
Nebudeme mať schopnosť správne viesť 
druhých, ak nebudeme najprv dobre viesť sami 

seba.



 V životoch mnohých veľkých ľudí sa stalo, že 
prvé víťazstvo, ktoré museli dosiahnuť, bolo 
víťazstvo nad sebou.

 Museli získať osobnú sebadisciplínu.
 V gréčtine je význam slova sebakontrola 

odvodený od slova „ovládnuť“ alebo „zmocniť 
sa“. 

 Toto slovo charakterizuje človeka, ktorý sa 
snaží mať kontrolu nad svojim životom a 
ovládnuť tie oblasti, ktoré ho môžu doviesť k 
úspechu alebo prehre.



 Toto slovo používal, keď chcel popísať 
schopnosť človeka, ktorý sa snaží ovládnuť 
svoje túžby.

 Ľudia, ktorí sa nedokážu kontrolovať, majú 
nesplniteľné priania, ktoré ich zbavujú 
schopnosti rozumného úsudku, ale ten, kto 
chce uspieť, musí svoje túžby držať pod 
kontrolou.

 Je jedno na akej pozícii sa nachádzame. 
Môžeme mať nerozumné očakávania.



 Ako kresťania by sme mali zohľadňovať ešte 
jedno kritérium: Kde ma Boh chce mať? Kde je 
moje miesto? 

 Potrebujeme mať s Bohom neustále modlitebný 
kontakt, čítať bibliu, mať duchovné vedenie. 
Toto je najistejší spôsob ako čo najľahšie objaviť 
Božiu cestu v našich životoch.

 Občas potrebujeme ako Ježiš byť v divočine. Mať 
ťažký životný čas. Oddeliť sa pre počúvanie 
Boha.

 Naše schopnosti sú darom od Boha. To ako ich 
využijem, je zase mojim darom Bohu.



 Že nás vedie k etapám rastu a nie pohodlného života 
pôžitku.

 Učíme sa disciplíne a závislosti na Bohu.

 Pripravujeme sa na vstup do nášho povolania. 
(existuje čas prípravy na povolanie a život v povolaní)

 Učíme sa víťaziť nad pokušeniami.

Ježiš bol pokúšaný: satan sa snažil oddeliť Ježiša od 
Boha na základe prirodzených potrieb a zamerania sa 
na materiálne veci
satan chcel, aby Ježiš svoje obdarovania použil k 
osobnému prospechu.

Pokúšal ho aby využíval inú moc ako je Božia, k tomu 
aby vyzeral dobre, alebo aby bol chránený.



 Za 1 rok – 5 oblastí (oblasť financií, 
vzdelávania, rodiny, spoločenstva, záujmov)

 Za 3 roky – 5 oblastí

 Za 5 rokov – 5 oblastí

 Za 10 rokov – 5 oblastí

 Daj si ich na papier, skúmaj ich na modlitbe.



 Mt 25, 1 1 Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať 
desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti 
ženíchovi. 2 Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. 
3 Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. 
4 Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. 5 Keď ženích 
neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. 
6 O polnoci sa strhol krik: »Ženích prichádza, vyjdite mu 
v ústrety!« 7 Všetky panny sa prebudili a pripravovali si 
lampy. 8 Tu nerozumné panny povedali múdrym: »Dajte 
nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.« 9 Ale múdre 
odvetili: »Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte 
radšej k predavačom a kúpte si!« 10 No kým išli kupovať 
olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na 
svadbu a dvere sa zatvorili. 11 Napokon prišli aj ostatné 
panny a vraveli: »Pane, Pane, otvor nám!« 12 Ale on im 
povedal: »Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.« 13 Preto 
bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.



 Ak más jasný zámer od Boha, nič ťa od neho 
neodlúči ak zostávaš v spojený s Ním. Ježiš 
zaplatil najvyššou cenou za svoju víziu.

 Mt 16,21 21 Od tej chvíle začal Ježiš svojim 
učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema
a mnoho trpieť od starších, veľkňazov 
a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa 
vstane z mŕtvych. 22 Peter si ho vzal nabok 
a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, 
Pane! To sa ti nesmie stať!" 23 On sa obrátil 
a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na 
pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie 
veci, len pre ľudské!" 



 Čo chceš dosiahnuť?

 Kedy to má byť?

 Koľko peňazí to bude stáť?

 Koľko času to bude vyžadovať?

 Aké iné zdroje budeš potrebovať? 
(ľudské, materiálne)

 Kto to urobí?



 Čo musíš obetovať, aby si dosiahol svoje 
ciele?

 Tu je kameň úrazu. Väčšina potenciálnych 
vodcov zlyhá kvôli prekážkam v sebe samých, 
než kvôli vonkajším problémom.

 Keby ste mali nakopať človeka zodpovedného 
za väčšinu vašich problémov, najskôr by ste 
sa 14 dní neposadili.



 Môj nepriateľ, ktorého tvár som veľmi uvidieť 
chcel, ma vytrvale sledoval, kamkoľvek som 
šiel. Zbrzdil moje plány, túžby, stále mi v 
ceste stál. Keď som sa za svojím cieľom hnal, 
chorobne sa na mne smial. Až jednej noci v 
slabej chvíli, nechal sa chytiť nepriateľ, strhol 
som rúško a strnul v šoku ... Svoju vlastnú 
tvár som uvidel.



 Najhodnotnejším výsledkom všetkej výchovy 
a vzdelávania je  schopnosť prinútiť sa robiť 
veci, ktoré musíme, v dobe, kedy musíme, či 
sa nám to chce alebo nechce.



 Sebadisciplína sa má rozvíjať po troškách a 
každý deň, aby sa po čase ukázali viditeľné 
zmeny.

 Dajme si malý plán, ktorý vytvorí veľký 
rozdiel.

 1. vymenuj 5 oblastí svojho života v ktorých ti 
chýba sebadisciplína.

 2. zoraď ich podľa toho, v akom poradí ich 
chceš vylepšiť

 3. začni sa nimi jednou po druhej zaoberať



 4. zhromaždi všetky dostupné pomôcky, ktoré ti môžu 
pomôcť

 5. dohodni si mentora, môže to byť pre teba vzor v 
problémovej oblasti, ktorý ťa bude prevádzať touto 
oblasťou.

 6. každé ráno sa venuj tomu, aby si získal kontrolu nad 
problémovou oblasťou

 7. okolo obeda sa venuj kontrole ako sa ti darí plniť 
predsavzatie

 8. večer prehodnoť celý deň
 9. venuj sa jednej oblasti 2 mesiace, než pôjdeš na druhú, 

získaj v tejto oblasti zvyk.
 10. o radosti z úspechu sa podel so svojim mentorom.
 Všetko sa nedá dosiahnuť naraz, všetko potrebuje nejaký 

čas.



 Všetci skvelí ľudia, majú skvelé myšlienky, dobré 
nápady a dobré úmysly, ale iba niekoľko málo z 
nich ich dokáže premeniť v činy.

 Raz jeden basketbalový tím v nižšej americkej 
súťaži prešiel celú sezónu bez porážky a vyhral 
národný šampionát. Keď sa trénera pýtali na kľúč 
k úspechu, či je to „túžba po víťazstve“ 
odpovedal: „Vôľa vyhrať je dôležitá, ale poviem 
vám čo je dôležitejšie. Je to túžba pripravovať sa. 
Je to túžba trénovať každý deň, posilňovať a 
zdokonaľovať techniku.“



 Kamkoľvek ideš, ideš s nejakým zámerom

 Kryštof Robin z Medvedíka Pu: Organizovanie 
je to, čo robíš predtým, než niečo urobíš, 
takže keď to potom urobíš, nie je to všetko 
popletené.



 1. Urči si priority. Dve veci je ťažké prinútiť 
ľudí robiť: a. robiť veci v správnom poradí, b. 
pokračovať v tom. Urob si zoznam úloh 
podľa oblastí v živote. Napíš si ich zoznam na 
jeden papier

 2. zapíš si priority do kalendára a tiež na 
papier na pracovnú alebo domácu nástenku –
budeš ho mať vždy pred očami

 3. plánuj s časovou rezervou, pre 
neočakávané udalosti.



 4. na svojich projektoch pracuj postupne. Dobrý 
generál bojuje v jednu chvíľu na jednom úseku 
boja. To by mala byť zásada dobrého vedúceho. 
Pocit, že nám všetko prerastá cez hlavu, je 
výsledkom toho, že robíme veľa vecí naraz a 
triešti sa nám pozornosť. (internet v práci, icq, 
fcb)

 Rozdeľ si všetko čo musíš urobiť, na časti

 Urči priority úloh.

 Každý projekt si usporiadaj do samostatného 
zakladača

 Zaoberaj sa vždy jednou vecou



 5. usporiadaj si svoj priestor, tak aby ti 
vyhovoval a nerozptyľoval ťa, ale podporoval 
tvoju pracovnú činnosť.

 6. prispôsob prácu svojmu charakteru 
podnikatelia. Zamestnanci – čas mimo práce, 
soboty, nedele

 7. využi čas prestojov (čakanie u lekára na 
úrade, cesta dopravou) k ľahkej práci. 
Čítaniu, vzdelávaniu –MP3. v aute maj vždy 
knihu. Telefonuj.



 8. rozviň si systémy, ktoré pracujú pre teba.

 Plánovanie, zoznam úloh, kalendáre, 
elektronické diáre

 9. krátke pauzy  v práci využi k vybaveniu 
telefonátov, napísaniu emailu.

 10. zameraj sa na výsledku a nie na samotnú 
prácu. Peter Drucker: výkonnosť (robiť veci 
správne), efektivita (robiť správne veci)



Deň, keď za seba dokážete 
prijať plnú zodpovednosť, deň 
keď sa prestanete vyhovárať, 
bude prvým dňom vašej cesty 
k vrcholu.



 Chcete vedieť čo je najťažšie na tom byť 
spevákom?

 Je to sebaobetovanie, ktoré vás sprevádza 
celým životom.

 Neexistujú žiadne výnimky. Keď prší 
nesmiete chodiť von, musíte jesť to, robiť 
tamto, musíte spať desať hodín denne. Nie je 
to slobodný život. Nesmiete vyskočiť na 
koňa. Nesmiete si ísť zaplávať.

 Úspešní ľudia sú ochotní robiť veci, ktoré 
neúspešní ľudia robiť nedokážu.



 Ži to, čo učíš

 Rob to, čo hovoríš

 Buď k ostatným čestný – nezatajuj problémy a 
skutočnosti nezľahčuj, inak stratíš dôveru

 To, čo je prospešné ostatným, budem klásť vždy 
pred to, čo prináša výhody mne samotnému

 Buď otvorený a prístupný – môžeš si vo vzťahu k 
ľuďom ruky prekrížiť, alebo ich otvoriť. Ak sa 
otvoríš, budeš síce prístupný útokom na svoju 
osobu, ale tiež budeš môcť počítať s tým, že 
druhý ťa podporia, keď bude treba.



 Urobia čo musia, potom sa cítia 
dobre

 Riadia sa svojimi povinnosťami
 Rozhodujú s na základe zásad
 Činy ovplyvňujú postoje
 Najskôr niečomu uveria, potom 

to vidia
 Vytvárajú vhodné okamihy
 Pýtajú sa: aké mám povinnosti?
 Keď sa objavia problémy, 

pokračujú ďalej
 Sú vyrovnaní
 Sú vodcovské osobnosti

 Najprv sa musia dobre cítiť, 
aby mohli robiť to, čo majú

 Riadia sa svojím pohodlím
 Rozhodujú sa podľa 

všeobecne rozšírených 
názorov

 Postoje ovplyvňujú činy
 Než niečomu uveria, musia 

to vidieť
 Čakajú na vhodný okamih.
 Pýtajú sa, aké mám práva?
 Keď sa objavia problémy, 

zostanú stáť
 Sú náladoví
 Nechávajú sa viesť



Rozhodnutie dosiahnuť 
niečo, po čom naozaj 
túžime, robením toho, čo 
naozaj robiť nechceme.



Zostav si 
životný plán
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