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ZAČÍNAME

ČO TO MAŤ JEDNODUCHŠÍ  
ŽIVOT ZNAMENÁ

Mať jednoduchý život znamená pre každého niečo iné. Pre mňa to znamená zbaviť sa všet-
kých nepotrebných vecí. Všetkého, čo ma neposúva, neobohacuje, nerobí šťastnejším. Od-
strániť všetky tie nepotrebné vyrušenia, zbúrať steny, ktoré som si pred niektorými vecami 
nezmyselne postavil. Spraviť si čas na veci, na ktorých mi skutočne záleží. Uvoľniť si v živote 
priestor. Na rodinu, na priateľov, na moju vášeň a na ostatné pôžitky, ktoré život ponúka. Robiť 
skrátka to, čo mi robí radosť a robiť to vtedy, kedy to robiť chcem.

ČO TI JEDNODUCHŠÍ  
ŽIVOT PRINESIE

Cieľom tejto knihy je poukázať na zbytočné komplikácie, ktoré si vo svojich živo-
toch často spôsobujeme svojím neuvedomelým konaním. Má za úlohu ponúknuť 
jednoduché riešenia, ktoré ti z toho začarovaného kruhu pomôžu vybrusliť.

Jednoduchší život znamená, že budeš mať viac energie a času užiť si svoj život. Bude mať 
za následok funkčnejšie vzťahy, zdravšie financie, usporiadanejšiu myseľ, väčší pôžitok 
z práce a pevnejšie zdravie. Dá ti návod na to, ako sa navždy rozlúčiť s ľútosťou, výčitkami, či 
starosťami a privítať vo svojom živote tie pozitívnejšie pocity, ako radosť, šťastie či spokojnosť.

Dokáže to práve tým, že ti ukáže, ktorých vecí sa zbaviť, aby si si vzťahy neničil, financie nerui-
noval a nerobil jedno nezdravé rozhodnutie za druhým.A ak sa zamyslíš nad bodmi popísaný-
mi v tejto knihe a pokúsiš sa preorganizovať svoj život na základe rád, ktoré v nej nájdeš, tvoj 
život dostane nový nádych. Budeš sa cítiť, akoby opäť vyšlo slnko  spoza obrovského mraku, 
za ktorým sa tak dlhý čas skrývalo. Získaš chuť a silu kráčať ďalej s hlavou vztýčenou, no tentokrát 
bez toho, aby si si hádzal polená pod vlastné nohy. 
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AKO TÚTO E-KNIHU POUŽÍVAŤ

Pozor, samotná kniha nepredstavuje jediné správne riešenie na to, ako žiť, či odpoveď 
na otázku o zmysle života. Zachytávam v nej svoje postrehy a delím sa o svoje názory 
na to, ako to v živote funguje.

Čo nás spraví šťastnejšími, čo naopak ne-
šťastnými. Ako si nájdeme v  živote priestor 
pre činnosti, po ktorých robení prahneme 
a  eliminujeme tie, ktoré nám nie sú po vôli. 
Ako môžeme riešiť problémy efektívne. Ako si 
upraceme myšlienky v hlave, či priority v živote.

Kniha je odrazom mnohých pokusov, omy-
lov a  chýb, ktoré som v  živote porobil. Je 
výpoveďou o tom, čo mi v živote prospelo a čo 
sa mi v ňom osvedčilo. 

Nájdeš v  nej mnoho myšlienok, ktoré by ti 
mali pomôcť zvýšiť kvalitu tvojho života. No 
nepredstavujú nespochybniteľnú pravdu, či 
vedecky dokázaný fakt. Sú to myšlienky, ktoré 
by si nemal brať ako stálice, no skôr ako pre-
menné. Mal by si ich kultivovať a adaptovať do 
svojich životných podmienok. Prispôsobovať. 
Dopĺňať o svoje poznatky a zistenia a preriediť 
o body, ktoré sa tvojho života netýkajú.

Ono pravdou je, že vlastne ani neexistuje 
žiadna univerzálna rada, ktorá by sadla 
každému. Všetci sme rozdielni. Raz darmo, 
niektorí si obliekame Ská, iným nám sadne 
Lko. A tak prirodzene, nie každý bod v knihe 
ti padne. Nepoznám ťa a tak neviem, čo kon-
krétne trápi v  živote teba. Toto je však vše-
obecný zoznam najčastejšie sa opakujúcich 
prípadov, ktoré som spozoroval. Vyber si teda 
to, čo pôsobí potiaže tebe, to, čo sa na teba 
hodí a zameraj sa na to. Venuj tomu svoju po-
zornosť a snahu a výsledky sa dostavia, nepo-
chybujem.

Tak čo? Pripravený?  
Dúfam, pretože začíname...

 6Dušan Kadlec www.motivation-man.sk

https://www.facebook.com/dusan.kadlec.3
https://www.instagram.com/dusankadlec/


- 1 -
Nestaráš sa o svoje vzťahy

Aj napriek všeobecnému presvedčeniu, vzťahy nie sú niečo, čo jednoducho exis-
tuje. Sú ako kvetiny - treba sa o ne starať. Zalievať ich, venovať im čas. Pretože aj 
ten najodolnejší kvet bez vody skôr či neskôr skoná.

Neber ich teda ako samozrejmosť! Vzťahy 
samozrejmé nikdy neboli, nie sú a  nikdy ani 
nebudú. Nezabúdaj na tých, ktorým na tebe 
záleží, či už sú to tvoji parťáci, tvoja polovička, 
súrodenci alebo rodičia.

Ukáž, že sa staráš, ukáž, že ti na nich takis-
to záleží. Posuň ich vyššie na svojom rebríčku 
hodnôt a  priorít. Na svojich blízkych si vždy 
nájdi čas. Mali by pre teba totižto znamenať 
omnoho viac, ako len nejaké číslo, na ktoré 
zavoláš v piatok večer, keď ťa doma žerú mrle.

Neozývaj sa len vtedy, keď niečo potrebu-
ješ. Spomeň si na nich, keď majú sviatok. My-
sli na nich, keď majú veľký a dôležitý deň. No 
ozvi sa aj inokedy, len tak, znenazdajky.

Zavolaj, napíš, navštív, prekvap. Zbehnite na ká-
vičku, na koláčik, na zmrzlinku alebo do kinečka. 
Pýtaj sa a počúvaj. Buď pozorný, akoby si dvoril 
svojej vysnívanej.

A  keď už je reč o  tom dvorení, prehupnime 
sa rovno do partnerských vzťahov, tie sú toh-
to ukážkovým príkladom. Väčšina z nás si ide 
nohy zodrať, keď niekoho chceme zbaliť. Sme 
ako cukríčky. Staráme sa, zaujímame sa, sme 
ochotní a prítomní...

No akonáhle to dokážeme a získame si srdce 
náprotivku, záujem klesá. Veď už sme to do-
siahli, máme vzťah. V duchu sa víťazne potľap-
káme po pleci, spravíme tú grimasu s pokrče-
nými ústami, ktorá značí rešpekt za to, že sme 
to dokázali a  ďalej necháme vzťah tak, veď 
nech sa deje.
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No i  keď to tak má zaužívané toľko ľudí, nie 
je to osvedčený návod na fungujúci vzťah, je 
to skôr overený spôsob, ako odštartovať za-
čiatok jeho konca. Viem to, pretože keby spra-
vím štatistiku vzťahov, ktoré sa v mojom okolí 
rozpadli iba preto, že ho jeden z jeho účastní-
kov začal brať ako samozrejmosť, tie percentá 
by vyleteli ďaleko vyššie ako ortuť teplomeru 
v najhorúcejší letný deň. Na púšti.

Ukáž teda svoj záujem, ukáž, že chceš. Či 
už ide o vzťahy kamarátske, rodinné alebo tie 
romantické, investuj do nich svoj čas a snahu 
a ľudia na druhej strane ti to vrátia miliónkrát. 
Pretože, ono je to celkom hlúpe očakávať, 
že ti všetci budú dávať, pomáhať a  budú tu 
pre teba, keď ty tu nebudeš pre nich.

A áno, ja to úplne chápem, že toho máš veľa 
a že nie vždy si môžeš spraviť čas. No ono je to 
celé o prioritách a o tom, akí sú pre teba tvoji 

ľudia dôležití. Pamätaj, že tam, kam investuješ 
svoj čas a svoju energiu, tam uvidíš výsledky.

Preto ak budeš väčšinu svojho času tráviť 
v práci, tam uvidíš výsledky. Ak budeš makať 
na svojej postavičke, výsledky budú zasa tam. 
A ak by sa ti zasa zacnelo po kvalitných a pev-
ných vzťahoch, tak vedz, že bez toho, aby si 
do nich investoval aspoň štipku energie, vôle 
a času, bez toho to nepôjde, kamarát.

,,DAJ SVOJIM BLÍZKYM  

KRÍDLA, ABY MOHLI LIETAŤ,  

ZÁZEMIE, ABY SA MALI KAM 

VRÁTIŤ A DÔVOD,  

ABY CHCELI ZOSTAŤ!“ 

– DALAJLÁMA

- 2 - 
Snažíš sa všetkým vyhovieť

1000 ľudí - 1000 chutí si už počul, však? Výborne. Pretože už len z tejto krátkej ve-
tičky ti musí byť jasné, že sa všetkým vyhovieť nedá. Ani keby si sa rozpolil, ani 
keby si sa rozštvrtil.

Chápem, že by si sa najradšej zapáčil všetkým, nie je to nič nepochopiteľné. Všetci túžime byť 
akceptovaní, uznávaní a milovaní, je to zakódované hlboko v našej DNA.

Avšak, bohužiaľ, tak to v živote nefunguje. Nikdy nevyhovieš všetkým, nikdy ťa nebude mať každý 
rád. Nebude sa im páčiť tvoj štýl obliekania, tvoje názory, tvoj hlas, tvoja práca, tvoje hobby ale-
bo sa im jednoducho nebudeš páčiť a basta. Bez dôvodu. Proste len tak.

Niektorí sa ti budú vyhýbať, iní o tebe budú škaredo hovoriť, ďalší ťa budú nenávidieť, a potom 
tam budú takí, ktorí sa proti tebe budú snažiť bojovať.

No to je v poriadku. Musíš to skrátka začať akceptovať, musíš sa s tým zmieriť. Snažiť sa 
vyhovieť všetkým vo svojom okolí, to je zaručená cesta k nešťastiu. Pretože, keď budeš 
skákať tak, ako budú ostatní pískať, iba ťažko si vyslúžiš nejaký ten rešpekt, iba ťažko si 
ťa budú ľudia vážiť.
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Veď prečo by aj mali? Čo ti povedia, to spravíš, kam ťa postavia, tam zostaneš stáť. A takéto sprá-
vanie si nielenže nezaslúži žiaden rešpekt, signalizuje to tiež, že si žiaden nedávaš sám. A ako 
som napísal v predošlom bode, ľudia ti v živote dajú iba taký kredit, aký si dáš sám.

Uisti sa teda, že ak už povieš druhým áno, nepovieš tým zároveň sebe nie. Vo vzťahoch sa za-
meraj na kvalitu, namiesto kvantity. Sústreď sa na tých pár ľudí v tvojom živote, ktorí sú ozajstní 
priatelia, na tých, ktorým na tebe záleží.

Pretože tí, na ktorých záleží, ťa budú akceptovať takého, akí si a nebudú mať na teba žiad-
ne prehnané požiadavky, nebudú ťa nútiť do ničoho, čo sám nechceš. No a tí, na ktorých 
nezáleží... Čo tam vlastne po nich, veď na nich nezáleží!

Zmier sa teda s tým, že kedykoľvek začneš robiť niečo, čo iní nerobia, tak budeš za blázna. Pri-
prav sa na odsudzovanie, na škaredé slová za svojim chrbtom, na idiotov, ktorí ti nebudú priať. 
S týmto všetkým jednoducho musíš rátať.

No neboj sa, nebude to všetko iba o tých zlomyseľných ľuďoch, ktorí budú stáť proti tebe. Bude 
tu aj mnoho takých, ktorí budú stáť pri tebe. Bude tu kopec tých, ktorí ťa budú podporovať, fan-
diť ti, pomáhať a povzbudzovať. A to sú ľudia, ktorým by si mal venovať svoju pozornosť. Pretože 
tí ťa budú brať presne takého, akí si.

A na záver ešte jedna obrovitánska pravda, po ktorej prečítaní sa budeš ihneď cítiť lepšie. Pri-
pravený? To, že ťa budú mať druhí ľudia radi, to je iba bonus. To, že sa budeš milovať sám, 
to ti bude skutočnou odmenou!

- 3 - 
Vyhýbaš sa športu

Stále všetkým dookola omieľaš, ako by si chcel začať cvičiť. No keď máš 30 minút 
čas a môžeš si ísť zabehať, tváriš sa, ako by ti chcel niekto amputovať končatiny. 
Bez anestézy. Keď máš hodinku čas na to, aby si sa prestrečoval a zacvičil si trošku 
pilates alebo jógu, ksichtíš sa zasa, akoby si mal termín na kolonoskopiu.

A keď už máš aj čas aj energiu potrebnú na to, aby si si zašiel do fitka, okamžite ťa chytá panický 
strach a ty začneš rýchlosťou svetla chŕliť jednu výhovorku za druhou, prečo ísť nemôžeš a pre-
čo sa ti nedá, aby si dokázal svoju ďalšiu absenciu opäť ospravedlniť pred sebou i pred druhými.

Medzi moje obľúbené patria „Necítim sa dobre.“, „Prejedol som sa.“, „Niečo na mňa asi lezie.“, 
„Začnem od pondelku“ alebo môj osobný favorit, „Šiel by som, ale ja posilku nemám rád“. 
Takže ono je to vlastne tak, že ty by si šiel veľmi rád, ty by si vážne chcel... Skutočne... Len 
nemôžeš, fňuk.
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No ja ti na to poviem iba to, čo už som zopárkrát spomenul. A to, že ak ešte raz budem niekoho 
počuť, ako povie, že by aj chcel začať cvičiť, no nemá rád posilku, tak pravdepodobne spácham 
rituálnu samovraždu.

Existuje ďaleko viac spôsobov, ako si zacvičiť. Dá sa bicyklovať, behať, plávať, korčuľovať, 
cvičiť s vlastnou váhou... Je tu jóga, pilates, CrossFit, box... A takto by som mohol pokra-
čovať od nevidím do nevidím.

Pointa je však v tom, že ten, kto bude chcieť, určite si nájde niečo, pre čo sa zapáli. A ten, kto 
nechce a ani chcieť nezačne... Nuž, ten aj naďalej „nebude mať rád posilku“. A len pre tvoje info, 
toto sa týka aj všetkých ostatných kreatívnych výhovoriek, ktoré máš vo svojom repertoári.

No späť k veci. Ak patríš do tímu so skupinou druhých menovaných a vyhýbaš sa akejkoľvek 
športovej aktivite ako čert krížu, možno by si sa mal na moment zamyslieť nad tým, ako veľmi 
si škodíš.

Šport nám toho predsa toľko dáva. Upevňuje naše svaly, utužuje naše zdravie, posilňuje 
našu imunitu a  zvyšuje tiež naše sebavedomie. Navyše, je to zábava. Fyzická aktivita bola 
dokonca nastavená tak, aby sme si ju užívali, preto sa nám pri nej vylučujú endorfíny, 
inak známe aj ako hormóny šťastia.

Ja si napríklad bez športu svoj život ani predstaviť neviem. 
Vstávať bez ranného behu je pre mňa neprípustné. Ten 

beh je totižto častokrát hneď na prvom mieste zozna-
mu vecí, na ktoré sa v daný deň teším najviac. Len 

ja a to ticho v lese. Svet, ktorý sa preberá do no-
vého dňa. Oskar, ktorý si pomaly razí cestu 

na vrchol.

Čas, kedy si dokážem oddýchnuť. 
Usporiadať myšlienky. Zrelaxovať. A 
zároveň tak spraviť niečo pre seba. 
Potom nasleduje posilka, v  ktorej si 
zakaždým siahnem na dno svojich síl 
a dokážem si, že dokážem zdolať všetko 
to, čo mi život naloží na ramená. Že som 
silnejší, ako si myslím a  že dokážem 

vytrvať ďaleko dlhšie, ako by som si 
vôbec predstavil. Skrátka bomba.

Preto mu robím reklamu, akoby mi za  to 
niekto platil. Preto ti ho tak horlivo od-

porúčam. Nielenže sa po ňom budeš cítiť oka-
mžite lepšie a šťastnejšie, počkaj si len na to, čo 

napácha pravidelný šport v dlhodobom horizonte. 
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Budeš zdravší, silnejší, vitálnejší, plnší energie. Sebavedomejší, šťastnejší, sústredenejší a bude 
z teba kus.

Vyber si teda taký šport, pre ktorý ti zahorí srdce. Nech už si vyberieš akýkoľvek, uisti sa, 
že je to pre teba to pravé orechové. Nemusíš chodiť do posilky, keď ti to nič nehovorí. Nemusíš 
vstávať zavčasu a chodiť behávať s východom slnka, ak nie si ranné vtáča. Nemusíš sa trápiť na 
spinningu a nenávidieť každú jednu sekundu, ktorú na ňom stráviš.

Si slobodný. Máš možnosť voľby. Zvoľ si tak, aby si bol počas tréningu v jednom ohni. Vyber si 
taký šport, pri ktorom ešte skôr, ako ti daný tréning skončí, sa už nebudeš vedieť dočkať toho 
ďalšieho. Počúvni svoju intuíciu. Choď tam, kam ťa to ťahá. A vedz, že fyzickú aktivitu nemusíš 
nenávidieť, môžeš si ju zamilovať. Máš skutočne milión možností, nenechaj si ich teda všetky 
ujsť iba preto, že ti nesadla jedna z nich.

Športuj. A rob to len a len pre seba! Vyplatí sa ti to.

„UISTI SA, ŽE BUDÚ ZO VŠETKÝCH TÝCH CIEST, 

KTORÉ VO SVOJOM ŽIVOTE PODSTÚPIŠ, 

NIEKTORÉ POKRYTÉ ANTUKOU.“ 

– JOHN MUIR

- 4 - 
Odmietaš prevziať zodpovednosť 

za svoj život

Tááák, povedal som si, že sa tu s tým nebudem piplať v rukavičkách a začnem 
hneď pekne z ostra. Pretože ak by bola existovala nejaká súťaž v kategórii najosu-
dovejšia chyba, ktorou si komplikujeme život, tento bod by bol horúcim kandidá-
tom na prvenstvo.

Pretože ono máš v živote iba dve možnos-
ti. Buďto budeš akceptovať život taký, aký 
ti bol daný alebo budeš akceptovať zodpo-
vednosť za to, že ho dokážeš zmeniť. A bude 
to tak alebo onak. Viac možností na výber 
skrátka nedostaneš, „aj keby si sa potentoval“, 
ak mám použiť žargón starých rodičov.

Poďme sa im teda pozrieť na zúbok. Tá prvá 
možnosť, tá je jednoduchšia, a tak nie je žiad-
nym prekvapením, že si ju vyberá ďaleko viac 
ľudí. No problém s  týmto výberom je, že ťa 
spraví bezmocným. Paralizuje ťa a  zoberie ti 
všetky tromfy z rukávov.
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Posadí ťa na trestnú lavicu, vykopne zo seda-
dla šoféra a ty sa budeš svojmu životu akurát 
tak smutne prizerať, ako sa bude diať a plynúť. 
Každá chyba, ktorú spravíš ťa bude prena-
sledovať, každá rana, ktorú utržíš, ťa stiahne 
o čosi nižšie a ty sa nebudeš vedieť vyškriabať 
nazad. Povedané jednou vetou, taký život ne-
bude stáť za veľa.

A ak by si si teraz urazene zahundral, že tak 
robí väčšina, zarazím ťa hneď na začiatku, pre-
tože než tú vetu dopovieš, mal by si sa poroz-
hliadnuť po okolí, akí ľudia túto väčšinu tvoria. 
Sú tu všetci tí, ktorí sa sťažujú, nadávajú, sú 
nespokojní a zo svojho neúspechu vinia aku-
rát tak ľudí okolo.

A  k  tomu obviňovaniu druhých, kamarát, ... 
Vedz, že môžeš zo svojho neúspechu aj done-
konečna viniť učiteľov, vládu, štát, šéfa, rodi-
čov, frajerku, vodiča MHD-čky, susedove dieťa 
alebo bratrancovu mačku. 

Môžeš ich haniť slovami, z duše nenávidieť, či 
neľútostne zazerať vždy, keď ich niekde stret-
neš. Toto všetko môžeš, no vedz, že to tvoj ži-
vot nezlepší ani o kúsoček. Spýtaj sa teda sám 
seba, či to za to vôbec stojí.

Kiež to na druhej strane s druhou voľbou, 
s tou prichádza sloboda. Nespočetné množ-
stvo príležitostí a  možností neúrekom. 
Postaví ťa to za kormidlo, čo ti dá schopnosť 
smerovať svoj život takým smerom, ktorým 
chceš, aby sa uberal.

Ak sa rozhodneš akceptovať zodpovednosť 
za  svoj život, doslova ti ho to transformuje. 
Staneš sa pánom svojho osudu, kapitánom 
svojej lode. Áno, samozrejme, nie všetky veci, 
ktoré sa ti v živote prihodia dokážeš kontrolo-
vať, no ani ich všetky kontrolovať nepotrebu-
ješ. Pamätaj, že...:

,,ŽIVOT JE Z 10% TO, ČO SA TI 

STANE A Z 90% TO, AKO NA TO 

ZAREAGUJEŠ.“ 

- CHARLES R. SWINDOLL

Uvedom si teda konečne, že najbližšiu pomoc-
nú ruku máš na konci svojho ramena a  tiež 
to, že ty sám udávaš svojmu životu tempo aj 
smer.

Vedz, že ak chceš, aby bol tvoj život veľko-
lepý príbeh, musíš začať tým, že si uvedo-
míš, že ty sám si autor a  každý deň máš 
možnosť napísať novú stranu.

Tak ako to teda bude? Zariadiš si život podľa svo-
jich najdivokejších predstáv alebo budeš aj naďa-
lej nariekať ako malilinké bezbranné dievčatko 
a tváriť sa ako ranený tuleň? Tak ako? Rozhod-
núť sa musíš sám, no daj si dobrý pozor, aby 
si sa rozhodol správne, ovplyvní ti to totižto 
kompletne celý život, celú tvoju budúcnosť.
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Všetko to, čo máš, berieš 

ako samozrejmosť

Otváraš oči a vonku to vyzerá na nádherný deň. Slnko svieti, vtáky štebocú, teplo-
mer ukazuje príjemných 28 stupňov a ty si si rozprávkovo oddýchol. Spokojne sa 
usmievaš, párkrát sa pregúľneš v posteli, no paráda, viac ti nechýba.

No niečo tu nehrá. Precitáš a uvedomuješ si, že je niečo zle. Pohotovo chmatáš svoj nový iPhone 
a zisťuješ, že ti nezvonil budík. Zaspal si do roboty. Sakra.

Vystrelíš z postele ako raketa. Jednou rukou čistíš zuby, druhou sa obliekaš… Treťou si varíš 
kávu, štvrtou berieš z chladničky niečo pod zub. O 5 minút neskôr už sedíš v aute a letíš mestom, 
akoby ťa niekto vystrelil z dela.

Ponáhľaš sa do práce, nevieš, kde ti hlava stojí a ako naschvál, volá ti mama. Akurát teraz. Zrušíš 
ju. Volá znova. Zrušíš ju. Volá ti tretíkrát a ty namiesto toho, aby si sa spýtal, čo tak súrne potre-
buje, na ňu vyskočíš ako strážny pes na zlodeja.

Nejde ani tak o to, čo hovoríš, ide skôr o ten tón. Jasne jej dávaš najavo, že nechceš, aby ťa otra-
vovala. Teraz máš predsa oveľa väčšie starosti, s ktorými sa musíš vysporiadať.

Aký hnusácky začiatok dňa, hovoríš si. Tfuj! Pomyselne si odpľúvaš, aby si dal jasne najavo svoje 
znechutenie.

Avšak počkaj, na chvíľku sa zastavme a skúsme si to hrozné ráno zrekapitulovať.

Ak to chápem správne, si celkom zdravý. Vidíš, počuješ, vieš chodiť. Dokážeš si užiť všetkú tú 
krásu, ktorú ti svet ponúka a nohy ťa dokážu odniesť kamkoľvek si zaumieniš.

Po tej materiálnej stránke to tiež nebude najhoršie, tak sa mi zdá. Nemáš telefón, máš najnovší 
výdobytok techniky. Máš strechu nad hlavou, auto odparkované pred barákom. Máš doma pit-
nú vodu a v chladničke jedlo, ktoré ti zaženie hlad vždy, keď ťa počas dňa prepadne.

A akoby už toto všetko nestačilo, máš ešte aj ľudí, ktorým na tebe záleží. Ďaleko viac, ako záleží 
tebe na nich, očividne.

A počkaj, zadrž, nech ťa ani nenapadne skúsiť mi povedať, že sú tieto veci samozrejmé, pretože 
nie sú!

Možno je teda najvyšší čas uvedomiť si, že k šťastiu nepotrebuješ viac, ako máš teraz. Už 
dávno máš predsa všetko to, čo potrebuješ. A ak chceš byť skutočne šťastný, musíš si to 
uvedomiť, musíš tieto veci oceniť. Pretože...
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,,ŠŤASTIE NIKDY NEPRÍDE K TÝM,  

KTORÍ NEDOKÁŽU DOCENIŤ TO,  

ČO UŽ DÁVNO MAJÚ.“ 

– NEZNÁMY AUTOR

Na to, aby si žil život, ktorý budeš milovať, sa musíš naučiť milovať život, ktorý žiješ. Inak 
sa počas tej zbesilej naháňačky za šťastím, ktoré si presvedčený, že ťa čaká niekde tam 
v tej vzdialenej a hmlistej budúcnosti, uštveš.

Nikto predsa nemá všetko, po čom túži, všetko to, čo by mať 
chcel. No všetci máme mnoho takých vecí, ktoré nema-

jú iní, takých, za ktoré by sme mali byť nadovšetko 
vďační.

Pretože i keď si to možno neuvedomuješ, za tie 
veci, ktoré ty už dávno máš sa niektorí ľudia 

každý večer modlia.

No aby tu nevzniklo nedorozumenie. Ne-
vravím, že sa máš začať nasilu presvied-
čať, že máš skvelý život, ak ho taký nemáš. 
Niektorí z nás to majú skutočne ťažké a tí 
sa budú iba ťažko usmievať. Chápem to, 

tiež som si prešiel krušnými chvíľkami.

No trik je v  tom, že aj keď sa ti v  živote mo-
mentálne nedarí a namiesto toho, aby ti život 

servíroval popod nos sladké koláčiky, ti hádže ka-
mene do hlavy, v kombinácii s polenami, ktoré letia 

popod tvoje nohy, aj vtedy máš vo svojom živote stále 
množstvo vecí, za ktoré by si mal byť vďačný.

To, že si zdravý je požehnanie, žiadna samozrejmosť. To, že dýchaš, chodíš, vidíš, počuješ, 
cítiš a v hlave ti to funguje správne... Toto všetko je dar.

Ak máš strechu nad svojou hlavou, jedlo v chladničke a pitnú vodu v kuchyni... Veď to je všetko, čo 
k prežitiu potrebuješ, tak potom?! Isto, život by nemal byť len o prežívaní, no ten tvoj o ňom ani nie je.

Máš totižto aj priateľov, ktorým na tebe záleží, rodinu, ktorá ťa miluje.

Takisto máš prácu, ktorá ti zaplatí účty, čo si však približne každý deviaty človek u nás povedať 
nemôže. A nielenže ti pokryje účty, ostane ti ešte aj pár drobných na pôžitky a radosti života. 
Na knihu, na zmrzlinu, do kina. Niektorým dokonca omnoho viac, no aj tak sa cítia, akoby stál 
ich život za figu.
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Neviem teda ako ty, no ja som len v tých posledných pár riadkoch napočítal skutočne veľa vecí, 
za ktoré by si mal byť vďačný. Ja za ne teda vďačný určite som a tebe radím učiniť rovnako.

Nečakaj, kým o tieto veci prídeš, aby si zistil, čo pre teba znamenali a aké obrovské šťastie si to 
vlastne mal. Začni si ich užívať teraz. Otvor svoje oči, otvor svoju myseľ a otvor svoje srdce, nech 
konečne zistíš, že ten tvoj život vlastne vôbec nie je taký zlý, aký si si doposiaľ myslel, že je. Si 
požehnaný!

Upozornenie: Ak by si na túto tému uvítal ešte zopár ďalších riadkov, ktoré by ťa presvedčili už 
nadobro, určite si prečítaj článok 14 Dôkazov, Ktoré Ťa Presvedčia, Že Sa Ti Darí Lepšie, Ako Si 
Myslíš.

- 6 - 
Robíš málo vecí, 

ktoré ti robia radosť

Ako som sa už snažil načrtnúť v predchádzajúcom bode, život by mal byť o nie-
čom viac ako len o povinnostiach, termínoch, naháňačkách, vybavovačkách a veciach, 
ktoré musíš spraviť.

Mal by byť o  veciach, ktoré ťa tešia. Život sa 
predsa skladá z maličkostí. Všetko, čo ti nako-
niec zostane, bude zbierka tých nádherných 
spomienok na tie krátke momenty v  tvojom 
živote, kedy si bol dokonale šťastný. Tak si to 
zariaď tak, aby ich bolo čo najviac.

Svoj život si poriadne uži. Najvyšší čas, aby 
si začal hovoriť áno veciam, ktoré ti spra-
via radosť a začal odmietať tie, ktoré vieš, 
že ťa o ňu okrádajú. Nalej si za kalih rozkoše 
a vypi ho do dna. Nechaj sa pohltiť tým neopí-
sateľným pocitom, kedy to všetko dáva zmysel 
a tebe sa zdá, že tvoje šťastie nikdy neskončí.

Obklop sa tými správnymi ľuďmi. Vybehni 
s  kamarátmi na pivo a  popretriasajte všetky 

tie zábavné historky. Vezmi nejaké sympatic-
ké a zaujímavé dievča do kina a užite si krásny 
večer. Zober svojich rodičov na večeru a ukáž 
im, ako veľmi im za ich pomoc a obetu ďaku-
ješ. Rob skrátka veci, ktoré cítiš, že sú správne, 
také, ktoré ťa spravia šťastným.

Daj si ten čokoládový koláč. Prechádzaj sa 
v  daždi a skáč do mlák. Jazdi so spustenými 
oknami. Rozprávaj sa s cudzincami. Usmievaj 
sa na ľudí okolo. Objímaj blízkych. Prejdi sa 
po tráve bosý. Zdriemni si. Miluj tak silno, ako 
len milovať vieš. Skúšaj nové veci. Využívaj 
šance. Tráv čas s deťmi. Smej sa vždy, keď do-
staneš šancu. Veľa cestuj. Pomáhaj druhým. 
No hlavne... Hlavne ži naplno, aby si potom 
nemal výčitky, pretože na tie je život prikrátky!
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Smej sa tak často, ako dýchaš. Zabávaj sa 
vždy, keď dostaneš šancu, no nie preto, že je tvoj 
život momentálne perfektný a bezproblémový, 
ale preto, že si sa rozhodol, že budeš šťastný.

„ŽIŤ, TO JE TOU 

NAJVZÁCNEJŠOU VECOU 

NA SVETE. VÄČŠINA ĽUDÍ 

TOTIŽTO IBA EXISTUJE.“ 

– OSCAR WILDE

Iste. Niektoré z  vecí, ktoré obľubuješ, nie sú 
zrovna zdraviu a celkovo tvojmu životu prospeš-
né, preto ich neodporúčam robiť stále. Chcel 
som tým iba povedať, že by si mal byť stále 
verný svojim cieľom a  zásadám, no pokuše-
niam, tým je občas dobré podľahnúť.

Pre príklad, ja som si to zariadil tak, že som 
si našiel hobby, ktoré mi prospievajú. Jedno, 
ktorým sa chcem živiť a druhé, ktoré ma udr-
žuje vo forme. Možno niečo, čo by si mohol 
zvážiť takisto.

Veď život si predsa dostal na to, aby si si ho 
užil, nie na to, aby si ho prežil. A čo definu-
je užívanie si života lepšie, ako robenie vecí, 
ktoré miluješ?

Zbav sa teda všetkého, čo ti neprospieva, 
nerobí ti radosť alebo ťa to neposúva v ži-
vote ďalej. A skôr ako sa zhrozíš pri predstave, 
aké náročné to bude, zadrž, hoď sa do kľudu 
a čítaj ďalej. Mám pre teba totižto jednoduchý 
recept.

1. Napíš si zoznam vecí, ktoré máš rád. 
2. Napíš si zoznam vecí, ktoré robíš každý deň. 
3. Porovnaj si zoznami. 
4. Odstráň nezrovnalosti.

Áno, nepôjde to hneď. No to ani nie je cieľom. 
Ide o to, robiť tie malé krôčiky k šťastnejšiemu 
životu a užívať si každý nový deň o niečo viac, 
ako si si užíval ten predošlí. O  to sa pokús. 
Oplatí sa to.

- 7 - 
Nechávaš sa unášať prúdom

 a ideš s davom

Ono je to až smutné, koľko ľudí v dnešnom svete nenasleduje svoje sny a nesnaží 
sa uplatniť svoj potenciál.

Nechajú sa jednoducho unášať prúdom a namiesto toho, aby hľadali spôsob, ako sa na-
učiť plávať proti nemu, všetku svoju pozornosť sústredia na hľadanie výhovoriek a 
problémov, ktorými by mohli svoju nečinnosť a nesamostatnosť ospravedlniť. Pred se-
bou i pred druhými.
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Vedia, že iba mŕtve ryby plávajú s prúdom, no radšej na to nemyslia. Tvária sa, že nemajú na vý-
ber. Robia zo seba obete a nechávajú tak život, nech sa deje.

Svoje osudy nechávajú doslova v rukách iných ľudí. A skús si tipnúť, čo pre nich majú druhí ľudia 
nachystané…?! Nič moc!

Nebuď preto jedným z nich. V živote dostaneš nespočet možností vybrať sa svojou vlastnou 
cestou. Potrebuješ si teda uvedomiť, že neexistuje žiadna správna cesta. Nie je tam žiadna tá 
pravá, či jediná cesta. Ty máš svoju. Ja mám svoju.

A vedz, že až keď sa vyberieš tou, ktorou ťa ťahá tvoje srdce, až vtedy si dokážeš vytvoriť život, 
ktorý bude dobre chutiť zvnútra a nie taký, ktorý bude akurát tak vyzerať dobre navonok. A že 
viem o čom hovorím, sám som si tým prešiel.

,,LESNÁ CESTA SA ZRAZU ROZDVOJOVALA.  

VYBRAL SOM SA TOU MENEJ VYŠĽAPANOU  

A TO ZMENILO VŠETKO.” 

– ROBERT FROST

Prestaň už konečne slepo nasledovať tú chorú cestu seba-
deštrukcie. Prestaň sa tak krvopotne držať stáda. Mysli 

za seba, pretože tam, kde si myslia všetci to isté, tam 
sa veľa nemyslí. Konaj za seba, pretože ak budeš 

aj naďalej robiť to, čo robia ostatní, budeš mať 
presne to, čo majú ostatní... Budeš ako ostatní.

Veď povedz mi sám, čo sa stalo s tými krea-
tívnymi nápadmi? So všetkými tými snami 
a plánmi, ktoré si pre seba schovával? Kde 
je tá jedinečná osoba, kde je ten origi-
nál? Dovoľ jej opäť postaviť sa na vlastné 
nohy. Začni to byť opäť ty. Dovoľ si žiť, 
pred tým, než skutočne umrieš.

Nenasleduj cestu do záhuby len preto, 
že ňou kráčajú všetci. Veď na konci cesty, 

ktorou už kráčali mnohí pravdepodobne 
nezostalo nič, čo by stálo za to získať. Vy-

ber sa teda vlastnou cestou a zanechaj stopu. 
Prevezmi velenie a  napíš svoj vlastný príbeh. 

Načúvaj svojmu vnútru.
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Svet predsa odjakživa patril tým, ktorí sa nebáli nasledovať svoje srdce a vášeň.

A nielenže im patril svet, ty si predsa už od plienok obdivoval ľudí, ktorí sa nebáli viesť. Tých, 
ktorí si razili cestu dopredu a nemali strach postaviť sa na vrchol a ukázať sa svetu takí, akí sú. 
Myslím tých odvážnych, cieľavedomých, samostatných a originálnych. Možno je teda najvyšší 
čas prestať ich aj naďalej obdivovať z úzadia a stať sa konečne jedným z nich!

Začni nasledovať svoje sny. Vyber sa tým smerom, ktorým ťa to ťahá. Buď jedným z mála. 
Hovor to, čo si myslíš a konaj tak, ako to cítiš. A hlavne nezabúdaj, že je to tvoja cesta 
a ak ťa robí šťastným, neprestávaj po nej kráčať.

„TEN, KTO NASLEDUJE DAV,  

SA VÄČŠINOU NEDOSTANE ĎALEJ,  

AKO DAV SAMOTNÝ. NO JE PRAVDEPODOBNÉ,  

ŽE TEN, KTO KRÁČA SÁM,  

SA OCITNE NA MIESTACH, NA KTORÝCH  

NEBOL EŠTE NIKTO PRED NÍM.“ 

– FRANCIS PHILLIP WERNIG

Poznámka: A ak by si svoje sny skutočne nasledovať chcel, no nevieš sa zbaviť pocitu, akoby ťa 
niečo neustále držalo späť, prečítaj si článok 15 Nenápadných Myšlienok, Ktoré Ničia Tvoje Naj-
väčšie Sny, tam možno nájdeš odpoveď na to, čo to je! ;) 

- 8 - 
Míňaš viac ako zarobíš

Pôvodne som zamýšľal, že to tu odštartujem zhurta a namiesto chodenia okolo 
horúcej kaše ti hneď a zaraz dopodrobna opíšem, aké hlúpe také niečo vôbec je. 
No stačilo mi len pár sekúnd, aby som si to rozmyslel, pretože samotný názov toh-
to bodu hovorí sám za seba a reprezentuje tento fakt viac ako výstižne.
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„NIE JE TO TVOJ  

PLAT, KTORÝ ŤA ROBÍ  

BOHATÝM, SÚ TO TVOJE  

MÍŇACIE NÁVYKY.“ 

– CHARLES A. JAFFE

Uvedom si, že môžeš zarábať aj milióny, no 
ak neskoncuješ s  tou nenásytnosťou, kto-
rá ťa momentálne poháňa, a  budeš chceť 
všetko a hneď, bude ti to prd platné, preto-
že peniaze nebudeš mať nikdy. Zakaždým ti 
pretečú pomedzi prsty, ako keď si naberieš 
za hrsť plnú piesku.

Míňať nad rámec svojich príjmov je, skrátka, 
zaručenou cestou k finančným potiažam. Nielen-
že si o ne koleduješ, ty ich k sebe doslova lá-
kaš. Akoby si sa nahodil do svojho nového 
a žiarivého červeného autfitíku a šiel sa len tak 
poprechádzať k  býkom do ohrady. Ten stret 
s nimi je nevyhnutný a ver mi, keď ti hovorím, 
že až naň príde, nebude to nič pohodlného.

Ja viem, že to nemyslíš zle. Chápem, že si 
chceš len trošku vyhodiť z kopýtka. No všetko 
to vyhadzovanie si z kopýtok ťa skôr či neskôr 
dobehne a keď sa tak stane, budeš si trieskať 
hlavu a hovoriť, že by si bral radšej tých býkov 
z ohrady, uvidíš.

Skrátka musíme prestať míňať viac, ako za-
robíme. Veď ak sa nad tým zamyslíš aspoň 
na moment, tak sám okamžite uvidíš, že je to 
z  dlhodobého hľadiska neudržateľné. Neza-
držateľnou rýchlosťou sa tak rútiš do finanč-
ného hrobu. Pekne euro za eurom páchaš 
finančnú samovraždu, a  to všetko v  neprí-
tomnom opojení nových vecí, ktorými sa ne-
ustále obklopuješ.

Tak s  tým prestaň, inak ti to zruinuje život. 
Celý. Na kompletku. Začne to v  tvojej peňa-
ženke a rozšíri sa to do každej jednej oblasti 

v ňom, ako malária. Ako agresívne zmutovaná 
choroba šialených kráv. Ako smrad v  miest-
nosti so zatvorenými oknami. Vyplní to každú 
jednu oblasť, každé jedno voľné miesto.

Svet sa ťa bude síce stále snažiť presvedčiť, že 
si potrebuješ kupovať nové veci, aby si sa nie-
kým stal, no ty nesmieš počúvať, rozumieš?! 
Vedz, že chudobní ľudia, ktorí žijú akoby boli 
bohatí, sa bohatými nikdy nestanú. Pamätaj si 
teda, že iba preto, že si niečo kúpiť môžeš, tak 
to ešte neznamená, že by si aj mal.

A áno, viem, že je to skvelý pocit, kúpiť si nie-
čo nové. Ba čo viac, ten moment, kedy si to 
po  prvýkrát oblečieš, to je pocit na nezapla-
tenie. No vieš, ktorý pocit je ešte ďaleko lep-
ší? Nemať stres z  nedostatku peňazí. Nena-
chádzať sa vo  finančnej tiesni. Nenechať sa 
zahnať pôžičkami, úvermi a inými finančnými 
produktami do slepej uličky. 

Byť schopný pozrieť sa do zrkadla každé ráno 
a  byť pyšný na svoje rozhodnutia, byť hrdý 
na  všetky tie kroky, ktoré si spravil. Kam sa 
na tento pocit hrabe ten, ktorý mávaš pri na-
kupovaní? To je len slabý odvar, ver mi.

Polož si teda otázku, či vo svojom živote uvítaš 
skôr tie nablýskané nové veci, ktoré tak dob-
re vyzerajú navonok alebo skôr ten vnútorný 
pokoj, spokojnosť, kľud a  finančnú stabilitu, 
ktoré chutia božsky zvnútra?

A kým ty budeš trápiť svoje mozgové závity, ja 
ti iba pripomeniem, že...:

„ŽIVOT DOKÁŽE BYŤ  

NÁDHERNÝ AJ BEZ TOHO,  

ABY BOL NÁKLADNÝ.“ 

– CHRISTINE LOUISE HOHLBAUM
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- 9 - 
Pracuješ len pre peniaze

Možno si práve hovoríš, čo je toto za hlúposť? Veď peniaze sú predsa tým hlav-
ným dôvodom, pre ktorý ľudia pracujú, tak o čo tomu autorovi touto nemiestnou 
poznámkou išlo?!

Nuž, iste, peniaze sú dôležité, potrebujeme 
ich. Aby sme si zaplatili účty, zaplatili za stre-
chu nad hlavou a kúpili niečo pod zub. Prináša-
jú so sebou možnosti a dávajú nám slobodu. 

No i keď sú dôležité a život je s nimi bez-
pochyby ľahší, nemali by byť jediným dôvo-
dom, pre ktorý si prácu zvolíš.

Ja neviem. Možno pozerám priveľa motivač-
ných filmov a videí. Možno som staromódny, 
možno som idealista a možno som sa úplne 
zbláznil, no aj napriek tomu verím, že by nám 
práca mala dávať ďáááleko viac.

To, že disponuje schopnosťou uhradiť moje 
náklady mi nestačí. Chcem, aby mi dávala 
tiež skúsenosti, možnosť realizácie, kre-
atívny priestor a  príležitosti na neustále 
zlepšovanie schopností a  zručností, ktoré 
zlepšovať chcem. Aby ma stále dokázala 
naučiť niečo nové, obohatiť ma a aby mi po-
máhala rásť, profesionálne i osobnostne.

Áno, aj ja chcem zarábať, no veľkosť zárobku 
nestaviam na prvé miesto. Pre mňa sú 
dôležitejšie moje túžby. Ja si od svojej práce 
sľubujem viac. Chcem sa prejaviť, prinášať 
hodnotu, tvoriť, niečo ľuďom dať. Chcem, aby 
bol výsledok mojej práce mojím odkazom. Po-
solstvom. Svojou prácou chcem spraviť svet 
lepším, zanechať tu po sebe niečo.

Chcem sa deliť so svetom o  to, čo milujem. 
Chcem, aby všetci videli, že som v tom dobrý, 
a  tiež to, ako veľmi si to užívam. Chcem dať 

svojmu menu význam. Chcem, aby ľudia pove-
dali, „Dušan, kvôli tebe som to nevzdal.“ A až 
po týchto všetkých veciach prichádzajú na rad 
peniaze.

„KEĎ SI MLADÝ,  

PRACUJ PRE SKÚSENOSTI,  

NIE PRE PENIAZE.“ 

– ROBERT KIYOSAKI

Musím uznať, že toto je skvelý výrok, i keď sa 
s ním až tak nestotožňujem. Áno, je pravda, že 
väčšina mladých ľudí, absolventov, nepotre-
buje nevyhnutne zarábať prevratné čiastky, 
i keď by isto radi. No bol som mladý a viem, že 
by mi iba skúsenosti nestačili. Predsa len, člo-
vek by sa mal aj zabávať a užívať si ten život, 
neobetovať všetko len tej práci.

Preto si myslím, že najšťastnejším riešením je 
kompromis. Nájsť zlatú strednú cestu. Nájsť si 
prácu, i keď za menej, no takú, ktorá ťa toho 
veľa naučí. Takú, v ktorej bude tvoja hodnota 
na trhu práce rásť každý deň. Takú, ktorá ti po-
môže vypilovať všetky tie talenty, ktoré máš, 
všetky tie prednosti, ktoré potrebuješ pretré-
novať, kým vystúpia na povrch a zažiaria.

Vyber si takú prácu, ktorá ťa dokáže naučiť 
najviac, v  oblasti, v  ktorej by si sa chcel 
neskôr realizovať. Dá ti to skvelú štartovnú 
pozíciu a gigantickú výhodu oproti tvojim ro-
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vesníkom. Postaví to základy tvojmu odveké-
mu snu, ktorým vždy bolo robiť prácu, ktorú 
budeš mať rád.

A ver mi, viem, o čom hovorím. Videl som to-
tižto množstvo ľudí, ktorí si po škole vybrali 
tú najlepšie platenú prácu a  kašľali na všet-
ko ostatné. Otročili na lodiach, išli sa zodrať 
za barom alebo muklovali nekonečné hodiny 
v kuchyni. No tie peniaze nepotrebovali a mí-
ňali ich jedna radosť, veď ich mali dostatok.

Nuž, ako sa hovorí, všetko krásne sa jedné-
ho dňa skončí a  keď to skončilo v  ich prípa-
doch, zistili, že majú 35 rokov, nič našetrené 
a sú absolútne bez reálnych skúseností, ktoré 

by mohli na pracovnom trhu ponúknuť. A tak 
sa zrazu ocitnú pred rozhodnutím, kedy si 
môžu vybrať medzi tým, pokračovať v  týchto 
deštruktívnych profesiách, ktoré si zvolili a za-
rábať, no byť nešťastní alebo začať od znova, 
čo v tridsaťpäťke príde väčšine ako nepriateľná 
voľba. A aj keď na výber majú, ich situáciu im 
nezávidím. 

Daj si teda pozor, aby si si týmto spôsobom 
neuplietol bič pre vlastnú kariérnu oprátku 
aj ty. A aby som ťa presvedčil, na záver ti pri-
nesiem jeden citát, ktorý ti v  tomto smere 
otvorí oči.

„NIKDY NEPRACUJ LEN PRE PENIAZE, ČI MOC.  

TIE NESPASIA TVOJU DUŠU,  

TIE TI NEPOMÔŽU V NOCI ZASPAŤ.“ 

– MARIAN WRIGHT EDELMAN

- 10 - 
Nenasleduješ svoje túžby, nenasleduješ 

svoju vášeň

Predošlý bod sa ti mohol zdať podobný ako tento, no nie je. Ten predošlý bol to-
tižto venovaný práci, tento je skôr o vybudovaní niečoho veľkolepého. Tento je 
o zanechaní stopy. Odkazu.

Pretože veci, pre ktoré máš nadšenie nie sú náhodné, sú tvojím poslaním. Veď posúď sám.

Keby ľudia nenasledovali svoju vášeň a svoje túžby, dnes by sme nepoznali žiadneho 
Michelangela, žiadneho Beethovena, žiadneho Shakespeara. Mená ako Mohamed Ali, 
Bruce Lee, Steve Jobs alebo Elon Musk by nám takisto nič nehovorili.
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Sú to práve jedinci, ktorí sú naplno oddaní svojej vášni, čo dokážu meniť svet. Tí, ktorí nasledu-
jú ten krehký hlas vo svojom vnútri, sú zodpovední za veľké objavy, to oni sú strojcami lepšej 
budúcnosti. Iba tí sa dokážu zapísať do histórie.

„KAŽDÝ ČLOVEK BOL STVORENÝ  

PRE JEDNU URČITÚ PRÁCU A TÚŽBA PO TEJ PRÁCI BOLA 

UMIESTNENÁ DO KAŽDÉHO JEDNÉHO SRDCA.“ 

- RUMI

No keď už sme pri tej vášni, rád by som vyvrátil jeden rozšírený mýtus. Strašne veľa ľudí 
si myslí, že odpoveď na otázku, čo je ich vášňou, je iba jedna. No to je omyl. Ja verím, že 
môže byť tých odpovedí viacero.

Neverím, že vášeň je niečo, čo ti bolo predurčené hviezdami alebo dané 
osudom. Úprimne, na osud ani neverím. Mňa skôr moje skúsenosti 
naučili, že vášeň je spojením viacerých vecí. Nadšením pre to, čo 
robíš. Využívaním svojho talentu. Pracovaním na svojej vízii. 
Prinášaním hodnoty pre druhých.

Verím teda, že to nie je niečo, čo musíš teraz zistiť, a po-
tom už to v živote nikdy nebudeš môcť zmeniť. Práve 
naopak, verím, že v priebehu času budeš musieť hľa-
dať stále nové a nové spôsoby a cesty, ako si svoju 
prácu aj naďalej užívať.

Ďalej som presvedčený, že na to dokážeš prísť 
iba vtedy, ak budeš nasledovať smer, ktorým ťa 
tvoje srdce volá. Že budeš skúšať a testovať veci, 
ktoré ťa k sebe ťahajú.

Mňa tiež jedného dňa neosvietilo. Nezjavil sa mi žiadny 
posol z budúcnosti, ktorý mi prezradil, že ma v blogova-
ní čakajú jagavé zajtrajšky. Nevyveštila mi to ani pribra-
tejšia kočovná deva so zachrípnutým hlasom, ktorá putuje 
po mestských slávnostiach s kolotočmi. A ak si nebodaj myslíš, 
že som si odmalička hovoril, že by som sa chcel stať blogerskou 
stálicou, mýliš sa.

Vyskúšal som si štyri rozdielne veci, než som sa k blogovaniu dostal. Najprv som chcel 
zúžitkovať svoju ukecanosť a povedal som si, že pôjdem na školu, vyštudujem masmédiá a za-
čnem makať v rádiu. Bohužiaľ, škola ma hlboko sklamala. No nebol to stratený čas. Keby som to 
nevyskúšal, stále by som o tom pravdepodobne sníval. Musel som si vyskúšať, čo mi táto cesta 
dokáže ponúknuť, inak by som stále tápal.
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Následne som sa teda vrhol na programovanie. Zavadil som oň už na strednej a celkom ma 
bavilo, tak som si povedal, že prečo nie. Učil som sa dlho, učil som sa pilne a po pár mesiacoch 
sa dostavilo prvé ovocie. Našiel som si prvú prácu, potom druhú. A na chvíľku som bol spokojný. 
No neskôr som zistil, že to nie je nič pre mňa. Nešlo mi to. Častokrát som sa trápil a nevedel som 
si rady. Bolo to namáhavé a vyčerpávajúce. No hlavne, hlavne ma to prestalo baviť. No opäť to 
nebol premrhaný čas.

Vďaka programovaniu som sa dostal k online marketingu. Potkol som sa oň, keď som dumal 
nad tým, ako nakódiť stránku čo najefektívnejšie. A hneď, ako mi skrížil cestu, získal si tiež môj 
záujem, moju pozornosť a v konečnom dôsledku aj moje srdce. A tak som sa doň pustil. Doslova 
som ho hltal. Učil som sa. Zaujímal som sa. 

A až keď som sa rozhodol, že je najvyšší čas nazbierať nejaké praktické zručnosti, ktorými by 
som doplnil teoretické vedomosti, až vtedy nastal zlom. Povedal som si, že založím blog, na kto-
rom si vyskúšam všetko, čo som sa doposiaľ naučil. S výberom témy som problém nemal, pre-
tože som si na osobnostnom rozvoji už hodnú chvíľku ulietal a v tom sa to stalo.

Našiel som ju. Spojilo sa moje nadšenie pre online marketing s tým pre rozvoj osobnosti. Pripo-
jila sa moja túžba inšpirovať druhých a šikovnosť a talent v písaní na seba takisto nenechali dlho 
čakať. A bolo to. Objavil som svoju vášeň. Nikdy by som nepovedal, že mi písanie pôjde. Nikdy 
som to neskúšal, a tak som nikdy nemohol vedieť. No spojili sa všetky tie veci, ktoré ma bavili 
spolu s tými, ktoré mi išli a ja som trafil jackpot. I keď som si nikdy nemyslel, že by som dokázal 
niečo napísať, dnes dostávam každý týždeň desiatky mailov, správ a komentárov od ľudí, ktorí 
mi doslova zakazujú prestať. Povzbudzujú ma, pretože im mením životy k lepšiemu. Podporujú 
ma, pretože im moje slová pomáhajú.

A preto tak horlivo všetkým odporúčam nájsť to, pre čo im zahorí srdce. Pretože iba vte-
dy dokážeš využiť všetok ten talent, ktorý ti bol daný. Až vtedy dokážeš mať skutočný 
dopad na ľudí okolo. Stať sa súčasťou ich príbehov a postrčiť ich tým správnym smerom. 
Pomôcť im tam, kam by radi.

Na záver ti teda odporučím iba to, čo už raz odporučil jeden kontroverzný spisovateľ. A to...:

„NÁJDI TO, ČO MILUJEŠ A DOVOĽ,  

NECH ŤA TO ZABIJE.“

 – CHARLES BUKOWSKI

A ešte jedna myšlienka. Nasledovanie vášne neznamená, že budeš musieť postaviť druhú eifelov-
ku, či namaľovať novú Mona Lízu. Je to o tom, angažovať sa v tom smere, ktorým ťa tvoje srdce 
ťahá. Môžeš chcieť byť učiteľ v materskej škôlke, profesionálny závodník alebo spevák. Podstat-
né je, aby si robil takú prácu, ktorou budeš mať na svoje okolie najväčší dopad. A je úplne jedno, 
či svojím talentom zlepšíš život tým dvadsiatim špuntom v triede alebo státisícom ľudí po celom 
svete. Podstatné je, že ťa to bude baviť a že budeš prinášať hodnotu, akú by nikto iný priniesť 
nedokázal!
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ZÁVER

Verím, že sa ti táto ekniha páčila, keď si sa prelistoval až na jej koniec! :)

Tento ebook je však iba kratučkým úryvkom z knihy 100 Spôsobov, Ktorými Si Zbytočne Kompli-
kujeme Život, takže ak sa ti táto jej mini verzia páčila, určite si celú knihu zaobstaraj! Tá totižto 
obsahuje okrem ďalších 90 spôsobov, ktorými si zbytočne komplikujeme život, tiež sekcie ako 
Príhovor, O autorovi, poriadny Záver, a tiež Poďakovanie.“

„Ak by si si knihu rád objednal,  
sprav tak cez tento link:

Ak by si si však rád objednal celú knihu v jej 
elektronickom prevedení a s touto krásnou 

grafikou, klikaj zasa na tento link:

Kúpiť knihu! Kúpiť ebook!
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Zostaňme v kontakte

Ak si si knihu stiahol, prečítal a došiel až sem, 
na jej samotný záver, bola by škoda nezostať 
v kontakte. Očividne máme podobný pohľad 
na život a možno ani naše príbehy, túžby, ciele a 
sny nebudú až také rozdielne.

Preto ak sa ti môj štýl písania spolu s názormi, o ktoré sa 
delím, páči, určite si ma pridaj aj na sociálnych sieťach, 
aby ti neušli ďalšie kvalitné a  zaujímavé informácie, 
o ktoré sa podelím. Uisti sa, že už viac nebudeš ukráte-
ný o nové inšpiratívne články, knihy a videá, prípadne 
o infošky zo zákulisia, ktoré vypustím do sveta.

Sleduj ma na Facebooku.

Sleduj ma na Instagrame.

Pridaj si ma na Linkedine.

 
A samozrejme, ak prahneš po každodennej motivácii a miluješ skvelé čítanie, isto hoď jeden 
lajčisko aj oficiálnej fan page môjho blogu, kde sa ti oboch vecí dostane habadej.

Lajkuj Motivation-Man.sk!

S pozdravom

Dušan Kadlec
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