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Živte se tím, co milujete
Pokud jste si přečetli Nalezněte svoji vášeň (bonus ke knize
Život bez starostí) a našli jste něco, pro co jste nadšení, přichází na
řadu druhá fáze:
Chcete se svou vášní živit, ale nejste si úplně jistí, jak na to.
Cítíte se tak trochu ztraceni.
Úplně stejně jsem na tom byl já pár let nazpátek, a přestože mi
to dalo docela zabrat, o tři roky později jsem si mohl říct: „Dokázal
jsem to!”
Není to snadné — to vám říkám předem. Pokud doufáte, že
rychle zbohatnete nebo vyděláte svůj první milion, bude lepší,
porozhlédnete-li se po nějakém jiném návodu — pravděpodobně po
nějakém, kde bude reklama na každém kroku.
Takže nalezli jste svoji vášeň? Pokud ano, v dalších krocích
zjistíte, jak si z ní udělat živobytí.

1. Učte se
Čtěte správně zaměřené blogy, články v časopisech, knihy
nebo ebooky. Nejprve hledejte věci zdarma. Neutrácejte tisíce či
deseti tisíce. Většinu důležitých věcí lze dohledat bezplatně. Najděte
si mentora, mluvte s ostatními, kteří se věcí zabývají, pokládejte jim
otázky. Jděte na příslušné fórum a ptejte se zkušenějších lidí.
Najděte ostatní, kteří jsou v tom dobří, a zblízka si prostudujte, jak to
dělají.
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2. Pusťte se do práce
Nečekejte dlouhé měsíce, než budete mít pocit, že už jste se
naučili dost. Nejvíc se naučíte tím, že se dané věci budete sami
věnovat. Začněte ji dělat zdarma. Dělejte ji pro přátele nebo
příbuzné. Najděte si první klienty, které jsou ochotni něco málo
zaplatit. Založte si blog a pište o tom. Prezentujte se na internetu
a dovolte lidem vyzkoušet vaše produkty či služby. Jděte s kůží na
trh, jakmile to bude jen trošku možné — právě tím se naučíte nejvíc.
Nepřestávejte se učit.

3. Buďte v tom dobří
Toho dosáhnete jen učením a tím, že to děláte. Přečtěte si tento
článek, ve kterém téma, jak se stát v něčem vážně dobrý, rozebírám
podrobněji.

4. Nechte si zaplatit
Jakmile budete věc dělat dostatečně dobře, abyste si za ní
mohli nechat zaplatit, jděte do toho. Můžete začít pozvolna —
důležité je to především vyzkoušet a získat klienty, kteří vás
doporučí dál. Pracujte tvrdě a překvapte je. Společně s tím, jak se
budou zlepšovat vaše dovednosti, pomalu navyšujte také ceny.
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5. Neustále se zlepšujte
Nikdy se nepřestávejte učit, vytrvale na sobě pracujte.
K zlepšování využijte zpětné vazby od zákazníků nebo čtenářů.

6. Budujte zdroje příjmů
Hledejte způsoby, jak k sobě přivést peníze. Nemusíte čekat, až
splníte všechny ostatní kroky — začněte, jakmile se na to budete
cítit. Vybudujte si postupně tolik zdrojů příjmu, kolik dokážete. Zde je
pár příkladů:
• Konzultace a poradenství.
• Práce na volné noze.
• Příjem z reklamy nebo affiliate odkazů na vašem blogu.
• Ebooky, ve kterých lidem ukážete, jak udělat něco, co umíte.
• Členský web za drobný měsíční poplatek (řekněme třeba 150
nebo 400 korun měsíčně), který lidem pomůže se něco naučit.
Web může zahrnovat diskuzní fórum, články, videa, živé
webináře a další zdroje.
• Online kurz podobný členskému webu, který však nevyžaduje
vaši přímou účast. Takový kurz může zahrnovat například
ebooky, pracovní sešity, videa, zvukové nahrávky, články, atd.
• Software a další věci ke stažení.
• Zboží jako trička, knihy, hrnečky, atd.
Existuje samozřejmě mnoho jiných služeb a produktů, které
můžete zkusit nabídnout. Každý z těchto zdrojů příjmu vám

~5~
zenhabits.cz

pravděpodobně přinese jen část toho, s čím dokážete vyžít, ale
pokud budete s jejich budováním pokračovat, dosáhnete toho, že
vás vaše vášeň uživí. Gratuluji.

Vybavení a kancelář?
Většinu věcí, které milujete, lze pravděpodobně dělat
s minimálním vybavením z domova (často potřebujete jenom
počítač). Vyhněte se placení kancelářských prostor a dalším věcem,
které vám ztíží začátky a uvrhnou vás do dluhu. Začínejte zlehka,
investujte jenom tak, jak rostou vaše příjmy. Kupujte pouze to, bez
čeho se do začátku neobejdete.

Dát výpověď?
Pokud si to můžete dovolit, tak ano. Může to znamenat
několikaměsíční život z úspor nebo příjmu vašeho partnera a také
ořezávání zbytečných výdajů. Nemáte-li takovou možnost, najděte si
na rozvíjení vášně jiný čas — před odchodem do práce, po práci či
o víkendech.

Pracovat pro firmu?
Stanete-li se v něčem dobří, bude po vás poptávka — takže
budete-li chtít, můžete se rozhodnout pracovat pro konkrétní firmu.
Nepotřebujete-li však vybavení, které si nemůžete sami dovolit,
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nebo nedostanete-li nabídku, kterou nelze odmítnout, doporučuji
vám vyzkoušet práci na volné noze.
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A tím to nekončí!
Kupte si ebook Život bez starostí, který vás spolu s dalšími
bonusy zaručeně inspiruje k tomu, jak žít šťastný život plný činností
a lidí, které máte rádi.

Co všechno dostanete?

Koupit
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