
osobní rozvoj

U! nemusím d"lat líbivé v"ci
„Když jsem sháněl materiály 
do knížky o úspěchu, tak jsem 
zjistil, že poctivost nemá vliv 
na úspěch. Není to líbivé, ale je to 
tak. Jsou úspěšní lidé, kteří jsou 
poctiví a jsou úspěšní darebáci,“ 
říká Ivo Toman, jeden z nejlepších 
školitelů v oblastech vedení lidí 
a osobního rozvoje, ale i člověk 
postižený Tourettovým syndromem.

Ivo Toman

On sám úsp!"n# je. Podle jeho definice je 
toti$ úsp!"n# ten, kdo si za%ídí $ivot podle 
sv#ch p%edstav. „Vstávám, v kolik chci, 
vyd!lal jsem dost pen!z, tak$e m&$u i %íkat, 
co chci. Pamatuji si, $e v dobách, kdy jsem 
za'ínal p%edná"et, tak mi ti, co m! platili, 
%ekli, $e to a to u$ necht!jí p%í"t! sly"et. Kdy$ 
mi tohle n!kdo %ekne dnes, je mi to jedno. 
Prost!, kdy$ se ti to nelíbí, "kolit t! nebudu. 
Dokonce ani nejv#znamn!j"í podnikatelé si 
mi nedovolí %íct, co mám a co nemám %íkat. 
Z tohohle pohledu jsem úsp!"n#. Pracuji 
tak, jak chci. A vlastn! u$ nedoká$u rozli"it, 
jestli je to práce nebo zábava. Kdy$ 'tu kni-
hu o osobním rozvoji nebo marketingu, tak 
u$ nedoká$u %íct, jestli ji 'tu proto, $e je to 
m&j koní'ek, nebo $e si z ní m&$u n!co vzít 
pro svou profesi,“ vypo'ítává. 

Existuje i n!jaká definice, podle ní"  
jste neúsp!#n$?

Pokud bych se m!%il finan'n! a cht!l bych 
konkurovat n!jakému miliardá%i, tak to je"t! 
úsp!"n# nejsem. Zále$í, jak se na to díváte. 

Moje "vagrová je zdravotní sestra 
v lé'ebn! dlouhodob! nemocn#ch. Kdy$ 
pom&$e dvaceti lidem od posledního utrpení, 
je úsp!"ná? Já myslím, $e ano. 

Definic úsp!chu je mnoho. T%eba ox-
fordsk# v#kladov# slovník %íká, $e úsp!ch 
je dosa$ení naplánovaného cíle. S tím  
moc nesouhlasím. 

Proto$e m&$ete b#t úsp!"n# i bez 
plánování. Náhodou se na vás usm!je 
"t!stí. Jana (tefánková "la po ulici a najed-
nou ji oslovil cizí 'lov!k, jestli nechce n!co 
nafotit. A prásk ho, najednou se stala model- 
kou a playmate. To asi nebylo plánované. 

%íkal jste, "e u" si nemusíte nechat 
od nikoho nic diktovat. Na druhou stranu 
nasloucháte lidem, nebo u" se dostáváte 
do fáze, "e v#echno víte nejlépe?

Moje $ena %íká, $e nenaslouchám, ale já 
se sna$ím (smích). Myslím si, $e v oblasti  
osobního rozvoje jsem opravdu dobr#, tak$e 
kolikrát jsem i arogantní. Na druhou stranu 
se v práci obklopuji mlad#mi lidmi. Zrovna 
te) jsme p%ijali jedenadvacetiletého hocha 
na online marketing. *lov!ku, kter# je mou 
pravou rukou, je t%icet t%i. Sv#m koleg&m 
jednozna'n! naslouchám. 

Víte, vyrostl jsem na jedné obrazovce, 
která m!la dva 'eské a dva polské programy, 
s tím, co mají k dispozici dne"ní mladí, se to 
v&bec nedá srovnat. 

Kde jste vyr&stal? 
Ve vesnici Stonava u polsk#ch hranic blíz-

ko Karviné. Je to poznat. Mám, jak se %íká, 
krátk# zobak. Zrovna v'era jsem pou$il 
slovo flajstr a nikdo nev!d!l, co tím myslím. 
Flajstr je náplast.

Jaké máte vzd!lání?
V sou'asné dob! se m&$u chlubit, $e mám 

zahrani'ní vzd!lání, proto$e jsem studoval 
na Slovensku d%eva%skou "kolu ve Zvolenu 
se specializací na nábytek. Tehdy to byla 
snad jediná "kola v *eskoslovensku. 

Co máte dnes spole'ného s nábytkem?

Text  Filip Luke!  /  Foto  archiv Ivo Tomana
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Nic. Ale m!l jsem. Myslel jsem si, "e budu 
nejlep#í nábytká$ na sv!t!. To bylo je#t! 
v dob!, kdy jsem "il v domn!ní, "e nábytku 
rozumím. Realita m! vyvedla z omylu. Byl 
jsem velmi #patn%. 

V Haví$ov! jsem zprivatizoval jednu ma-
lou stolárnu, na dluh a je#t! jako fyzická 
osoba. To byla velká chyba. M!l jsem zalo"it 
spole&nost s ru&ením omezen%m. Neda$ilo se 
mi, tak"e jsem nesplácel úv!r. Nakonec jsem 
skon&il s dluhem t$i miliony korun u státu, 
ze kterého penále ud!lalo p!t milión'. V#e 
jsem pak splatil. Byl jsem velk% sponzor 
na#eho státu. 

Pak m! oslovil jeden znám%, jestli nech-
ci zkusit p$ím% prodej. To se mi zalíbilo, 
proto"e se mi za&alo da$it. 

Co jste prodával?
Nejd$ív finan&ní produkty a potom potra-

vinové dopl(ky. Pak jsem zalo"il vlastní fir-
mu. )kolil jsem a pro lidi to bylo motiva&ní. 
*íkali si, "e kdy" m'"u b%t úsp!#n% já 
i s tiky, které mám kv'li Tourettov! syndro-
mu, doká"e to ka"d%. 

Za&al jsem si #kolení nahrávat, vydával 
jsem nahrávky a potom i kní"ky. To byl 
za&átek úsp!chu.

V !em vám Tourett"v syndrom zne- 
p#íjem$uje %ivot?

Je to vrozená choroba, která se za&ne 
projevovat s prvními stresy, tedy v období, 
kdy d!ti nastupují do #koly. 

Tourett'v syndrom mi nap$íklad brání 
i v soust$ed!ní. N!co &tu, hlava mi sama 
cukne do strany a znovu hledám místo, kde 
jsem p$estal. 

Esoterici $íkají, "e jsem úsp!#n% práv! 
díky tomu, "e mám Tourett'v syndrom. To 
je podle mne hloupost. Jsem úsp!#n% na- 
vzdory tomu. Mám velkou vnit$ní motivaci.

Které období pro vás bylo obzvlá- 
&'e t(%ké?

Kdy" jsem p$i#el do v!ku, kdy se kluci 
za&ínají zajímat o holky. Puberta byla hod- 
n! t!"ká.

Jste velmi v)#e!n). Absolvoval jste 
v tomto sm(ru n(jaké &kolení?

Samoz$ejm!. Kdy" jsem d!lal multi-
level marketing, hlavn! finan&nictví.  Ono 
je to takové neoblíbené, spousta lidí $ekne, 
já bych to ned!lal. Ale proto"e je to tak  
neoblíbené, dostanete v%borné #kolení, 
abyste usp!li. 

Pak jsem #kolení d!lal sám. A abych 
usp!l v tom lidském stádu, musel jsem se 
sna"it b%t lep#í ne" ti normální, proto"e 
mám ty tiky. Pracuji na sob! po$ád, sna"ím 
se trénovat a vzd!lávat. 

Jak vypadá vá& b(%n) den?
Vstávám okolo deváté, jsem no&ní pták. 

Bu+ pracuji doma, nebo jdu do kancelá$e. 
Nejd$ív vy$ídím to, co musím, a pak d!lám 
na dlouhodob%ch v!cech. Na tom, co mi 
p$inese peníze. 

Na napsání kní"ky je pot$eba hodn! 
&asu. P$ipravuji nové #kolení, na kterém 
d!lám u" od prosince.  S man"elkou 
hodn! cestujeme. Nepracuji v kuse. Rád 
se podívám na n!jak% dobr% film, sleduji 

fotbal, basketbal. Z kancelá$e dom' jdu 
okolo #esté. To mám takov% útlum, ale 
t$eba kolem osmé jdu pracovat znovu. Mi-
luji víkendy. To mi nikdo nevolá a mám klid 
na práci. 

” Esoterici !íkají, "e jsem úsp#$n% práv# díky tomu,  
"e mám Tourett&v syndrom. To je podle mne 
hloupost. Jsem úsp#$n% navzdory tomu.  
Mám velkou vnit!ní motivaci.

S man%elkou. Nejvíce pen(z vyd(lal díky spole!nému nápadu, Revolu!ní angli!tin(. 
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Co vás vlastn! "iví?
Úpln! nejv!t"í sumu jsem vyd!lal 

na Revolu#ní angli#tin!, kterou jsme vy-
mysleli spolu s man$elkou. Ta metoda je 
zalo$ená na doslovn%ch p&ekladech, které 
je pot&eba n!jak ukotvit v hlav!. To se d!lá 
tak, $e si nahrávku prost! pustíte t&eba 
místo n!jaké hudby v pozadí. Tak$e tu 
angli#tinu dostanete do hlavy, ani$ byste 
m!l pocit toho hnusného u#ení. 

Moje $ena je génius na jazyky. P&i"li 
jsme s tím v roce 2004. Zalepilo to v"echny 
mé dluhy, které jsem do té doby pomalu 
splácel. Po ur#ité dob! se ale samoz&ejm! 
p&estala prodávat tak jako na za#átku. 
Byly doby, kdy se jí prodalo 80 kus' denn!, 
dnes jsou to dv!, t&i. To je, jako kdy$ kom-
bajn sklidí brambory z pole. Tu nejv!t"í 
úrodu u$ máme za sebou, te( u$ jen 
chodíme a sbíráme jednotlivé brambory. 

V roce 2007 jsem na popud man$elky 
rozjel novou kariéru a za#al "kolit 
v oblastech vedení lidí a osobního rozvoje. 
Z toho také vznikly kní$ky. Za t!ch pár let 
jsem si vydobyl pozici celkem úsp!"ného 
"kolitele, v )esku asi i nejdra$"ího. 

Na základ! vlastní zku#enosti jste 
napsal knihu Abs$ák, ve které radíte, 
jak p%estat kou%it. Kolik cigaret denn!  
jste kou%il?

Ze za#átku to bylo mén! ne$ krabi#ka. 
Pak jsem se ut!"oval tím, $e je to krabi#ka, 
a p&itom u$ to bylo víc. Závislost pros- 
t! roste. Zajímavé je, $e jsem za#al kou&it 
a$ ve dvaceti letech. Do té doby jsem byl 
velk% odp'rce kou&ení. Kdy$ si otec doma 
zapálil, tak jsem demonstrativn! odcházel 
a t&ískal dve&mi. Bez m!síce jsem kou&il  
26 let. Je to rok, co jsem p&estal. V Abs*áku 
jsem popsal postup, jak to ud!lat, kdy$ 
chcete p&estat kou&it. 

P%estal jste ze dne na den?
Ano. D&ív jsem zkou"el p&estat 

i postupn!, ale to nefunguje. Zajímavé je, 

$e n!kte&í léka&i to doporu#ují, ale je to pi-
tomost. Pouze ubíráte z toho, po #em vlast- 
n! tou$íte. 

Jde o to p&iznat si, $e jste na n!#em 
závislí. Kdy$ jsem se nad tím za#al zam%"let, 
do"lo mi, $e chemická závislost na nikotinu 
je stra"n! slabá. Hor"í je ta psychická. 
Ku&ák jde spát, celou noc nebude kou&it a je 
v pohod!, ale &ekn!te mu, $e te( dv! hodiny 
poletí letadlem a nebude si moct zapálit, to 
si dá rychle dv! cigarety za sebou. 

Kdy$ se nad tím #lov!k zamyslí, pokud 
p&e$ijete první dva dny nekou&ení, pak u$ je 
to jen problém, kter% máte ve své hlav!.

Obe#el jste se i bez náhradních zdro- 
j& nikotinu?

To je práv! ten problém, elektronické cig-
arety, nikotinové náplasti… Vy nesmíte dál 
dávat t!lu nikotin, vy to musíte utnout. 

Na Facebooku jsem oslovil lidi, aby mi 
posílali své p&íb!hy o tom, jak p&estávali 
kou&it a zjistil jsem, $e my ku&áci si po&ád 
l$eme, nedoká$eme si p&iznat, $e jsme 
závislí. I kdy$ u$ rok nekou&ím, jsem stále 
ku&ák, abstinující ku&ák. M'j bratr p&estal 

p&ed dvaceti lety pít, ale po&ád je alkoholik, 
i kdy$ si nedá skleni#ku ani na narozeniny. 
Poda&ilo se mu n!co obdivuhodného, proto$e 
on je horník. A mezi horníky je snad jedin%, 
kdo nepije, a to s nimi chodí do hospody. 

Jste autorem n!kolika úsp!#n'ch knih, 
zbohatl jste ve (ty%iceti letech, dnes 
je vám (ty%icet sedm. Pro( to trvalo  
tak dlouho? 

M'j problém byl, $e jsem m!l sní$ené 
sebev!domí kv'li své nemoci. Pak jsem 
za#al d!lat nábytek a z toho jsem m!l dluhy, 
které jsem splácel deset let. Ka$d% m!síc 
jsem musel vyd!lat 62 tisíc, vrátit je zpátky 
a pak si koupit rohlík. V ten moment, kdy 
jsem v"echno splatil, p&i"lo finan#n! nejlep"í 
období, kdy jsem vyd!lával miliony m!sí#n!.

Myslíte, "e byste v tom stresovém období, 
o kterém mluvíte, dokázal p%estat kou%it?

Myslím, $e bych to dokázal, ale nem!l 
jsem na to my"lenky. A samoz&ejm! jsem 
si lhal, $e jsem ve stresu a pot&ebuji to. 
Také jsem se dozv!d!l, $e mám Tourett'v 
syndrom. Bylo to hodn! pozd!, do té doby 

osobní rozvoj

P%i práci. Ivo Toman je tvrd' nejen na své klienty, ale p%edev#ím sám na sebe.
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jsem si myslel, !e jsem vadn". P#ed pár lety 
mi volala $vagrová, abych si pustil televizi, 
dávali tam dokument o lidech s tímto syn-
dromem. Pak jsem si to na$el na internetu 
a stra$n% jsem se opil. 

Byl to pro m% vlastn% rozsudek. Po#ád 
jsem !il ve ví#e, !e ta nemoc, kterou mám, 
je n%jak lé&itelná, dal jsem dva miliony ko-
run r'zn"m lé&itel'm, zkou$el jsem v$echno 
mo!né a te( jsem se dozv%d%l, !e je to 
nelé&itelné. S pomocí medikament' se mo-
hou pouze zmír)ovat p#íznaky. 

Vy ty léky u!íváte?
Ne. *ivím se hlavou a pot#ebuji myslet. 

Znám n%kolik lidí, kte#í u!ívají antidepre-
siva, pomáhá jim to, n%které nerozeznáte 
od zdrav"ch, ale jsou otup%lí. 

Je"t# se vra$me k té manipulaci, kterou 
se zab%váte. Kdy! k vám p&ijde 'lov#k, 
kter% se dozv#d#l o zázra'ném "kolení, 
po kterém okam!it# se!ene lukrativní 
zam#stnání, je u vás dob&e? Jací lidé 
za vámi v(bec chodí?

Lidé, co shán%jí práci, na má $kolení 
nechodí. První filtr jsou peníze. Jsem dost 
drah". Denní $kolení stojí deset tisíc korun, 
hodinová konzultace $est. Ty konzultace 
nemám moc rád, proto jsou tak drahé. Kdy! 
po mn% chce firma motiva&ní p#edná$ku, 
hodina stojí $edesát tisíc. Oslovují m% firmy 
nebo jednotlivci, kte#í mají velkou vnit#ní mo-
tivaci a cht%jí b"t je$t% úsp%$n%j$í. U! pat#í 
mezi dejme tomu dvacet procent nejlépe 
vyd%lávajících, ale po#ád nejsou spokojení. 

Motivace je druh nespokojenosti. N%kte#í 
lidé si myslí, !e sm%#ujeme k n%jaké nirván%, 
kde najdeme v%&né $t%stí, ale to je utopie. 
Nirvána neexistuje. 

V%#ím, !e i Buddha nebo Je!í$, kdy! 
$lápl bosou nohou na ostr" kámen, v tu  
chvíli nebyl $+astn". ,t%stí je stav mysli, kter" 
se hodn% podobá v"voji kurzu akcií. A kdy! 
akcie stoupají, pocit $t%stí se zvy$uje. ,t%stí 
se dá zvy$ovat pen%zi, ale ne moc.

Nakonec zále!í jen va$em postoji 
k !ivotu, jestli se na v%ci díváte pozitivn%, 
nebo negativn%. Tím manipulujeme sebe, ale 
samoz#ejm% m'!eme manipulovat i druhé. 

Nemáte pocit, !e slovo manipulace má 
docela hanliv% v%znam?

Má. Ale na druhou stranu, kdy! d%tem 
ve&er #eknete, m%ly byste jít spát a ony 
odpov%dí, !e cht%jí b"t je$t% p%t minut 
vzh'ru, dovolíte jim to pod podmínkou, !e 
budou hodné. A to je oboustranná manipu-
lace. Je to obchod – n%co za n%co. 

Kdy! chcete po partnerce nebo partnero-
vi, aby pro vás n%co ud%lali, také jimi ma-
nipulujete. *eny s námi manipulují i sexem. 
Kdy! chci prodat kní!ku, musím zmanipu-
lovat hodn% &tená#', aby si ji koupili. Kdy! 
zaplatíte za n%koho útratu v hospod%, tak si 
ho vlastn% zavazujete. Dneska platím já a ty 
pro m% n%co ud%lej, nebo já to zaplatím a ty 
o mn% hezky pi$. Není to tak?

Tak!e dneska platím já.
(smích) Pojem manipulace je nelíbiv". Syn-
onyma jako ovliv)ování nebo motivace jsou 
líbivá, ale já ned%lám líbivé v%ci. To je v"ho-
da, !e te( u! nemusím d%lat líbivé v%ci. 

Mluvil jste o pocitu "t#stí. Co vám ho 
zvy"uje anebo sni!uje?

Máme dvacet p%t tisíc my$lenek denn%, to 
znamená, !e jedna my$lenka vychází zhruba 
na necelé dv% sekundy. Kdy! se doká!eme 
na n%co soust#edit a ztratíme pojem o &ase, 
jsme v takzvaném stavu proud%ní a to vás 
&iní $+astn"m. To jsou ty chvíle, kdy vás 
t#eba nebaví se u&it a najednou vás n%co 
zaujme, za!erete se do toho a ub%hne de-
set minut. Tak!e jsem-li ve stavu proud%ní, 
jsem $+astn%j$í. Kdy! doká!u cel" den pra-
covat na n%&em, co m% vzru$uje a baví, jsem 
$+astn". P#i vzpomínce na n%co $patného 
jsem chvíli ne$+astn". S my$lenkami m'!ete 
manipulovat, tak!e manipulace je i dobrá. 

VIZITKA 

y��Ivo Toman je marketingov% odborník a "kolitel osobního rozvoje 
a motivace. Autor devíti knih, 'ty& video"kolení a p#ti motiva'ních 
audio CD na téma osobní rozvoj a motivace.

y�Narodil se 23. 2. 1966 ve Fr%dku-Místku. 

y��Po roce 1989 za'al podnikat ve v%rob# nábytku. V podnikání se mu 
ale neda&ilo a jeho dluhy se vy"plhaly na 5 milión( K'. Aby se zbavil 
dluh(, za'al Ivo Toman s p&ím%m prodejem v multilevel marketingu. 

y��V roce 2003 za'al s man!elkou Martinou Králí'kovou vyvíjet novou 
metodu v%uky cizího jazyka a jeho spole'nost  TAXUS uvedla na trh 
audio CD Revolu'ní angli'tina (více na www.anglictinaprosamouky.cz). 

y��V roce 2008 byl Ivo Toman za&azen do Almanachu 1000 Leaders of the 
Czech Republic.

y��Tého! roku vy"la kniha Úsp#"ná sebemanipulace, dále v 2009 Debor-
delizace hlavy, o rok pozd#ji Motivace zven'í je jako smrad a poté 
v 2011 vy"la jeho kniha Ivo Toman O úsp#chu. 
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