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1. kapitola: Můj příběh 
 

Když mi bylo 15 let, tak jsem se chtěl stát barmanem. Byl jsem tehdy 

uchvácený filmem Koktejl s Tomem Cruisem v hlavní roli, kde hrál postavu Briana 

Flanagana. Brian snil o skvěle placeném zaměstnání a všude ho odmítali. Nakonec 

skončil v baru u svého strýce, kde snil o tom, že si otevře vlastní bar. Jeho prohra 

se tak stala úspěchem.  

Tehdy jsem viděl ty skvělé triky za barem, Brian tam měl velký úspěch, byl 

obletovaný a žádaný. Pro puberťáka sen snů. To, co jsem se od Briana však naučil 

bylo, že si stanovil svůj plán a cíl. Za tím cílem potom navzdory všemu šel. A tím to 

vlastně všechno u mě taky začalo. Můj první životní cíl byl stanoven. A když jsem ho 

dosáhnul, tak jsem plánoval a stavěl další cíle. Vždy jsem všeho dosáhnul, 

protože jsem se nikdy nevzdal.  

 

„Člověk skutečně prohraje až ve chvíli, kdy se doopravdy vzdá.“ 

 

Zažil jsem mnoho pádů a neúspěchů. Jako každý člověk na této planetě. 

Vždy, když se mi něco nedařilo, tak jsem si vzpomněl, jak jsem se učil chodit. 

Spadnul jsem? Mockrát. Vždy jsem se však přes všechnu tu bolest musel zvednout a 

zkoušel jsem to dál. Někdy mě povzbudila máma a jindy jsem si musel dodat vnitřní 

sílu sám. A víte co? Chodím. A skutečně jsem se to naučil skrz pády. Co Vy? Jste 

na tom stejně? 

 

„Kdo chce hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody.“ 

 

Cestou ke štěstí mě provázely vždy moje 3 kouzelné věty a taky moje 2 životní 

motta, o které se nyní s Vámi rád podělím.  

Vždy jsem našel způsob, jak svého cíle dosáhnout. Můžete se to lehce naučit i Vy.  

Moje hlavní životní motto mě naučilo neočekávat jiný výsledek, pokud dělám dokola 

stále to samé. Vždy je potřeba udělat něco jinak, aby pád nebyl pádem, ale 

růstem. A z toho pokaždé vyplynulo, že se mi otevřeli nové možnosti a vzniklo tak 

moje druhé motto. 

 

Moje první motto je: „Pokud nic nezměníš, tak se nic nezmění.“                                  

Moje druhé motto je: „Změna je klíč, který Ti otevře všechny dveře.“ 
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2. kapitola: Koučink a proměny 
 

Víte, kdo byl v minulém století zaměstnáním kouč? Vozka to byl. Dnes by se 

řeklo taxikář. Lidé si počkali na kočár a kouč dostal klienta z bodu A do bodu B. Tedy 

do jeho cíle, což je i dnes hlavní náplní koučů. Z tohoto zaměstnání vznikl dnešní 

moderní kouč, obvykle zaměřený na sport. A později už i ten, kterého znáte dnes.  

• Kouč je člověk, jenž otázkami vede svého klienta do cíle, který si přeje 

klient dosáhnout.  

• Kouč pouze v průběhu rozhovoru zajišťuje, aby cíl byl reálný a klient 

nesešel z cesty. 

• Kouč neradí, kouč se zaměřuje na osobní (profesní) rozvoj klienta.  

V čem spočívá kouzlo proměny díky koučinku? V tom, že kouč v rozhovoru 

vnímá klienta. Dalo by se říct, že z jeho slov čte mapu, kterou má klient ve své 

hlavě. Díky tomu kouč dříve či později uvidí cíl a také překážky, které klientovi brání 

v dosažení a splnění jeho cíle. Kouč naštěstí ovládá techniky rozvoje osobnosti, 

tak jako pedagog umí učit. Díky této své schopnosti a dovednosti klienta nasměřuje 

správnými otázkami na cíl, kterého chce klient dosáhnout.  

 

Klient si svůj cíl vždy určuje sám. Kouč plně respektuje klienta a jeho přání.   
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3. kapitola: První kouzelná věta 
 

Tato první kouzelná věta slouží pro přijmutí situace. Mnoho dospělých lidí 

se v určitých situacích chová stále jako malé dítě. Je to proto, že jim rodiče neřekli, 

jak se mají zachovat a co udělat. V momentě, kdy máte nějaké přání, touhu, potřebu, 

ale v reálném životě se nenaplňuje nebo ji nemůžete dosáhnout, tak spustíte takové 

chování, které vám kdysi zafungovalo –> regrese do dětství. 

Spustíte pláč, vztekáte se, úpěnlivě prosíte, žadoníte a nebo se zlobíte, 

hudrujete. Každý člověk použije právě tu techniku, která mu v dětství na rodiče či 

sourozence zabrala. Nu přeci chcete dosáhnout svého a v dětství tohle fungovalo, 

tak proč by to nemělo fungovat dnes, když jste dospělý, že? Dospělý svět je však 

trošku jiný. V něm byste měl/a znát a ovládat sám sebe. Rozdíl mezi dítětem a 

dospělou bytostí je právě v tom, že umíte používat nástroje a plně je ovládáte. A 

to platí nejen pro motorickou koordinaci a uchopovací pohyby, ale také pro vaše 

myšlenky a emoce. 

Staňte se dospělým člověkem a buďte jím v každé životní situaci. V momentě 

kdy zjistíte, že vás něco frustruje či emocionálně rozhazuje, tak si řekněte kouzelnou 

větu, která zní: 

 

 „Vyrovnávám se s tím.“ 

 

Je možné tuto větu říci i jinému člověku, aby v dané situaci dospěl. Stačí mu 

říct: „Vyrovnej se s tím.“ Od té chvíle už také bude vědět, jak má v podobné situaci 

reagovat. Velice často tuto kouzelnou větu říkám lidem ve svém okolí a svým 

klientům. Je to zásadní věta pro jejich duševní růst. Bez váhání ji použijte i Vy. 

Lidé ve vašem okolí se tak promění z dospělých lidí s dětskými reakcemi na 

skutečně dospělé lidi s dospělými reakcemi. 

Tuto větu by měli rodiče říkat, v rámci výchovy, i svým dětem. Když dítě 

nezíská to, co chce a spustí nějakou emocionální reakci (škemrání, pláč, vřískot, 

dupot….), tak rodič se snaží uklidnit své dítě prohlášením, že: 

• „nemám peníze“ (obvykle je to milosrdná lež, která vytváří v mentálním 

nastavení finanční bloky a často způsobuje v dospělosti nekontrolovatelné 

utrácení a tím pádem i stav být věčně bez peněz)  

• „nedostaneš to, protože jsem to řekl/a“ (slova řečená z pozice své moci, což 

například vytváří buď submisivní přístup k životu v dospělosti nebo naopak 

agresivní chování a taky vzdor – záleží na typu povahy dítěte) 

• „nezlob“ (dítě fixuje, že když si něco přeje, tak zlobí a kdo zlobí není milován) 

• či ještě hůře „neotravuj furt“ (snižuje dítěti sebevědomí) 

• „jestli nepřestaneš, tak ti nařežu“ (takhle se třeba učí, že šikanou se dá mnoho 

získat) 
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Takových příkladů existuje mnoho. Vybral jsem jich jenom pár na ukázku. Vy 

sami dobře víte, co používáte za slova. Jenom trošku se zamyslete, jak to mění 

psychiku dítěte.  

 

Pokud dítě vytrvá a rodič přestane situaci zvládat, tak dítě dosáhne svého. Malý 

človíček se tak právě naučil, že vztekáním či pláčem dosáhne vždy svého cíle. A 

přitom stačilo říct kouzelnou větu: „Vyrovnej se s tím.“ 

 

V dospělosti by díky ní Vaše dítě umělo ovládat samo sebe a nespouštěly by se 

ty dětské reakce. V klidu a míru je dospělý člověk vždy schopen najít vhodné řešení. 

Může tím být například laskavé a současně asertivní chování.  

 

 

 

Buďte dospělí, vyrovnaní a plně ovládejte sami sebe. 

 

Tam, kde Vás to rodiče nenaučili, tak se to doučte.  
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4. kapitola: Druhá kouzelná věta 
 

Druhá kouzelná věta funguje skvěle na zvednutí sebevědomí. Pomocí ní se 

zvýší Vaše jistota, zmizí obava a strach z toho, co si o Vás pomyslí druzí lidé. 

Současně je její účelem, abyste nepřebírali zodpovědnost druhých lidí na sebe. Tuto 

větu si říkáte v duchu. Sami sobě. 

 

 

 

 

 

„Je to jeho úkol se s tím vyrovnat.“  

nebo 

„Je to její úkol se s tím vyrovnat.“ 

 

 

Když očekáváte nějakou negativní reakci na svoji prosbu, námitku, kritiku a 

máte obavu, jak to druhý přijme, tak přebíráte jeho/její zodpovědnost na sebe. 
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Úkolem toho, komu svá slova říkáte je respektovat a tolerovat Vaše rozhodnutí a 

potřeby. V případě, že to neumí, tak spouští své dětské reakce (vztek nebo pláč 

apod.), z kterých má mnoho lidí obavu. Taky se rád vyhnu nepříjemným jednáním a 

konfliktům. Jenže jinak to nejde. Je potřeba nastavit lidem správné zrcadlo.  

 

Tato druhá kouzelná věta Vás vnitřně uklidní, uvolní a dovolí Vám ovládat sám 

sebe. V případě, že si ji řeknete a Váš protějšek se nechová dospěle, tak mu řekněte 

tu první kouzelnou větu. Nezapomeňte, že v těchto situacích je velice důležitá 

intonace Vašeho hlasu. Tón, by měl být klidný, mírný a vyrovnaný. Řeknete-li ji 

pohrdavě nebo povýšeně, tak Vás lidé budou vnímat jako arogantní. 
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5. kapitola: Třetí kouzelná věta 
 

 Víte, proč některé věci vůbec nezačnete? Protože máte strach, jak dopadnou. 

Což když to skončí špatně? Co když to nezvládnu? Co když . . . 

 

„No a co?“ 

 

No a nic. Když něco špatně dopadne, tak to neznamená, že to je špatně. 

Úspěšný člověk si totiž nikdy nic neklade za vinu. Ví, že všechno je cesta k úspěchu. 

Když se něco nepodaří, tak je to jen krok v učení. Tomáš Alva Edison říkal: „Objevil 

jsem 10.000 způsobů, jak nevyrobit žárovku. A potom jsem objevil jeden způsob, jak 

ji vyrobit lze.“ 

Tato kouzelná věta snižuje důležitost cíle. Ve chvíli, pokud je cíl méně 

důležitý, tak vypínáte své negativní emoce a tím pádem Vám přestanou bránit a 

strašit Vás. Zvýšíte si tak šanci na úspěch. Klidný člověk nedělá chyby. Nebo aspoň 

ne tolik jako člověk rozrušený či v nějakém emocionálním vypětí. 
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6. kapitola: Malý krok k velké změně 
 

Když se někoho zeptám, zda sní půl štangle salámu (vegetariáni prominou), 

tak mě má v první chvíli za blázna, protože to prý určitě nesní. A když se hned na to 

zeptám, zda sní takový větší obložený talíř, kde jsou kolečka salámu, zelenina a 

sýry? No jistě. Kdykoliv, a ještě to zapije čímkoliv. To je najednou překvapení, když 

prozradím velké tajemství o množství salámu. Tedy, že je tam ta půlka štangle, co 

ještě před chvílí sníst nedokázal/a. Ano, člověk dokáže všechno. Jenom si to 

správně musí poskládat a načasovat. Tedy spíše rozložit a načasovat. 

Člověk je tvor úžasný, změnit však jeho zvyky bývá proces náročný. Stačí 

však když si z velkého cíle, uděláte mnoho malých a dokážete cokoliv. Vyskočit do 

prvního patra umí málo kdo. Avšak vyjít tam po schodech, krůček po krůčku, zvládne 

i 100letá babička. 

 

 

 

• Jakoukoliv změnu, kterou si v životě naplánujete, si nejprve rozporcujte. 

• Radujte se z každého malého cíle, pochvalte se. Nikdo jiný to za Vás neudělá. 

• Díky tomuto postupu si přes malé změny zvyknete na cokoliv nového. 

• Chcete se začít učit cizí jazyk? Začněte 1x týdně 15 minut.  

• Je libo pár kilo živé váhy méně? Cvičte 5 minut denně. 

• Až si zvyknete, tak zdvojnásobte počet minut. Pomalu zvyšujte své dávky. 

• Pravidelnost a malé kroky je to nejdůležitější pro přijmutí změny. 
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7. kapitola: Cesta ke štěstí 
 

Někdy má člověk pocit, že se mu v životě nic nedaří. Smůla se lepí na paty. 

Všechno, na co sáhne zkazí. A pokud to trvá delší dobu, tak si začíná myslet, že je 

možná i prokletý! Pokud se však na tyto „smolné“ situace objektivně podívá jiný 

člověk, tak se zjistí, že je vše jinak. Bylo to jen málo promyšlené. Víte, že pro 

úspěch a štěstí v životě stačí začít věci domýšlet?  

 

Přemýšlejte o možnostech svých přání a cílů vždy do důsledku. Podívejte se na 

situaci z různých stran. Udělejte to ještě před samotným začátkem Vaší aktivity a 

štěstí Vás nemine. Pokládejte si otázky ve vztahu k Vám a ve vztahu k okolí, které 

to bude ovlivňovat. Přeneste se v myšlenkách do chvíle, jakože už to máte. Že už se 

to stalo. Zabere Vám to celé 30 vteřin a přinese Vám to nezměřitelné množství 

úspěchu a hlavně štěstí. 

 

• Jak mě osobně daná situace ovlivní?  

• Jak ovlivní moje okolí (lidi nebo nějaké předměty)? 

• Jak to bude vypadat, když to dokončím?  

• Jak se na to budou dívat druzí lidé? 

• Co budu cítit, když to udělám?  

• Co budou cítit lidé, které to ovlivní? 

• Na co musím pamatovat? 

• Kdo mi pomůže, až to budu potřebovat? 

• Na koho se mohu spolehnout? 

• Čeho se mám vyvarovat? 

 

Štěstí je stav mysli, 

který si můžete všude nosit s sebou. 

 

K štěstí Vám pomáhají 3 kouzelné věty. Nemohou myslet za Vás. To, co však 

dokáží je, že Vám umí zjednodušit vztahy s lidmi. Pomáhají hlavně Vám a jako 

vedlejší efekt lidem ve vašem okolí, stát se skutečně dospělým člověkem. A mimo 

jiné Vám přímo kouzelně zvýší sebevědomí a sníží strach. A to je štěstí, ne? 
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Cesta ke štěstí vede tak, že se naučíte vidět za roh! 
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Závěr: Jsem kouč a lektor 

 

Užívejte tento e-book ku svému prospěchu a štěstí. 

 

Podívejte se na: www.alexandrtoth.cz  

Zavolejte mi nebo pošlete SMS: +420 603 41 43 44 

Napište mi: kouc@alexandrtoth.cz 

Chatujte se mnou na Skype: alexandrtoth 

Lajkněte Facebook: www.facebook.com/AlexandrTothKouc 

 

Kurzy a webináře: 

• Asertivita není nasertivita 

• Myšlenkové mapy 

• Sebepoznání skrz SWOT analýzu 

• Úspěšný pohovor 

 

 

• Přemýšlíte, co udělat a řešení Vaší situace je mlhavé? 

• Vaše dosavadní postupy přestali fungovat? 

• Přejete si rozjasnit svůj život a cítit štěstí? 

 

• Koučování je způsob, jak objevit konkrétní řešení. 

• Koučink umí problémy rozlousknout. 

• Kouč ví, jak Vám pomoci. 

 

Jsem certifikovaný kouč a specializuji se na  

řešení problémů, motivaci a dosahování cílů. 

 

Alexandr Tóth 

http://www.alexandrtoth.cz/
mailto:kouc@alexandrtoth.cz
mailto:kouc@alexandrtoth.cz
http://www.facebook.com/AlexandrTothKouc

