
Kouzelná příležitost 
aneb    JAK SE ŽIVIT 
VLASTNÍM KONÍČKEM

ČASTÉ CHYBY

Nepustí koníčky do světa a 
 zavírají se s nimi sami doma.

Spousta lidí se za své koníčky dokonce stydí, 
nebo se jen stydí mluvit o nich na veřejnosti, 
přitom to ale může pomoci ostatním. Tedy – 
pokud se nejedná o 50 odstínů šedi. :-) Ale i z 
toho se dá těžit.

Přitom by stačilo vaše koníčky ukázat jen 
nejbližším ve vašem okolí, a pokud oni uvidí, že je 
to něco hezkého, nebo že by to dokonce mohlo 
někomu pomoci, vzpomenou si na vás a budou to 
šířit do světa za vás.

Vrážejí do nich moc času a moc 
peněz. Jen je škoda, že na špatné 
místo a čas.

I já jsem byl jedním z nich. Sbíral jsem 
kouzelnické rekvizity a hlavolamy, přitom jsem 
ale nevystupoval. Měl jsem v nich kolem 100 
000 Kč, ale nikomu je neukazoval. Nehledě na 
to, že jsem nad nimi trávil spoustu času.

Odkládají své koníčky většinou až 
na poslední kolej. Prvně plní sny 
ostatním, jako jsou 
zaměstnavatelé, a na své koníčky 
potom nemají čas.

Většina lidí radši zůstane v práci na přesčas. 
Neřeknou zaměstnavateli „ne“. Neuvědomují si, 
že pomáhají plnit sny někoho jiného a že by ty 
hodiny měli trávit prací na vlastní budoucnosti a 
vlastních snech. Svůj sen odložili na vedlejší 
kolej.

CO 
OPRAVIT

Minimálně chyby 
uvedené výše.

Pustit koníčky do světa – přinejmenším 
do kruhu svých přátel.

Vzdělávat se v oboru a 
vrážet peníze a čas tam, 
kde se co nejdříve 
dostaví zlepšení a 
úspěch.

To je přesně chvíle uvědomění si, že je něco špatně. 
Právě v tuto chvíli jsem si uvědomil, že pokud s tím 
nic neudělám, budu stále bez peněz a sklep budu mít 
plný věcí, o kterých nikdo nebude vědět – budou mi 
vlastně na nic. Naházel jsem všechna kouzla, co jsem 
měl, na jednu kupu a udělal z nich první vystoupení. 
Všechny peníze, které vydělalo, jsem mohl hned 
vrazit zpátky do kouzel. Od té doby jsem do nich 
nevrazil ani korunu ze svého. Kouzla se začala živit 
sama. A jejich hodnota stále roste.

Přestat odkládat na 
vedlejší kolej to, co vás 
baví. Začlenit to do 
denních povinností, 
rituálů a plánů.

Pokud máte dluhy, které se snažíte co nejrychleji 
umořit, pak by se vaším největším koníčkem měl stát 
systém vydělávání peněz. V co nejkratší době vydělat 
co největší množství peněz. Místo toho, že když šéf 
zavolá „vrať se do práce, potřebuji něco dokončit“, 
zapřemýšlet ve stylu „a dáš mi dvojnásobek za 
přesčasy?“, nebo tento čas věnovat studiu jakéhokoli 
systému, který dokáže produkovat víc peněz než ony 
přesčasy.

A pokud dluhy nemáte, zkuste zanalyzovat svůj čas: 
co děláte, co vás posouvá dál a kde nějaký ušetřit. 
Pokud vám nynější práce vydělá na vaši komfortní 
zónu a ještě plus na dotování vašich koníčků, je to v 
pořádku. Pokud se na to ale podíváte z nadhledu a 
dokázali byste si zapřáhnout koníčky tak, aby vydělali 
na svůj provoz, nemuseli byste být třeba déle v práci, 
abyste na ně vydělali. Mohli byste jít domů z práce 
třeba i dříve a věnovat se těmto koníčkům bez ztráty 
komfortní zóny. Což by mělo za následek, že se 
koníčkům budete věnovat víc než kdy předtím a bez 
toho, abyste do nich vráželi další těžce vydělané 
peníze.

MÝTY

Koníčkem se nedá uživit

Hned na startu určitě ne, zejména když dáme výpověď v práci a pak teprve 
se vrhneme na drezúru koníčků. 

Na začátku nebude koníček vydělávat ani na vlastní provoz; k tomu ho 
musíme přizpůsobit. 
Pro začátek ho provozovat při práci hodinku dvě denně. 
Pak čas navyšovat. Jak se dostaví nějaké výsledky a jakmile se výdělek 
přiblíží zaměstnání, překlopit na stranu toho, co nás baví více.

Nemám na ně čas

Není pravda, že máme málo 
času. 
Pravdou je, že mnoho času 
promarníme. 
Nemáme 3 roky času na 
rozběhnutí a budování 
byznysu, máme ale 40 roků na 
to chodit do práce.

Díváte se na seriál Ulice? Růžová zahrada? 
Sledujete nepravdivé televizní noviny? A hned 
máme hodinku denně. 
Kolik byste toho stihli, kdybyste nemuseli dva 
měsíce do práce a celou osmihodinovou 
pracovní dobu cíleně věnovali drezúře svých 
koníčků na to, aby začaly přinášet nějaké 
peníze zpátky do vaší kapsy a na svůj provoz? 
Znamenalo by to věnovat každý den po celý rok 
1 hodinu denně této činnosti. 
To jest 365 hodin. 
Nebo 8 hodin denně (PO–PÁ) po dobu 46 dní = 
9,2 pracovních týdnů = 2 pracovní měsíce.

Koníček, co mě 
živí, je práce a ne 
koníček

Původním povoláním jsem klempíř-pokrývač. Toto povolání mne baví, dělám ho 
však jen kdy chci a jak chci. To znamená, že vyplňuje dny mezi kouzlením. Díky 
tomu mám dost času na svoje koníčky. 
Samozřejmě si toto povolání vydělá na svůj provoz (na auto, na vrtačky a 
vercajk atd.). Je to dostatečné, aby to pokrylo můj komfortní život (vodu, 
elektřinu, nájem, topení a plyn, daně atd.). 
Ale mimo to, moji koníčci KOUZLA a VÝROBA A PRODEJ REKVIZIT si vydělají na 
svůj provoz také. Už víc jak deset let jsem do nich nevrazil ani korunu ze svého. 
Vrážím do nich jen peníze, které vydělají sami. A ještě zbyde trocha na další 
cestování atd.

JAK ZAČÍT 
A USPĚT

Abyste mohli uspět, musíte hlavně začít!

Nestačí to vědět. Je potřeba to aplikovat! 
Nestačí jen chtít. Je potřeba to udělat!Bruce Lee

Najít vášeň, pojmenovat ji a zjistit, komu 
může pomoci, pak nabídnout pomoc.

Stačí sledovat sám sebe a analyzovat, cokoli děláte. 
Cokoli přináší radost a užitek vám nebo vašemu 
okolí. Pojmenujte tuto činnost a zkuste se 
zamyslet, jak tuto schopnost nebo činnost 
duplikovat, anebo dokonce zautomatizovat. V 
ideálním případě zautomatizovat a delegovat, 
abyste se mohli věnovat dalším věcem, co vás i 
vašeho koníčka posouvají dál.

Neposlouchat a raději bořit mýty.

Sám sebe sledovat a vyhledávat 
chyby; pojmenovávat je a už je 
neopakovat.

Stačí sledovat sám sebe a analyzovat, cokoli děláte. Cokoli, 
co vám přináší jen problémy nebo vás a vašeho koníčka 
brzdí a neposouvá dál, prostě pojmenujte. Pak jsou dvě 
možnosti, co s tím jménem můžete udělat: 1) Napsat na 
černou listinu s názvem „Víckrát nedělat“. 2) Zadat toto 
jméno do Googlu ve stylu „jak přestat dělat…“ nebo „jak 
nahradit tuto činnost za jinou a napravit její škody“ atd.

Používat systém na odstraňování 
chyb.

Zjednodušovat, zjednodušovat, 
zjednodušovat. 
Svět je jednoduchý, to jen my si 
ho pořád komplikujeme.

Pythagorova věta .....................     24 slov 
Otčenáš....................................     66 slov 
Archimedův zákon.....................     68 slov 
Deset Přikázání .........................     179 slov 
Americká deklarace nezávislosti.....  1 300 slov 
Ústava USA se všemi 27 dodatky...   7 818 slov 
Vyhláška EU o prodeji zelí ............   26 911 slov 

Je lehčí vytvářet fyzikální zákony, komunikovat z  
bohem a založit USA, než  v EU prodávat zelí!!!


