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 IDE O VEĽA! 
[Janči]

Kniha, ktorú dr!í" v# ruke, je dôle!itá. Má toti! potenciál zme-

ni$ to, ak%m spôsobom pre!ije" svoj !ivot. A#nielen to. Má potenciál 

ovplyvni$ kvalitu a#smerovanie !ivotov &udí v#tvojom okolí. Cez teba.

Na jar 2020 nás s#Josém dve super baby, Dominika a#Zuzka, po-

zvali spravi$ rozhovor na Exit club – jeden z#bratislavsk%ch eventov 

pre mláde!. Hoci v#tom 'ase bolo Slovensko pre pandémiu pozatvá-

rané doma v#ob%va'kách, nebol to problém: vyu!ili sme videokonfe-

renciu.1 Akú tému nám zadali? Influencing. U! nieko&ko t%!d(ov na 

kluboch preberali tému vplyvu, a#vraj ke) robíme podcasty, sme na to 

ako stvorení. A#e"te sme k#tomu kazatelia. V%zva to bola dobrá, dali 

sme sa na to.2 

Dominika nám hne) v#úvode Exitu polo!ila "ibalskú otázku: „Cí-

tite sa ako influenceri?“ *o na to poveda$? Ako odpoveda$ pravdivo 

a# pritom nepôsobi$ namyslene? No jednoducho. Sta'í poveda$, !e 

sa ako influenceri naozaj necítite. Na tom sme sa s#Josém vnútorne 

zhodli aj bez ve&kej porady. Ve) na"e instagramové profily nesledujú 

ve&ké mno!stvá &udí, nemáme lukratívne zmluvy s#rôznymi zna'ka-

mi3 a#ani Sajfa nás e"te nepozval na rozhovor. 

Neskôr po'as rozhovoru nám dala zásadnú otázku pre zmenu 

Zuzka: „Dá sa vplyvu vyhnú$? Dá sa vybra$ si, !e ja vpl%va$ nebudem 

a#hotovo?“ *o na to poveda$? Akosi som v#tom mal jasno a#odpovedal 

som: „Ur'ite nie. Vie" v# !ivote pracova$ na tom, aby bol tvoj vplyv 
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vä'"í alebo men"í. No v!dy ho má". Proste ho má". A#vo chvíli, ke) sa 

rozhodne" nezareagova$ alebo nevyjadri$ sa k#nejakej téme, u! t%mto 

samotn%m rozhodnutím vpl%va". Nedá sa tomu vyhnú$.“ 

Rozhovor bol pod&a nás vydaren% a#aj nám samotn%m dal mnoho 

podnetov na prem%"&anie. Neskôr sme s#Josém rozm%"&ali nad t%mi 

dvomi otázkami. *o ak by sme ich zodpovedali v#opa'nom poradí? *o 

ak by sme za'ali tvrdením, !e nevieme nevpl%va$? *o ak naozaj v"et-

k%m, 'o robíme a#'o sme, vpl%vame na &udí okolo seba? Ako by sme 

potom zodpovedali na otázku, 'i sa cítime ako influenceri? 

Ak by influencera definovalo to, ko&ko sledovate&ov má, ko&ko 

kontraktov má so zna'kami a# 'i ho u! Sajfa pozval do Level Lama, 

tak by sme stále odpovedali rovnako: „Nie, necítime sa tak.“ No ak 

influencera definuje samotn% v%znam kore(a tohto anglického slo-

va, tak potom influencer je ten, kto vpl%va. A# ke)!e my nevieme 

nevpl%va$, je zbyto'né odpoveda$ na otázku, 'i sa cítime ako influen-

ceri. V#takomto prípade to nie je otázka pocitu. Je to fakt. V"etci sme 

v#tomto redefinovanom slova zmysle influencermi.

*ím viac sme sa s# Josém o# tejto téme rozprávali, t%m viac sme 

vnímali jej dôle!itos$. Na"e !ivoty sú prepletené a#nevieme sa nedot%-

ka$ !ivotov druh%ch &udí. (Ak len nestroskotá" na opustenom ostrove, 

a#aj to sa minimálne tvoj príbeh dotkne !ivotov )al"ích &udí.) Nevieme 

neby$ influencermi. Vieme ma$ vä'"í 'i men"í vplyv, no nevieme na 

&udí okolo seba nevpl%va$. Dokonca veríme, !e ke) sa &udia v#modlitbe 

dovolávajú, aby Boh zasiahol do ich !ivota, robí to ve&akrát cez &udí. 

*asto sú práve &udia a#ich 'iny odpove)ou na modlitby in%ch &udí. Mo!-

no aj ty si jednou z#nich. A#preto to, ako pre!ije" svoj !ivot, bude ma$ 

dopad na kvalitu a#smerovanie !ivotov &udí v#tvojom okolí. A#nielen to. 

Veríme, !e ke) bude" jedného d(a svoj !ivot hodnoti$, najvä'"iu hod-

notu bude ma$ napokon to, ako si sa dotkol !ivotov druh%ch &udí.
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Pre'o o#tom chceme písa$?

V#tejto dobe &ahko upadneme do jedného, prípadne dvoch extré-

mov. Prv% majú tak trochu na svedomí sociálne siete, hoci ich teraz 

pou!ívam ako zástupcu vä'"ieho celku. Za influencerov pova!ujeme 

t%ch, ktorí sú úspe"ní na sociálnych sie$ach, a#pri poh&ade na nich sa 

nám zdá, !e sme príli" oby'ajní. A#mô!eme ma$ pocit, !e oby!ajnos" 
nie je dobr%m predpokladom pre cie&avedomé vpl%vanie na svoje 

okolie. Druh% extrém má na svedomí spôsob, ktor%m !ijeme ako spo-

lo'nos$. Skuto'ne sa ve&mi radi zaoberáme sami sebou. Môj dom, môj 

pozemok, moja rodina a#moje plány. Bodka. V#tomto prípade platí, !e 

&ahostajnos$ nie je dobr%m predpokladom pre cie&avedomé vpl%vanie 

na svoje okolie.

*lovek, ktor% sa nachádza aspo( v#jednom z#t%chto extrémov, sa 

zaoberá obdobou otázky: „#o e$te nemám?“ Ak sa táto otázka zakore-

ní hlboko v#nás, ni'í de facto nielen ná" !ivot, ale podpisuje sa aj na 

na"om vplyve na na"e okolie. Veríme v"ak, !e táto kniha ti pomô!e 

vidie$ samého seba v#inom svetle a#za'ne" si klás$ in% súbor otázok.

A#ktovie. Mo!no ke) raz bude" na konci hodnoti$ svoj !ivot, príde 

za tebou niekto a#povie: „Chcem sa ti po)akova$. Zrejme o#tom ani ne-

vie", ale môj !ivot by vyzeral celkom iná', keby nebolo teba. +akujem!“ 

Ver mi, v#tej chvíli ti bude úplne jedno, ko&ko diplomov má" na stene, 

ko&ko krajín si v#!ivote nav"tívil a#aké auto ti parkuje na dvore. Toto 

v"etko v#takej chvíli zanikne v#tieni toho, 'o Boh vpe'atil hlboko do nás, 

v#radosti plynúcej z#pozitívneho dotyku so !ivotom druhého 'loveka.

V#stávke je ve&a. 

V#stávke je 'lovek ved&a teba.

V#stávke si ty.

A#tak, ke) sme sa s#Josém rozhodli, !e toto leto vyu!ijeme na pí-

sanie knihy, nad témou sme nemuseli dlho "pekulova$. Baby, Zuzka 
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a#Dominika, s#pravdepodobnos$ou hrani'iacou s# istotou vám vieme 

poveda$, !e ak by nebolo vás, túto knihu by sme venovali celkom  

inej téme.

Teší ma, som kazateľ

Vie", 'o sú jedny z#najzaujímavej"ích4 chví&, ktoré pravidelne za!í-

vam? Ke) sa ma niekto op%ta na moju prácu. *i u! u#lekára, pri ceste 

vlakom alebo na ihrisku pred panelákom. „A#vy 'o robíte?“ „Som ka-

zate&.“ [Zmäten% poh&ad.] „A#to je 'o?“ [Krátky rozhovor.] „A#kto vás 

platí?“

Te"í nás, sme kazatelia. Mo!no vôbec prv%krát v# !ivote dr!í" 

v#ruke knihu napísanú kazate&mi. Mo!no sa ve&mi te"í", a! ju pre'íta", 

napríklad preto, lebo má" s#kazate&mi pozitívnu skúsenos$, mo!no 

má" nejakého svojho ob&úbeného, ktorého pravidelne po'úva", 

a#mo!no je to dokonca José. No mo!no $a neláka predstava 'ítania 

knihy napísanej nejak%mi kazate&mi. Mo!no pre nejakú negatívnu 

konotáciu, alebo pre strach z# neznámeho, alebo sa jednoducho 

nepova!uje" za veriaceho a#nemyslí" si, !e ti táto kniha má 'o da$. 

Ke) sme sa pustili do písania tejto knihy, uvedomili sme si, !e 

na túto tému sa dá pozrie$ z#rôznych uhlov poh&adu – napríklad zo 

sociologického 'i psychologického. Hoci sa na svet radi pozeráme rôz-

nymi filtrami a#„o'ami“, povedali sme si, !e sa nebudeme "tylizova$ 

a#uchopíme túto tému po na"om a#pozrieme sa na to, 'o o#nej hovo-

rí kniha, na ktorej stoja základy celej na"ej spolo'nosti, tak, ako ju 

poznáme – Biblia. Na"ím prianím je, aby bola pre teba in"piratívna 

bez oh&adu na tvoje vierovyznanie. A#ak si veriaci, veríme, !e ti lep"ie 

pomô!e porozumie$ ceste, po ktorej ide".
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Nie jeden, ale rovno dvaja kazatelia

Ke) som Josého stretol prv%krát, netu"il som, kam nás spolo'ná ces-

ta zavedie. Netu"il som, !e jedného d(a budeme vydáva$ pravideln% 

podcast a#napí"eme knihu. 

José pri"iel na Slovensko v#rámci programu Erazmus e"te v#roku 

2012 ako dobrovo&ník do ná"ho klubu v#,iline5. Z#exotickej Malorky, 

kde je teplo a#pr"í len párkrát do roka, sa pres$ahoval na Slovensko, 

kde… Ako to len opísa$? Od septembra sa te"íme, ako pôjdeme v#lete 

na Malorku. Pri"iel sem na rok. U! je tu ôsmy. Nau'il sa po slovensky, 

po roku dokonca za'al "tudova$ teológiu v#slovenskom jazyku. O!enil 

sa so Slovenkou. Ob&úbil si bryndzové halu"ky. A#pod&a jednej legendy 

'íta 100 – 150 kníh ro'ne. Blázon.6 

Môj príbeh je celkom in%. Vy"tudoval som informatiku a# to, !e 

mám by$ kazate&om, som pre!il a! "tyri roky po "kole. S#Josém sa z#nás 

stali tí najnepravdepodobnej"í kolegovia – -paniel teológ a# Slovák 

informatik.

Otázka, ako napísa$ knihu, ke) sme na to dvaja, bola pre nás ve&-

kou v%zvou. Spôsobov je toti! nieko&ko. A#tak sme sa radili s#múdrymi 

hlavami. Napokon sa nám v#tom urobilo jasno. Robíme spolo'n% pod-

cast, preto t%m za'neme, a#táto kniha na"e podcastovanie odzrkadlí. 

Podobne ako v#podcaste, obaja sme si na túto tému urobili prípravu, 

spolo'ne sme sa dohodli na osnove, vymenili sme si nápady a#my"-

lienky a#ka!d% z#nás tieto spolo'né my"lienky zapracuje do kapitoly, 

ktorá mu bola priradená. Vzájomne sa budeme dop.(a$ a# tak, ako 

v# podcaste, budeme v"etko ilustrova$ na"imi osobn%mi príbehmi, 

knihami, ktoré 'ítame, a#na"imi postrehmi.

Na záver mám pre teba jeden r%chly tip. Ak si chce" túto knihu 

u!i$ o#nie'o viac, venuj po'as jej 'ítania pozornos$ t%mto mal%m 'í-

sielkam7.
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Nie, nepova!ujeme sa za influencerov, tak ako ich dnes definu-

jeme na základe fenoménu zo sociálnych sietí. Dokonca sa ani nepo-

va!ujeme za spisovate&ov. No samotná existencia knihy, ktorú práve 

dr!í" v#ruke, je zhmotnením jej základnej my"lienky, v#ktorú veríme:

To, k%m sme, a&to, !o máme, investujeme do 'udí okolo seba. 
Do teba.
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