
Ovládněte svůj vnitřní hlas

Víte, jak získat více energie, sebevědomí a schopnosti dosáhnout v životě svých snů? Kniha Blaira Singera, který je jedním z
poradců Roberta Kiyosakiho, ukazuje, jak zvládnout svůj vnitřní hlas a přesvědčit se, že můžete dosáhnout v životě čehokoliv, co
si usmyslíte.

Možná občas slyšíte svůj vnitřní hlas, který nahlodává vaše sebevědomí tvrzeními: „To je nemožné… to se nepovede, něco se
pokazí.“ Blair Singer si prošel obdobím, kdy zkrachovala jeho firma i manželství. Tehdy se ohlédl a měl pocit, že se mu v životě
nic nepovedlo. Od té doby však uplynulo 25 let a Blair ukazuje čtenářům cestu, jak zvítězit nad pochybami a prožít život ve štěstí a
bohatství. Pomocí jednoduchých technik přelstíte svůj vnitřní hlas během několika sekund a cíle i sny, které se zdály být
nedosažitelné, budou snadné.

Ukázka k odkládání věcí

Kolika věcem dovolujete, aby vám stály v cestě? Nebo vám vytvářely překážky, které vám zabrání stát se tím, kým se máte stát?

Když se opravdu podíváte na odkládání, tak první daň, kterou si váš vnitřní hlásek vezme je vaše sebedůvěra. U tisíců
posluchačů, kteří se stali úspěšnými prodejci, podnikateli a leadery, jsem viděl, že za efektivitou jejich práce stojí sebedůvěra.

Čím častěji dovolíte vašemu vnitřnímu hlásku odkládat věci a ospravedlnit nic nedělání, tím méně si budete věřit ve chvílích, kdy
byste měli zvládnout náročnější úkoly.

Ukázka k prodeji výživových programů

Fred, zakladatel několika úspěšných společností zaměřených na fitness v Americe, vyprávěl skvělý příběh, který toto vystihuje. Na
startu rozvoje prvního podniku na hubnutí za ním přišla žena, která trpěla závažnými zdravotními problémy kvůli obezitě. Chtěl,
aby se zapojila do jeho programu na hubnutí, který se skládal z jednoduché rutiny obsahující správnou výživu, cvičení a zdravější
životní styl. I laikovi bylo na první pohled jasné, že její život by byl v nebezpečí, kdyby s tím nezačala nic dělat!

Přesto tvrdila, že si nemůže dovolit zaplatit 450 dolarů měsíčně za tento program. Říkala, že je to „příliš drahé“. Fred si povzdechl,
podíval se na ní a pak se otočil k oknu a zaměřil pozornost té ženy na nablýskaný, krásný Mercedes se stahovací střechou, který
zrovna parkoval před domem.

Fred se jí zeptal: „Chtěla byste tohle auto?“ Žena se široce usmála a řekla: „Samozřejmě, ale…“

Fred ji skočil do řeči a zeptal se jí, jakou si myslí, že má to auto, hodnotu. Odhadovala to na 80 až 90 tisíc dolarů. Řekl jí, že je
docela blízko. Pak dodal: „Kdybych vám řekl, že byste to auto mohla mít za 6.000 dolarů, koupila byste ho?“ Zasmála se a řekla:
„Bez mrknutí oka!“ Fred se zatvářil vážně a podíval se jí přímo do očí a řekl: „Vy byste teď klidně zaplatila šest tisíc dolarů, abyste
mohla odjet s nablýskaném Mercedesu, ale nezaplatila byste 450 dolarů za to, abyste si dala dohromady váš život. Chápu vás
dobře?“
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