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je podcast, v ktorom José a Janči hovoria o skutočne kvalitnom 
živote. Nanovo objavujú kľúčové spôsoby života, ktoré 
v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.

bol vypracovaný vďaka patreonom podcastu. Ak by ste nás 
chceli podporiť, kliknite sem. Ďakujeme!

ZABUDNUTÉ
CESTY

TENTO MATERIÁL

https://zabudnutecesty.sk/podporte-podcast/


4 5

DISCIPLÍNA  
– DISCIPLÍNA  
JE SLOBODA

0101

Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Disciplína – Disciplína je sloboda.

V tejto sérii sa k Josému pridal hosť Peter Podlesný. Peter je manžel, otec, kamarát, 

zakladateľ webu mužom.sk, osobný tréner v RadyActive. 

DISCIPLÍNY sa nemusíme báť

Disciplínu ľudia vnímajú ako niečo nepríjemné, niečo prísne a negatívne. Väčšinou 

sa chceme disciplíne skôr vyhnúť a žiť slobodne. 

Disciplína ale pre nás nie je hrozbou. Práve naopak. Disciplína je kľúčom k niečomu 

pozitívnemu, dokáže nás v živote posunúť ďalej. Disciplína je životný štýl pre člove-

ka, ktorý chce žiť hlbšie. Je to skvelý nástroj k objavovaniu hĺbky našich životov. 

Prínos DISCIPLÍNY 

Ľudia potrebujú jasne pochopiť, že disciplína je sloboda. V dnešnej dobe sa ľudia 

chcú niekam posúvať, chcú niečo dosiahnuť, chcú skoro vstávať, pravidelne cvičiť, 

jesť zdravo, ale nevedia, čo robiť. Nevedia ako začať a potom ani ako pokračovať. 

Na to je jedna jednoduchá odpoveď – disciplína.

Ak chceme niečo dosiahnuť, potrebujeme byť disciplinovaní. To sa ľahko povie ale-

bo napíše, ale horšie sa to aplikuje. Prvým krokom je uvedomiť si, že potrebujeme 

disciplínu. 

Niekedy sa snažíme disciplínu obísť jednoduchými návodmi v  niekoľkých kro-

koch (5 krokov ako schudnúť; 7 krokov ako zlepšiť vzťah s Bohom; 10 krokov ako 

začať behať). Pokiaľ sa chceme naučiť skoro vstávať, tak nechceme počuť jeden 

jednoduchý krok a to „vstaň, neodkladaj budík, jednoducho vstaň.“ Radšej čítame 

návody s postupom ako sa naučiť skoro vstávať, len aby sme disciplínu obišli.

Nemáme radi pravidlá, hľadáme preto rýchlejšiu cestu a menej krokov. To ale nie 

je cesta disciplíny. Sme ochotní robiť niečo pravidelne celý život, aby to ovplyvnilo 

náš život, a aby mal náš život hĺbku?

https://zabudnutecesty.sk/disciplina/
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V dnešnej dobe je veľmi časté FOMO („Fear of missing out“ – strach z minutia príleži-

tosti). Bojíme sa, že nám unikne príležitosť, bojíme sa, že urobíme zlé rozhodnutie, 

a že keby sme sa potom rozhodli inak, budeme sa mať lepšie. Disciplína môže byť 

liek aj na tento problém. Ľudia nechcú ísť do niečoho, čo by mali robiť perma-

nentne, pravidelne a disciplinovane, pretože čo ak im ujde nejaká iná príležitosť, čo 

keď urobia zlé rozhodnutie?

Vo všetkých oblastiach nášho života (fyzická, duševná aj duchovná) je disciplína 

kľúčom, ktorý otvára mnoho dverí – možností a príležitostí.

Máme pocit, že disciplínu nepotrebujeme k prežitiu, pretože máme obrovský kom-

fort, dokonca najväčší za celú históriu ľudstva. Komfort nie je zlý, ale tiež má svoje 

hranice. Bola doba, kedy ľudia bez disciplíny neboli schopní prežiť. Pokiaľ by ráno 

nevstali, nepracovali, tak by večer nemali chlieb, ktorý potrebovali k životu. 

Dnes ale ľudia nie sú schopní sa obetovať ani kvôli sebe samým. Napríklad človek 

s nadváhou, ktorému hrozí cukrovka, niekedy nie je schopný obetovať svoj komfort, 

začať cvičiť a zdravo sa stravovať. Potom o to viac nie sú ľudia schopní obetovať sa 

pre ostatných. Vnímame, že obetovať sa pre niekoho je dobré, ale nevnímame, že 

by sme to mali byť práve my. Strácame tú schopnosť obetovať sa pre seba a pre 

ostatných. A čo nič nestojí, za nič nestojí.

DISCIPLÍNA ako liek

Dalo by sa povedať, že disciplína je ako liek. Napríklad Petrovi bola večne zima, tak 

sa rozhodol otužovať. Každé ráno po zobudení si dal studenú sprchu, čo mu po ne-

jakej dobe pomohlo a prestalo mu byť zima, začal nosiť o niekoľko vrstiev obleče-

nia menej. Peter bol vyliečený z večného pocitu zimy. 

Alebo sa niekto rozhodne disciplinovane v  rámci odpočinku čítať. Všeobecne je 

nám pohodlnejšie pozrieť si seriál, film alebo nejaké videá než čítať alebo premýšľať 

o hlbokých veciach. Ale pre našu dušu je veľmi dôležité to, ako trávime svoj odpoči-

nok a aj disciplína a pevné rozhodnutie o tejto aktivite môže byť pre nás liekom.

Často bývame dosť povrchní, ale každý by sa mal snažiť robiť niečo pre to, aby 

mal jeho život hĺbku. Reagujeme na okolnosti namiesto toho, aby sme okolnosti  

vytvárali.

Cvičenie

Čím je pre teba disciplína? Vnímaš ju ako niečo pozitívne alebo skôr negatívne?

7

Sú oblasti v tvojom živote, v ktorých by si chcel/a byť viac disciplinovaný/á? 

Aké? Čo ti v tom bráni?

Akým konkrétnym spôsobom by mohla disciplína v tvojom živote liečiť?
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DISCIPLÍNA  
– TELO

0202

Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Disciplína – Telo.

Disciplínu potrebujeme pre našu dušu, ducha a tiež naše telo.

Problém dualizmu

V kresťanskom svete sa často stretávame s dualistickým pohľadom na život – telo 

je zlé, zvádza k pokušeniu, telesné veci sú zlé a jedine duch je dobrý.

Žijeme ako na horskej dráhe – raz hore, raz dole. Nie vždy je všetko v dokonalej 

rovnováhe. Máme v  živote rôzne obdobia, niekedy potrebujeme viac odpočívať, 

niekedy potrebujeme viac duchovne čerpať, inokedy trénovať telo. 

Boj s pasivitou
 
Pokiaľ premýšľame nad pasivitou, tak v  dnešnej dobe sme často prepracovaní, 

nosíme si prácu domov, pracujeme na počítačoch a  mobiloch a  možno aj to je 

dôvod, prečo sme tak pasívni. Sme jednoducho preťažení.

Ďalšou príčinou pasivity môže byť tiež nezáujem. Pokiaľ nejaká aktivita stráca pre 

nás význam, nerozumieme dôvodom, prečo to robíme, tak to vzdávame a stávame 

sa pasívnymi. 

Kalokagathia – tiež kalos kai agathos je pojem, ktorý vyjadruje antické 

grécke presvedčenie, že krásne a dobré, krása a cnosť patria k sebe 

a  majú veľa spoločného. Čo nie je dobré, nemôže byť krásne a  na-

opak. Aplikovane na človeka vyjadruje ideál harmonického súladu 

a vyváženosti telesnej a duševnej krásy a dobroty, cnosti a statočnosti. 

(zdroj: Wikipedia)

https://zabudnutecesty.podbean.com/e/12-disciplina-telo/
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Buduj rutiny

Každý človek má obrovský potenciál, či už duchovne, duševne, ale aj fyzicky. Je 

obrovská škoda ho premrhať a nevyužiť. Nedovoľte, aby vaša sloboda bola zámien-

kou povoľovať telu.

Vo chvíli, keď nechcem byť otrokom svojho tela, je dôležité nájsť slobodu v disci-

plíne, ale aj naopak. Nesmieme sa ani nechať ovládnuť telom. 

Petrove návyky

Ďalšiu rutinu môžeme tiež budovať v spánku. Dôležité je, kedy chodíme spať. Pokiaľ 

chceme skoro vstávať, musíme aj skoro chodiť spať. Pokiaľ chodíme spať neskoro, 

potom je to naša nezodpovednosť, za ktorú nesieme následky. Môžeme nedo-

spanú noc vybalansovať ďalšie dni, ale dlhodobo takto fungovať nemôžeme. Pokiaľ 

chceme skoro vstávať, musíme mať dôvod, prečo to chceme. Pokiaľ skoré ranné 

vstávanie nemá žiadny účel a zmysel, potom nevstaneme.

Oslavuj

Majme radosť aj z malých úspechov. Keď sa nám podarí skoro ráno vstať, ustlať si 

alebo si dokonca aj zacvičiť, tak sa pochváľme a radujme sa z malého víťazstva. 

Pokiaľ vidíš zmysel v tom, dať do disciplíny aj svoje telo a rásť v tejto oblasti, tak si 

nájdi svoju cestu. Je dôležité nájsť zmysel a obsah, ktorý vyhovuje tebe. Toto boli 

možnosti, o ktorých hovorili Peter s Josém, tebe môže vyhovovať niečo iné.

02 02

„So zdravým duchom prichádza zdravé telo.“

Peter Podlesný

Pokiaľ sa chceš dostať k zdravým rutinám, potrebuješ urobiť rozhodnutie, a k tomu 

rozhodnutiu potrebuješ správne dôvody. Vykašli sa na všetky výhovorky. Komfort 

a odpočinok je miesto, zastávka na krátku chvíľu, ale nie je to dobré trvalé bydlisko. 

Vstáva skoro ráno (4:30) s  jedným budíkom. Po zobudení má ranné 

premýšľanie, rozjímanie, nejaký duchovný čas. Potom si dá studenú 

sprchu, malý tréning (kliky, rozdýchavanie...) a  potom raňajkuje. Pod 

disciplínou chce mať aj svoje jedlo, preto raňajkuje 5 dní v týždni to isté. 

Cestou do práce číta knihu alebo počúva podcast.

Odpočinok a pasivita nie je to isté. Pasivita je rezignácia, je to začiatok konca. Pokiaľ 

chceme odpočívať musíme byť aktívni a zámerní.

PASIVITA

Rezignácia

Začiatok konca

ODPOČINOK

Aktívny

Zámerný
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Cvičenie

Keď si vyčerpaný/á, akým spôsobom odpočívaš? Je to aktívny a zámerný odpočinok?

Aké kroky robíš k tomu, aby tvoje telo bolo disciplinované? Aké máš rutiny, návyky 

v tejto oblasti?

Za aké kroky by si sa pochválil/a? Ako oslavuješ malé víťazstvá, ktoré sa ti podarí 

splniť, čo si si predsavzal/a?



14 15

DISCIPLÍNA  
– DUŠA

0303

Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Disciplína – Duša.

Duša a emócie sú veľmi ťažké témy. Nie vždy, ale často je to tak, že pre mužov sú 

emócie niečím, čo potláčajú a nedávajú ich najavo. A zas u žien je problém opačný. 

Niekedy strácajú kontrolu nad svojimi emóciami.

Ego

S emóciami a dušou súvisí aj naše ego. Veľmi často ten, kto má veľké ego je ne-

jaký muž, ale opäť, nie vždy je to tak. Ľudia často nemajú dobrý, zdravý vzťah sami 

k sebe. Buď sú to narcisy alebo sú ako rohožka.

V knihe „Mužský narcizmus – Ako ho pochopiť a premeniť“ Raphael M. Bonelli píše 

o tom, prečo ľudia majú problém prijať sami seba a ako sa to prejavuje v narcizme. 

Idealizujeme si sami seba a máme nezdravé sebavedomie, a ostatným znižujeme 

hodnotu.

Máme tendenciu ponižovať ostatných, aby sme získali vyššiu hodnotu, ale sku-

točná hodnota spočíva v tom, že pracujeme na sebe samých. 

Sebaimanencia – prejavuje sa u narcisov, keď zvelebujú sami seba. Nikto nie je tak 

dobrý ako oni, a pokiaľ je, tak ho potopia a stávajú sa najlepšími až do takej miery, 

že zatienia ostatných. Nemajú pokoru a nie sú schopní vnímať hĺbku vecí, nevníma-

jú nič, čo by ich posúvalo vpred, pretože vnímajú už iba svoje ego.

„Najväčší dom v meste nepostavíš tak, že zbúraš všetky ostatné 
domy, ale tak, že budeš pracovať na tom svojom dome.“

Raphael M. Bonelli

https://zabudnutecesty.podbean.com/e/13-disciplina-dusa/
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Skroť svoje emócie

Môžeme prikázať svojej duši, čo má robiť.

V Biblii Dávid prikazuje svojej duši, aby chválila Hospodina. Aj on chcel, aby jeho 

duša bola disciplinovaná a poslúchala jeho príkaz.

Emócie sú dôležitý vagón vo vlaku, ale nikdy nemôžu vlak viesť a byť na prvom 

mieste namiesto rušňa. Ľudia sa často nechávajú emóciami ovládnuť. Nezvládame 

ich kontrolovať. Niekedy vybuchneme, a  zas inokedy nie sme schopní emócie vô-

bec prejaviť, aj keď by ich prejav bol na mieste.

V knihe „Najděte si svého marťana“ Marek Herman píše o tom, že veci, ktoré sa 

v našom živote dejú, môžu súvisieť s výchovou a detstvom. Keď sa dostanem do 

situácie, v ktorej sa mi napríklad niečo nechce, tak nepremýšľam o tom, či sa mi 

práve chce alebo nechce, ale o  tom, čo je správne alebo nesprávne. Keď mám 

„depku,“ tak sa tým nenechám hneď zomlieť, ale počkám, a na druhý deň, keď to 

neprestane, si odpočiniem a začnem sa zaoberať tými emóciami. Ale je dôležité 

nenechať sa hneď ovládnuť.

Naše emócie sú ďalším nástrojom, s ktorým sa potrebujeme naučiť pracovať a po-

trebujeme na to disciplínu. Máme plnú zodpovednosť za všetky svoje emócie. 

Nebudeme tvrdiť, že nás niekto naštval, pretože len ja som sa mohol naštvať a je to 

moje rozhodnutie byť naštvaný.

Jediný, koho môžem ovládať vo svojom živote som ja sám, a  to je tréning, ktorý 

môžeme aplikovať vo svojom živote a naučiť sa pracovať so svojimi emóciami.

Sebadeštruktívne vnímanie

Ako pracovať na svojom egu? Je dôležité naučiť sa mať rád sám seba. Inak nie sme 

schopní milovať ostatných. Ak v lietadle zažijeme šialené turbulencie, tak kyslíkovú 

masku musíte najprv nasadiť sebe až potom ostatným. Tak rovnako je to s milo-

vaním ľudí. Tento príkaz dáva aj Ježiš:

Pokiaľ nemáš rád sám seba, ale máš rád ostatných, tak je na tom pravdepodobne 

niečo nezdravé. Pokiaľ sa nemáš rád, ale máš rád ostatných, tak si pravdepodobne 

pridávaš svoju hodnotu práve tým, že ťa majú radi ostatní. Ale stále nemáš rád sám 

seba. Najprv je dôležité naučiť sa mať rád a vďaka tomu potom máme silu a dosť 

lásky, aby sme milovali ostatných. 

Ak nemáš sebavedomie, nevieš, aké máš silné a slabé stránky a nevieš, akú máš 

hodnotu, je najvyšší čas sa zastaviť a popremýšľať na tým, kým som, čo robím a aké 

rozhodnutia robím.

Maj okolo seba ľudí, ktorí sú schopní ti dať zdravú spätnú väzbu, ktorá je úprimná, 

a ktorá ťa môže niekam posunúť a pomôcť ti. 

Pokiaľ rastieš sám, si ako samorast, ktorý môže byť pekný, ale ak rastieš ako strom, 

tak sú vedľa teba ďalšie stromy a spolu môžete vytvoriť veľký, krásy a kúzelný les.

03 03

„Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému 

menu! Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho 

dobrodení!“ – Žalm 103:1-2 (SEB)
„Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.“ – Matúš 22:39 (SEB)
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Cvičenie

Je pre teba ťažké ovládať svoje emócie? Akým spôsobom sa snažíš ich ovládať?

Máš skôr vysoké alebo nízke ego? Ako na ňom pracuješ, aby bolo zdravé a  na 

správnom mieste?

Napíš si svoju deklaráciu o tom, kým si, čo robíš, aké sú tvoje hodnoty a pre čo si sa 

rozhodol vo svojom živote. Môžeš sa k tejto deklarácii vracať a v neistých dobách 

sa tým uistiť o tom, kým vlastne si. 
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DISCIPLÍNA  
– DUCH

0404

Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Disciplína – Duch.

Význam ducha

Duch, v gréčtine „pneuma,“ znamená vzduch. Slovo je odvodené od slova dýchať.

Duch som ja - to, čo hýbe telom, moja vôľa. Ťažko sa to rozdeľuje, nedá sa to úplne 

jasne oddeliť.

Ak myslíme na nejakého konkrétneho človeka, tak nemyslíme len na jeho vnútro, 

na jeho ducha, ale myslíme aj na telo, vzhľad, emócie a všetko spojené s  týmto 

človekom.

Je dôležité podriadiť disciplíne ako telo, dušu tak aj ducha, pretože všetko je to 

prepojené.

To, kým sme, je viac než moje telo, moje emócie, je to jeden celok.

Zvyčajne nehovoríme o  tom, kým sme, ale o  tom, čo robíme. Pre mnoho ľudí je 

predstava toho, kým sú desivá, pretože ani nevedia, kým sú - nie sú si tým istí. 

K tomu, aby sme našli a vedeli kým sme, potrebujeme tiež disciplínu, potrebujeme 

hľadať našu identitu. 

„Nemáš ducha. Ty si duch. Máš telo.“

C.S.Lewis

https://zabudnutecesty.podbean.com/e/14-disciplina-duch/
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Hľadaj sám seba a buduj svoje cnosti

Ak hľadáme sami seba, mali by sme hľadať nie len vo svojom vlastnom svete, vo 

svojom vlastnom vnútre, ale mala by to byť kombinácia hľadania v sebe a v iných 

zdrojoch – pýtať sa múdrejších, kriticky myslieť, premýšľať nad tým, čo nám kto 

hovorí a čo si z toho vziať, utvárať si vlastné názor, formovať sa sebou ale aj ostat-

nými.

Veľa ľudí sa obklopuje ľuďmi, ktorí majú rovnaké názory a sú ako oni. Mali by sme sa 

vystavovať aj opozícii a ľuďom, ktorí vidia veci inak. Nemali by sme ísť do extrému 

a obklopiť sa len toxickými ľuďmi, ale mali by sme sa otvoriť aj iným názorom. Tak 

sa naučíme kriticky myslieť a vytvárať si svoje názory. 

Dôležité je tiež budovanie cností ako vlastností. Je to disciplína pre ducha. Vštepu-

jeme mu nejaké cnosti a kultivujeme ho.

Urči si svoj cieľ

Ak chceme dôjsť k  nejakému cieľu, musíme denne robiť správne rozhodnutia, 

spĺňať malé kroky. Rovnako je to s budovaním cností a disciplínou nášho ducha. Je 

to o malých krokoch každý deň, to je tréning ducha.

Kto nevie, čo chce, tak berie to, čo je. Uspokojíme sa s  tým, čo máme, pretože 

nevieme, čo chceme alebo nemáme odvahu dať si veľký cieľ. Niekedy je ťažké dať 

si za cieľ odvahu alebo silu, ale nie je to zmena zo dňa na deň. Je to dlhodobá prá-

ca a disciplína, mnoho malých krokov, ktoré nás k týmto vlastnostiam a cnostiam 

dovedú.

Keď tieto cnosti Peter vo svojom živote má, tak ďalej môže  

budovať láskavosť, trpezlivosť a ďalšie vlastnosti.

Aké sú cnosti Petra?

• Sila

• Odvaha

• Česť

• Sebaovládanie (schopnosť učiť sa ovládať niečo,  

učiť sa novým veciam)

Cnosti = sklony k dobru, k dobrému jednaniu; schopnosť, návyk robiť 

dobré veci
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Cvičenie

Obklopuješ sa ľuďmi s rovnakými názormi alebo máš okolo seba ľudí, ktorí ti dávajú 

nový pohľad na svet? V čom konkrétne ti ukázali iný pohľad?

Aké sú tvoje cnosti? Akým spôsobom ich buduješ?

Aké konkrétne kroky robíš k disciplíne ducha?
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DISCIPLÍNA  
– Q&A

0505

Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Disciplína – Q&A.

Aké knihy odporúča Peter k téme disciplína?

Zlyhal si niekedy v tom, čo si si predsavzal?

Áno, veľa krát som zlyhal napríklad v tom, ako jem. Často som niečo pokazil v tom, 

čo som si nastavil. Mnohokrát som mal pocit, že je čas prestať, že to nejde, že to 

nemá zmysel a chcel som to vzdať. Mám okolo seba skupinu chlapov, s ktorými sa 

bavím o tom, ako sa mi darí a nedarí, to je naozaj dôležité.

Snažím sa učiť, že keď sa mi nechce, tak s prvým impulzom, s prvou myšlienkou, 

že sa mi nechce urobiť to, čo mám, tak to beriem ako signál k tomu, aby som hneď 

vstal a urobil to. Napríklad, chcem si po tom, čo vstanem, vždy ustlať posteľ. Takže 

hneď ako sa zobudím a hlavou mi prebehne myšlienka, že sa mi nechce, tak vyp-

nem tento pocit, hneď vstanem a usteliem si. 

Disciplína nie je o pocite a emócii, ale disciplinovaný je ten, kto napriek tomu poci-

tu, urobí veci, ktoré sú správne a dobré.

Mať okolo seba ľudí, s ktorými sa o svojich zlyhaniach zdieľame má obrovskú hod-

notu. Týmto sa tiež naučíme nepreceňovať svoj vlastný názor, ale pýtať sa ľudí okolo 

seba, ktorým veríme, ktorí sú múdrejší, skúsenejší na ich pohľad, názor a napríklad 

aj tak opäť nájsť zmysel v tom, čo sme si predsavzali.

• Myšlienky k sebe samému – Marcus Aurelius Antonius

• Ego je váš nepřítel – Ryan Holiday

• Extrémne vlastníctvo – Jocko Willink, Leif Babin

https://zabudnutecesty.podbean.com/e/15-disciplina-qa-s-petom-podlesnym/
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Ako zvládať svoje emócie?

Snažme sa zdokonaliť svoj vnútorný monológ, ako reagujeme najprv so svojom 

vnútri. Snažme sa nereagovať, aj keď je to pre extroverta náročné. Nepremýšľajme 

rozprávaním. Ak nemáme čas, na mieste je rýchla modlitba, aby Duch Svätý riadil 

naše ďalšie kroky. Keď máme chvíľku, skúsme odstúpiť od situácie a v  rýchlosti 

skontrolujme svoje motívy – odkiaľ prichádza tá emócia. Či vychádza zo sebeckých 

dôvodov alebo vychádza z toho, že máme radi ľudí okolo seba a záleží nám na nich. 

Po tomto procese je už na mieste nejaká reakcia.

Pokiaľ chceme predísť takým negatívnym emóciám, tak reagujme otázkou: „Ro-

zumiem tomu správne? Chceš mi povedať to a  to?“ Ak to daný človek potvrdí, 

môžeme pokračovať ďalej. Ak nie, tak došlo k  nedorozumeniu a  všetky emócie 

môžeme vziať späť.

V  jednej časti Peter hovoril o  plusových a  mínusových vzťahoch. 
O  mínusových sa hovorilo v  rámci toxických vzťahov, ale ako byť 
plusovým vo vzťahu?

V knihe „The Go-giver“ Bob Burg a John David Mann píšu príbeh niekoľkých ľudí, 

ktorí fungujú v biznise. Ich príbehy niečo spája, majú niečo spoločné, a to je dávanie. 

Myšlienka tejto knihy je dávanie ako princíp života, a  to dávať nie len vtedy, keď 

máme nadbytok. Nie, že sa celý rozdáme a  vyčerpáme, ale máme dávať podľa 

svojich možností. Môžeme dávať uznanie, spätnú väzbu, svoju pozornosť, kedy 

sa nepozeráme na telefón, ale do tváre človeka, s ktorým rozprávame. Takto vy-

tvárame pozitívne vzťahy a môžeme byť aj my plusoví. Začína to malými vecami, 

buďme štedrí a kde môžeme, tvorme pozitívne prostredie.

Ako je to s  predávaním svojich skúseností a  znalostí v  rámci sku- 
piniek? Často sa stáva, že človek začne a daný zvyk mu vydrží istý 
čas a potom sa vráti do starých koľají. Ako môžeme tomuto predísť 
alebo sa tomu vyhnúť?

V momente, keď sa z niečoho stane zvyk, tak to nepustím. Ale pokiaľ sa to nestalo 

zvykom, tak to najskôr nebolo dobre zakorenené. Pokiaľ to neprináša očakávané 

výsledky, je to demotivujúce a vzdávame sa. Keď ale výsledky vidíme, potom vy-

trváme, pretože nás motivujú pokračovať ďalej. V rámci skupinky môžete napríklad 

používať tabuľku, kde si napíšete svoje ciele, svoje kroky a postupne si ich odškrtá-

vate, ostatní majú k tabuľke prístup a môžete sa navzájom povzbudzovať a „strážiť.“

 
Keď je prejavovanie emócií skôr ženskou záležitosťou, prečo sú muži 
tak často ovládaní hnevom?

Určite nie je dobré hádzať všetky ženy do jedného vreca a  všetkých mužov do 

druhého. Ako ženy, tak aj muži môžu byť emotívni. Pokiaľ ale ide o hnev u mužov, 

tak často ide o sekundárnu emóciu. Hnev je prejavom iných emócií. Hnev môže byť 

prejavom strachu, sklamania, smútku a pod. Hnev je často až dôsledok niečo iného.

 
Zmenil sa cieľ celého Mužom.sk od jeho začiatku? Transformoval sa 
nejak?

Áno aj nie. Nezmenili sme hlavný smer ani víziu Mužom.sk a to je, aby muži boli 

tou najlepšou verziou seba samých. Aby boli lepšími mužmi, manželmi, otcami, 

priateľmi, zamestnancami alebo zamestnávateľmi. Zmenilo sa to, že sa k projektu 

pripojilo mnoho ďalších mužov, ktorí priniesli nejaký svoj podiel, iní zas išli ďalej. 

Priniesli nové pohľady, názory, čo transformovalo Mužom.sk.
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https://www.martinus.sk/?uItem=271073&z=9BUG35&utm_source=z%3D9BUG35&utm_medium=banner2&utm_campaign=partner
https://www.martinus.sk/?uItem=222632&z=9BUG35&utm_source=z%3D9BUG35&utm_medium=banner2&utm_campaign=partner
https://www.amazon.com/Sabbath-Resistance-Saying-Culture-Now/dp/0664239285/ref=sr_1_1?keywords=Sabbath+as+Resistance%2C+Walter+Brueggeman&qid=1577533447&s=books&sr=1-1
https://www.martinus.sk/?uItem=297682&z=9BUG35&utm_source=z%3D9BUG35&utm_medium=banner2&utm_campaign=partner
https://www.martinus.sk/?uItem=151312&z=9BUG35&utm_source=z%3D9BUG35&utm_medium=banner2&utm_campaign=partner
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