co
jsme tolik cht li a ve finále to nemáme ani po vyvinutí nám dostupného úsilí.
Náš neúsp ch ale není podmín n tím, že n co nejde nebo že by sv t byl neochotný nám to
dát, ale tím, že své úsilí vyvíjíme špatn . Kdyby to, co chceme, neexistovalo a nebylo by
možné toho dosáhnout, ani bychom to kolem sebe nevid li. V tšina z nás ale nechce nic
nedosažitelného. Chceme p ece jenom to, co je normální, co mají všichni, lásku, zdraví,
átele, partnerku, dostatek financí a st echu nad hlavou.
Máte pocit, že se vám výše jmenovaného nedostává? Pak se te hned zastavte! Ud lejte
rázné stop! Už jste se p ece nasnažili dost! Podívejte se na své dosavadní úsilí. Co vám
ineslo? Jaké výsledky jste svým úsilím vyprodukovali? Je d ležité, abyste pochopili jedno:
pokud mi mé dosavadní úsilí nep ineslo p esn to, co jsem od n j o ekával, je zbyte né je
stále znova vkládat. Op t skon íte stejn .
Kolik lidí se snaží mít hezký vztah a p itom stále kon í s nevhodnými partnery? Kolik lidí
denn chodí do práce, aby si vytvo ili finan ní rezervy a p itom jsou stále chudí? Kolik lidí se
stará o své zdraví a p itom jim uniká. A znáte ty, co d lají, co mají rádi, aniž by se pro to
museli mnoho snažit a jiní plni úsilí stále hledají svoji ideální práci?
Znám lidi, kte í mají nápad, pustí se do jeho realizace, potkají ty správné lidi, získají
pot ebné zdroje a takto postupují celý život, získávají mnoho p átel, vlivu a pen z. Zatímco
jiný za ne jeden projekt a zkrachuje. Za ne druhý a podrazí ho jeho zam stnanci, za ne
etí a produkt se p estane vyráb t, až p i ukon ování 10. projektu onemocní a je rád za
invalidní d chod.
Komu se v jeho oblasti da í, pro to zase nemusí tolik d lat. Má jakýsi magický dotek. eho
se dotkne, to mu jde, co za ne, to se da í. O tomto umu je sepsáno mnoho knih, pokud
však nesplníte jednu podmínku, nikdy jeho krásu nezažijete:
Se stejnou hlavou budete vždy produkovat tytéž výsledky!
Nesnažte se obcházet gravitaci, ta tady bude stále, a se vám to líbí nebo ne, necht jte
znova objevit již jednou objevené vlastními pády.
Když se vám dlouhodob neda í a jakoby opakujete stále tytéž chyby dokola, netrapte se.
Základy vašeho neúsp chu nejsou v tom, že jste hloupí, neschopní a ned slední. Tkví již
v dobách vašeho d tství, kdy vám doma nastavovali hlavu. Již tam se rozhodovalo o tom,
jak budete úsp šní a jak se vám bude da it v dosahování toho, co chcete.

Pokud rodi e potla ovali vaše p irozené touhy, nebudete jich dosahovat ani v dosp losti.
Pokud opovrhovali vaším talentem, nebudete se mu v novat. Pokud vám dávali najevo, že
jste hloupí a neschopní, ur it nebudete zakládat vlastní firmu a stav t se do ídících pozic.
Proto íkám, ud lejte STOP! Zapište si, co vám v život nejde a p esta te to m nit silou.
Nejprve najd te chybný software ve vaší hlav a opravte jej. Pak se vám povede lépe i ve
vaší oblasti.
Jak za ít? Najd te si své Emo ní rovnice!

