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"Volám sa Lukáš Piperek a pomáham ľuďom objavovať ich 

vnútorný potenciál.“  
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Len 8% ľudí splní cieľ, ktorý si stanoví. To hovoria výsledky výskumu 

Scrantonskej univerzity z roku 2016, ktorý bol publikovaný 

v odbornom periodiku „Journal of Clinical Psychology.“ 

Prečo je to tak? 

Pri rozhovoroch so stovkami klientov z oblasti športu, biznisu alebo 

bežného života, sa nám pri otázke dosahovania cieľov, vytvárania 

niečoho vytúženého, najčastejšie opakujú 3 dôvody. 

 

1. PRECEŇUJEME NAŠU SCHOPNOSŤ 

PREDPOVEDAŤ 

Koľkokrát sa naozaj stalo to, čoho ste sa obávali? 

Ak budeme k sebe úprimní, je to určite menej ako 5%. Aj to je ešte 

s veľkou rezervou. 

Myslíme si, že myseľ funguje ako kamera. To znamená, že len 

zachytáva to, čo sa vonku skutočne deje a my potom prežívame. 

Ale to je omyl. 

Pravdou je, že myseľ funguje ako projektor. A čokoľvek nám 

premietne, sa nám môže zdať ako skutočnosť. 

Preto sa dokážeme báť vecí, ktoré reálne neexistujú (teda neexistujú 

mimo našej mysle). 
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Preto si dokážeme prežívať sen, ako keby bol skutočný. 

A preto si aj v bdelom stave dokážeme prežívať myšlienkový sen 

a uveriť tomu, že sa to naozaj deje. 

Teraz si možno mnohí z vás hovoria: „Počkaj, to akože mi chceš 

povedať, že nič z toho, čo si myslím, sa nestane?“ 

Nie, to nie je to, čo som chcel povedať. Samozrejme, že sa to môže 

stať. Ale je to len jedna z nekonečného množstva možností! 

Sila myšlienky spočíva v tom, že nás dokáže presvedčiť o svojej 

pravde. A my si tak ilúziu úplne nevinne pomýlime s realitou. 

 

2. PODCEŇUJEME NAŠU KAPACITU UČIŤ SA 

„Ja do toho nejdem, to by som nezvládol.“ 

Keby sme si túto vetu povedali, keď sme mali 6 mesiacov, asi by sme 

dnes nevedeli ani chodiť, ani rozprávať. 

Stojíme na brehu rieky a zabúdame na to, že ak sa chceme dostať na 

druhú stranu, musíme vykročiť. 

Nevieme, čo sa stane. Nevieme, ako to dopadne. Ale čím si môžeme 

byť 100%-ne istý je, že čo sa budeme mať naučiť, to sa naučíme. 

V podstate ani nie je možné niečo robiť a zároveň sa v tom 

nezlepšovať. 
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Spomínam si na svoje školské časy, kedy som si vždy medzi školou 

a tréningom našiel aspoň chvíľu čas zahrať PlayStation. 

S pribúdajúcimi hodinami s joystickom v ruke sa zlepšovali aj moje 

schopnosti. Nie preto, že by som ich zámerne trénoval. Ale preto, že 

hra ma vždy vystavovala do situácií, ktoré som sa pokúšal zvládnuť. 

A vedľajším produktom toho bolo, že som sa zlepšoval. 

Chcem tým poukázať na jednoduchý, samozrejmý fakt. Tak 

samozrejmý, až ho prehliadame: Máme kapacitu naučiť sa niečo 

nové. Bodka! 

Ak si teraz hovoríte, že toto ste už dávno vedeli, a napriek tomu sa do 

niektorých vecí nepustíte, pretože si myslíte, že vaše schopnosti nie sú 

dostatočne dobré, tak ste tomu naozaj nepochopili. 

A to nie je kritika. Ani nehovorím, že mne je to vždy jasné ☺ 

Len som chcel poukázať na rozdiel medzi tým, keď si myslíme, že 

vieme a tým, keď naozaj VIEME. 

Aby som to teda zhrnul, nemôžeme hodnotiť našu šancu zvládnuť 

prekážky na základe aktuálnych schopností a zručností (a 

informácií!). Prehliadame tým našu kapacitu učiť sa. 

 

3. ČAKÁME NA SEBADÔVERU 

„Pustím sa do toho, až keď si budem istý, že sa mi to podarí.“ 
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Dajme si krátky kvíz. 

Keby vám hrozilo nejaké nebezpečenstvo: 

a) Začali by ste konať? 

b) Čakali by ste, kým si budete veriť? 

Verím, že ste neoznačili možnosť „b“ ☺ 

Je teda sebadôvera naozaj nevyhnutná na to, aby sme sa do niečoho 

pustili naplno? 

Alebo si len myslíme, že ju potrebujeme? 

Keď má prvýkrát tréner v seniorskom tíme poslal na samostatný 

nájazd, neveril som, že by som mohol uspieť. Mal som strach, že to 

dopadne fiaskom. Nakoniec sa mi podarilo dať gól. 

Keďže ani po 3 sériách nájazdov nebolo rozhodnuté, dostal som šancu 

opäť. Tentokrát som už nemal pochybnosti o tom, že gól dám. 

Dopadlo to tak, že som sa potkol o vysunutú hokejku brankára 

a skončil som v rohu klziska. 

Zatiaľ som nestretol nikoho, kto by nemal podobnú skúsenosť. 

Čo ak neexistuje súvis medzi sebadôverou a našimi reálnymi 

schopnosťami podať maximálny výkon a dosahovať výnimočné 

výsledky? 
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Keď som vo veku 28 rokov dostal príležitosť viesť 6-členný 

medzinárodný predajný tím, tiež som mal v hlave plno pochybností, či 

ma budú rešpektovať ľudia, ktorí sa v tejto oblasti pohybovali aj o 20 

rokov viac ako ja. Tiež som mal pochybnosti, či to zvládnem. 

A ono sa to nejako podarilo. 

Čo to teda je tá sebadôvera, o ktorej všetci rozprávajú a 99 zo 100 

coachov a psychológov (už aj influencerov) nás ju v 3 zázračných 

krokoch dokáže naučiť? ☺ 

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

ktorá nám prechádza hlavou a zdá sa nám pravdivá. 

Nič viac. Nič menej. 

Nehovorí nič o vašich schopnostiach, pravdepodobnosti úspechu a už 

vôbec nie o vás. 

Svoje myšlienky si z veľkej časti nevyberáme. Keby sme mohli, 

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

príjemné pocity. 

No myšlienky sa v našej hlave zjavujú. 

Neklopú. Nezvonia. Nepýtajú sa, či môžu vojsť. 

„Čo ak prehrám?“ 

„Čo ak to pokazím?“ 
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„Čo povedia ostatní?“ 

Tieto myšlienky si nepýtali povolenie na vstup. Oni sa objavia a s nimi 

aj pocit neistoty a nervozity. 

A tak ako prišli, tak aj odídu. To je prirodzený kolobeh. A my s tým 

nemusíme nič robiť. 

Tak, ako to povedal Roger Federer po finále na 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.“ 

Jeden z novinárov sa ho opýtal, čo s týmito myšlienkami spravil. 

Federer odpovedal veľmi stručne: „Nič. Hral som najlepšie, ako som 

vedel.“ 

A ako ten zápas skončil? 

Federer v ňom porazil Marina Čiliča a získal svoj 20. grandslamový 

titul. 
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ZHRNUTIE V 3 VETÁCH 

1. Nevieme, čo sa stane. 

2. Nemôžeme hodnotiť našu kapacitu zvládnuť prekážky na 

základe aktuálnych schopností a zručností (a informácií!). 

3. Nepotrebujeme veriť, že sa nám to určite podarí. 

 

ČO ĎALEJ? 

Mojím cieľom bolo ukázať vám, že na to, aby sme žili produktívny 

a naplnený život, nepotrebujeme meniť svoje myslenie, nepotrebujeme 

žiadne techniky, rutiny, ani „zaručené“ návody. 

Úspech, život a šťastie nie sú žiadna veda. 

Stačí, keď pochopíme: 

• ako si vytvárame to, čo nazývame „realita“, 

• kto naozaj sme a čoho sme schopní 

Ak vás zaujíma viac, dohodnime si online konzultáciu zdarma. 

 

>>> Chcem si dohodnúť bezplatnú online konzultáciu 
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