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Úvod

Falošní šamani sebarozvoja vládnu internetom

Aj vám sa stalo, že na vás z youtubu vyskočil iritujúci Honza z Inzio, ktorý  

vám chcel silou mocou poslať svoju knihu o úspešnom podnikaní zadarmo?  

Lákajú vás premotivovaní speakri na webináre, ktoré vám prezradia, ako za-

robiť svoj prvý milión za mesiac? Aj vy ste svojho času so zatajeným dychom 

čítali The Secret a do vesmíru vysielali už len pozitívne myšlienky? 

Posledné desaťročie sa so sebarozvojom akoby „roztrhalo vrece“ – čo je  

metafora pre multimilionový biznis plný falošných online konzultantov, ktorí 

ťažia z ľudskej neistoty a túžby po lepšom živote. Ako teda zistiť, ktorá  

sponzorovaná reklama na Facebooku na kurz o harmonických vzťahoch či 

kryptomenách vôbec stojí za náš cenný klik?
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Sebarozvoj sa nemení.
Menia sa ľudia.
Každá generácia minulého storočia mala svoju vlajkovú sebarozvojovú knihu, 

ktorá zatočila myslením miliónov ľudí. Spomenúť môžeme Mysli a zbohatni 

od Napoleon Hill z roku 1936 (predalo sa 80 miliónov kusov), o dvadsať rokov 

neskôr to bola Sila pozitívneho myslenia od Vincent Peale (20 miliónov kusov) 

či slávny návod Ako získavať priateľov a pôsobiť na ľudí od Dale Carnegie  

(25 miliónov kusov). V knižniciach u vašich rodičov určite natrafíte na povinnú 

literatúru 90tych rokov – Ženy sú v Venuše a muži z Marsu (50 miliónov kusov) 

či Tajomstvo (30 miliónov kusov).

Zaujímavosťou však je, že skoro všetky tieto knihy ponúkajú podobný návod na 

šťastie: buďte pozitívni, dávajte pozor na svoje myšlienky, nespochybňujte sa, 

sústreďte sa na svoje ciele, vizualizujte si to, čo chcete dosiahnuť a podarí  

sa vám to.
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Sebarozvoj naplno rozkvitol s novým tisícročím. Knihy sme odložili na nočné 

stolíky a potreba seba-zdokonaľovania nás začala atakovať z rádií, televíznych 

show, podcastov, webinárov a appiek. Ikea návody nahradili rady, ako zbohat-

núť za pár dní, jednať so svojím šialeným šéfom či upratať si vlastnú izbu. Nie-

kedy naozaj stačí hocijaký bull-      označiť buzzwordami a predá sa to samo.



5Simona Lučkaničová x Žurnál

Aj vy ste už niekedy skočili do pasce prepracovaného marketingu, ktorá sľu-

bovala zmenu vášho života?

Falošní online guru s nagelovanými vlasmi a žiarivým chrupom pri whiteboardoch 

či nalepenými tvárami na kameru svojho mobilu útočia zo všetkých sponzorova-

ných príspevkov na sociálnych sieťach. A to všetko s jediným cieľom – zarobiť  

na vás peniaze. A tak, ak ste pri klikaní na červené blikajúce tlačítko „Idem  

do toho“ dúfali, že sa vám zo dňa na deň zmení život – spoiler alert – asi sa tak 

nestane. A vy možno budete zadlžení a zdeprimovaní z ďalšieho životného  

neúspechu.

Sebarozvoj zarába. Veľa.
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Všetky tieto tajomstvá úspechu sú spísané tu a teraz pre vás. 

Môžete sa ku nim jednoducho dostať.

Stačí iba jeden klik.

Čo týchto fejkových kráľov internetu spája? Najkľúčovejším faktorom je výber 

vhodnej témy, či už z oblasti zdravia, vzťahov alebo biznisu, cez ktorú môžu ľah-

ko oslovovať svoju cieľovú skupinu – a teda ľudí, ktorí sa častokrát nachádzajú 

na osobnej či profesnej križovatke, stratení v neistote. Ďalšou podmienkou ich 

úspechu je vymakaný marketing založený na predávaní snov a ilúzií ako napríklad 

zarábanie šesť-ciferných súm a teda zabezpečenie tej večne hľadanej finančnej 

slobody.
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A zrazu sa nachádzate na online webinári, kde vám inšpiratívny kouč s hodin-

kami v hodnote vášho ročného príjmu rozpráva, ako bol kedysi jedným z vás, 

„obyčajným človekom“ zaseknutým v medzinárodnej korporácii bez možnosti 

úniku. Počúvate o tom, že peniaze v skutočnosti dôležité sú (čím si vás onli-

ne-šamanovania postupne pripravujú na kúpu celého kurzu, ktorého hodnota je 

podľa nich niekoľkonásobne vyššia ako cena, za ktorú ho predávajú títo sama-

ritáni). Dozvedáte sa, že konečný úspech však aj tak závisí na vašom odhodlaní 

(a teda, ak by aj múdrosti z kurzu nefungovali, je to len a len vaša vina). Nevadí. 

Vás postupne opantáva pocit, že zarobiť si na vysnívaný život nebolo nikdy 

jednoduchšie.

Nepotrebujete na to špeciálne zručnosti, predchádzajúce skúsenosti  

či vzdelanie.

Nič.

Iba si zakúpiť celý kurz, ktorý bude k dispozícii už len 15 minút. Inak prídete  

o jedinečnú šancu zmeniť svoj život. Nelákajú vás na online štúdium cez  

Courseru či Udemy v hodnote pár desiatok eur. Ale „prepracovaný návod  

na úspech“ na špeciálnej platforme za tisícky.

A vy odrazu píšete číslo kreditnej karty a potvrdzujete transakciu.
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Hotovo, niet cesty späť.  
Ide sa za šťastím.

Nemyslite si však, že plateným kurzom to všetko končí. Práve naopak. Prichá-

dza možnosť investovať do svojej budúcnosti cez dlhší prepracovanejší mas-

termind za minimálne ročné predplatné, alebo predražené živé inšpiratívne 

podujatia či osobné stretnutia so svojim guru.

Jedná sa o jednoduchý a ľahko replikovateľný biznis model, ktorý funguje 

dokonale. A svojim tvorcom prináša milióny dolárov ročne (Dan Lok – „expert“ 

na finančné zabezpečenie, majetok v hodnote 50 mil. $, Sam Ovens – „učiteľ“, 

ktorý ponúka návod, ako sa stať milionárom, 65 mil. $, Kevin David – pozná 

„tajomstvo“ podnikania ako AirBnB či Uber – 20 mil. $).

Iróniou je, že žiaden z týchto #FakeGuru vo svojich kurzoch v skutočnosti  

neučí to, čo mu reálne prinieslo úspech – podvádzanie a klamanie ľudí  

túžiacich po zmene.
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Sebarozvoj z vás nespraví  
lepšieho človeka.
Sebarozvoj nemusí byť nebezpečný, ak k nemu pristupujeme s chladnou hlavou 

a akýmsi racionálnym odstupom. Ako sa však zorientovať vo všetkých rekla-

mách a širokej ponuke kníh, kurzov, webinárov, podcastov? Kde vôbec začať?

Seba-rozvoj či seba-zlepšenie je vo svojom význame celkom doslovné – použí-

va sa na zlepšenie seba samého. Nie na jeho nahradenie. Ak chceme nahradiť 

to, kým sme, niečím iným, v konečnom dôsledku nikdy neuspejeme. Len sa 

s väčšou pravdepodobnosťou necháme vtiahnuť do nezmyslov a pseudovedy. 

A namiesto toho, aby sme svojim pocitom menejcennosti či nedostatku čelili, 

ich potlačíme.

Iróniou je, že nevyhnutnou podmienkou úspešného 
seba-rozvoja je prijatie seba samého. 
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Počúvanie motivačných podcastov a desiatky prečítaných kníh vám  
síce prinesú pocit krátkodobej radosti z toho, že na sebe makáte,  
no ak túžite po reálnej zmene, je potrebné aplikovať teóriu do praxe. 
A nájsť medzi nimi dobrý balans.

Žiadne knihy ani kurzy z nás nespravia lepšieho človeka. My dobrí ľudia už sme. 

A to so všetkými chybami a obmedzeniami. Toto uvedomenie je základným 

kameňom zdravého osobného rozvoja.

Užitočné je tiež zvážiť si hneď na začiatku svoje očakávania, čas a motiváciu, 

ktoré stoja za potrebou zmeny. Rýchle riešenia neexistujú. Naopak, skoro 

všetky fungujúce techniky vyžadujú postupné kroky a čas.
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Hľadáte na ceste svojho samozdokonaľovania nejakého parťáka? Len to nie.

Určite nedarujte self-help knihy ľuďom, ktorí o ne nemajú záujem. Jednoducho 

nemôžete byť šťastní za nich. Jediné, čo viete spraviť, je ísť príkladom. A čakať, 

kým vám oni sami vyšlú signál, že sú pripravení na zmenu.

Kritické myslenie pri výbere ďalšieho zdroja sebarozvoja je kľúčové. Predtým, 

než si kúpite ďalšiu knihu či webinár sa poriadne zamyslite. Má autor solídny  

profesný alebo vedecký základ? Nie je to len ďalší #FakeGuru?
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Ako však odhaliť falošných  
kráľov sebarozvoja?

Tu je krátky zoznam bodov, ktoré vám v tom  
môžu pomôcť:

○ Prezentujú sa drahými autami alebo dovolenkami 

○ Hovoria o tajnom recepte, alternatíve k normálnej práci 

○ Prezentujú sa veľkými číslami predajov za krátky čas 

○ Lákajú vás na knihy alebo webináre zadarmo 

○ Majú na stránke countdown na urgenciu 

○ Prehrajú vám prednahraný webinár 

○ Pozývajú vás do ich mastermind 

○ Predávajú vám ich platený kurz 

○ Majú menej ako 35 rokov 

○ Cielia vás cez masívnu reklamu
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Snáď je to teraz trocha jasnejšie. Sebarozvoju zdar!  

Veľa šťastia na vašej ceste za šťastím.

PS: Dávajte si pozor, na čo klikáte.

Ak ste sa dostali až sem, gratulujeme!

Za prečítanie tohto blogu však nezískate žiaden discount-code na Poustr.

Nemáme iba pre vás ani akciovú cenu Žurnálov, ktorá vyprší o pár minút. :)

Sme rozvojoví fanatici a zároveň rozvojoví skeptici.

A preto sa v madebythe: snažíme bojovať proti gýčovému sebarozvoju, keďže 
ani my sami nechceme túto lacnú nálepku.



14 Simona Lučkaničová x Žurnál

Text: Simona Lučkaničová

Som Simi a mojou veľkou vášňou je rozvoj a objavovanie rôznych kreatívnych 

foriem komunikácie. Od detstva aktívne pôsobím v umení. Moje kučeravé 

vlasy, zamatový hlas a gitara patria neoddeliteľne k sebe. So svetom komu-

nikujem vlastnými piesňami, lyrickými či trefnými textami, dokumentárnymi 

rozhovormi, cez mikrofón alebo len tak na plné hrdlo, na javisku pod reflek-

tormi alebo na lúke, tancom či pohľadom. Verím, že všetci v sebe ukrývame 

jedinečný príbeh, ktorý práve vlastnou prácou na sebe neustále objavujeme 

a tvoríme. 
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Záver

Ebook Sebarozvoj a ako sa z toho nezblázniť ti priniesli:


