
1. Klíč k  úspěchu 
VYTVOŘTE SI PROSPĚŠNÉ PŘEDSTAVY 
A PŘESVĚDČENÍ

Univerzální „Zákon přitažlivosti“ říká, že k sobě přitahujeme takové situace, lidi, události, okolnosti a skuteč-
nosti, které odpovídají tomu, čemu uvnitř v hloubi duše věříme. To o čem jsme přesvědčeni a to čemu věříme 
se nakonec, ať už si to přejeme nebo ne, stane sebenaplňujícím proroctvím.
Zákon přitažlivosti, vesmír,  nebo-li energie všeho co existuje
v našem životě, vždy souhlasí s tím čemu věříme. Jestliže věříme, že to dokážeme, pak tato 
energie přitahuje do našeho života situace, lidi, události a skutečnosti, které nám pomáha-
jí k tomu abychom dokázali to, o čem jsme přesvědčení, že dokážeme. V životě to pak vypadá tak, že jest-
liže věříme, že třeba například zhubneme, pak jakoby „náhodou“ dostaneme dárek od přítelkyně per-
manentku do posilovny, objevíme „náhodou“ krásné šaty, které v nás vzbudí touhu stát se štíhlejší a 
pozitivně nás namotivují. Vedle v domě „náhodou“ otevřou prodejnu se zdravou výživou a my tam „náho-
dou“ objevíme skvělé jídlo, které jsme až do teď neznali. Zkrátka začnou se dít zázraky. A cesta k naší nové, 
štíhlejší postavě se sama otevírá. Není to náhoda, ve skutečnosti je to jen reakce na naše dobré přesvědčení a 
víru v to, že se to podaří. 

Pierre Franckh říká: „Pevné představy nejsou nic jiného než přesvědčení. A přesvědčení jsou těmi opravdový-
mi tvůrci našeho života.“

Vytvářejte si správné představy a prospěšná přesvědčení, protože ty vám pomohou vytvořit realitu takovou, 
jakou si opravdu přejete. Pamatujte si to, co řekl Babler: „Myšlení je cesta, přesvědčení je cíl.“

8  TAJEMSTVÍ, která vám pomohou na cestě 
 k ÚSPĚCHU.  Odhalte klíče k úspěchu.

2 . Klíč  k  úspěchu: 
NEPOROVNÁVEJTE SE, STAVTE
NA SVÉ JEDINEČNOSTI

Chcete-li být v životě úspěšní, pak se neporovnávejte s druhými. Stavte na své jedinečnosti a osobitosti. Ka-
ždý člověk je originál, každá lidská bytost je v něčem naprosto jedinečná. Všichni jsme v jakoukoli dobu, ve 
kterémkoli okamžiku v pořádku tak, jak jsme. Každý je přesně v tom místě, kde má na své životní cestě být. 
Pro náš úspěch je důležité přijmout fakt, že každý žije tak, jak je v jeho možnostech a tak, jak si to zaslouží. 
Jakékoli porovnávání se s ostatními je v konečném důsledku velmi negativní, protože máme-li potřebu neu-
stále porovnávat něco s něčím, nebo někoho s někým, pak ve skutečnosti tvoříme závist. Pocit, že dopadáme 
v porovnání s ostatními dobře, znamená, že podvědomě připouštíme, že závidí druzí. A pocit, že dopadáme v 
porovnání s druhými špatně znamená, že podvědomě závidíme my.

Už Aristoteles říkal: „Jsme to, co opakovaně děláme. Dokonalost tedy není úkon, ale návyk.“

Pěstujte si dobré návyky , zaměřte se pouze na sebe, protože takoví jací jste, jste jedineční. Najděte to, co je na 
vás výjimečného a skvělého a to pak rozvíjejte.



3. Klíč k  úspěchu:
ZAMĚŘTE SE NA JEDNU VĚC

Zlaté pravidlo úspěchu říká: Dělej jednu věc a pořádně! 
Zkuste si takový malý test: vezměte si tužku a papír a začněte  vyplňovat dva řádky tak, že na jeden řádek 
vždy napište číslici od 1-20 a na druhý řádek písmeno od A-S. Stopněte si, jak dlouho Vám bude vyplnění 
obou řádků se střídáním číslic a písmen trvat. Pak totéž udělejte tak, že vyplníte první řádek číslicemi a druhý 
řádek písmeny. Uvidíte sami,  sami jak velký rozdíl je v tom, když se zaměříte na jednu věc, než když střídá-
te různé věci. Pokud chcete být úspěšní, je vaše zaměření na jednu věc absolutně  rozhodující. Mnoho lidí 
pracuje těžce, poletují z jedné práce ke druhé, zkouší dělat spoustu věcí najednou ale jejich snaha je nakonec 
rozdrobená.

Lidé přeceňují to, co zvládnou za den a podceňují to, co zvládnou za 5 let.

Následujte svůj sen, zaměřte se na něj a nevzdávejte to. Tudy vede cesta k Vašemu úspěchu.

4 . Klíč  k  úspěchu:
JEDNEJTE A KONEJTE

Tomáš Baťa říkal, že existuje jen jedna cesta ze zlých časů a tou je jednat a pracovat. Říkal, že je lhostejné zda 
jednáte moudře, či nemoudře, protože v jednání a práci je život a ten sám časem ukáže, jak jednat a dělat věci 
moudře!“
Marně byste čekali, že se splní vaše sny, pokud byste nevytvářeli žádnou činnost. Né nadarmo platí, že gram 
činu je mnohem víc než tuna vědomostí. Úspěch a štěstí nejsou jen nějaké náhody, které některé lidi potkají a 
jiným se vyhýbají. Jsou to předvídatelné výsledky vznikající záměrně řízenými způsoby myšlení a konání.

Je pravda, že lidé bez vize zaniknou, ale dvojnásob je pravda, že lidé i jejich vize zaniknou bez toho aby jedna-
li a konali.

Pusťe se do toho, co už dlouho odkládáte a do čeho se vám nechce, jednejte a konejte a úspěch se nakonec 
dostaví.



5. Klíč k  úspěchu: 
VYTVOŘTE ROVNOVÁHU

Jedním ze způsobů jak dospět k úspěchu je vytvořit rovnováhu mezi dáváním
a přijímáním ve všech oblastech našeho života. Je to jednoduché, chcete-li být úspěšní v lásce, dávejte a přijí-
mejte lásku. Chcete-li být bohatí, obdarovávejte druhé a s úctou a pokorou přijímejte dary od druhých. Každý 
náš den by se měl skládat z dávání a přijímání malých dárků: pozornosti, času, milých slov, komplimentů.......  

Vyrovnejte polarity dávání a přijímání, vytvořte rovnováhu a úspěch se stane vaší každodenní realitou.

6 . Klíč  k  úspěchu: 
BUĎTE SEBEVĚDOMÍ

„Dovol neúspěchu aby ti dal nejvyšší ponaučení: každý západ slunce je začátkem velmi, velmi mocného a 
jasného svítání „ říká Sri Chinmoy a dodává: „chceš-li být zítřejším úspěchem, nedovol své mysli, aby lpěla 
na dnešní porážce.“                     Sebedůvěra neznamená nic jiného než nakolik skutečně věříme tomu, čemu 
říkáme, že věříme. Když věříme, že můžeme, pak zcela jistě máme pravdu a můžeme. Bohužel, když věříme, 
že nemůžeme, máme také pravdu. 

Síla sebevědomí nemusí být stavěna na odiv. Mít vnitřní sílu sebevědomí znamená, že máme sebedůvěru 
a sebejistotu v tom, že dokážeme sami sebe povzbudit, nadchnout, pochválit, přimět k tomu, co je pro nás 
prospěšné.

Pamatujte si, že vás nikdy nezradí vaše víra v sebe ale váš strach. Jste skvělí, skvělí, skvělí!!! A i když se vám 
nedaří jste skvělí!!! Udělali jste jen něco, co se nepovedlo, no a co?  Můžete to kdykoliv změnit, právě teď to 
můžete začít měnit. Jediné co potřebujete je rozhodnout se to změnit.

Sebevědomý člověk si je vědom toho, že úspěch je jen znásobený počet neúspěchů. 

7 . Klíč  k  úspěchu:
NAUČTE SE POUŽÍVAT PŘÍJEMNÉ MYŠLENKY

Byl to Th omas Jeff erson, který prohlásil: „Nic nezabrání člověku, který má správný mentální přístup, aby 
dosáhl svého cíle. A nic na světě nepomůže člověku se špatným postojem myšlení....“ 
Naše myšlení vyžaduje stejnou péči jako zahrádka. Odstraňujte plevel a pěstujte krásné květy. Vytvořte si 
dobrý zvyk používat jen takové myšlenky, které vám prospívají. Ty ostatní jednoduše opusťte. Prospěšné a 
dobré myšlení se dá, stejně jako jakákoli činnost, naučit. Soustřeďte se na to, na co myslíte a své myšlení kulti-
vujte. Vaše pocity vycházejí z myšlenek. Když změníte své myšlenky, změníte tím zároveň i pocity. Začnete-li 
používat příjemné myšlenky, dostaví se i příjemné pocity.

Prospěšný mentální přístup a dobré myšlenky jsou jízdenkou na cestě k úspěchu.



8. Klíč k  úspěchu: 
BUĎTE VYTRVALÍ

„Úspěch přes noc trvá deset let“ řekl Dan Millman. Dosažení čehokoli skvělého nikdy nepřichází jednoduše, 
či rychle, což znamená, že to, přes co musíme vytrvat, je čas. Úspěch je o tom, že potřebujeme odhodlání vy-
držet dojít do cíle bez ohledu na překážky, které se na cestě obeví. Albertu Einsteinovi trvalo celých deset let 
než publikoval svoji teorii relativity. Steven Spielberg měl práva na Schindlerův seznam deset let, než se mu 
podařilo natočit fi lm, který mu vynesl Oskara za nejlepší režii.

Pokud chcete být úspěšní, vemte si k srdci slova Gerryho Schwartze, výkonného ředitele fi rmy Onex: „Pád 
vás nezastaví. Zastaví vás, když to vzdáte. Buďte houževnatí a selhání se nebojte. Můžete si dovolit selhat zno-
vu a znovu, protože bude plno možností, jak uspět.“

Realitní magnát Donald Trump radí: „Chcete-li být úspěšní, nikdy, nikdy, opravdu nikdy to nevzdejte. „

Jen to je ztraceno, co sami vzdáme, takže když už chcete být úspěšní, pak buďte vytrvalí a nikdy, nikdy, oprav-
du nikdy to nevzdejte.

 

Pro podporu na cestě k úspěchu můžete využít také mé koučovací služby. Nabídku najdete na www.imagein.
cz. 

Techniku koučinku jsem si oblíbila, protože lze díky ní objevit opravdové zázraky, které nám pomáhají rychle 
a účinně dostat se v životě tam, kam si přejeme jít.

Přeji Vám úspěšné kroky na Vaší další životní cestě 

Helena Bedrnová


