„JÁ SE VRÁTÍM…“
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Osobnosti v Eyrie
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Sdílení zkušeností s ostatními a předávání dobré praxe
Inspirativní příběhy úspěšných firem
Netradiční pohledy na podnikání
Zajímavé a inspirativní osobnosti z ČR i ze světa
Nové trendy v podnikání
Strategické přístupy
Podpora inovací a kreativity
Workshopy a semináře na aktuální témata
Poradenství a koučink

Arnold Schwarzenegger
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►
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►

Kulturista
Herec
Obchodník
Politik
Člověk se selským rozumem

Arnoldových šest pravidel úspěchu

► Věř v sebe
–
–
–
–

Hledejte u sebe i druhých kdo jsou a co chtějí dosáhnout
Pomáhejte hledat svým lidem jejich silné stránky a odstraňovat slabiny
Dejte jim prostor pro seberealizaci a podporujte jejich sebedůvěru
Propojujte osobní cíle sebe i svých lidí s cíli firmy

► Poruš pravidla
– Pravidla, schémata a obvyklé postupy nás udržují v krabici.
– Podporujte kreativitu, iniciativu, neobvyklá řešení a nápady
– Protože pokud děláme nějakou věc stále stejně, je jisté, že zase stejně
dopadne
– Nechtějte být stejní jako ostatní

Arnoldových šest pravidel úspěchu

► Neboj se neúspěchu
– Kdo nic nedělá nic nezkazí, ale ani nic nezmění ani nedokáže
– Chybami se člověk učí a každá chyba Vás může posunout vpřed
– Nebojte se rozhodovat a přijímat odpovědnost ze strachu z chyb, ale
hledejte příčiny neúspěchu a příště je neopakujte
– Platí to pro Vás i Vaše lidi

► Neposlouchej negativce
– Před každou novou cestou, před každým vědeckým objevem, před
každým zlomovým výkonem někdo slyšel „To nejde“
– Nejde obeplout zeměkouli, nejde dělit atom, nejde vyléčit tuberkulozu, …
– Vždy se našel někdo, kdo to zkusil a dokázal

Arnoldových šest pravidel úspěchu

► Dři na sobě
– Bez práce nejsou koláče
– Úspěchů dosáhnete, jen když budete tvrdě pracovat. Ale pak se dostaví
odměna-dokážete to, co chcete
– Když budete pracovat málo, budete také unaveni, ale odměna nepřijde a
to je mnohem více frustrující

► Dávej zpátky
– Nezapomínejte nikdy na to, že všichni neměli v životě takové možnosti
jako Vy.
– Člověk, kterého Bůh nebo příroda obdarovala inteligencí, štěstím,
vzděláním, původem, schopnostmi by měl pomáhat těm ostatním, dělit
se, podporovat, neuzavírat se a ukázat, že je toho daru hoden
– Pomáhejte druhým i světu

Děkuji za pozornost.

