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"Volám sa Lukáš Piperek a pomáham 

športovcom objavovať ich vnútorný potenciál 

Klikni sem a dozvieš sa viac."  

https://lukaspiperek.sk/konzultacia-zdarma/
http://mentalnytrening.sk/coaching/
http://mentalnytrening.sk/coaching/
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Verím, že na nasledovných stranách nájdeš porozumenie, ktoré ti 

pomôže posunúť sa bližšie k vytúženému cieľu. Ja ti na tejto ceste 

prajem veľa zábavy, úspechov a držím ti palce. 

      Lukáš Piperek 

      Mentálny coach 

    www.lukaspiperek.sk  

     www.mentalnytrening.sk 
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1. SEBADÔVERA NIE JE ZÁVISLÁ  

NA OKOLNOSTIACH 

Stalo sa ti niekedy, že napriek dobrým výkonom, ti hlavou začali 

chodiť pochybnosti a zažíval si pocity neistoty? Hoci už len 

z toho, že si sa obával, dokedy ti „forma“ vydrží? 

Možno si si to doteraz neuvedomil, ale určite takúto skúsenosť 

máš. 

Alebo naopak. 

Prechádzal si obdobím, kedy tvoje výkony neboli zrovna 

najlepšie, no z ničoho nič si si začal veriť? 

Áno, viem. Možno sa ti to nestáva často, ale určite si takú situáciu 

zažil/a. 

Je to dôkaz toho, že akokoľvek sa ti to môže zdať zvláštne, 

sebadôvera nemá nič spoločné s tým, čo sa deje okolo teba. 

Nemá nič spoločné s tvojimi výkonmi, súpermi, výsledkami, 

úspechmi alebo neúspechmi. 

Vychádza z teba. 

Čo tým myslím? 
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2. SEBADÔVERA JE LEN POCIT 

Sebadôvera je len pocit. A ako každý iný pocit, len kopíruje 

myšlienku, ktorá ti prechádza hlavou. Nič iné. To je to jediné. 

Pocit ti len dáva vedieť, čo sa práve odohráva v tvojej hlave. 

Teraz si možno hovoríš, že sa dostávame k známej téme 

pozitívneho myslenia. 

Ale asi ťa sklamem (alebo poteším), ak poviem, že o pozitívnom 

myslení tu písať nejdem. 

Prečo? 

Skúšal si niekedy pozitívne myslieť v situácii, keď si sa cítil 

nervózny? Pomohlo ti to? 

Dovolím si tvrdiť, že skôr nie. Ak áno, tak len v malej časti 

prípadov a aj to nebolo spôsobené pozitívnym myslením. Ale 

o tom niekedy nabudúce. 

Ja to vidím tak, že pozitívne myslenie nefunguje (Ak so mnou 

nesúhlasíš, je to v poriadku. Verím, že po dočítaní ebooku aspoň 

pripustíš, že na tom môže byť niečo pravdy). 

Svoje myšlienky si z veľkej časti nevyberáme. Keby sme 

mohli, vždy by sme si predsa vybrali také, ktoré v nás 

vyvolávajú príjemné pocity. 

https://lukaspiperek.sk/konzultacia-zdarma/
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No myšlienky sa v našej hlave zjavujú. 

Neklopú. Nezvonia. Nepýtajú sa, či môžu vojsť. 

„Čo ak prehrám?“ 

„Čo ak to pokazím?“ 

„Čo povie tréner, rodičia, kamaráti?“ 

Toto sú myšlienky, ktoré si si nevybral. Oni sa objavili 

a s nimi aj pocit neistoty a nervozity. 

Lenže pocity len hovoria o tvojich myšlienkach v danom 

momente. 

Nehovoria nič o tebe, o tvojich schopnostiach ani o tom, ako to 

dopadne. 

 

3. AJ TÍ NAJLEPŠÍ SI NIE VŽDY VERIA 

Roger Federer, Australian Open 2018: „Celý deň som mal hlavu 

plnú myšlienok. Myslel som na to, aké by to bolo hrozné, keby 

som prehral. Zápas sa hral neskoro, preto mi tieto myšlienky 

chodili hlavou dlhú dobu. Do zápasu som vstupoval veľmi 

nervózny.“ 
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Áno. Aj hráč, ktorý je mnohými považovaný za „vzor 

mentálnej odolnosti“ nie vždy pociťuje sebadôveru. 

A ako ten zápas skončil? 

Federer v ňom porazil Marina Čiliča a získal svoj 20. 

grandslamový titul. 

Nielen on zažíva pred alebo počas výkonu nepríjemné pocity. 

Hviezda svetového futbalu, Lionel Messi, niekedy pred zápasom 

zažíva takú nervozitu, že zvracia. Poznal by si to na jeho 

výkonoch? 

V podobných príkladoch by sme mohli pokračovať ďalej, no to 

nie je zmyslom tohto ebooku. 

Mojím cieľom bolo ukázať ti, že sa nemusíš snažiť sebadôveru 

získať za každú cenu. Raz ju budeš cítiť viac, inokedy menej. 

A to je úplne normálne. 

 

V ČOM TEDA SPOČÍVA „TAJOMSTVO“? 

Je úplne jedno, ako sa cítiš. 

Kľúčové je porozumenie toho, na akých princípoch je založené 

ľudské prežívanie. 

https://lukaspiperek.sk/konzultacia-zdarma/
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Čo myslím princípom? 

Princíp je niečo, čo platí pre všetkých. Tak ako gravitácia. 

Nerozlišuje medzi mladým hokejistom v športovej triede a hráčom 

NHL, medzi tenistom, ktorý vypadne v prvom kole a víťazom 

turnaja.  

Práve na základných psychologických princípoch je postavený 

môj coachingový prístup, ktorý je odlišný od prístupov drvivej 

väčšiny športových psychológov a mentálnych coachov. Prístup, 

ktorý ťa nenúti robiť žiadne techniky ani meniť svoje 

myslenie. 

Netreba opravovať niečo, čo nie je pokazené. 

 

Možno ti teraz v hlave naskakuje množstvo otázok a nie vo 

všetkých veciach so mnou súhlasíš. A to je úplne normálne, 

pretože niektoré tvrdenia v tomto ebooku sú v protiklade s tým, čo 

si doteraz počul. 

CHCEŠ, ABY SOM TI S TÝM POMOHOL? 

Dohodni si so mnou online konzultáciu ZDARMA. Rád 

zodpoviem všetky tvoje otázky. 

Aké sú najčastejšie témy, ktoré ľudí zaujímajú? 

https://lukaspiperek.sk/konzultacia-zdarma/
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• Súťažný výkon slabší ako tréningový 

• Zvládanie myšlienok a emócií (strach, obavy, hnev, 

frustrácia, ...) 

• Vzťahy s trénerom, spoluhráčmi, rodičmi, športovcom 

• Herná a výkonnostná kríza 

• Neistota súvisiaca s budúcnosťou kariéry 

• Sebadôvera 

Samozrejme, oblastí a otázok je omnoho viac. Čo zaujíma teba? 

>>> Chcem si dohodnúť bezplatnú online konzultáciu >>> 
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