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  1. Tesalonickým 5:11 
11 Preto sa potešujte vospolok a povzbudzujte 
navzájom, ako aj robíte. 12 Prosím vás, bratia, 

vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú 
vám predstavení v Pánovi a poučujú vás, 13 a 

nadovšetko ich milujte pre ich prácu. Nažívajte v 
pokoji medzi sebou! 14 Napomíname vás, bratia, 

učte poriadku neporiadnych, posmeľujte 
malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte 

zhovievaví ku všetkým. 15 Hľaďte, aby sa nikto 
neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť 

dobre medzi sebou a všetkým ľuďom.



  
Príslovie 13:20 

20 Kto chodí s múdrymi, bude múdry, ale kto sa 
drží bláznov, zle pochodí.  

 
1. Korinťanom 15:33  

33 Nedajte sa oklamať: Zlé reči kazia dobré mravy! 
(“Bad company corrupts good character.”)
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Prinášajú nádej. Inšpirujú nás, aby sme sa nevzdávali. Vedia byť 
niekedy iritujúci, lebo súcit nie je ich silnou stránkou, ale 

potrebujeme ich, aby nám dodali odvahu a zápaľ. 
 

“Ty to zvládneš! Prielom je už za rohom! 
“Boh spraví cestu tam, kde cesty niet.” 

“Počul si už to svedectvo človeka XY, ktorý prechádzal tým čo ty?” 
“Čítal si už tú novú knihu od Joyce Mayer?” 

“Božie zasľúbenia platia…” 
“Boh si použije všetko na dobré.”

 
1. Povzbudzovači



 
 

Vidia, keď sa uspokojíme s priemernosťou. Nie je s nimi vždy 
sranda. Vedia byť “intense”, ale potrebujeme ich tvrdú lásku, 

aby podpichla našu stagnáciu a pohodlnosť. 
 

“Čo to robíš? Máš naviac.” 
“Nesúhlasím s tým čo robíš, alebo s tým ako rozmýšľaš.” 

“Nepribral/a si náhodou?” 
“Mám pocit, že v poslednom období akoby nie si sám/a sebou…” 

“Navráť sa ku svojej prvej láske.”

 
2. Vyzývači



 
 

Dávajú nám čas a priestor spracovať naše myšlienky bez odsúdenia, 
rád, veršíkov atď. Pomáhajú nám nanovo objaviť odpovede, ktoré sú 

v nás ukryté a nabrať odvahu pohnúť sa vpred.  
***(Je však dôležité, aby to boli ľudia, ktorí nie sú chronicky zaseknutí 

v ich vlastnom zranení, mentalite obete, prehry, či sebaľútosti. ) 
 

“Povedz mi, čo sa naozaj deje?” 
“Mrzí ma to. Musí to byť veľmi ťažké.” 

“Včera som si dal/a pôst za teba a tvoju situáciu.” 
“Keď budeš mať chuť niekam vypadnúť, tak som tu pre teba.”

 
3. Počúvači & súcitníci



 
 

Rodinní príbuzní a priatelia, ktorí ťa dlhodobo poznajú a boli 
pri tebe počas rôznych období života.  Sú v našom živote 

stálou a nemennou konštantou. Vedia nám pripomenúť odkiaľ 
sme a kým sme, keď sa cítime pod tlakom a nevidíme zmyseľ.  

 
“Pozri čo všetko si už v živote zvládol. Zvládneš aj toto!” 

“Pamätáš sa ako sa Boh-Otec o vás naposledy postaral? On to spraví opäť!” 
“Vidíš ako si Boh dokázal obrátiť aj tú ťažkú skúšku na dobré? 

“Verím v teba. Boh s tebou ešte ani zďaleka neskončil!”

 
4. Pamätníci



 
Poradcovia, kouči, pastori, konzultanti a nápadití ľudia, 

ktorí posúvajú tvoje hranice a limity. Pomáhajú nám klásť 
si dobré otázky, bojovať so strachom a meniť naše 

zaužívané spôsoby myslenia.  
 

“Poviem Ti 3 spôsoby ako to môžeš robiť lepšie…” 
“Čo by si robil/a, ak by si nebol limitovaný nedostatkom 

financií?” 
“Zvažoval si aj túto možnosť?” 

“Cvičíš pravidelne?”

 
5. Vizionári a vylepšovači



 
Ľudia, ktorí nás prirodzene nasledujú a ktorým odovzdávame to, 
čo sme sa v živote naučili, vrátane našich chýb. Každý z nás 

potrebuje ľudí, do ktorých rastu a vývoja investujeme náš čas a 
skúsenosti. Je to potrebný output pre naše nadobudnuté 

múdrosti a prejav štedrosti a záujmu o druhých. 

 
6. Študenti



 
Niekto, komu sa podarilo to, o čo sa ty usiluješ. Tak ako sa 

Józue učil od Mojžiša,  Elizeus od Eliáša, či mladý Timotej od 
Pavla, tak máme aj my nasledovať príklad a šľapaje tých, ktorí 

idú pred nami. Hoci nikto nie sme a nemáme byť kópiou druhých, 
je toho veľa, čo sa môžme od druhých naučiť a prijať ak sme 

ochotní pokoriť sa a ostať učenlivími. 

 
7. Mentori



 
1. Povzbudzovači 

2. Vyzývači 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5. Vizionári & vylepšovači 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7 ľudí, ktorých v živote potrebujeme



Príbeh Shoichi Yokoi 




