
aHOJ,
predpokladám, že si siahol po tejto knihe, pretože ťa 
prepadol z nejakého dôvodu smútok a ty sa chceš cítiť lepšie. 
Pravdepodobne dúfaš, že ti táto kniha prinesie odpovede pre 
šťastný a spokojný život. Možno dokonca tajne dúfaš, že ti 
prezradím nejaké „tajomstvo“. Veľmi nerád ťa sklamem, ale nie je 
to tak. 

Táto kniha nevyrieši všetky tvoje problémy a neurobí ťa 
šťastnejším človekom. Existuje množstvo kníh, ktoré ti prisľúbia 
oboje. Ešte omnoho viac kníh ti nasľubuje, že ti zmenia život, ale 
koľko takých si už prečítal? A ktoré skutočne zabrali? Z vlastnej 
skúsenosti viem, že čím viac ti kniha nasľubuje, že ti zmení život, 
tým menej to naozaj urobí. 

Asi by som sa ti mal v tejto chvíli priznať, že nie som žiadny 
doktor, ba dokonca nemám ani len žiadnu odbornú kvalifikáciu 
v oblasti duševného zdravia. Som len obyčajný chlapík, ktorý sa 
občas necíti vo svojej koži a za posledný rok ma premkol pocit 
skutočnej skľúčenosti. Nebudem zachádzať do detailov, ale som 
si istý, že si vieš dokonale predstaviť, o akom pocite smútku 
a skľúčenosti hovorím. Presne o tom, ktorý rýchlo nahradí 
prázdnota, otupenosť a nesmierny pocit beznádeje. 

Trávil som v tom čase veľa chvíľ premýšľaním a prišiel som na 
jednu z príčin, prečo ma tak často zaplaví pocit smútku. Viem, že 
to možno vyznie dosť čudne, ale uvedomil som si, že je to preto, 
lebo sa príliš snažím BYŤ ŠŤASTNÝ. Čím viac som sa snažil, tým to 
bolo ťažšie, a čím to bolo ťažšie, tým som bol skľúčenejší. 



Nespomeniem si, kedy presne sa to stalo, ale jedného dňa som 
sa úplne prestal snažiť byť šťastný. Očividne to totiž nefungovalo. 
Namiesto toho som si povedal, že sa posnažím byť radšej trochu 
menej smutný, čo sa mi zdalo oveľa dosiahnuteľnejšie. Vlastne 
som túto knihu plánoval nazvať: Snažili ste sa už byť trochu 
menej smutný?

Hoci to možno nie je ten najlepší názov pre knihu, doteraz som 
presvedčený o tom, že je to jedna z najdôležitejších otázok, 
ktorú si môžete položiť, keď sa utápate v pocite smútku. 

Za posledný rok som venoval mnoho času štúdiu ľudského 
tela a mysle, prečítal som si nespočetné množstvo rôznych 
filozofických a spirituálnych článkov na tému ľudského šťastia 
a smútku a dočítal som sa o tom, ako sa cítia ostatní ľudia 
trpiaci depresiami, i o tom, ako sa začali cítiť lepšie. Postupne 
som vyskúšal množstvo maličkostí v nádeji, že prekonám pocit 
smútku a v konečnom dôsledku som sa naozaj cítil oveľa lepšie. 
Ak som teda naozaj odhalil nejaké tajomstvo, tak jedine to, že 
cítiť sa menej skľúčene znamená to isté, ako cítiť sa šťastnejšie. 

Do tejto knihy som vložil všetky veci, ktoré som vyskúšal. 
Všetky úlohy sú založené, občas trochu abstraktne, na mojich 
výskumoch, skúsenostiach a vedeckých dôkazoch. Niektoré mi 
pomohli, iné zas nie, a som presvedčený, že to isté bude platiť aj 
pre vás. Keď ide o pocit skľúčenosti, neexistuje jedno univerzálne 
riešenie. Musíte jednoducho prísť na to, čo vo vašom prípade 
zaberá. Ale čo je najdôležitejšie, musíte to mať v prípade potreby 
na pamäti, čo môže byť občas ťažšie, ako sa na prvý pohľad zdá. 

Možno sa pri niektorých stránkach budete cítiť nepríjemne, len 
čo si však na ne zvyknete, zistíte, že vám padnú na osoh. Existuje 
dokonca cvičenie, na ktorom si to môžete vyskúšať v praxi. 
Ohnite si prsty až do bodu, že sa cítite nepríjemne, a nejaký 
čas ich takto držte. Na základe prvotného inštinktu by ste ich 



najradšej dali do zvyčajnej polohy, pretože vám je to nepríjemné. 
Ak ale v danej polohe vytrváte, zistíte, že tieto pocity po čase 
zmiznú. Uvedomíte si, že vás to až tak nebolí, ako ste si spočiatku 
mysleli, a po prvotnej bolesti sa vám začne prstami rozlievať 
teplo. Keď prsty napokon uvoľníte, budete sa dokonca cítiť 
lepšie. Spomeňte si na tieto pocity, a ak by ste sa niekedy pri 
čítaní tejto knihy cítili nepríjemne, pokračujte ďalej. 

Najdôležitejšou vecou pre to, aby ste sa cítili menej smutný, je 
skúsiť to. Viem, že to neznie príliš zábavne, a viem, aké to môže 
byť občas ťažké. Určite prídu dni, keď sa vám nebude chcieť 
ani len vytiahnuť päty z domu, alebo sa niekomu prihovoriť, či 
dokonca vstať z postele. Ale táto kniha vám dokáže pomôcť aj 
počas týchto dní. Nájdete v nej útechu, keď potrebujete potlačiť 
smútok, malé postrčenie, keď sa cítite fajn, a povzbudenie, keď 
sa cítite úplne super. Musíte si však prisľúbiť, že do toho vždy 
vložíte snahu, hoc aj nepatrnú. 

Možno nepoznám tajomstvo, ktoré z vás urobí šťastných ľudí, 
ale môžem vám sľúbiť, že vďaka tejto knihe vás začne pocit 
skľúčenosti obchádzať častejšie. 

Lee



OK, POLOŽMe SI HneĎ na zaČIaTKU nIeKOĽKO OTÁzOK...

aKO Sa CíTITe?

VyMenUJTe TrI VeCI, KTOrÉ MÁTe radI

 aKeJ FarBy Je VaŠa nÁLada? aKÉ Je dneS POČaSIe?

ŠŤaSTnÝ

  

SMUTnÝ

Kde Sa na TeJTO STUPnICI naCHÁdzaTe Vy? 

naBITÝ 
energIOU

UnaVenÝ

TU SOM Ja.



KaM SMerUJeTe?

aKÝ TVar MÁ VÁŠ ŽIVOT? ČO Je Pre VÁS V ŽIVOTe 
naJdôLeŽITeJŠIe?



Kedy STe Sa naPOSLedy CíTILI ŠŤaSTnÁ ČI ŠŤaSTnÝ?

dO aKeJ MIery Je 
naPLnenÁ VaŠa MySeĽ? 

dO aKeJ MIery Je 
naPLnenÉ VaŠe SrdCe?



OHOdnOŤTe JednOTLIVÉ OBLaSTI SVOJHO ŽIVOTa.
PrIraĎTe K nIM ŠíPKU POdĽa TOHO, ČI Sa zLePŠUJÚ aLeBO zHOrŠUJÚ.

 naPr. 

CeLKOVÁ nÁLada
rOdIna 
PrIaTeLIa 
SPOLOČenSKÝ ŽIVOT 
VzŤaH 
zÁBaVa 
PrÁCa 
PenIaze 
zdraVÉ STraVOVanIe 
PITnÝ reŽIM 
VyCHÁdzKy 
CVIČenIe (UFF) 
zdraVIe 
KreaTIVITa 
zMySeL ŽIVOTa 
MInULOSŤ 
PríTOMnOSŤ 
BUdÚCnOSŤ 



SPíŠTe SVOJe aKTIVITy, KTOrÉ KaŽdÝ deň rOBíTe,  
nO nePrInÁŠaJÚ VÁM radOSŤ

VyŠKrTnITe VŠeTKO, ČO POVaŽUJeTe za nePOdSTaTnÉ



SPíŠTe SVOJe aKTIVITy, KTOrÉ KaŽdÝ deň rOBíTe 
a PrInÁŠaJÚ VÁM radOSŤ

zaKrÚŽKUJTe VŠeTKO, ČO POVaŽUJeTe za nePOdSTaTnÉ



VyMenUJTe deSaŤ VeCí, za KTOrÉ STe VO SVOJOM ŽIVOTe  
VĎaČnÁ ČI VĎaČnÝ.

MôŽU TO ByŤ ĽUdIa, MIeSTa aLeBO HOCI aJ PIzza.
naPíŠTe SI JednU VeC na KaŽdÝ PrST na rUKe. 



 VŽdy, KeĎ VÁM BUde nanIČ, SPOMeňTe SI na TÝCHTO deSaŤ VeCí 
a na TO, Že ICH MÁTe VŽdy na dOSaH. 

VyMenUJTe SI ICH, aSPOň JednU z nICH SI VyBerTe a zreaLIzUJTe JU.


