
 

 

 

 

 

 

  

SÍLA KONKURENCESCHOPNOSTI A 

VYHRÁVAT 
Podávej svůj nejlepší výkon vždy, kdy je vyžadován. 

Tvůj nejlepší výkon je vyžadován každý den. 
 

Soupeření s nejlepšími znamená mít skutečnou lásku 

pro těžké a významné zápasy, které nám dávají 

příležitost být nejlepší, jak jen můžeme být. Leader 

musí sdělit svým následovníkům, že tvrdý boj vytvoří 

nejlepší soupeření. 

 

ROVNOVÁHA 
Podávej Buď sám sebou. Nenech se vyvést z míry 

žádnými událostmi: dobrými ani špatnými. 
 

Buď sám sebou. Nepředstírej, že seš někým, kým nejsi. 

Nenechte se vyvést z míry v nepříznivé situaci nebo 

okolnostech. Leadeři, kteří mají vnitřní rovnováhu, pod 

tlakem nepanikaří. Duševní rovnováha znamená pevně se 

držet principů a jednat v souladu s tím, čemu věříme bez 

ohledu na to, jestli je situace dobrá nebo špatná. Buď jaký 

si a buď k sobě upřímný. 

 

SEBEDŮVĚRA 
Nejsilnější připravenost je založená na sebedůvěře. 

Je zasloužená, ne darovaná. 
 

Sebedůvěra nemůže být uměle implentována. Skutečná a trvalá 

sebedůvěra je získávána dlouho a houževnatou prací, které se 

věnujeme. Sebedůvěra získaná na těchto základech nám dovolí 

vystoupat na naši nejvyšší úroveň. Neustále musíš kontrolovat 

svoji sebedůvěru, protože se velmi rychle může změnit v 

aroganci, která povede k chybám a ke zničení všech úspěchů, 

kterých jsme v minulosti dosáhli. 

DOVEDNOSTI 
Co se leader naučí poté, co už se všechno naučil, má 

největší cenu. 
 

Uprostřed Pyramidy úspěchů jsou dovednosti. Musíš 

dobře znát tyto dovednosti, znát všechny detaily a 

dosáhnout v nich mistrovství. Je jedno co přesně děláš, 

ale vždy budeš potřebovat dělat věci správně a rychle. 

A to vyžaduje dovednosti. 

TÝMOVÝ DUCH 
Hvězdou týmu je tým. "My" nahrazuje "Já" 

 

Tento kámen Pyramidy nese nejdůležitější 

charakteristiku: sobeckost a nesobeckost. Měl by si 

být ochotný obětovat osobní slávu a zisk za úspěch 

týmu. Pro mě to znamená neustále hledat hráče, který 

pomůže udělat náš tým lepší než někoho, kdo byl 

"pouze skvělý hráč". 

STAV TĚLA A MYSLI 
Schopnosti tě mohou dostat na vrchol, ale charakter 

tě tam udrží: mentální, morální a fyzický. 
 

Musíš být ve fyzické kondici, ale současně musíš mít i 

mentální a morální vlastnosti. Všechny tři vlastnosti 

jsou uvedeny v jednom bloku Pyramidy, protože 

nemůžeš mít ani jednu z nich, pokud nemáš ostatní. 

Slabý mentální nebo morální charakter znemožňuje 

dosáhnout vrcholné fyzické kondice. 

OSTRAŽITOST 
Neustále vnímej a pozoruj. Stále usiluj o zlepšení 

sebe i týmu. 
 

Abraham Lincoln říkal, že nikdy nepotkal člověka, od 

kterého by se nemohl nic naučit. Pokud jsme bdělí, tak 

je neustále kolem nás mnoho podnětů ke zvýšení naší 

znalosti. Příliš často se pohybujeme v tunelu, který 

nám brání učit se a vidět věci, které jsou kolem nás. 

INICIATIVA 
Udělej rozhodnutí. Neschopnost jednat bývá často 

největším selháním. 
 

Chyby se stávají. Nikdo není dokonalý, ale musíme 

zlepšovat sami sebe, abychom se nebáli chyb. 

Vyhněme se strachu nebo nic nedělání ve chvíli, kdy je 

potřeba jednat. Pravda, která platí ve všech oblastech 

života: správná příprava musí být následována 

iniciativou a akcí. "Buď rychlý, ale ne zbrklý." 

SEBEKONTROLA 
Řízení společnosti začíná řízením sebe sama. Buď 

disciplinovaný. 
 

K tomu, abychom se dostali na vrchol a zůstali na 

něm, musíme překonat mnoho unikátních a respekt 

budících výzev. Jejich překonání vyžaduje velkou 

sebekontrolu. V sebekontrole jsem viděl šestého hráče 

na hřišti a tento neviditelný hráč byl stejně důležitý 

jako těch šest reálných. 

ODHODLÁNÍ 
Drž se cesty. Když se překazí, začni znovu: tvrději, 

chytřeji. Neúnavně vytrvej. 
 

Jedná se o osobnostní charakteristiku, která je možná 

nejdůležitější vlastností z celé pyramidy. Jedná se o 

schopnost vytrvat a zůstat na cestě, i když jsou na ní 

překážky, které se jeví jako nepřekonatelné. Pokud 

máte tuto vlastnost, mohli byste se dostat až na 

vrchol Pyramidy. 

PŘÁTELSTVÍ 
Snažte se budovat tým plný přátelství a respektu: 

"druhy ve zbrani." 
 

Dvě základní vlastnosti přátelství jsou respekt a 

pospolitost. Přemýšlejte, až vás o něco požádá někdo, 

ke komu máte respekt a velkou sounáležitost, kolik 

mu dáváte. Dáváte hodně, vše, co máte. Respekt a 

kamarádství udělá váš tým mnohem silnější. Proto je 

to jeden ze základních kamenů. 

ODDANOST 
Buďte upřímní k sobě. Buďte upřímní k těm, které 

vedete. 
 

Loajalita je přirozenou charakterovou vlastností a současně 

je přirozená všem leaderům, kteří dosáhli velkých úspěchů. 

Chci být součástí týmu, jehož leader má oddanost k němu. 

Většina lidí chce být v týmu, o který se leader stará a jehož 

členům dává péči a respekt. Oddanost shora podněcuje 

oddanost zdola. 

TVRDÁ PRÁCE 
Schopnosti tě mohou dostat na vrchol, ale charakter 

Úspěch přichází spolu s tvrdou prací. Neexistuje 

žádné kouzlo ani snadná cesta, které by nás dovedly 

k úspěchu. 
 

Nevím, neslyšel jsem, ani nečetl o někom, kdo dosáhl 

skutečného úspěchu bez toho, aby skutečně tvrdě pracoval. 

Za všemi velkými úspěchy stojí individuality, které 

pracovaly mnohem více než jejich spoluhráči i soupeři. 

SPOLUPRÁCE 
Věnujte maximální pozornost tomu, co je správné, 

než tomu, kdo to říká. 
 

Sdílení myšlenek, informací, názorů, odpovědnosti, 

kreativity, ale i úkolů jsou přednosti dobrého leadera a 

skvělých týmů. To je spolupráce. Jediné, co se nesdílí, je 

vina. Silný leader nikdy neviní své spoluhráče. Nejste jediná 

osoba se správnými myšlenkami. I ostatní mají mozky. A 

právě proto je nutné, aby se tým správně rozvinul, 

spolupracovat. 

NADŠENÍ 
Vaše energie a požitek, cesta a zasvěcení, budou 

stimulací a inspirací pro ostatní. 
 

Vaše srdce musí být ve vaší práci. Vaše energie a nadšení 

stimuluje ostatní vaše spolupracovníky. Je to složka, která 

přeměňuje tvrdou práci v něco, co nabývá obrovského 

rozsahu: síla, která drží jednotlivé kameny celé pyramidy. 

Proto jsou tvrdá práce a nadšení hlavními stavebními 

kameny pyramidy úspěchu.  Zde všechno začíná. 


