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Nedávno jste tu Ä•etli o redaktorovi Ä•asopisu Forbes, který vyzpovídal více neÅ¾ 200 super výkonných lidí &ndash; a pak z toh
sestavil návod. Zde je díl první, který byl zamÄ›Å™en na bod jedna aÅ¾ pÄ›t. Následující body &scaron;est aÅ¾ deset obsahují
rozhodnÄ› zajímavé poznatky taktéÅ¾. Jen je&scaron;tÄ› kdyby tak informovaly, jak pÅ™esnÄ› na to&hellip;- ale to uÅ¾ posudt
sami:

6/ DÄ›lejte si poznámky V jednom rozhovoru Å™ecký lodní magnát Aristoteles Onassis Å™ekl: "vÅ¾dycky si s sebou nosím
nÄ›co, kam si mohu zapsat poznámky. Pí&scaron;u si v&scaron;echno... A to je rada za millión dolarÅ¯, kterou vás
ov&scaron;em v Å¾ádné &scaron;kole nenauÄ•í!" Vysoce produktivní lidé se nezatÄ›Å¾ují tím, Å¾e si v&scaron;echno musí
pamatovat. StaÄ•í si to napsat&hellip; Gréta: úplnÄ› souhlasím. JenÅ¾e pak se tu zas stÅ™etáváme s tím, Å¾e v bodÄ› #3 nám
zakazují vytváÅ™et si pracovní seznam. Zdá se mi to tak tro&scaron;ku matoucí&hellip; 7/ Kontroluji si e-maily pouze
párkrát dennÄ› ÚspÄ›&scaron;ní lidé nereagují na kaÅ¾dé zavibrovaní telefonu, Ä•i cinknutí pÅ™i obdrÅ¾ení nového e-mailu.
toho mají - stejnÄ› jako pro v&scaron;echny ostatní denní úkony &ndash; naplánovány konkrétní Ä•as ke zpracování emailu &ndash; a Ä•iní tak rychle a efektivnÄ›. NÄ›kdo kontroluje pÅ™íjem zpráv jen jednou dennÄ›, dal&scaron;í zas ráno, v
poledne a veÄ•er. Gréta: úplný souhlas ohlednÄ› domácí po&scaron;ty. Úplný nesouhlas ohlednÄ› pracovního e-mailu. Nevím
jak vy, ale já kdyÅ¾ mÅ¯Å¾u, vyÅ™izuji kaÅ¾dý pracovní e-mail okamÅ¾itÄ›.
8/ Pokud to jde, odmítají schÅ¯zky Na dotaz
být super úspÄ›&scaron;ný&rdquo; odpovÄ›dÄ›l bilionáÅ™ Mark Cuban jednoznaÄ•nÄ› &ndash; &ldquo;Nikdy si nesjednávat
schÅ¯zku &ndash; pokud si nejste jistíi Å¾e schÅ¯zka skonÄ•í obdrÅ¾ením &scaron;eku.&rdquo; (Pracovní) schÅ¯zky jsou
absolutní poÅ¾íraÄ•i Ä•asu. Dlouho trvá, neÅ¾ zaÄ•nou, Ä•asto zaÄ•ínají pozdÄ›, nedrÅ¾í se hlavního tématu, a trvají zbyteÄ•n
SnaÅ¾te se nesjednávat schÅ¯zky, a kdyÅ¾ uÅ¾, tak dostat se z nich vÄ•as, nebo mít pouze rychlé a krátké. Gréta: správnÄ›,
vÄ›t&scaron;ina pracovních schÅ¯zek je zbyteÄ•nÄ› dlouhá, úvod a louÄ•ení se protahuje a mnohá témata jsou
nepodstatná. Setkání s kamarádkou a poÅ™ádný pokec ov&scaron;em zbyteÄ•nÄ› dlouhý není nikdy&hellip;
9/ Å˜íkají
&ldquo;Ne&rdquo; témÄ›Å™ na v&scaron;echno MiliardáÅ™ Warren Buffet kdysi prohlásil: "Rozdíl mezi úspÄ›&scaron;nými a
velmi úspÄ›&scaron;nými podnikateli je ten, Å¾e velmi úspÄ›&scaron;ní lidé Å™íkají "ne" témÄ›Å™ na v&scaron;echno." Dal&s
miliardáÅ™ James Altucher radí: "Pokud nabídka není jednoznaÄ•nÄ› &ldquo;Tyjo, to je fakt nÄ›co!&rdquo;, tak moje odpovÄ›Ä•
jednoznaÄ•nÄ› &ldquo;ne&rdquo;!" Gréta: jistÄ› zajímavá a uÅ¾iteÄ•ná rada, ale já osobnÄ› zas aÅ¾ tolik milionáÅ™ských nab
nÄ›jak poÅ™ád nedostávám&hellip; 10/ Å½ijí podle zákona 80/20 Pravidlo 80/20, jinak známé jako ParetÅ¯v princip,
ukazuje Å¾e ve vÄ›t&scaron;inÄ› pÅ™ípadÅ¯ 80 % výsledkÅ¯ pochází z pouhých 20 % práce. Vysoce produktivní lidé dokáÅ¾í
správnÄ› rozli&scaron;it a vybrat, co dÅ¯leÅ¾ité je a co není. VÄ›dí, co a která Ä•innost pÅ™inese ty nejlep&scaron;í výsledky a
zabývají se tedy jen tím, co funguje, a ignorují v&scaron;e ostatní. Gréta: velice správnÄ›&hellip; jenÅ¾e jak se to nauÄ•ili? Jak
poznat a rozli&scaron;it a nepatlat se se zbyteÄ•nostmi? Beru to tak, Å¾e v&scaron;ichni jsme zodpovÄ›dní za urÄ•itá
rozhodnutí, a je tedy jen na nás, jsou-li úspÄ›&scaron;ná a do budoucna prospÄ›&scaron;ná, Ä•i naopak vydáme spoustu
energie na úplnou zbyteÄ•nost. OdpovÄ›Ä• vidím jen v získání zku&scaron;eností, jenÅ¾e nÄ›kteÅ™í &ldquo;mladí a úspÄ›&sca
milionáÅ™i&ldquo; dÄ›lají jen ta správná rozhodnutí od zaÄ•átku &hellip;moÅ¾ná to prostÄ› nÄ›kdo v sobÄ› má, a nÄ›kdo
ne&hellip; Co si o tom myslíte vy? Rozhodujete se správnÄ›? A kdyÅ¾ ne, jak to Å™e&scaron;íte? Jak Ä•asto kontrolujete
odpovídáte na virtuální kontakty? PouÅ¾íváte dostateÄ•nÄ› Ä•asto slÅ¯vko &ldquo;ne&rdquo;? GRÉTA
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