
SANDLEROVO
PRAVIDLO â. 1

MUSÍTE SE NAUâIT
PROHRÁVAT I VYHRÁVAT

Pfii‰li jste nûkdy o prodej – a pociÈovali jste to jako osobní neúspûch?

� Neuspût je v pofiádku.

� Vy jako ãlovûk nemáte neúspûch.

� Existuje va‰e SKUTEâNÉ já – ve srovnání s va‰í ROLÍ.

Neúspûch je souãástí lidského bytí. KaÏd˘ v nûãem neuspûje. Lidé, kte-
fií toho dosahují hodnû, neuspûjí v mnoha vûcech.

MÛÏete si vybrat, Ïe neúspûchy budete povaÏovat za negativní
zku‰enosti – poráÏky, ztráty, pfiekáÏky. Nebo si mÛÏete zvolit, Ïe ne-
úspûchy budete povaÏovat za pozitivní zku‰enosti – pfiíleÏitosti nauãit
se, co nedûlat, co se musí zmûnit a co se musí napravit. Neúspûch mÛ-
Ïe vá‰ úspûch urychlit ..., ale jedinû tehdy, kdyÏ vynaloÏíte ãas na od-
vození jasného pouãení ze sv˘ch neúspûchÛ a pak ho aplikujete na své
dal‰í úsilí. 

Uznání neúspûchu jako potenciální
pozitivní zku‰enosti vám poskytne no-
vou svobodu – svobodu pokusit se o no-
vé vûci, b˘t tvofiivûj‰í a roz‰ífiit svou po-
hodlnou zónu. Pokud nedosáhnete
v˘sledkÛ, o které se snaÏíte, zeptejte se
sami sebe – „Co jsem se z toho nauãil?“.
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Buď se rozhodnete, 
že se něco naučíte 

ze zkušenosti
s neúspěchem – nebo se
rozhodnete, že ze svých
chyb neodvodíte vůbec

žádné poučení.
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Samozfiejmû, pfiijmout tuto koncepci racionálnû je jedna vûc. Zab˘-
vat se neúspûchem emocionálnû je úplnû jiná vûc. NeÏ budete schopni
pouãit se z neúspûchÛ, musíte se nauãit neuspût. A abyste tak uãinili,
musíte neúspûch pochopit a podívat se na nûj ze v‰ech úhlÛ pohledu.

VA·E SKUTEâNÉ JÁ VE SROVNÁNÍ S VA·Í ROLÍ

Pokud neuspûjete v dosaÏení nûãeho, NEJSTE neúspû‰n˘ ãlovûk. Vy –
ãlovûk s vlastní hodnotou – jste neselhal. Namísto toho to byla va‰e
snaha – vá‰ akãní plán, strategie nebo metoda –, které neuspûly. Je roz-
díl mezi va‰ím SKUTEâN¯M já a va‰í ROLÍ.

Va‰e SKUTEâNÉ já je vymezené va‰í vlastní identitou ... va‰ím
smyslem pro vlastní hodnotu.

Va‰e ROLE je vymezena tím, jak ji pfiedvádíte – jako bratr, sestra,
Ïivotní partner, rodiã, trenér malé baseballové ligy (pozn. pfiekl.: tj. li-
gy pro chlapce od 8 do 12 let) nebo prodejce.

Napfiíklad nemusíte b˘t mimofiádnû zku‰en˘ trenér malé basebal-
lové ligy, to v‰ak nesniÏuje va‰i vlastní hodnotu – va‰e SKUTEâNÉ já.
To pouze znamená, Ïe existuje prostor pro zlep‰ení v dovednostech
trénovat malou baseballovou ligu.

TotéÏ platí pro va‰i roli prodejce. S nûkter˘mi lidmi neuspûjete pfii
sjednání schÛzek. S jin˘mi neuspûjete v uzavírání prodeje. Neúspûch
není odrazem va‰eho SKUTEâNÉHO já, pouze va‰í ROLE. Tyto „ne-
úspûchy“ nejsou nic víc neÏ náznak, Ïe ve va‰ich „dovednostech pro-
dejce“ existuje prostor pro zlep‰ení.

Musíte se nauãit nebrat si neúspûchy v roli osobnû. Neúspû‰ná sna-
ha o dohodnutí schÛzky nebo uzavfiení prodeje je pouze tím, ãím je –
neúspû‰nou snahou. Nemá co dûlat s va‰í osobní hodnotou. Va‰e osob-
ní hodnota je stále nedotãena!

Existuje-li nûjaké pouãení, které byste mohli odvodit z neúspû‰né
snahy, zjistûte jej a uplatnûte na dal‰í snahy. Konec pfiíbûhu!

Sandlerova® pravidla
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Budete vûdût, kdy jste se nauãili neuspût zpÛsobem, kter˘ podpo-
ruje vítûzství – na rozdíl od neúspûchu, kter˘ si berete osobnû – neboÈ
zaãnete pfiem˘‰let o „neúspûchu“ odli‰n˘m zpÛsobem. Jakmile se zaã-
nete tû‰it na pouãení z „neúspûchu“, jelikoÏ víte, Ïe toto pouãení vás
povede k budoucím „v˘hrám“, budete na správné cestû.

Pravidlo ã. 1
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