
Ako zmeniť to, čo sa vám nepáči? 

Všetko, čo existuje, existuje iba preto, že to neustále dostáva istú podporu, nejakú energiu. A je jedno, 
či to, čo existuje, je niečo pozitívne alebo nie. Každý človek má svoj myšlienkový svet. Ak zavriete oči, 
viete si predstaviť zelený strom, hrejivé slnko alebo šťastné deti. Ale niekedy myslíte aj na nervóznu 
pani učiteľku vášho syna, bolestivú chorobu starého otca, vyschnutú čerešňu v záhrade alebo 
pokazené auto. 
Bežný človek si myslí, že je úplne jedno, o čom hovorí alebo na čo utkvelo myslí. Viac sa ani mýliť 
nemôže,  jedno to veru vôbec nie je! Nikdy nepodceňujte silu svojich slov, svojich myšlienok!  
Keď sa dobre poobzeráte okolo seba, zistíte, že okolo nás nie je nič, čo kedysi nebolo len myšlienkou. 
Pero, ktoré držíte v ruke, bolo kedysi iba myšlienkou: ktosi ho vymyslel a potom vyrobil. Podobne platí, 
že aj dom, v ktorom bývate, niekto „vymyslel“, potom nakreslil (naprojektoval) a aj ho postavil. Váš 
kolega, ktorého prijali k vám do práce, bol prijatý na základe niekoho úvahy. A vaša manželka či 
manžel býva a žije spolu s vami na základe vášho spoločného rozhodnutia. 
Myšlienka je istý druh energie. Nami vytvorenej energie. A táto energia má zaujímavé vlastnosti. 
Naberá na sile, ak sa spája s inými, podobnými myšlienkami. Veľa myšlienok podobného druhu vytvorí 
obrovskú silu, ktorá sa prejaví aj vo fyzikálnom vesmíre a stanú sa skutočnosťou v tom svete, ktorý 
nás obklopuje. A vtedy sa môžu udiať aj zdanlivo nemožné, ba až fantastické veci.  
Ak sa nám teda plní to, na čo myslíme a čím sa vytrvalo zaoberáme, prečo sa nám potom dejú aj 
nepríjemné veci? Veď nikto rozumný nechce, aby sa mu v živote diali zlé situácie, aby mu ukradli auto 
alebo aby dostal nádchu. Čo máme robiť, aby sa nám diali hlavne tie príjemné, požadované veci?  
Ako príklad vám uvediem obrovskú zmenu. Pamätáte sa na november 1989? Vo vtedajšom 
Československu sa zmenilo spoločenské zriadenie doslova zo dňa na deň. Bez jediného výstrelu padol 
režim, ktorý mal k dispozícii tanky, ľudové milície aj políciu.  Doslova sa stal zázrak. Ako sa to stalo? 
Stalo sa to preto, lebo milióny súhlasili s tým, že to, čo tu bolo nesprávne, bez nenávisti môže odísť do 
minulosti. Súhlasili s tým, že odteraz sa ide žiť po novom. Státisíce ľudí v duchu súhlasili s tým, že sa dá 
zmeniť režim. Obrovské množstvo ľudí malo túto myšlienku. Nikto už nebojoval so zlom. Ľudia sa mu 
doslova otočili chrbtom. História dodnes ešte nedocenila význam toho, čo sa vtedy stalo. Zvyčajne sa 
totiž ľudia vedia bez problémov zhodnúť iba na nesprávnej veci. A tu sa odrazu obrovský počet ľudí 
zhodol na niečom dobrom. Tým to bolo výnimočné. Nanešťastie, aj veľmi zriedkavé v dejinách ľudstva. 
Filozofia nenásilia, heslá „nie sme ako oni“, „láska a pravda zvíťazia nad lžou a nenávisťou“, 
zimomriavky vyvolávajúca jednota usmievavých(!) davov na námestí,  kvety rozdávané policajtom 
s obuškami – to všetko totálne vyhralo nad násilím, ktoré bezmocne zložilo ruky, lebo nemalo s kým 
bojovať. 
 
Máte radi rozprávky? Ja veľmi. Dá sa z nich veľa naučiť. Videl som jeden nádherný film, príbeh 
o kráľovi Artušovi a kúzelníkovi Merlinovi. Ľudia v ich krajine bojovali so zlou čarodejnicou, ktorá mala 
neprekonateľnú moc. Viete, ako ju porazili? Otočili sa jej všetci chrbtom. Prestali jej dávať silu. 
Jednoducho na ňu vedome „zabudli“, prestala pre nich existovať. Vtedy stratila všetku svoju moc.  
To, čomu dám pozornosť, to existuje. To, čo chválim, to existuje. To, čo hľadám, to existuje. To, s čím 
bojujem, to existuje. To, čoho sa bojím, to existuje. To, čo chcem odstrániť, to existuje. To, na čo 
myslím, to existuje. To, o čom hovorím, to existuje. Každou svojou myšlienkou podporujeme to alebo 
ono. 
Aj dieťa chápe, že ak si kúpite bulvárne noviny, práve ste finančne podporili bulvár. Ale ak na bulvár 
nadávate, podporujete ho tiež. Ak ste pochválili pouličného zametača za dobrú prácu, práve ste 
podporili poriadok. Ak mu vynadáte za jeho zlú prácu, práve ste zväčšili jeho nechuť dôkladne 
pracovať a podporujete budúci neporiadok. Ak často trestáte ľudí za to, že sa mýlia, za ich chyby 
alebo priestupky, prispeli ste k tomu, aby uverili, že sú naozaj zlí. Možno ste ich práve popchli na cestu 
k zločinnosti. Ak stále bojujete proti rakovine, tak či chcete alebo nie, vaša myseľ sa ňou zaoberá a 
práve ste svoje bunky tak trochu „nastavili“ na príchod tejto choroby. Ak stále chodíte na vyšetrenia 
zisťovať, či nie ste chorí, tak raz ochoriete – verte, že niečo sa už nájde. Ak sa stále napchávate 



tabletkami a tým bojujete proti svojim vírusom, tak ich tak dobre "vytrénujete", že ich už potom nič 
nezdolá. Aj pre ne platí, že čo ich nezabije, to ich posilní. Ak propagujete pitie čistej vody, pohyb 
a vitamíny, posilňujete organizmus a pomáhate zdraviu. Ak napíšete na krabičku cigariet, že 
spôsobujú smrť, možno ste práve niekoho zabili. Ak propagujete vojnu, prispeli ste k jej konaniu. Ak 
protestujete proti vojne, tak hoci nechtiac, aj tak ste zvýšili šance na jej začiatok. Ak ste zorganizovali 
súťaž ľudových tancov národnostných menšín, prispeli ste k porozumeniu. Ak bojujete proti chudobe, 
tak ste chudobných ešte viac „presvedčili“, že sú skutočne chudobní. Ak naučíte deti užitočné veci, v 
dospelosti si budú schopné samostatne zarobiť. Ak muž roky podozrieva manželku z nevery, raz sa jej 
môže dočkať. Ak stále nariekate, že nemáte peniaze, tak ich nikdy nebudete mať – už len preto, aby 
ste si dokázali, že ste mali pravdu! Ak opakujete vetu: "Nikto mi neplatí!", prestanú vám platiť aj tí, čo 
doteraz platili. To chcete? 
Niektorí ľudia vedia úplne presne povedať, čo nechcú, ale nevedia zadefinovať, čo chcú. A preto sa im 
„dejú“ skôr nepríjemné veci. 
Je to také jednoduché. Radšej si povedzte, čo chcete mať alebo aký chcete byť. Neustále na to 
myslite, hovorte o tom a hlavne pre to stále niečo robte. Neriešte neustále to, čo nechcete alebo to, čo 
sa vám nepáči. Venujte sa tomu, čo chcete, aby existovalo a pokračovalo. Vydržte a stane sa to vašou 
skutočnosťou. To nie "oni", nejakí neznámi ľudia vytvárajú náš svet. Vždy sme to my osobne. A ak je 
nás dosť, dokážeme spolu aj veľké a dobré veci.  
 

 

Úspešní manažéri odchádzajú z nástupišťa 9 a ¾. Prečo 

muklovia neveria, že toto nástupište existuje?  

Úspešní manažéri dokážu nájsť na železničnej stanici nástupište 9 a 3/4.  Vlaky do stanice ÚSPECH 
odchádzajú práve z tohto nástupišťa.  Neprestajne sa naň pýtajú a stále ho hľadajú. Ak ste si istí, že 
niečo existuje a to niečo aj chcete, tak to neprestávate hľadať.  A pre úspešného manažéra je 
nástupište 9 a 3/4 normálnou vecou. 
Neúspešní muklovia nástupište 9 a 3/4 ani nehľadajú, lebo neveria že existuje. Pre nich je to hlúposť. 
Nezmysel. A preto ho nikdy neuvidia.  Neúspešní vidia iba 9 a potom až 10. A celý vesmír možností 
medzi tým nevidia.  
Neúspešní ľudia zbožňujú výrazy  „nedá sa“, „neviem“ a „ja za to nemôžem“. Neúspešní veľmi radi 
činia iných ľudí zodpovednými za svoj život. A s veľkou vervou vám porozprávajú svoje príbehy o tom, 
ako im iní ublížili, ako ich iní zastavili, ako im iní nedovolili byť šťastní a úspešní.  Tie príbehy si 
pestujú, majú svoje farbisté vyvrcholenia, sú šťavnaté, plné emócií a neúspešných veľmi uspokojujú, 
lebo im dávajú pocit, že vďaka týmto negatívnym príbehom majú právo byť neúspešní. Držia sa ich 
všetkými silami a nechcú ich od seba oddeliť. Oni sa s týmito príbehmi zlyhania natoľko stotožnili, že 
majú pocit, že keby ich vyhodili von na smetisko, kam naozaj patria, prišli by sami o seba.  
Neúspešní ľudia sa stávajú otrokmi tých, ktorých činia zodpovednými za svoje činy.  
Neuvedomujú si, že príbehy neúspechu im vyciciavajú životnú energiu, zastierajú zdravý úsudok 
a schopnosť rýchlo a správne konať.  Vtedy pre nich pravda nie je podstatná. Budúcnosť nie je 
dôležitá. Prítomnosť nie je vnímaná. Pre nich je nadôležitejšie dokázať, ako im iní ublížili. 
Neuvedomujú si, že ak iných ľudí urobia zodpovednými za svoj  život, tak teraz práve nahlas hovoria 
o tom, že svoj život nemajú vo svojich rukách. Hovoria, že oni nie sú zodpovední a nedokážu vo svojom 
svete zapríčiniť správne veci.  Hovoria, že sú iba hračkou v rukách iných.  Neuvedomujú si, že každým 
vyrozprávaním svojho negatívneho príbehu o tom, ako ich iní podrazili, tomu pridávajú novú silu. 
A seba oberajú o moc. A tak sa to postupne stane pravdou.  Lebo ak stále iných činíte zodpovednými 
za svoj život, stále hovoríte o tom, ako vám iní spôsobili takú a takú vec – vy ste za to nemohli, 



jednoducho ste to tak museli urobiť a ste iba nešťastná obeť – tak sa nevedomky stanete ich otrokom. 
A potom už  neurobíte nič, čo vám iní nedovolia. 
Úspešní manažéri sa neustále pripravujú, aby získali potrebný lístok na vlak. Vedia, že vlaky do stanice 
úspech chodia neustále. Stačí len vedieť, kde a ako nasadnúť. Preto sú vždy pripravení a v správnej 
chvíli majú pri sebe ten správny lístok. Šťastie praje pripraveným.  
Čo obnáša tá príprava? Môže to byť veľmi veľa vecí.  
Študujú múdre knihy napísané úspešnými ľuďmi, ktorí aj vedia  robiť to, o čom píšu.  
Majú premyslenú skvelú stratégiu, ako postupovať.  
Chodia na výstavy a majú oči doširoka otvorené. Zbierajú informácie, aby ich už mali vo svojej mysli 
vo chvíli, keď ich budú potrebovať.  
Učia sa jazyky už o desať rokov skôr, než ich budú potrebovať. Veľmi veľa ľudí mi povedalo  – „Vieš, 
začal som robiť s Nemcami, lebo už zo školy som vedel po nemecky“.  
Úspešní manažéri sa starajú o svoje zdravie, aby ich v správnom okamihu nezradili seknuté kríže alebo 
permanentná únava. Cvičia, jedia zdravé jedlo, pijú litre čistej vody, vyhýbajú sa alkoholu a dobre 
spia.  
Obklopujú sa výkonnými a vernými ľuďmi, ktorí nemajú problém rýchlo zvýšiť výkon o 100% a tvrdo 
zabrať, ak je treba.  
Kupujú také stroje a zariadenia a stavajú také haly a budovy, aby vo chvíli, keď príde príležitosť, boli 
pripravení.  
Starajú sa o svoju etiku a o etiku podriadených. Okamžite riešia problémy. Lebo zlodeji a podvodníci, 
lenivci a flákači, notorickí alkoholici či naháňači ženských sukní ich v ťažkej chvíli nepodržia, ale 
opustia a podrazia. Takýchto podriadených sa zbavujú. 
Úspešní manažéri sú pripravení. Sú pripravení prekonať prekážky a prejsť cez tú hrubú stenu, ktorá 
iným bráni dôjsť k úspechu. Preniknú cez stenu – prekážku, o ktorej iní veria, že sa ani nedá prekonať. 
Prejsť cez stenu - to je pre muklov iba hlúpa naivná rozprávka. Oni nemajú ten správny lístok. 
Muklovia majú vo vrecku ročné predplatné bulvárnych novín, potvrdenie z baru, že denne vypijú päť 
pív, v skrini majú dvadsaťštyri trofejných podprseniek a doma ukradnutých desať skrutkovačov. 
A v mysli poriadnu zásobáreň vulgárnych výrazov. To je ich hra, to je ich level. To je ich "príprava". 
Život nám neustále poskytuje príležitosti. A poskytuje nám ich teraz, v tejto chvíli. Ak sa neustále 
zaoberáte minulosťou, tým, čo vám niekto urobil, ako vám ublížili, tak jednoducho nemáte čas vnímať 
tie obrovské šance, ktoré sú okolo nás. Tieto nepríjemné veci jednoducho zahoďte. Zdržiavajú vás 
a zastavujú na ceste vpred. Odpustite sebe aj iným a nehrabte sa v minulosti. Slovo odpustiť má svoj 
základ v slove PUSTIŤ. Znamená to prestať držať, uvoľniť niečo zadržiavané, umožniť odchod. Napadlo 
vám niekedy, že ak máme v hlave zlé myšlienky, tak si ich tam sami držíme? Stačí ich uvoľniť a odídu 
OD nás. Prestaňte sa stotožňovať s vecami, ktoré sa vám stali. Sú to len príbehy, ktoré už 
nepotrebujete, lebo vás iba ničia a oberajú o energiu. Smetie sa vyhadzuje do kontajnera 
a neuskladňuje v obývačke!  
Ak žijete v prítomnosti, tie šance vidíte, chopíte sa ich a budete úspešní. Poobzerajte sa okolo seba. 
Teraz , dnes, v tejto chvíli. Tu. Nie zajtra, nie včera, ale v tomto okamihu. Ak viete, že príležitosť 
existuje, hľadajte ju, choďte za ňou a nájdete ju. Nečakáte, že „raz možno príde“... Lebo existujú ľudia, 
ktorí takto „prečkajú“ celý život.  Vopred si obstarajte ten správny lístok  a pripravujte sa na tie 
správne okamihy. 
Ak na ten vlak nastúpite a dôjdete do cieľa, uvidíte, že tie vlaky tu vždy boli a budú. 
Neustále niečo robíme. Každý krok, myšlienka, slovo alebo čin vás tlačí buď k úspechu, alebo 
k zničeniu. Nikdy nerobíme nič. Preberte zodpovednosť za každú sekundu svojho života. Lebo vy nie 
ste mukel. 

 

 



Tiež neznášate ľudí, ktorí sú stále múdri ako rádio? 

Takých ľudí, ktorí stále ukazujú, ako sú vám svojimi vedomosťami a skúsenosťami nadradení a ako 
všetko vedia lepšie ako vy?  
To nie je príjemné. 
Takí ľudia nemajú priateľov a nikdy nezmenia svet, aj keď sa o to snažia. 
Preto to nerobte ani vy. 
Hodnotiť a nálepkovať ľudí, 
označovať ich skutky za dobré či zlé, správne či nesprávne, 
slušné či neslušné, hlúpe či múdre  
je prejavom duchovnej lenivosti. Lenivosti vidieť ľudí presne takých, akí naozaj sú.  
Je to netolerancia a nezáujem o druhú ľudskú bytosť. 
Je to arogancia, ktorú prejavujú ľudia, ktorí necítia skutočnú lásku k druhým.   
Ak učiteľka v zborovni povie iným  učiteľkám, že nový žiak je hlúpy, 
tak ho zvyčajne od tejto chvíle pri každej odpovedi skrz túto nálepku posudzujú aj ostatné. 
Ak druhého človeka nemáte radi, ak sa o neho naozaj nezaujímate, 
neviete ho vidieť takého, aký naozaj je. 
Ľudia bez lásky k druhým nevidia pravdu. 
Ak sa dokážete o ľudí zaujímať, 
ak dokážete vidieť fakty a vnímať ich presne takých, akí naozaj sú, 
bez pridania či ubratia niečoho, označenia a nálepkovania, 
pomôžete im omnoho viac, ako tisícami slov kritiky či snahami ich napraviť. 
Nenálepkovať ľudí neznamená nič nerobiť. Práve naopak.  
S takýmto prístupom dokážete omnoho rýchlejšie a hlavne správnejšie konať. 
Prestaňte ľudí, situácie či veci hodnotiť, a to nielen svojimi slovami, ale aj vo svojich myšlienkach. 
Zažijete neuveriteľný pocit šťastia a vyrovnanosti. 
Bez čiernych alebo ružových okuliarov sa budete cítiť omnoho lepšie, ako je to dnes. 
Ľudia vás budú mať radi a budú aj ochotne počúvať to, čo im hovoríte. 
Ak máte chuť, urobte si dnes celý deň jedno cvičenie: 
budem iba pozorovať a vnímať ľudí a veci také, aké sú, 
ako keby som ich videl prvýkrát a ešte mi o tom nikto nič nehovoril. 
A možno sa prekvapíte, čo všetko ste doteraz nevideli. 
Vopred vám ďakujem za to, že to urobíte. 
 
 
 

Priateľ 
Zomrel človek. Smutne zavyl jeho verný pes, ľahol si vedľa neho  
a umrel. Duša človeka a Duša psa stoja spoločne pred obrovskými vrátami s veľkým nápisom: „RAJ - 
Vstup so psami prísne zakázaný!“ 
Človek sa pozrel na svojho psa, povzdychol si, prešiel pomimo týchto vrát a vydal sa po cestičke, ktorá 
smerovala do neznáma. Po čase došiel ku druhým vrátam,  na ktorých nebolo napísané vôbec nič. 
 
Sedel tam iba malý krehký starček. 
„Prepáčte“, pýta sa ostýchavo, „a vy ste kto?“ 
„Ja som Peter“, odpovedá starček. 
„A čo je za tými dverami?“ 
„Za tými dverami je Raj.“ 
„Raj? A môžem tam vojsť aj so psom?“ 
„Samozrejme, že môžeš.“ 
„No a tie dvere pred tým, tie viedli potom kam?“ 



„Tie vráta boli do pekla. Do Raja sa dostanú 
iba tí, ktorí nikdy neopúšťajú svojich priateľov.“ 
 
 


