Můj příběh:
•

•

Mým cílem je učinit z tohoto světa, lepší svět pro nás všechny. Abychom vybudovali lepší
svět jak pro nás, tak pro další generace měli bychom nebo spíše musíme začít u sebe.
Nejdříve zasadit a až poté sklízet. Většina lidí chce bohužel sklízet i přestože nic nezaseli.
Teď tedy už opravdu něco o mé cestě. Zkoušel jsem podnikat už ve svých 13 letech, kdy
jsem s kamarádem založili privátní server hry Metin 2. Napadlo mě, že hra bude ke
stažení zdarma a postup ve hře si nemusí hráč vybojovat, ale může si ho koupit. Bohužel
to ztroskotalo na možnostech tehdejší doby pro komerční účely. Poté přišla 4 letá
odmlka, kdy jsem nebyl příliš schopen racionálně přemýšlet. Toto období bývá
označováno jako puberta 🙂
V 17 letech jsem se, jako spousta z nás, seznámil, v mém případě, se dvěmi firmami,
které se zabývaly Multi-level marketingem (MLM).
Mohl jsem vydělávat spousty peněz, všechno by mě naučili, vlastně byla moje cesta v
jejich firmě určena. V druhé firmě to vypadalo opravdu již nadějně, ale neměl jsem dost
odvahy na to, abych dokázal garantovat 100% funkčnost produktu. Ikdyž jsem se mohl
vést na velké a bezpečné lodi, tak tato loď neměla nic společného s mým nejlepším
vědomím a svědomím, že „toto je ono“. Bylo to nejvíce kvůli tomu, že prodávat lidem
věci, kterým nevěříte na 100% nefunguje a já se této odpovědnosti, prodávání něčeho
čemu sám nevěřím, opravdu bál.
Takže jsem začal přemýšlet co dál. Kde bych mohl uplatnit svoje vize a nápady. Poté
přišla spásná myšlenka. "Nejsem tu od toho, abych z lidí tahal peníze, často pro něco co
vlastně vůbec nepotřebují. Jsem tu proto, abych lidem opravdu pomáhal!" A tak jsem
začal přemýšlet, kde bych asi tak mohl začít. Mám velmi rád oblečení a chtěl jsem
pomáhat lidem.
Takže plán byl jasný. Spojit vydělávání peněz, oblečení a pomáhání lidem. Vizí, v
budoucnu mojí nově vzniklé firmy, bylo dávat z každého prodaného kusu oblečení
peníze na postižené (vím, že to zní jako klišé, ale opravdu jsem to chtěl dělat v rámci
dobré věci, nikoliv si na tom dělat reklamu pro své jméno).
V tuto chvíli začínalo mé první opravdové podnikání. Hledal jsem, jak založit co možná
nejefektivněji e-shop, vybíral dodavatele, udělal jsem si živnostenský list, dělal logo,
hledal co by mohl být můj první produkt a na jaké zákazníky bych se chtěl zaměřit.
Nakonec jsem vybral. Vybral jsem si dodavatele z Itálie, pojmenoval značku LIE, což byla
zkratka za Lost In Eternity- chtěl jsem poukázat na to, jak má spousta lidí pocit, díky
tomu všemu ovlivňování z reklam a filmů, že nevědí kudy kam, mají pocit že jsou na vše
sami a jsou „ztraceni ve věčnosti“ a právě LIE je mělo upozorňovat na to, že to je pouze
lež vytvořená kolem nás. Založil jsem z velké části nastavený e-shop, spojil jsem se s
Miss ČR, která byla velmi ochotná a domluvil se s ní, že vydělané peníze půjdou přes její
agenturu. Poté, co jsem viděl krásně namalovaný obrázek, kde dítě drží tablet a naproti
tomu je hladovějící dítě, byl jsem namotivovaný něco dokázat a šel jsem prodávat.
Ze začátku byly prodeje velmi dobré. Za první týden jsem prodal 8 triček za 650,-.
Samozřejmě tu byly lidé, kteří mi neustále něco rozmlouvali, ale buďto jsem byl já
natolik slepý a nebo oni natolik hluční, že nebylo možné vidět nebo slyšet podstatu
problému, který se později objevil.
Povídal jsem si jednou se super chlapem, se kterým jsme se samozřejmě bavili i o mém
podnikání. Řekl mi větu, podle které se snažím řídit do teď.
Ta věta, bylo spíš čínské přísloví. 🙂
Chceš-li člověka učinit šťastným na jeden den, dej mu rybu.
Chceš-li ho učinit šťastným na celý život, nauč ho rybařit.
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V tu chvíli jsem si uvědomil, jak moc jsem byl slepý. Lidem nepomůžu, pokud jim budu
pomáhat dáváním peněz z prodaného oblečení. I kdybych jim dal půl miliónu, tak za
měsíc, půl rok, rok, 10 let budou mít problémy znovu a těch lidí bude nejspíše ještě víc.
Takže jsem se začal daleko více zajímat o seberozvoj a zlepšení svého života díky
vlastnímu přičinění. Přemýšlel jsem, jak bych mohl lidem pomoci s jejich všedními
problémy, aby se jim pak lépe řešili třeba i ty finanční.
Začal jsem tedy opravdu hodně číst o seberozvoji a o lidech, kteří se vydali touto cestou.
Povídal jsem si s lidmi všech typů, přečetl spousty knížek a došel jsem k závěru, že je v
dnešní době spousta knížek, které Vám řeknou, že pozitivní myšlení stačí na to, aby jste
se stali bohatšími, úspěšnějšími, šťastnějšími ale chce to přece jenom o trošku více, a
proto jste se dostali až sem, aby jste se tu správnou AKCI naučili. 🙂
Možná Vás na tuto stránku dostal Váš kamarád, možná náhodné brouzdání po internetu,
a nebo prostě jenom "náhoda"... říkejte tomu jak chcete, ale JSTE TADY!
Vím, že mým cílem je Vás naučit rybařit. Naučit Vás jak se zachovat v jakých situacích.
Jak lépe vycházet s lidmi ve Vašem okolí. Jak lépe a rychleji pochopit názor ostatních a o
to rychleji jim vysvětlit Váš názor a úhel pohledu. Mým cílem je lidem pomáhat k tomu,
aby se stali většími gentlemany, byly k sobě slušnější a nakonec nás bylo dost na to, aby
jsme mohli pomoci co největšímu počtu lidí společně.
Mně osobně tyto praktiky, které se Vás budu snažit naučit zlepšili život neuvěřitelným
způsobem. Mám otevřenější vztahy v celé svojí rodině, jsem schopen a ochoten lidem
říci, že je mám rád nebo že mě tato věc opravdu mrzí. Předtím jsem lidi okolo sebe prosil
o radu, pomoc... teď se mi nabízejí sami, protože vědí, že můj cíl má smysl a jsem
opravdu lepší osobou. Začal jsem žít lepší a šťasnější život. Né díky kamarádovi vedle
sebe, ale díky sobě. Abych Vám pomohl s touto cestou poznání a seberozvoje, tvořím
produkty, které Vám, jak pevně doufám, budou skvělým průvodcem k lepšímu životu. 🙂
Mým cílem je, aby si každý ať ten nejstarší nebo ten nejmladší odnesl z mých produktů
něco zajímavého do svého života, co v něm přetrvá. Každý v našich produktech může
vidět něco jiného a přesto doufám, že všechny informace Vám budou k užitku.
Předtím jsem byl malý kluk, co se žene za velkým cílem.
Teď jsem velký kluk, co se žene za daleko větším cílem a tím je LEPŠÍ SVĚT A VÁŠ
ŽIVOT.
Jste super! 🙂
Marek Fiala

