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MINDSET

Hraje velmi důležitou roli pro to,
jak jsme úspěšní, jak se díváme na
svět, jaké máme hodnoty i to, jak
se stavíme k překážkám a
příležitostem. Nic není o štěstí, ale
o tom, jaký máme MINDSET!
Vychází z práce psycholožky Carol
Dweckové, která zjistila, jak
d ů l e ž i t o u ro l i h r a j e n a p ř.
optimismus oproti pesimismu,
stejně jako že lidé neúspěšní mají
fixní stagnační myšlení a úspěšní
myšlení pokrokové a otevřené.
Poznejte svůj aktuální profil a
rozhodněte se na něm pracovat,
aby se posunul do profilu vyšší
ligy. Dá se totiž měnit (fenomén
tzv. neuroplasticity a schopnosti
přetvořit mozek za našeho života).
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DIVÁK
• Bojí se změn a výzev
• Snadno se vzdává
• Ignoruje zpětnou vazbu a kritiku
• Cítí se ohrožen úspěchy druhých
• Prokrastinuje a nemá jasné priority
• Myslí si, že talent a IQ je vrozený
• Vrací se ke svým selháním
• Podceňuje se a nevěří, že se zlepší
• Utíká neustále, není spokojený v sobě
• Jeho motivací je bolest a co nechce

Divák se soustředí na to, co má udělat, ale málokdy přemýšlí nad
efektivitou, stejně jako možnosti jak to udělat jinak. Přestal si
pokládat totiž otázky a tak neví často ani svou skutečnou motivaci a
proč je co důležité a proč stojí za to vytrvat.
Divák je člověk, kterému život utíká před očima. Možná si to někdy
i uvědomuje, ale neochota jít do něčeho nového ho drží na místě.
Málo se vzdělává, pochybuje, váhá, odkládá. Až pak hořce lituje
chvil, které nezažil, a že čas utekl jako voda. Žije hodně ve
vzpomínkách a tedy v minulosti, místo v přítomnosti a budoucnosti.
Jak se může divák posunout? Musí si připustit, jak na tom je. Musí
pochopit, že samo se nic nezmění, maximálně jen životní progres
bude směrovat dolů s věkem. Musí přebírat zodpovědnost, ne
svádět věci na druhé a ukazovat, že není to a ono “protože”.
Divák by měl vyhledávat společnost lidí, kteří mu dají naději, víru,
nová posilující přesvědčení, že to může dokázat, že to zvládne.
Velmi klíčové je pro něho téma sebevědomí a sebepřijetí, může
mu vyřešení této otázky kompletně změnit život, jelikož začne více
ochotně vykračovat mimo svou komfortní zónu - zónu smrti, kde
leží jen neúspěch, stagnace a negativní emoce. Lepší život je vždy
mimo komfortní zónu a Divák tak musí pochopit, jak moc je
důležité neříkat “až někdy”, ale “udělám to hned teď”. Měl by se
neustále vzdělávat, knihy, semináře, kurzy, transformační tréninky.
Společnost dalších pozitivních lidí ho bude držet nad vodou.
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BOJOVNÍK

Bojovník ví, co musí udělat i jak to musí udělat. Hodně se soustředí
na cestu a prostředky, které ho dostanou tam, kde chce být. To co
však velmi často postrádá je vyšší záměr, vyšší motiv, vyšší smysl, a
tak dochází u nich často k vyhoření, nepochopení a ztrátě
motivace, když to přepálí a prostředí je nepodrží.
Bojovník se zocelil skrze vlastní chyby a momenty, kdy byl na dně.
O to více však umí zabrat, když je to potřeba. Zná své vnitřní zdroje,
avšak nedovede využívat síly mnohých emocí, bývá více v hlavě,

• Je otevřený změnám a má je rád

než v srdci.

• Nevzdává se

Někdy bychom ho mohli vidět jako osamělého vlka, který si se vším

• Rád soupeří a dosahuje milníků

nich typické nastavení “perfekcionalista”, se kterým vnitřně bojuje a

• Ví, co musí udělat a jak to udělat
• Je hodně orientovaný na sebe
• Na svém dně našel svou pravou sílu
• Je odvážný a vystupuje do nekomfortu
• Je zaměřený na cíle a jde směrem K
• Motivuje ho pozitivní přístup a odměny
• Chybí mu synergie, hloubka a přesah
• Bývá vyčerpaný, když vše chce udělat
sám a aby to bylo perfektní…

poradí, přežije, ale není tak šťastný, jak by mohl ve skupině. Bývá u
nemusí pak být spokojený ani ze svých výsledků a pořád říká, že to
“není ještě dost dobré”.
Co by mu pomohlo se v životě posunout je otevřít se emocím a
naučit se s nimi efektivně pracovat. Vytvářet synergii v týmech a
mezi lidmi, se kterými bude mít stejné cíle. Nalézt smysl svého
života a životní poslání, které mu dá do jeho středu hloubku.
Bojovník je prožitkový typ člověka, nebo systematický typ, který
však potřebuje volnost a čas sám na sebe. Je pozitivně orientovaný
a jeho heslo může být “nikdy se nevzdávej” nebo “dám to!”.
Delegování a efektivita by mu přinesly větší svobodu žít.
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LÍDR

Lídr je člověk, který pozvedává druhé vzhůru a má dopad na
společnost i tento svět. Dobře si uvědomuje, jakou má
zodpovědnost a miluje tuto roli neboť věří, že je to jeho poslání.
Lídr se nezastaví před tím, že přijdou překážky. Přeskočí je a ukáže
dalším, jak je přeskočit taky. Své strachy a limitující přesvědčení a
vzorce zpracoval. Miluje nové výzvy a ty ho nabijí a vzrušují!
Charakteristikou lídra je upřímnost, otevřenost a více poslouchá,
než mluví. Přijímá i negativní kritiku a nerozhodí ho, naopak ji vítá
jako cennou formu zpětné vazby a přemýšlí o věcem do hloubky.
Je orientovaný na smysl ve všem, co dělá, a tak základním slovem v

• Miluje výzvy a to ho pohání

jeho vniřním slovníku je Proč. Neřeší jen proces, ale spíše smysl

• Učí se z feedbacku i kritiky,
více naslouchá než mluví

myšlení je velmi orientováno na lidi a budoucnost.

• Ví, že inteligenci a talent si
může rozvinout a nic není dáno

toho procesu, k čemu to povede a jaký to bude mít dopad. Jeho

Miluje úspěchy druhých lidí kolem sebe, naplňuje ho to a ví, že je
to úžasná inspirace a té si váží. Neustále se vzdělává a platí za to
hodně a dobře ví, že jsou to ty nejlepší investice v životě.

• Je vytrvalý ve svých krocích a nemá
žádné strachy, které by ho brzdily

Chcete-li se lídr posunout dál, musí jít více do svého srdce a

• Dívá se do budoucna, šíří vize a je plně
v souladu se svými hodnotami a žitím

úroveň. Z té pak uvidí další možnosti, o kterých jiní nepřemýšlí.

• Miluje společnost osobnostně silných
lidí, pomáhá druhým a pozvedává je
• Má zodpovědnost a uvědomuje si svou
společenou roli a důležitost vedení

povznést se nad povrchní problémy, které lidé řeší, na abstraktní

Lídr by měl mít zpracované veškeré emocionální události ve svém
životě a jednat s druhými z pozice lásky, přímosti, ochrany a
respektu. Je to člověk, který rád vychovává další lídry, ne
následovníky. Jeho mottem je “společně změníme svět!”.

Jak se posunout dále v těchto profilech?
Jednoznačně změnou paradigma, tedy úhlu pohledu,
skrze AHA momenty a transformační cvičení a pochopení
sebe sama aneb proč jsme takoví a proč děláme, co
děláme, což budeme řešit na semináři Kód Vítěze.
Na semináři KÓD VÍTĚZE se mimo to také naučíte:
• Strategii géniů, jak mít výjimečné výsledky v kratším
čase a využít své osobní síly
• 13 principů vítězů, které když si osvojíte budou
znamenat zásadní průlom v životě
• 3+3 toxická slova, která hatí vaše výsledky
• Tzv. Svatou trojici, která je zodpovědná za vaše emoční
prožívání a buď ji ovládáte a cítíte se šťastně a vaše
vztahy jsou pohodové a plné lásky a pochopení, nebo
ovládá ona vás a deprese přicházejí, ani nevíte jak…
• 3 rEvoluční kroky, jak překonat limitující faktor, který vás
pravděpodobně brzdí od splnění vašeho cíle, vize či
snu
• 1 klíčové pravidlo, které vám přinese 10ti násobný efekt
v jakékoliv oblasti!
• Uchvacující ukázky síly lidské mysli, a pro některé to
bude bod zlomu v celém životě!
* U večerního semináře je obsah zestručněn.

Pro koho je KÓD VÍTĚZE určen?
• Cítíte, že chcete svůj život rozhýbat z mrtvého bodu,
nebo zažívat rychlejší posun vzhůru.
• Často váháte? Odkládáte? Nestíháte? Tak to pojďte
změnit a KÓDY VÍTĚZŮ vám pomohou.
• Zvažujete změnu práce, nebo chcete povýšit v kariéře, či
začít podnikat nebo své podnikání podpořit? Získejte
větší odhodlání a dotáhnete to k vítěznému cíli.
• Opakují se vám určité problémy či situace znovu, znovu
a znovu? Nevíte proč? A zajímá vás, jak se dostat
z bludného kruhu ven?
• Přijde vám, že máte na víc. Že už nechcete dělat to, co
vás nebaví a nenaplňuje. Že chcete mít více času na
sebe, své blízké a své koníčky. Víte, že žijete jen jednou!
• Zajímá vás, jaké mentální vzorce mají ve své hlavě lidé
generující velké prachy a mající i velký dopad. Jak jsou
nastavení vnitřně!
• Se chcete něco nového dozvědět, inspirovat a dát svéhu
životu hlubší význam či nový rozměr. Chcete mít více
svobody i hojnosti.
Rezervujte si své místo na seminář KÓD VÍTĚZE ZDE

