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To, co všichni chceme

Významným cílem lidského života je prožívání štěstí 

a klidu mysli. Každý normální člověk si chce užívat po-

zitivní emoce lásky, radosti, spokojenosti a dosáhnout 

naplnění svého života.

Možná nejdůležitějším objevem v oblasti psycholo-

gie a spokojenosti člověka je, že největší překážky, které 

stojí mezi vámi a výjimečným životem, jsou obvykle ne-

gativní duševní postoje k sobě a k ostatním. Pouze když 

se naučíte „líbat onu žábu“ (což se pro vás stane zvykem 

při hledání a nacházení něčeho pozitivního a hodnotné-

ho v každém člověku a zážitku), pak odemknete veškerý 

svůj potenciál úspěchu. 

Tato kniha vznikla na základě pěti tisíců rozhovorů 

a seminářů  za účasti více než pěti milionů lidí z padesá-

ti osmi zemí (Brian) a mnoha tisíc hodin práce v oblasti 

poradenství a psychologie (Christina). Naučíte se řadu 

jednoduchých, ale účinných metod a technik, které mů-

žete ihned využít ke změně negativního myšlení na po-

zitivní tak, aby se každý váš problém v životě stal ur-

čitým přínosem. Naučíte se, jak být plně sebevědomým 

člověkem a uvolnit veškerý svůj potenciál tak, abyste 

mohli žít výjimečný život.

Tyto nástroje a strategie, které fungují milionům lidí 

na celém světě, budou sloužit i vám. Pus�me se tedy 

do práce.
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vnímají život jako krásný. Pokud  si tento popis stanoví-

te pro sebe na další měsíce jako ten pravý cíl, tato kniha 

vám poví, jak se takovým člověkem stát.

Cvičení kouzelný proutek

Dělejte cvičení „kouzelný proutek“. Myslete na budoucnost 

a představte si, že byste mohli mávnout kouzelným prout-

kem a váš život by se rázem stal ideálním ve čtyřech klíčo-

vých oblastech, které určují velkou část vašeho štěstí nebo 

nespokojenosti: (1) příjmy a kariéra, (2) rodina a vztahy, 

(3) zdraví a fyzická kondice a (4) fi nanční nezávislost.

Jeden z nejvýznamnějších znaků chování úspěšných 

lidí se nazývá „idealizace“. Když si něco idealizujete, vy-

tváříte vizi své dokonalé budoucnosti ve všech oblastech 

svého života. Procvičujete si tak „neomezovací“ myšlení.

Představte si, že máte všechen čas a peníze, všechny 

přátele a známé, veškeré vzdělání a zkušenosti a všechen 

talent a schopnosti, které byste potřebovali k tomu, abys-

te cokoliv byli, měli a dělali. Pokud byste byli v takové 

situaci, co byste skutečně chtěli udělat se svým životem?

Spojíte-li idealizaci s cvičením kouzelný proutek, 

osvobodíte svou mysl od zábran, které vám přináší kaž-

dodenní práce a placení účtů. Budete cvičit tzv. myšlení 

„modrá obloha“, což je typickým znakem nejúspěšněj-

ších lidí a špičkových výkonných pracovníků ve všech 

oblastech.
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 UDĚLEJTE TO TEDY

Mějte velké sny. Začněte jasnou defi nicí ideálního člově-

ka, jímž byste rádi byli, a dokonalého života, který byste 

chtěli žít.

Představte si, že máte kouzelný proutek, kterým mávne-

te nad svou kariérou, rodinou a vztahy, zdravím, fyzic-

kou kondicí a fi nanční situací. Jak byste každou z těchto 

oblastí života zdokonalili?

Cvičte „neomezovací“ myšlení. Osvobo�te svou mysl 

od každodenních pochyb procvičováním myšlení „modrá 

obloha“.

Stanovte si, co je ideální, a pak teprve to, co je možné.

Naplánujte si svou ideální budoucnost, abyste mohli za-

čít přebírat kontrolu nad svým životem.

Rozhodněte se pro jeden cíl. Když jej dosáhnete během 

dvaceti čtyř hodin, bude mít na váš život velký pozitivní 

vliv.

Odhodlejte se k činu ihned, abyste začali vytvářet svůj 

ideální život.
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Když bylo Brianovi něco přes dvacet, byl to ambi-

ciózní mladík, který toužil žít š�astný, spokojený život. 

V té době začal studovat námět štěstí. Tisíce hodin strá-

vil čtením a zkoumáním v oblasti psychologie, fi lozofi e, 

náboženství a úspěchu, až do celého tématu získal mi-

mořádný vhled.

Hlavní překážka

Zjistil, že negativní emoce, ošklivé žáby, které dřepí v zad-

ní části vašeho duševního rybníčku, jsou primární překáž-

ky vaší radosti ze štěstí, po němž opravdu toužíte. Nega-

tivní emoce, a� už je jejich zdrojem cokoliv, jsou základní 

příčinou téměř všech vašich nezdarů, trápení a frustrací 

ve vašem životě a v práci. Dokážete-li negativní emoce 

odstranit, dokážete změnit celý svůj život!

Dozvěděl se také, že mysl je jako vakuum. Nezůstane 

prázdná dlouho. Když odstraníte negativní emoce, při-

rozeně se vaše mysl naplní pozitivními emocemi štěstí, 

radosti, nadšení, lásky a míru. Když se zbavíte plevele, 

vyrostou květiny.

Někdy se stane, že si díky jediné nové myšlence nebo 

náhledu začnete minulou událost vykládat úplně jinak. 

V tomto ohledu se tak můžete uvolnit až do té míry, 

že se zcela změníte. Stanete se jiným člověkem.
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 UDĚLEJTE TO TEDY

Začněte ještě dnes. Jestliže vás situace rozčiluje, frustru-

je nebo ve vás vzbuzuje negativní pocity, zaměřte nejdří-

ve pozornost na své myšlenky. Zhluboka se nadechněte 

a rozhodněte se, že je už nebudete živit. V knize Emoční 

inteligence hovoří Daniel Goleman o postupu, který lidé 

nazývají „emoční sněhová koule“. Negativní emoce za-

číná jako malá kulička, ale čím víc energie a pozornosti 

jí věnujeme, tím se stále zvětšuje. Rozhodněte se pro po-

zitivní myšlenky a pocity a ty negativní už dál neživte. 

Nezapomeňte, že své myšlenky kontrolujete!

Naprogramujte se k optimismu

Odkud pocházejí vaše emoce? Co přichází jako první 

– myšlenka, nebo pocit? Je jisté, že nejprve přijde myš-

lenka, pak teprve rozhodnutí a čin. Nejdříve vás napadne 

myšlenka nebo přijmete novou informaci. Potom určíte, 

zda je tato myšlenka pozitivní, či negativní. Na zákla-

dě vašeho výkladu dojde ke vzniku příslušných emocí. 

Emoce se pak z vaší strany stane spouštěčem činu nebo 

reakce.

Můžete se také rozhodnout, jak bude váš emocionál-

ní život vypadat. To, co se vám přihodí, se z větší části 

stane proto, že jste si zvolili, že budete myslet na určitou 

událost nebo zážitek. Ten, kdo dává smysl všem částem 

vašeho života, není nikdo jiný než vy.
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5
Odvodněte bažinu

Každý chce být š�astný a spokojený. Každý chce proží-

vat radost, uspokojení, skvělé vztahy a klid mysli. Proč 

tedy existuje tolik lidí, kteří podle svého názoru vedou 

„život tiché beznaděje“?

Téměř ve všech případech, které jsme sledovali, 

lze nedostatek štěstí a osobní spokojenosti vystopovat  

do minulosti k negativním 

emocím a blokům na jejich 

cestě životem. O tyto oškli-

vé žáby zabydlené hluboko 

v duševní bažině klopýtá-

me a to nás brzdí.

Lidé zažívají ve svém 

dětství mnoho destruktiv-

ní kritiky a nedostatek lás-

ky. Proto u nich již v mládí  

vznikají negativní emoce. 

Když dospějí, jsou tyto emo-

Lidé často obviňují okolnosti 

za to, čím jsou. Já na okolnosti 

nevěřím. V tomto světě se pro-

sadí lidé, kteří vstanou a hleda-

jí okolnosti, které chtějí. Pokud 

je nemohou nalézt, vytvoří je.

VIVIE WARREN, PROFESE 

PANÍ WARRENOVÉ, 

GEORGE BERNARD SHAW
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Většina lidí si vzhledem ke svému nízkému sebevě-

domí a nízkému egu neumí připustit, že udělali nebo 

řekli něco, co nebylo úplně rozumné či opodstatněné. I ti 

nejhorší zločinci poci�ují, že jsou nevinní a téměř obě�mi 

někoho, něčeho nebo společnosti. Hledají logické vy-

světlení svého chování.

Petr Uspenskij vysvětloval, že téměř všechna nespo-

kojenost vzniká z „vyjadřování negativních emocí“. Ne-

ustálé rozebírání a omílání negativní situace živí nega-

tivní emoce a přispívá k jejich narůstání. V tomto smyslu  

lze vaše negativní emoce srovnat s plameny ohně, který 

začne malou jiskrou, ale rychle se rozšíří, až se vymkne 

kontrole.

Jestliže však jiskra dopadne na suchý podrost a vy ji 

ihned smetete, nedojde k žádnému požáru. Stejně tak, 

když negativní emoci zastavíte, hned jak vznikne, ode-

jde rychle jako malý ohýnek, který nezpůsobí škodu.

Hněv: jádro negativní emoce

Všechny negativní emoce se dříve či později sloučí v jed-

nu: hněv. Hněv je nejhorší negativní emocí. Na hněv 

se mění všechen strach, pochyby, žárlivost, závist 

a vztek. Tento hněv je pak namířen dovnitř, kdy se cítíte 

fyzicky a emocionálně oslabení, nebo směrem ven, kdy  

podkopává a ničí vaše vztahy s ostatními lidmi. 

Všichni neš�astní lidé se zlobí. Deprese je dovnitř na-

mířený hněv, způsobený neschopností otevřeně a pocti-
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Naštěstí máte úplnou kontrolu nad tím, co si myslíte, 

a když se budete v této kontrole procvičovat, budete moci své 

žáby změnit v prince a stát se zcela pozitivním člověkem.

Programování a předprogramování

Vaše mysl pracuje jako speciální počítač, který můžete 

předprogramovat, a dosáhnout tak úžasných věcí. Tím, 

že ve své mysli budete vyživovat stálý proud čistých, 

jasných, pozitivních myšlenek, přání a cílů, předprogra-

mujete se a přeprogramujete se tak, že budete poci�ovat 

sebedůvěru a mít sebekontrolu, zvláště ve stresových 

a problematických situacích.

Zákon příčiny a následku se možná dá vyjádřit i ná-

sledovně: „Myšlenky jsou příčiny a podmínky jsou ná-

sledky.“ Proto se stáváte tím, na co myslíte nejčastěji.

A na co nejvíce myslíte právě vy? Pozitivní, š�astní 

lidé myslí většinu času na to, co chtějí a jak toho dosáh-

nout. Neš�astní, negativní lidé myslí většinu času na to, 

co nechtějí a koho mají obvinit. Vaším cílem by mělo být 

myslet na to, co chcete, programovat svou mysl tak, abys-

te většinu času co nejlépe fungovali a cítili se skvěle.  

Nové myšlenkové vzory zvyků

Existují tři základní způsoby, jak rozvíjet duševní zvyky 

optimismu a sebevědomí. Podle Zákona zvyku naštěstí 

platí, že cokoliv budete stále opakovat, stane se novým 
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7
Hledejte v žábách krásu

To, jak se cítíte, vám v životě neurčuje to, co se vám stává; 

rozhoduje o tom vaše reakce na to, co se děje. Rozhodující ne-

jsou žáby ve vašem životě, ale způsob, jak si s nimi poradíte.

Dva lidé mohou mít stejnou zkušenost, ale jeden se nad 

ni povznese, nechá ji plavat a vrhne se do dalšího života. 

Druhý člověk bude zdrcený, rozzlobený, dotčený a neš�astný 

ještě dlouho – stejná událost, dvě různé reakce.

Helen Schucmanová a William Thetford ve své knize Cesta 

zázraků říkají: „Vy dáváte význam všemu, co vidíte.“ To zna-

mená, že nic v sobě nenese pozitivní či negativní emoci, kromě 

emoce, kterou tomu přikládáte tím, jak o tom smýšlíte.

Rozhodněte se

Nejrychlejší způsob, jak pře-

tvořit negativum v pozitivum 

a osvobodit se od neš�astných 

zkušeností minulosti, je rozhod-

nout se, že na svou minulost 

budete pohlížet jinak. Jakmile 

Problémy přicházejí ne 

proto, aby nás zbrzdily, 

ale aby poučily.

BRIAN TRACY
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Tuto koncepci můžete také využít v přístupu k bu-

doucím výzvám a situacím, z nichž máte strach. Snaha 

o něco nového v sobě vždy nese prvek strachu a úzkosti, 

které se objevují s přijetím rizika. Christina jednou uva-

žovala o tom, že by se mohla stát vedoucí výboru, který 

se zabýval pro ni významnými záležitostmi. Toužila pře-

vzít zodpovědnost, ale měla strach, že bude muset ho-

vořit před veřejností. Její dobrá kamarádka jí poradila, 

aby to udělala, a řekla jí, že tím získá cenné zkušenosti 

a naučí se nové dovednosti, které v budoucnu využije. 

Na základě této rady Christina změnila pohled na strach 

a na potenciální nezdar a to ji podpořilo v tom, aby tuto 

výzvu přijala.

Lekce, které se potřebujete naučit

Přemýšlíte-li o svém současném největším problému, 

který možná vyvolává jiná osoba, zeptejte se sami sebe: 

„Jaké poučení si mám z tohoto problému nebo potíže 

vzít?“ Vaše první odpově� bude pravděpodobně jedno-

duchá a povrchní: „Možná, že bych měl dělat více toho 

nebo méně onoho.“

Nyní ale přichází nejdůležitější část. Pak si sami sobě 

položíte klíčovou otázku: „Co dalšího se mám v této situa-

ci naučit?“ Tato otázka vás přinutí hledat hlouběji. Lekce 

bude tentokrát důležitější a významná, možná i bolest-

ná. Zřejmě je třeba současně začít dělat něco jiného nebo 

něco přestat dělat úplně.
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jeho pacienti vždy takto: „Kdybych to býval neudělal, 

kdybych býval takové rozhodnutí neučinil, nepřijal tu 

práci, neinvestoval do té společnosti nebo se s onou oso-

bou neoženil.“ Lítost nad chybami, které jsme udělali 

v minulosti, nám bohužel často brání, abychom využili 

výhody budoucnosti.

Jedním z velkých tajemství štěstí je odstranit ze své-

ho slovníku slovo „kdyby“. Přijměte to, že cokoliv se sta-

lo, stalo se a nemůže se změnit. Bylo to možná politová-

níhodné, ale už je to pryč. Je to součást minulosti. Je to 

skutečnost. Nemůže se změnit.

Velmi oblíbeným rčením roku 2010 bylo: „Je to to, co 

je.“ Tento výrok by se měl stát také vaším heslem. Při-

jměte situaci a pokračujte dál ve svém životě.

Myslete na budoucnost

Ve vašem životě a práci dojde nevyhnutelně k nežá-

doucím změnám. Pak přijměte zodpovědnost, zaměřte 

se na budoucnost a vrhněte se do řešení svých problémů 

a dosahování svých cílů.

William James z Harvardovy univerzity řekl: „Bu�te 

ochotní to tak udělat. Přijetí toho, co se stalo, je prvním 

krokem k překonání důsledků jakýchkoliv ran osudu.“ 

Nezapomeňte, že nejste obě�. Jste hrdý, sebevědomý, so-

běstačný člověk a máte za svůj život a budoucnost plnou 

zodpovědnost. Nelibujte si v lítosti nebo v pocitech viny 

nad změnami, k nimž došlo a které nemůžete ovlivnit.
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a jiných faktorů. Tento pocit vyjadřují slova: „Nejsem 

dost dobrý.“ Tito jedinci se neustále srovnávají s druhý-

mi a říkají: „Nejsem dost chytrý,“ „Nejsem dost talento-

vaný,“ „Nejsem dost zdatný,“ „Nejsem dobrý,“ „Nemohu! 

Nemohu! Nemohu!“

 UDĚLEJTE TO TEDY

Emoce týkající se viny často vede k pocitu, že musíte 

upřednostnit něčí potřeby nebo pocity před svými vlast-

ními. Máte pocit, že ke svému rozhodnutí potřebujete 

získat povolení nebo souhlas. Připravte se na situaci, 

že možná budete nuceni cítit se vinni a předem si sta-

novte hranice.

Například Christina v minulosti vždy souhlasila, 

když ji její manžel přihlásil na společenskou akci nebo 

k navazování kontaktů, což jí nevyhovovalo. Chodi-

la tam nerada jen proto, že cítila vinu za to, že dává 

na první místo své vlastní potřeby.  Nyní si předem sta-

novuje jasné hranice. Její manžel ji musí předtím požá-

dat a rozhodnutí, zda tam půjde či ne, ponechá na ní. 

Tímto způsobem oba respektují vzájemný prostor a vina 

tak nemůže Christinino chování ovlivnit.

Nepoužívejte slovník oběti

Když lidé začínají mít pocity viny, neschopnosti a méně-

cennosti, posilují je ještě více tím, že používají slovník 
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Umění odpouštět

Umět odpustit je klíčem k vaší budoucnosti. Když si 

od této chvíle vzpomenete na někoho, kvůli němuž 

se necítíte spokojeně, použijte svou vysokou inteligen-

ci a snažte najít důvody pro odpuštění. Nepřipomínejte 

si nepříjemné věci, které tento člověk udělal, aby vás 

zranil, ale namísto toho žehnejte, odpouštějte a situaci 

uvolněte. Brzy se to pro vás stane zvykem a vaše celá 

osobnost se změní k lepšímu. 

Nezapomeňte, že není moudré se neustále zlobit na 

něco, co se stalo v minulosti a nelze to změnit. Známkou 

inteligence a silného charakteru je požehnání, odpuštění 

a uvolnění situace, a tudíž osvobození se od minulosti.

 UDĚLEJTE TO TEDY

Napište si seznam tří až pěti lidí, na které se stále zlobíte 

a jimž jste neodpustili za to, že vás v minulosti zranili. 

V duchu každému z nich řekněte: „Tuto situaci uvolňuji 

a odpouštím – za všechno, co se stalo.“ Po těchto slo-

vech pocítíte, že se budete cítit pozitivněji.

Odpustíte čtyřem skupinám lidí

Hovoříme-li na našich seminářích o odpuštění, téměř 

všichni se shodnou na tom, že odpuštění je výborná 

strategie. Všichni přikyvují, usmívají se a říkají, že v bu-
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Kdykoliv si na tyto lidi vzpomenete, okamžitě tuto 

myšlenku zažeňte tím, že jim požehnáte a popřejete vše 

dobré. Odmítněte diskutovat o tomto člověku nebo si-

tuaci s druhými lidmi. To pouze přilije olej do ohně a od-

dálí léčebný proces. Namísto toho tuto myšlenku ze své 

mysli vymažte. Postupem času budete na tohoto člověka 

nebo situaci myslet stále méně a pak už si na to vůbec 

nevzpomenete.

Vy sami

Čtvrtou osobou, které musíte odpustit, jste vy sami. Te�, 

když máte odvahu a umíte odpustit každému, kdo vám 

v životě ublížil, musíte odpustit sami sobě a také sebe 

sama z této situace uvolnit.

Mnozí lidé se brzdí kvůli chybě, které se dopustili 

v uplynulých letech. Možná, že když vyrůstali, udělali 

něco špatného, nerozumného nebo krutého. Možná, 

že někoho zranili. Možná, že udělali něco, co někomu 

v zaměstnání či podnikání způsobilo mnoho bolesti 

nebo výdajů.

Pokud je to pravda, cítíte výčitky svědomí a litujete 

toho. Jste neš�astni a zatíženi vinou. Přejete si, abys-

te  bývali neudělali, co jste udělali, nebo neřekli, co jste 

řekli. Poci�ujete vinu a negativitu. Tyto pocity jsou jako 

závaží a mohou vám bránit rozvíjet se a uplatnit svůj 

plný potenciál. Kvůli nim máte dojem, že si v životě ne-

zasloužíte dobré věci, což může sabotovat váš vlastní 

úspěch.
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láš. Tvou omluvu přijímám. Nepůjdeme spolu někam 

na oběd?“

Lidé, kteří žijí celá léta v odcizení, se znovu sejdou 

a opět se stanou přáteli, nebo� jeden z nich měl odvahu 

říci: „Promiň.“

Ještě lepší bude, když si tuto záležitost vyřídíte pokud 

možno osobně. Přinejmenším si můžete sednout a na-

psat omluvný dopis, který pak odešlete, nebo se omluvit 

e-mailem.

Odolejte pokušení

Nyní jsme se dostali ke klíčovému bodu – odolejte poku-

šení vypravovat svůj příběh, bránit se nebo ospravedlňo-

vat své chování. Přijměte pouze zodpovědnost a řekně-

te: „Promiň“ a dál to nechte být. Začnete-li své chování 

ospravedlňovat a hledat logické vysvětlení, hrozí vám 

nebezpečí, že se situace „vrátí“ a vy zmaříte celý záměr 

omluvy, která vás měla osvobodit.

Nakonec nabídněte určitou náhradu nebo odškodně-

ní, máte-li pocit, že je to nezbytné nebo správné. Bu�te 

štědří. Mějte na paměti, že v životě uděláte mnoho chyb, 

ale nemůžete být příliš laskaví ani příliš rezervovaní.

Vaše schopnost odpouštět sobě a druhým a nelpět 

na zášti nebo na negativním pocitu vůči druhým vás 

řadí mezi anděly. Odpuštění vás osvobodí a uvolní vaše 

energie. Stanete se zcela pozitivním člověkem. Zkuste 

to a uvidíte.



 Promyslete si, co přesně v životě chcete, a pak na to stá-

le myslete. Také o tom hovořte. Zaměstnejte se snahou 

dosáhnout něčeho, co je pro vás důležité tak, že nebu-

dete mít čas myslet na žáby, které by vás zdržovaly.

 Osvobo�te se od pocitů viny: nenechte se manipulo-

vat žábou, která ve vás vyvolává pocit viny, a tím, 

že vinu budete svádět na někoho jiného.

 V každém problému, těžkosti nebo žábě, které mu-

síte čelit, hledejte něco dobrého. Vždy najdete cestu 

k tomu, co pro vás bude prospěšné.

 V každém nezdaru nebo překážce se snažte najít cen-

nou lekci a poučte se z každého problému a z každé 

žáby, kterou musíte zdolat.

 Ke každému člověku, s nímž se setkáte, se chovejte 

tak, jako by byl tou nejdůležitější osobou na světě, 

krásným princem nebo krásnou princeznou.

 Postupujte podle sedmi klíčů. Stanete se tak naprosto 

pozitivním člověkem a uvolníte svůj plný potenciál. 

Budete moci být vším, čím dokážete být.

Jste skvělým člověkem. Byli jste stvořeni k úspěchu 

a určeni k tomu, abyste se stali důležitými lidmi. Máte 

více talentu a schopností, než byste mohli využít i na ži-

vot dlouhý sto let. Neexistuje nic, co byste nezvládli, 

pokud se tomu budete věnovat dostatečně dlouho, bu-

dete na tom dostatečně dlouho pracovat a ochotni pro to 

něco udělat.

Záv�r 149
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Podobně jako osamělá princezna v pohádce, která se zdráha-
la dotknout se svými rty bradavičnatého žabáka a proměnit jej 
v krásného prince, i mnohým z nás něco brání, abychom dosáhli 
svých snů.

Naše negativní myšlenky, emoce a postoje mohou ohrožovat naši 
snahu dosáhnout všeho podle svých schopností. V této knize 
vám Brian Tracy a jeho dcera, terapeutka Christina Tracy Stein, 
představují soubor praktických, ověřených strategií, které mo-
hou být k užitku každému, kdo si přeje změnit negativní žáby 
v pozitivní prince.

Tracy a Stein předkládají postupný plán zaměřený na odstranění 
základních příčin negativity a na odhalení bloků, které se staly 
duševními překážkami, a ukazují vám, jak je můžete přeměnit na 
„odrazový můstek“ pro dosažení svého plného potenciálu. Au-
toři srozumitelně a efektivně představují čtenářům to, co Tracy 
přednesl ve více než 5000 rozhovorech a seminářích s více než 
pěti miliony lidí v padesáti osmi zemích a to, co se Stein dozvě-
děla v průběhu tisíců hodin strávených poradenstvím lidem ze 
všech oblastí života.

„Nic není pouze dobré nebo špatné; jde jen o to, jak to přijímá-
me,“ citují autoři Shakespeara. V této knize najdete mnoho účin-
ných technik a cvičení, která vám pomohou změnit své myšlení 
tak, abyste v každém člověku a zážitku objevili vždy něco hod-
notného, i když se to zprvu bude zdát obtížné a náročné. Naučíte 
se, jak rozvíjet neochvějné sebevědomí, stát se svým nejlepším já 
a začít žít výjimečný život.

Polibte 

Brian Tracy


