
se vám za vaše know-how odmění. A nebojte se, že byste 
jeho šířením o něco přicházeli. Právě naopak, sdílení va-
šich znalostí vám může jedině prospět. Nejen, že si sami 
utřídíte myšlenky, ale přinutí vás to, abyste se do problé-
mu ještě více ponořili. Lidé vás poznají jako experta a 
rádi vás za to odmění nejen zpětnými odkazy. 

A třeba dáte jednoho dne dohromady tolik užitečného ma-
teriálu, že napíšete také knihu nebo eknihu. Nezapomeňte 
mi ji pak poslat, třeba se dohodneme na jejím vydání...
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