
• Jan Mühlfeit

• 22 let Microsoft, 15 let ve vedení,naposledy Chairman Europe

• Přednášky : Harvard, INSEAD, Cambridge, Imperial College

• Koučing/semináře: manažeři, sportovci, umělci, modelky/Miss ČR 

• Školím : Firmy, organizace a jednotlivce po celém světě

• Poradce: WEF, OECD, EK, Atlantic Bridge

• Rozhovory: CNN, Bloomberg, CNBC, New York Times,

Washington Post, La Tribune, WSJ

• Spoluautor a moderátor pořadu ČT “Skrytý potenciál“

• Pořad na rádiu ZET „Myšlení 1. ligy“

• Sloupek na Huffington  Post

• Autor knihy:Pozitivní leadership H1/2016 Velká Británie



4 zásadní chyby, které lidé, organizace i státy 
dělají a tím pádem nevyužijí svůj potenciál.

1. Snaží se zlepšovat slabiny a nesoustředí se na silné stránky

2. Formulují nejdříve plán (co a jak) budou dělat místo toho, aby si 
položili otázku o jejich poslání na světě (proč)

3. Snaží se řídit čas místo toho, aby řídili svoji energii

4. Soustředí se prvně na úspěch místo toho, aby proživali štěstí již na 
svoji cestě  za úspěchem



Sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná najdou tě.
Opravdu ? 



Dělání

Výsledky

Sebedůvěra

Myšlení

Pokud se budete více věnovat vašim slabinám,
ztrácíte dlouhodbě vaši sebedůvěru.

Myšlení extraligy
Člověk se stává tím o čem přemýšlí



Šampióni se prosadí díky svým silným stránkám a ne 
tím že zlepšují svoje slabiny

OD TALENTU K SILNÝM STRÁNKÁM

S = T x I



Příběh malého králíčka



Buď více tím, kým jsi!
www.strengthsfinder.com



Motivace/Plán vs.  Inspirace/Poslání/Smysl



Leadership/Vize/Autentičnost

https://www.youtube.com/watch?v=atb6sdroqjw



Osobní mise/Proč

Hledání mého Proč/Smyslu? - Osobní vyjímečnost



Moje poslání: Odemykání lidského potenciálu.



Energie vs. Čas
Jsme tím co děláme opakovaně.

• Fyzická ( strava, pohyb, spánek)
• Emocionální (jak se cítíme, motivace/inspirace)
• Mentální ( soustředění se/pozornost) 
• Spirituální (osobní mise-proč)



Dá se za peníze koupit štěstí?

Sláva

Štěstí

Bohatství
Štestí je potěšení, které pociťujeme při naplňování našeho potenciálu.



Krysí závod Štěstí

Nihilism Hedonism

V kterém kvadrantu trávíte nejvíce času?

From Happier, Tal Ben-Shahar
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Štěstí, Archetypy a Osobní vyjímečnost

• Zaměření jen na budoucnost
• Budu štastný, až...až…až
• Zaměření na uznání a odměny, peníze
• Jedině dobré známky

• Vzdal se štěstí
• Nemyslí, že život má smysl
• Příklon k minulým selháním
• V současné době je nešťastný a nečeká zlepšení

• Zaměření současnost a budoucnost 
• Mohu být nyní i v budoucnu šťastný
• Užívá si cestu směrem k hodnotnému cíli
• Miluji to co dělám
• Práce má oba současný a budoucí přínos

• Zaměřen na současnost 

• Má rád potěšení, vyhýbá se bolesti

• Cítí se dobře teď, nestará se o budoucnost
• Chybí mu dlouhodobé cíle a výzvy



CEO     Chief Executive Officer

CEO Chief Enthusiasm Officer

Enthusiasm Energy   Inspiration 

EI Emotional Intelligence 



Moje motto : “ Svět je plný kopií, ale ….”

jan@muhlfeit.COM
Twitter : @janmuhlfeit
linkedin.com/in/muhlfeit
janmuhlfeit.com
Facebook : Jan Mühlfeit 


