
Jak dosáhnout úspěchu

Co je to úspěch – a jak jej dosáhnout?

Jednoho prosincového dne se během šestnácti hodin prodalo na půl milionu kusů průkopnické knížky Davida Grubera o
úspěchu. A kdyby nebyla limitovaná nabídka, prodalo by se jich přes milion.

Byla to spíše brožurka než kniha – šlo o přílohu časopisu Mladý svět, coby samostatná brožurka by v závislosti na grafické úpravě
mohla mít tak 20 - 50 stránek. Týdeník Mladý svět byl tehdy nejoblíbenějším časopisem, jeho číslo s přílohou – silvestrovské číslo
č. 52 – bývalo mezi čísly jdoucími na dračku nejžádanějším. A příloha autora Davida Grubera (reportážní část psal redaktor Petr
Trojan), již dříve avizovaná, byla největším hitem tohoto superčísla. Tak žádaným hitem, že mnohdy byla vykradená ze zbytku
časopisu už na novinových stáncích. Název přílohy by možná mohl někoho zmást: Cukání aneb Rychlé čtení. Pod tento název
knih i kurzů však David Gruber dlouhá léta úspěšně schovával komplexní vzdělávání v široké škále soft skills. Nemylte se –
zdaleka nešlo jen o čtení a studium.

V brožurce se psalo, že „…za hlavní příčinu úspěšnosti v životě a zejména v kariéře lze označit techniky duševní práce… jak
racionálně číst, jak správně vyhledávat informace v knihovnách, jak správně zapisovat viděné a slyšené, jak správně vést diář,
jak racionálně studovat… jak dobře mluvit (v úzkém kruhu, na veřejnosti, ve chvílích plných pohody a chvály i při prudkých
názorových střetech), jak dobře psát (od stručného vzkazu po disertační práci), jak správně jednat s lidmi, stát se oblíbeným
apod.“

To se psal se rok 1985 a David Gruber se přes noc proslavil. Se svou profesí, kterou si sám vymyslel - nezávislý lektor, kouč,
poradce – měl prvenství v rámci Československa. Se svým uceleným oborem, směřujícím k úspěchu člověka – techniky duševní
práce, beneopedie - měl prvenství světové. Stejně tak je světově prvním lektorem a koučem, který pomáhá lidem k úspěchu
nikoliv metodami, ale modernějšími multimetodami. Poptávka po „grubrovských“ tématech dnes představuje jen v naší zemi
desítky miliard korun ročně.

Od té doby David Gruber uzrál jako víno, pomohl k úspěchu tisícům lidí. Někteří jeho žáci už dokonce sami píší knihy a přednášejí
o úspěchu. Jeho metody jsou stále aktualizovány a na nejvyšší stupni modernosti.

To je dost důvodů pro to, přečíst si jeho řádky vytvořené zralou myslí koncem roku 2012.
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