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O mojom živote 
nebudú rozhodovať iní.

... Zrádzaný a zadupaný do prachu poníženia,
vídaval som ničotnosť mojich vesmírov a zostával úplne sám....
Tisíckrát som hanebne prehral a miliónkrát v bolestiach skonal.

Urobil som veľké chyby a zažíval strašné veci.
Mal som všetky dôvody uveriť,

že zlý život nemá zmysel ani pravidlá.

Až keď som bol úplne na dne a prišiel o všetko, čo mi bolo drahé,
keď som sa vzdal každej hry života a prestal nenávidieť nepriateľov,

až vtedy som uvidel celú skutočnosť.
Díval som sa pravde do očí a robil rozhodnutia o budúcnosti.

Neprestal som veriť svojim schopnostiam vytvoriť čokoľvek pod hviezdami.
Prestal som trhať burinu a začal pestovať ruže.

Vždy som znova vstal.
Neprestal som veriť v dobro.
Neprestal som veriť v pravdu.
Neprestal som veriť v lásku.

Nikdy som neprestal veriť v Seba.
Ja nenechám opraty svojho osudu iba tak pohodené ...





Čo poradiť človeku, ktorý je nešťastný?

Boli ste aj vy voľakedy dávno deťmi? Určite?
Pokiaľ vo vás zostal aspoň kúsok dieťaťa, tak potom viete všetko o predmete šťastia. 

Priveľmi „dospelí“ ľudia na túto dôležitú vec zabúdajú. Malé deti si každý deň pre seba 
vymyslia nejakú úlohu a riešia ten svoj „problém“. Postaviť pieskový hrad s vežičkami, 
vežu z kociek, vymeniť guľôčky za nožík alebo nakresliť obrázok slniečka.
Snažia sa, namáhajú  a lopotia. S veľkou vervou zdolávajú prekážky a idú  
za svojím cieľom. Videli ste už deti, ktoré boli plne zabraté do hry? Nemajú čas byť hlad-
né, smädné či nešťastné, lebo majú a riešia ten svoj „dobrý“ problém. Sú šťastné. Ich 
sila a energia je použitá na dosahovanie pre nich hodnotných cieľov a majú pocit, že ich 
život má zmysel. Neboja sa prekážok a problémov, proste ich zdolávajú. Ich existencia, 
ich bytie, ich práca a činnosť má zmysel a výsledky.  
Mať svoj „dobrý“ problém a zdolávať ho v ceste za dobrým cieľom – to je princíp šťastia. 
Toto poraďte človeku, ktorý sa nešťastný potáca na jednom mieste. 
Poznáte ľudí, ktorí nechcú mať žiadne problémy? Ich postoj je: len nemať problém, dajte 
mi pokoj. 
Lenže život tak nefunguje. Ak si vy nestanovíte a neriešite svoj dobrý problém (zväčšiť 
obrat, postaviť dom, vypestovať trávnik, naučiť sa po anglicky...) tak život sa už postará, 
aby vám niekto iný hodil problém, ktorý sa vám ale vôbec nemusí páčiť. Problémy máme 
vždy, ale nie je jedno, aké. Ostatne, iba mŕtvola nemá problém.
Videli ste, aké strašné veci sa dejú s dôchodcami, ktorí iba chorí sedia doma 
a nechcú mať už žiaden problém? Ani záhradu, psa či šachy? A ako upadnu-
to končia ženy v domácnosti, ktorým deti odrástli a prestanú čokoľvek riešiť?   
A ako zaživa hnijú pracovníci, ktorí iba sedia a bez problémov sa nudia? Zobuďte ich a 
nedovoľte im zomrieť!
Boli ste aj vy voľakedy dávno deťmi? Prečo len dospelí ľudia na takúto jednoduchú vec 
zabúdajú? Je to škoda, však? A ako je to s vami dnes?





Filozofia zodpovednosti

Väčšina starovekých filozofií zaoberajúcich sa večnými pravdami tvrdí, že bez pocho-
penia podstaty Bytia človeka je návrat k totálnej zodpovednosti nemožný. Zodpo-

vednosť totiž súvisí s tým, že človek sa s úplným pochopením postaví do pozície plnej 
príčiny nad všetkým, čo sa dialo, deje a bude diať v celom spektre jeho života. A nielen 
jeho osobného života, ale aj života všetkých ľudí, jeho rodiny a firmy, celej prírody či 
dokonca vesmíru.
Aký je príbeh človeka, ktorý stratou zodpovednosti stratil aj svoju moc?
Človek sa sťahuje z istých oblastí života iba vtedy, ak tým oblastiam už  
pred tým nejako ublížil. Človek je vo svojej podstate dobrý a tak ho mrzí, čo 
spravil. Aby sám nepokračoval v ničení, radšej sa nad tou oblasťou vzdal zod-
povednosti a tým sa vzdal aj svojich schopností. A radšej už nechcel vedieť, 
ako to celé naozaj funguje, ako to celé bolo. Rozhodol sa nevedieť odpove-
de na otázky, ktoré pred neho kládol život. A tak sa stal malým, potom menším  
a ešte menším, až sa stal menej schopným. Zabudol, kým vlastne bol. Postupne sa stal 
tým, čím je dnes. Nedá sa to povedať jednoduchšie. 
Z toho dôvodu nie je návrat k plnej zodpovednosti jednoduchý. Popritom je to vec, ku 
ktorej sa dá priblížiť rozhodnutím. Zodpovednosť je zaujatie pevného postoja  „ja som 
ten, kto zapríčiňuje všetko v mojom živote“. Je to postoj bez akýchkoľvek pochybností, 
sebaobviňovania, bez vyhovárania sa alebo chválenia.  Zodpovednosť, to nie je arogancia 
ani hranie sa na Boha. Zodpovedný človek nepotrebuje nič prikrášľovať ani znehodno-
covať. Nemusí k pravde nič pridávať a ani to nerobí.  Vidí všetko čisto a priamo. A plne 
rozumie, prečo je to tak. Niekedy je to náročné, lebo človek si musí uvedomiť, čo všetko 
už spôsobil. Stať sa zodpovedným znamená  hlboké pochopenie pravidiel vesmíru i celé-
ho života a umožní človeku návrat k jeho prirodzeným schopnostiam. 





Normálnych ľudí je dosť. 
Ale nesmú mlčať.

Zopár ľudí rozmýšľa nad tým, či ísť voliť alebo nie, či voľby vôbec niečo riešia. Či nie 
je lepšie ujsť do iného, „normálnejšieho“ štátu, lebo tu je vraj normálnych ľudí málo. 

Tvrdím, že tých normálnych je stále dosť. A nie je ich málo. Je iné, ak všetci tí slušní a 
normálni mlčia. Potom sa dejú divné veci: hluk, ktorý urobí zopár lumpov cez bulvár, je 
vydávaný za hlas národa. 
Nám je vlastne jedno, či vládne strana, ktorá sa označuje za pravicu alebo ľavicu. Kaž-
dá vláda musí dodržiavať ekonomické zákony a pravidlá. A musí dodržiavať nielen tie 
ekonomické zákony, ale hlavne pravidlá slušnosti a ľudskosti. Inak štát zahynie. V tejto 
civilizácii sa to za posledných pár tisíc rokov stalo už mnohokrát. Preto treba voliť kon-
krétnych ľudí. Vláda, politická strana – to sú vždy skutoční ľudia. 
A voliči, ľudia, aby mohli voliť tých správnych, musia mať dobré informácie, skutočné 
vzdelanie, musia byť dobrými „človekoznalcami“, aby si vedeli vybrať tých vodcov, ktorí 
budú štát riadiť v prospech produktívnych ľudí a pracujúcej väčšiny, budú podporovať 
mladých na ceste ku skutočnému vzdelaniu a dajú dôstojnú starobu seniorom. Nebudú 
potom voliť tých, ktorí iba hrabú do svojho vrecka alebo podporujú rôzne príživnícke 
skupiny.
Ak sa vyznáte v ľuďoch, máte väčšiu šancu vybrať toho správneho. To, že má niekto 
štyri deti, chodí do kostola alebo skončil vysokú školu, je síce pekné, ale to nemám na 
mysli. Alebo, ak niekto cez strýka na ministerstve sprivatizoval fabriku a teraz sa vozí na 
drahom aute, to nie je hodnotný výsledok. Pre mňa je hlavné kritérium pri voľbe to, aké 
výsledky, hodnotné pre túto spoločnosť, už tento človek vytvoril.  
Iba produktívni ľudia, ktorí už vytvorili hodnotné výsledky, ktorí vedia organizovať,  re-
alizovať svoje plány, ktorí sú etickí a ochotní slúžiť svojej skupine – iba tí môžu úspešne 
viesť našu spoločnosť. 



úSPeŠní manažÉri

Ladislav Pavlík

O mOjOm živOte 
nebUdú 

rOzhOdOvať iní

ZÍSKAJTE MOTIVAČNÚ KNIHU!

Knihu si objednajte priamo na tel. čísle 0915 941 266
alebo na www.UspesniManazeri.sk

Táto kniha je výbornou pomôckou manažéra a zároveň krásnym pohladením 
duše každého človeka. Kniha Ladislava Pavlíka vás povzbudí v ťažkej chvíli, 
dodá vám energiu a vieru, že aj napriek dočasnej nepriazni osudu dokážete 

splniť svoje sny a prežiť svoj život podľa vlastných predstáv. 

http://www.uspesnimanazeri.sk/ladislav-pavlik-o-mojom-zivote-nebudu-rozhodovat-ini/


UMZlým správam 
odzvonilo!!!

Máte plné zuby negatívnych informácií?
Chcete získať pozitívne správy?

Prečítajte si časopis „Úspešní manažéri“, 
ktorý majiteľom a riaditeľom prináša: 

• Pozitívne správy
• Články, ktoré napísali majitelia úspešných firiem

• Praktické rady a návody

PREDPLAŤTE SI ČASOPIS 
ÚSPEŠNÍ MANAŽÉRI!
Ak si objednáte ročné predplatné na rok 2013, 
získate spolu 12 čísel za 60 €.

OBJEDNÁVKY ZASIELAJTE NA WWW.USPESNIMANAZERI.SK
ALEBO NA TEL. ČÍSLE 0915 941 266  

http://www.uspesnimanazeri.sk/predplatne/

