
  „TVOŘÍME SVĚT ,  
VE KTERÉM JSTE ZISKOVĚ VIDĚT!“





Příběh, který chcete vyprávět.

...je příběhem, který stojí za to  
nejprve zažít. Na vlastní kůži.  

Dnes a denně vidím stovky, tisíce 
úžasných lidí, kteří mají své  

podnikatelské sny, touhy a přání. 
Přesto, proč se tolik lidí  

v podnikání trápí?  
Nejde jim to?  

Zápasí o každou korunu či s časem?

Začneme tam, kde ostatní končí. 
Dnes doslova nastoupíme  

do stroje času. A dostaneme se tam, 
kam ostatní ani nenahlédnou za celý 

svůj život. 

Těším se na vás!

  „TVOŘÍME SVĚT ,  
VE KTERÉM JSTE ZISKOVĚ VIDĚT!“



ZDE Tvoje soukromé cíle, které si chceš splnit v tomto roce:

Na sociálních sítích (Facebook / Instagram a další) mě sleduje dohromady

Znám osobně těchto 5 vlivných lidí v mém oboru (či mimo něj):

POPULARITA

VLIV

a váží si mě především pro mou

a nejvíce jsem se proslavil/a díky svému

A tito lidé sdílí mé produkty a služby, protože:

Měsíčně prodejem toho, co umím a dělám, vydělávám:

PENÍZE

Dané vydělané peníze potřebuji proto, abych:

...a jakmile toho dosáhnu, koupím si tuto jednu věc jako výraz toho, že jsem to dokázal/a:

...a světu se odvděčím tak, že



Svůj tým chci podporovat k úspěchu tak, že:

Potřebuji od svého týmu podporu nejvíce v okamžicích, kdy:

Jak si o danou podporu od týmu případně řeknu?

Když nechci psát celému týmu, kdo mi z mého týmu nejvíce „sednul“ a napíši mu soukromě  
o radu či podporu?

Jak nejlépe zajistím, že budu moci být každý čtvrtek na živém vysílání:

Tomas Lukavec




Co mě může nejvíce vyrušovat během vysílání a jak tomu preventivně zamezím:

Co bude první věc, kterou udělám hned další den, když z neodkladných důvodů nestihnu živé 
vysílání?

Popiš svými slovy, co pro tebe znamená uspět s tvým projektem či v podnikání:

Jak poznáš, že si plníš své sny v podnikání (popiš svými slovy):



V minulosti mě nejvíce na cestě za mými sny zastavilo:

Co udělám nyní, když se to bude opakovat (co udělám jinak)?

Koho z mého týmu poprosím o zpětnou vazbu či nadhled, pokud se v tom začnu moc  
„babrat?“

Kterých 5 lidí z mého blízkého okolí mi může pomoci na cestě k mému úspěšnému podnikání 
(radou, podporou, financemi)?

Jak se mohu těmto lidem odvděčit:



    

Popularita v byznyse podle vedoucího není:

Popularita ve světě podnikání a marketingu znamená:

Proč je to pro mě tak důležité:

Moje osobní poznámky:

X

X

X

ü
ü
ü

BÝT U VŠECH OBLÍBENÝ

BÝT CELEBRITOU (tzn. jenom být obdivován)



100% kontrolu a nadhled i v nejisté době získám díky uvědomění si svého:

CVIČENÍ č.1: napiš si svých

aneb můžu kdykoliv:



    

CVIČENÍ č.2: přepiš sem svých

CVIČENÍ č.3: toto je můj

Nyní si uvědomuji, že jsem nejčastěji chyboval/a kvůli:

Jak mě mé   dodnes nevědomky vytvářelo:



Zde jsou mé poznámky z rozvcičky z týmu  
(piš si, co tě inspiruje, co chceš sdílet s ostatními, čím tě druzí inspirují)



Dnes si z vysílání odnáším s vděkem:

Nejvíce mě dostalo:

Svého týmu si dnes nejvíce vážím za:

Co se mi dnes povedlo a za co se chci pochválit:

V příštím vysílání se těším především na:

Napadá mě ještě...



Má mise č.1 do příštího vysílání:

Má mise č.2 do příštího vysílání:



Má mise č.3 do příštího vysílání:

Představ si, že ti je 90 let. Máš všechny své podnikatelské sny splněné. Napiš zde osobní dopis 
své dcerce či synkovi, která/ý se pouští do podnikání (na cestu za svým snem)


