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TRIUMF
- váš nový životný príbeh
(zmeňte svoj život s NLP)

Príhovor autora
Tak čo, milý čitateľ? Ste pripravený na 
nové a pozitívne zmeny v živote? Chcete 
začať vytvárať život vašich snov hneď 
teraz? Ak áno, potom je táto  kniha práve 
pre vás. 

VAROVANIE! Nemáte radi zmeny? 
Dokážete byť šťastný, len keď sa kvôli 
vám zmenia druhí? Myslíte, že váš život 
zlepší niekto iný za vás? Ak ste aspoň na 
jednu otázku odpovedali kladne, tak túto 
knihu za žiadnych okolností nečítajte! 
Taktiež, ak ste "prepozitívnelý intelektuál" 
a nedokážete uniesť pojmy ako: 
„Mindfucking", alebo: „Negrcajte si do 
vlastnej mysle", ktoré v tejto knihe 
používam (a verte, príde aj silnejšia 
káva), nečítajte ju. Inak riskujete červené 
uši a poriadne zmeny v živote.

A vôbec, čo spôsobilo, že ste siahli po 
tejto knihe? Bol to jej názov? Jej obal? 
Je vo vašom živote niečo, čo chcete 
zmeniť? 
Mám pre vás dobrú správu...

Nezáleží na vašom veku, ani na tom, aký 
úspešný ste dnes. Záleží len na vašej 
ochote začať robiť veci inak, ako doteraz. 

Pri čítaní tejto knihy začnete vnímať svoje 
schopnosti celkom inak... Iste už ste 
počuli o tom, že svoj mozog využívame 
len na 5 %.
Neviem, ako to niekto dokázal vypočítať, 
no som presvedčený, že to ľudia nechápu 
celkom dobre. 

Ukážem vám, že nejde o to, aby sa váš 
mozog naučil viac faktov, alebo aby si 
dokázal všetko navždy zapamätať 
a všetko vypočítať.
Tých nevyužitých 95 % je v tom, že 
nevieme využívať svoje vnútorné zdroje. 
Že neriadime svoje myšlienky. 
Nevytvárame si v mysli správne 
presvedčenia, stratégie a hlavne správne 
pocity. 

Tých nevyužitých 95 % je neviditeľná sila 
vášho myslenia. 

Vy už nepotrebujete vedieť viac faktov. 
Nepotrebujete viac schopností. Všetko už 
máte. Len to potrebujete objaviť 
a naštartovať.

Táto kniha vám dá jednoznačný a 
fungujúci návod, ako môžete vašu 

neviditeľnú silu nájsť a využiť vo svoj 
prospech. Pritom stačia malé zmeny v 
tom, čo ste robili doteraz. V tom je 
najväčší prínos tejto knihy. 

Veľká časť informácií v tejto knihe je 
založená na modeli NLP. (Čo je NLP sa 
dočítate v prvých kapitolách).

Poznámka k forme knihy: Niekedy vám 
bude text pripadať skomolený, nebude 
gramaticky „správny“, nájdete v ňom kde-
tu naoko nelogicky postavené vety. Toto 
všetko má svoj význam. Táto kniha má 
totiž za úlohu pomôcť vám pri vašej 
zmene. 
Preto používam jazyk tak, aby účinkoval. 
Nemusí pritom pôsobiť vždy korektne. 
Vaše podvedomie si dá dokopy svoje 
a preto si urobte pohodlie a pripravte sa 
na prvé kroky k vášmu Triumfu... 

Takže, milý čitateľ. Ste ochotný 
„zariskovať“ zásadné zmeny vo vašom 
živote? 

Ak áno, poďme spoločne na vec. Práve 
sa vám otvára nový svet. V ňom na vás 
čaká Neviditeľná sila vášho nového 
myslenia. 

Prajem vám príjemné a podnetné čítanie.
Peter Sasín
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Ukážka z kapitoly:

Energetickí upíri 
Pripravte sa na to, že keď začnete robiť 
kroky smerom k vašim cieľom, začnete si 
uvedomovať, že určitá skupina ľudí na 
vás vyvíja tlak.

Táto skupina sa voči vám takto správala 
už v minulosti, len doteraz ste si to 
neuvedomovali.
 
Týchto ľudí nazývam Energetickí upíri. 

Kto je Energetický upír? 

Ľudia, ktorí sa živia energiou druhých. 
Ľudia, ktorí si vynucujú váš súcit, vašu 
trvalú pozornosť. Ľudia, ktorí sa vás 
snažia neustále ochraňovať a držať vás 
pri zemi. 
To je forma oberania (a nie výmeny) o 
energiu. A tú oni potrebujú pre svoje 
prežitie. 

Vám však táto energia môže chýbať 
pri vytváraní života svojich snov. 
Pri dosahovaní vašich vízií a cieľov.

Ako spoznáte energetického upíra? 
Jednoducho. Ukážem vám príklad.

Mám (už sa dá povedať: mal som...) 
známu, ktorú vždy keď stretnem, tak sa 
mi posťažuje, že ju bolí hlava. Že sa 
práve pohádala s manželom, že ju 
naštvali kolegovia, že sa jej pripálila 
omáčka...

Stačilo sa jej opýtať: "Ako sa máš?" A 
ona spustila. Nedávno sme si kúpili 
krásne auto, a ona ma hneď začala 
varovať (rovná sa - ubezpečovať), že 
nám ho ukradnú, že sa stávajú nehody, 
že sa autá kazia... No proste "lahôdka".

Túto známu už nestretávam. Stretnutia s 
ňou ma vždy oberali o energiu. Preto som 
jej upírovi už nedal. Čo to znamená a ako 
to funguje, vás samozrejme teraz 
naučím. 

V úvode tejto knihy som napísal, že 
komunikácia je manipulatívna. 
To znamená, že aj táto moja známa 
zakaždým, keď rozpráva o svojich 
nepríjemnostiach, núti poslucháča (inými 
slovami - manipuluje ho), aby sa do jej 
problémov asocioval. Už len tým, že si 
vypočuje katastrofy, ktoré mu ona 
oznamuje.

Keby mi porozprávala, ako sa zasmiala 
na výbornom vtipe a keby ma tým 
rozosmiala, tak to je presne ten druh 

manipulácie, ktorý mi vyhovuje. 
(Mimochodom, poznám jeden výborný 
vtip o bačovi, možno ho v priebehu tejto 
knihy porozprávam, ale upozorňujem, nie 
je celkom "bez".)

Keďže v absolútnej väčšine sa mi 
sťažovala (A nielen mne. Svojimi 
historkami terorizuje celé svoje okolie), 
rozhodol som sa, že stačilo. Bolo to veľmi 
rýchle, jednoduché a bezbolestné...

Keď som ju stretol posledný krát, zas 
spustila svoje sťažnosti na 
nespravodlivosť tohto sveta. 
A moja reakcia? Bez nejakého úvodu, 
som na ňu priamo vybalil: 
"Ach, ja mám dnes zas tak nádherný 
deň. Cítim sa ako znovuzrodený. Musím 
ti porozprávať, čo sa mi dnes podarilo..."  

Pekne som si ju vychutnal. Desať minút 
som do nej "hustil" moje úžasné zážitky. 
A ako to dopadlo? Viete si predstaviť jej 
zhnusenie nad mojou reakciou? Dodnes 
sa mi vyhýba. Mimochodom, od iných 
známych som sa časom dozvedel, že 
som netaktné hovädo :)

Vyskúšajte podobnú reakciu aj vy. Keď 
sa vám bude niekto x-tý krát sťažovať, 
bez rozmýšľania na neho vybaľte, aké je 

Pre zobrazenie na celú obrazovku stlačte: F11                                                                                                                                                                     www.nlp-akademia.sk 2

http://www.nlp-akademia.sk/


TRIUMF - váš nový životný príbeh - Peter Sasín

u vás všetko perfektné. V 95 % získate 
podobnú reakciu ako ja. 

Poďme však na ďalší príklad. Mnohí z 
vás majú podobných upírov vo svojej 
práci. Alebo nie?

Vo firmách a na pracovisku sa to 
hemží upírmi

Nedávno som školil celé oddelenie jednej 
medzinárodnej spoločnosti. Aby som vám 
to lepšie osvetlil, trocha to rozvediem.

Pred školením v konkrétnej spoločnosti si 
vždy vyžiadam čo najpresnejší popis 
momentálnej situácie.

Na školenia sa len čiastočne pripravujem 
dopredu. Potrebujem vedieť len jedno, 
a síce, čo je cieľ. To znamená, čo je 
teraz, a čo v tej firme chcú, aby bolo 
potom. 

Takže nemám vopred nalinajkovaný 
harmonogram, ale vždy si skupinu 
„oťukám“ priamo na mieste.

Až priamo na mieste prispôsobujem 
seminár tomu, kde sa skupina práve 
nachádza. Tým myslím, kde sa nachádza 
z hľadiska presvedčení, cieľov, 
schopnosti komunikovať atď. 

Zmeny, ktoré tak docielim sú vždy o 
stovky percent lepšie, ako keby som si 
niečo pripravil a nezávisle na schopnosti 
a ochoty skupiny moje myšlienky 
nasledovať, by som to tam odrecitoval. 

Takže vedúca oddelenia mi napísala 
nekonečne dlhý email. Nestačil som sa 
čudovať, čo všetko zamestnanci v tejto 
firme riešili. Od fóbií pred nadriadenými 
po slzy zúfalstva takmer na dennom 
poriadku. Malo sa však ukázať, že to je 
len taká bežná rutinka.

Nad všetkými problémami úplne jasne 
vynikala jedna kolegyňa. Hneď mi bolo 
jasné: Idem do jamy s energetickým 
upírom najvyššej úrovne. 

Táto kolegyňa, (nazvime ju Báthorička) 
svojim  upírizmom prekonala takmer 
všetko, čo som doteraz videl a zažil...
 
Obviňovala svoje okolie za všetko, čo sa 
jej v živote deje. A pekne nahlas. Bez 
vyzvania sa pripájala do každého 
rozhovoru na pracovisku a rozhovor 
strhávala na seba.

Všetko a všetkých komentovala. Kto ako 
vyzerá, čo to má preboha na sebe... 
Hlásila sa na úlohy, ktoré potom za ňu 
museli dokončovať druhí... 

Takto by som mohol ešte pokračovať do 
polovice tejto knihy, ten email od vedúcej 
bol fakt dlhý.

Seminár potom prebiehal tak, že 
kolegovia sa počas cvičení a výkladu 
stále a znova vracali k Báthoričke. Aha, 
zabudol som povedať, že ona sa 
seminára nezúčastnila, lebo si tesne pred 
tým "radšej" zlomila nohu. 

To nie je žart. Keď sa dozvedela, na aký 
seminár celé oddelenie ide  - tzn. že ide 
o osobnú zmenu, tak jej podvedomie ju 
pred zmenou ochránilo zlomenou nohou.
Bolo veľmi znepokojivé, že sama 
dokázala vyciciavať energiu zo všetkých 
kolegov.

Energiu sala tak efektívne, že jej 
kolegovia nedokázali riešiť takmer nič 
iné. 

Viete si predstaviť, o aké peniaze 
prichádzal ich zamestnávateľ? 
Platil svojich ľudí v podstate za to, aby 
sedem a pol z deviatich pracovných 
hodín riešili Báthoričku.

To bol tak zásadný problém, že som sa 
naozaj začal obávať o výsledok školenia. 
Kolegovia z oddelenia sa na školení stále 
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vracali k tejto upírke. Nehýbali sme sa z 
miesta.

Na výsledok seminára som veľmi 
pyšný. Podarilo sa nám spolu takmer 
nemožné. Dva mesiace po školení som 
napísal email, v ktorom som si overoval, 
ako sa darí a ako sa vyvinula situácia. 

Odpoveď ma nadchla. Na pracovisku 
vládne klídek a všetci sa venujú svojej 
práci. Energetický upír sa stiahol a 
prestal cicať  kolegom krv!!!
 
A to ani nebola Báthorička prítomná na 
seminári. Ako je to možné???

Ako sa zbavíte upírov?

Energetický upír má jedu veľkú slabinu. 
Môže vyciciavať vašu energiu len vtedy, 
keď mu to vy sami dovolíte. 

Ak mu to nedovolíte, môžu nastať len 
tieto dve možnosti:  

• Odíde piť energiu inam.
• Umrie od hladu. 

Báthorička umrela! 
Samozrejme nezomrela ako osoba. Ale 
kolegovia tým, že ju nenechali piť zo 

svojej energie, nechali upíra v nej 
vyhladovať.

Takisto to urobte aj vy. Upírom už 
nedáte nič zo svojej energie. To 
znamená, že im už nebudete venovať 
pozornosť. Jednoducho ich vymažete zo 
svojej pozornosti. 

Uvedomujem si, že je ťažké vymazať zo 
svojho života kolegov, partnera, rodičov, 
deti...

Nemyslím tým, že sa im máte začať 
vyhýbať; aj keď v krajných prípadoch je to 
naozaj jediná možnosť. Myslím tým - 
vždy si premyslite, za čo chcete dávať 
ľuďom svoju pozornosť a energiu. 

Sú energetickí upíri "zlí"?

Je nutné dodať, že energetický upír 
nemusí byť zlý človek. Ba naopak. Často 
sú to milí a dobrí ľudia, ktorí sa nesnažia 
nikoho zneužívať. Väčšinou sú sami 
pripravení pomôcť. Títo ľudia to nemyslia 
zle, keď sa neustále sťažujú, alebo vás 
inak oberajú o energiu. 

To však nemení nič na veci, že v 
konečnom dôsledku sú upírmi (už sme 
hovorili o tom, že naše správanie 

prebieha takmer vždy na podvedomej 
úrovni).

Ako vzniká vôbec taký energetický upír? 
Vezmime si ako príklad to najdrahšie. 
Vlastné deti. Ak ešte deti nemáte, nevadí. 

Ako vzniká energetický upír?

Ako vychovávajú rodičia u nás svoje deti? 
Aké stratégie im od malička vštepujeme? 
Čo sa od nás učia, že je potrebné, aby si 
získali niečiu pozornosť? 

Keď sa vžijeme do roly malého dieťaťa, 
ktoré ešte nevie nič o tom, ako tento svet 
a jeho rodina fungujú, tak to môžeme 
vnímať aj tak, že sa od rodičov učí to, čo 
najlepšie funguje.

Pre lepšie pochopenie, ako dieťa vníma 
svet, si  predstavme, že väčšina detí 
dostáva od svojich rodičov takýto dopis:

Dopis rodičov svojim trojročným 
deťom

Milá dcérenka, milý synček,

rastieš ako z vody a je načase sa naučiť, 
ako svet okolo teba funguje. Je to veľmi 
jednoduché. Keď niečo chceš, 
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dostaneš to, keď sa budeš správať 
nasledovne:

Musíš nás na tvoje požiadavky poriadne 
upozorniť. Ak teda niečo chceš, musíš 
kričať, hádzať sa o zem, kopať 
nožičkami, trucovať, prosíkať. Potom 
všetci pribehneme a budeme sa ti 
venovať, koľko len budeš chcieť. 

Ak za nami prídeš len tak, že sa chceš s 
nami hrať, väčšinou ti povieme, že 
nemáme čas. Musíme umývať riady a 
upratovať. A čítať noviny a odpovedať na 
emaily. 

Ak si potichu a kreslíš si, tak ti 
nevenujeme žiadnu pozornosť, pretože 
kreslenie nie je hodné našej pozornosti.

Takisto existuje kopec iných vecí (aj 
v budúcnosti), ktoré budeme považovať 
za úplne samozrejmé a nebudeš za to od 
nás dostávať pozornosť. 

Tu je zoznam vecí, za čo ťa budeme 
ignorovať (ignorovať znamená, že sa 
budeme tváriť, že tu nie si):

• Keď budeš zdravé. Až keď 
ochorieš, tak ti prečítame 
rozprávku, kúpime vytúženú 

hračku, môžeš robiť čo len chceš.
 

• Keď zo školy prinesieš lepšiu 
známku ako trojku. Len za zlé 
známky sme ochotní sa ti venovať. 
Jednotka je samozrejmosť, dvojka 
povinnosť. 

• Keď budeš robiť to, čo 
považujeme za správne. Až keď 
začneš robiť veci, ktoré my 
nepovažujeme za dobré, tak sme 
ochotní sa ti venovať. Dovtedy 
nám nestojí za to, ti prehnane 
zakaždým vysvetľovať, že si niečo 
urobilo dobre. 

Takže je to teraz na tebe, milé dieťa. 
Všetky informácie sme ti napísali do 
tohto listu. Už len na tebe záleží, aby si 
zabojovalo o našu priazeň. Ak to budeš 
robiť správne, sme tu pre teba.

Tvoji: Mamina a ocino.

Pripadá vám to prehnané? Alebo 
naopak povedomé?
Žiaľ, je zatiaľ bežné, že takto 
vychovávame zástupy nových, hladných 
upírov, ktorí boli vytvorení nevedome 
a nechcene na to, aby na seba 
upozorňovali spôsobom, ktorý 
jednoducho druhým odoberá energiu.

Skutočnosť je taká, že naša 
spoločnosť je zameraná na chyby. 
No schválne, keď ste vy sami v škole 
písali diktát... Označila vám pani učiteľka 
v diktáte to, čo ste napísali správne, 
alebo to, čo ste napísali nesprávne? 

Označila to, čo ste napísali nesprávne. A 
táto orientácia na chyby nás sprevádza 
celým životom. Preto väčšina ľudí presne 
vie, čo nechce. Fokus (pozornosť) v 
našej spoločnosti je totiž zameraný na 
vyhľadávanie toho, čo nefunguje.

Áno, je dôležité vedieť, čo nemáme robiť. 
Je dôležité sa naučiť, že nemáme klásť 
ruku do ohňa, ak nechceme, aby to 
bolelo. Ale rovnako dôležité je aj to, aby 
sme vedeli, čo robíme dobre. Aby nás 
naučili to, čo môžeme dokázať.

Najväčší energetický upír

Ešte nie sme s témou upírov hotoví. Mám 
tu jeden nevybavený účet. Ide o zabíjanie 
upírov. To, že energetický upír vyhladuje, 
keď ho odmietneme kŕmiť, je skvelé. 
Stačí, ak mu prestaneme v určitých 
chvíľach a situáciách venovať pozornosť 
a buď sa odíde napájať inam, alebo 
vyhladuje a je po ňom.

Toľko fakty. Má to však jeden háčik.
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Tušíte už aký? Táto metóda platí len na 
bežných energetických upírov, ktorých 
dokážete rýchlo odhaliť. Ale nie na toho 
najväčšieho. Na toho, ktorý má na vás 
absolútny vplyv. Ten je totiž veľmi 
prefíkaný a vie sa dobre maskovať. 

Tým najväčším energetickým upírom je 
veľmi často ten, ...

...Koniec ukážky...

Ďakujeme

Ďakujeme za Váš záujem o ukážku z 
knihy TRIUMF - váš nový životný príbeh.

Ukážky z vybraných kapitol Vám budeme 
priebežne posielať na Vašu e-mailovú 

adresu, ktorú ste zadali na stránke:  
www.nlp-akademia.sk

Ak Vám túto ukážku poslal niekto z 
Vašich blízkych, alebo ak ste ju získali z  

iného zdroja ako zo stránky 
www.nlp-akademia.sk  

a ak chcete dostávať pravidelné 
bezplatné Novinky o NLP a ďalšie ukážky  
z knihy TRIUMF, zadajte jednoducho Váš 

e-mail na nasledovnej stránke: 

http://www.nlp-akademia.sk/odber-
noviniek-o-nlp

získate tak prístup k informáciám, ktoré 
Vám pomôžu vo Vašom rýchlom 

osobnom raste a ktoré nenájdete nikde 
inde. 

Prajem Vám veľa úspechov a teším sa 
na ďalšie napínavé stretnutia s Vami.

Váš 

Peter Sasín

Autor
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