
A keď to začalo 6.6.2015… 
Privítali ma dve krásne detičky s úsmevom, ktoré ma usmernili, 
odovzdali vizitku a potrebné materiály. Bolo to veľmi kreatívne, 
jedinečné, príjemné. 

Jirko opäť začal úžasným humorom, životným príbehom, 
skúsenosťami a radami pre všetkých, čo tam sedeli na jednej 
stoličke. Prečo píšem na jednej? Pretože nie raz zaznelo, že na dvoch 
sa poriadne sedieť nedá. Na začiatku málokto o tom druhom vedel, 
kto na ktorú stranu patrí, či na ľavú stranu alebo pravú stranu 
kvadrantu. Čo je to vlastne ten kvadrant? Je to Kiyosakiho cash-flow 
kvadrant, ktorý bol na seminári rozoberaný od “A” do “Z” životnými 
skúsenosťami. O každom okienku z kvadrantu podrobne, 
zmysluplne. Veľa konkrétnych príkladov bolo povedaných a snáď 
každý sa v nejakom tom okienku alebo okienkach kvadrantu 
nachádzal. Párkrát som naozaj videl pokývať hlavami “je to tak”. Nie 
kývanie také, že keď vás niečo nudí, začne vám hlava padať a už 
kývete potom na všetko. Nikoho som zo zúčastnených od 9hod. do 
18hod. nevidel driemať, spať, baviť sa. Evidentne bolo vidieť, že 
všetci tam išli s jasným cieľom a nadšením.
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Ako som spoznal  Jirka 
Mazura? 

Jirka Mazura poznám z akcie HNB 
VIP 2014. Moja býval manželka 
pozerala neustále rôzne webináre, 
semináre a reštarty mozgu a neviem 
ešte čoho….Jeden večer mi navrhla 
(za čo som jej dodnes vďačný), či si  
chcem niečo vypočuť. Vedela, že 
som sa už dlhšie zaujímal  o 
obchodovanie na burze. 
Nepamätám si na akom webinári to 
bolo ale viem, že tam bol Jirka 
pozvaný a ja som mal  približne 4 
hod na to aby som išiel do AKCIE. 
Tak som spoznával jeho prvé 
zmysluplné slová, jasný postoj, 
výzor, gestá… 

Z akého dôvodu som sa 
nakoniec rozhodol ísť 
do AKCIE na seminár 
“ŽIVOT NA PRAVEJ 
STRANE” ? 

Na prvé oznámenie a pozvánku na 
sobotný celodenný seminár  mi 
myšlienka zúčastniť sa v hlave príliš 
nerezonovala. Moje aktivity na 
sobotu už boli “rozhodené” tak som 
príliš veľa pozornosti tomu 
nevenoval. 

UDALOSŤ - “ŽIVOT NA 
PRAVEJ STRANE” 

 Čas pre seba / Sloboda / Proces myslenia / Nezávislosť / Peniaze



O čom vlastne seminár bol? Čo bolo možné sa 

dozvedieť?
Celý seminár bol vedený v duchu, ako premýšľať inak, zmysluplne, 
šikovne a osvojovať si správne návyky. Informácie ako začať nový 
príbeh a vymaniť sa z niečoho čomu sa hovorí “krysie závody.  Veď 
predsa v každom človeku sa skrýva nejaký potenciál, má určitý 
zmysel života alebo vie, prečo vlastne žije… Veľké množstvo ľudí je 
chytených v systéme, pretože od malička im bol “nejaký správny” 
vštepovaný. Jirka Mazur veľmi zaujímavo rozprával o efektívnosti v 
podnikaní a v živote. Odporúčal čím sa máme zaoberať a čo máme 
vypustiť zo života, z hlavy, navždy, natrvalo a získať tak čas a 
slobodu pre seba napr. úžasnou knihou pravidla 80/20, ktorá má 
neuveriteľný pákový efekt. Porovnával čo riešia ľudia v klasickom 
zamestnaní resp. o tých, ktorí menia čas za peniaze s tými, ktorí 
svoje myšlienky, potenciál,  premieňajú na peniaze. Rozobral svojich 
13. tajomstiev cesty na pravú stranu, pri ktorých ich s humorom a 
ľahkosťou dopĺňal svojimi bohatými skúsenosťami zo života. Každý 
dostal SMART BOOK, na ktorého konci boli úlohy pre tých, čo 
chcú niečo zmeniť a ísť inou cestou, ale aj pre tých, ktorí nič 
zmeniť nechcú. V takom prípade nemusia nič vyplňovať. V podstate 
nikto nič nemusí, ale môže.  Na každom je, ako s informáciami 
naloží.  Pokiaľ sme spokojní v tom čo robíme, vždy je čo vylepšovať 
a pokiaľ nie sme spokojní v tom čo robíme, môžeme to zmeniť. 
Správna poznámka však bola tá, že “IHNEĎ”. Niekto dokáže 
možno svoj skrytý potenciál totiž aj 40 rokov odkladať slovami  “až 
keď”, “keby”, “keď budem mať čas” a pod. 

Môj názor k semináru.
Podobného človeka, ako je Jiří Mazur, som v ČSSR ani ČSFR ani v 
ČŘ ani v SR ani za komunizmu ani za socializmu ani za kapitalizmu 
v online svete a ani osobne nestretol. Človeka, ktorý ma svojimi 
príbehmi, radami, úprimnosťou, inšpiráciami, rôznymi návodmi, 
know-how , servisom a komunikatívnosťou, veľmi nadchol. Veľké 
ďakujem a teším sa na ďalšiu živú akciu. semináre, kurzy….Veľmi 
odporúčam sledovať blog,, web stránku a všetky aktivity, sieťovanie 
na facebook a stránke www.jirimazur.cz  kde sa určite každý dozvie 
ako si zlepšiť nie len svoj život, ale aj život druhým. 

Som približne 11 rokov na pravej strane a môžem povedať, 

že skutočne je vždy čo zlepšovať. Vďaka Jirkovi som našiel 

ďalšiu cestu, ktorú milujem. Milujem život… O tom, ako 

som každú prácu vykonával so srdcom na ľavej alebo pravej 

strane. Určite o tom napíšem alebo poviem .  

Jozef S.
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Našťastie, približovaním akcie 
prichádza prvý, druhý, tretí mail, 
veď to poznáte…

Prišli záblesky z predošlých  
akcii a rozhodnutie v hodine 
dvanástej -  IDEM. Začali iné 
myšlienky, doma nejasná situácia 
ohľadne partnerského vzťahu. 
Tam budú opäť úžasní ľudia, 
možno s rovnakým vyriešeným 
problémom, neujasnenými 
mnohými otázkami….. Určite to 
bude veľká páka, ktorú 
zúžitkujem v mojom živote.


