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„Tal Ben-Shahar se svým klasickým hlubokým pochopením věci 
objasňuje jednotlivé prvky šťastnějšího života v krátkých kapito-
lách, které vybízejí k přemýšlení a inspirují čtenáře jak k tomu, aby 
se hlouběji zamysleli nad svým životem, tak i k tomu, aby začali 
jednat a proměnili ideje ve skutečnost.“

Gretchen Rubinová, New York Times – autorka
bestsellerů Projekt štěstí a Happier at Home

„Ben-Shahar učí o tom, že štěstí není tak nepolapitelné, jak si lidé 
myslí.“

Publishers Weekly
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ÚVOD

Filozofi e člověka se nevyjadřuje nejlépe slovy; je vyjádřena 
volbami, které člověk činí. Z dlouhodobého hlediska utváříme 
své životy a utváříme sami sebe. Tento proces nikdy neskončí, 
dokud nezemřeme. A za volby, které činíme, jsme zodpovědní 

vždycky jen my sami.
Eleanor Rooseveltová

Už přes deset let píšu a vyučuju o pozitivní psychologii a předávám myšlenky 
„vědy o štěstí“ vysokoškolským studentům, rizikovým populacím, vysokým 

manažerům i vedoucím představitelům vlád. Již od chvíle, kdy jsem se na  tuto 
cestu vydal, bylo cílem mé práce překládat rigorózní výzkumy z  oblasti spole-
čenských věd do obecně přístupných a proveditelných myšlenek, které mohou 
pomáhat k rozkvětu jednotlivcům, organizacím i komunitám.

Můj počáteční zájem o  pozitivní psychologii vychází vlastně z  mé vlastní 
touhy vést šťastnější a více naplňující život. Klíčovou složkou celkového zdraví 
pro mě vždycky bylo dosažení rozumné úrovně vyváženosti mezi prací a životem 
a během let jsem našel způsoby, jak této rovnováhy více nebo méně dosáhnout. 
A potom přišla fi nanční krize.

Banky selhávaly, kdysi prosperující společnosti taktak přežívaly, fi nancování 
různých programů vysychalo a lidé přicházeli o střechy nad hlavou a o živobytí. 
I  mezi  těmi, kdo měli to štěstí, že nedostali žádný přímý úder, ztratilo mnoho 
lidí důvěru ve svět, který se najednou přestal jevit jako stabilní a bezpečný. Moji 
klienti teď víc než kdy dřív potřebovali to, co může pozitivní psychologie nabíd-
nout – pomoc při budování odolnosti, při udržování motivace, která dokáže pře-
nést jednotlivce i organizace přes těžká období, a – kdykoli je to možné – také 
při odhalování skrytých příležitostí.
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10

Zjistil jsem, že nedokážu odmítnout klienty v  krizi, a  tak se rovnováha 
mezi osobním a profesním životem, kterou se mi doteď dařilo udržovat, někam 
vytratila. Radil jsem fi rmě vyrábějící vyspělé technologie v Paříži, vedl workshop 
pro  lékaře v  Hongkongu, přednášel na  střední škole v  New Yorku, účastnil se 
brainstormingového sezení o  měnícím se trhu v  Tel Avivu  – zkrátka objevoval 
jsem se, kdekoli a kdykoli jsem si myslel, že by pozitivní psychologie mohla po-
moci zmírnit některé z následků krize. I když jsem byl právě doma, pravidelně 
jsem dlouho do noci pořádal konferenční hovory napříč časovými pásmy.

Asi po roce, kdy jsem jel prakticky nepřetržitě na plné obrátky, jsem byl vyčer-
paný a vyhořelý. Jak moc jsem na dně svých sil, jsem si uvědomil jednoho večera, 
kdy jsem se připravoval na vedení intenzivního třídenního programu, o kterém 
jsem věděl, že při něm budu muset na své klienty tvrdě tlačit, aby nalezli křehkou 
rovnováhu mezi realismem a optimismem, mezi připuštěním bolestivé přítom-
nosti a předvídáním světlejší budoucnosti. Přijetí nějaké nové výzvy mě obvykle 
radostně vzruší, ale tentokrát jsem se na to vůbec netěšil. Prostě jsem si nedovedl 
představit, jak těch dalších pár dní vůbec přežiju.

Pokusil jsem se dopřát sám sobě pár povzbudivých slov. Jenže tentokrát to ne-
fungovalo, podobně jako ostatní metody a techniky, které mi v minulosti vždyc-
ky pomohly. Byl jsem bez energie a bez motivace. Zdálo se mi, že jestli se chci 
do toho programu pustit, jedinou možností je prostě se k tomu přinutit. Už jsem 
to dříve udělal a mohl jsem to udělat i teď. Měl bych. Neměl jsem na vybranou.

S touto úmornou myšlenkou jsem se odebral do postele a cítil se čím dál hůř. 
Nejenže jsem byl nešťastný z  toho, co se na  mě zřejmě chystá v  následujících 
dnech, ale byl jsem také zklamaný sám ze sebe, že se mi nepovedlo vymyslet žád-
né víc inspirující řešení celého problému. Nevyřešil jsem ho; prostě jsem se mu 
poddal. A potom, právě když jsem začínal usínat, mě napadlo: Ne, není pravda, že 
těch dalších pár dní musím prostě přetrpět. Mám na vybranou!

V tom okamžiku jsem si uvědomil, že to, jak následující tři dny prožiju, zá-
leží do značné míry na mně. Mohl jsem si vybrat cestu prostého přetrpění, ane-
bo cestu jinou – cestu, na které načerpám energii z nadšených účastníků kurzu, 
ponořím se do  témat, v  něž vášnivě věřím, a  navrátím se zpět ke  svému osob-
nímu poslání proměnit svět v lepší místo prostřednictvím vzdělávání. Vybrat si 
mezi cestou utrpení a cestou energického zapojení, to už bylo snadné.

Jakmile jsem se rozhodl, změnil jsem také ohnisko své pozornosti. A  změ-
nou ohniska pozornosti jsem změnil i své pocity. Před pár minutami jsem se cítil 
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v pasti, ale teď jsem následujících několik dní očekával s nadšením a vzrušením. 
Byl jsem pro ně zapálený a následně jsem podal jeden z nejvášnivějších výkonů 
celého svého života.

Když jsem si uvědomil, co mám na vybranou, rozhodl jsem se během zlomku 
vteřiny. Výrazně složitější však bylo dojít do bodu, kdy jsem si uvědomil, že mám 
na vybranou. Jinými slovy, volba byla možná – a jasná – teprve ve chvíli, kdy jsem 
si uvědomil skutečnost, že mám vlastně možnost volby. Jsme zvyklí uvažovat 
o rozhodování jako o něčem složitém. Pravda ale je, že tou složitější částí je často 
uvědomit si, že tady existuje nějaké rozhodnutí, které musíme udělat; že máme 
na vybranou.

Ve skutečnosti máme na vybranou v každém okamžiku svého života.

***
Možná mě tohle uvědomění nemělo tolik překvapit. Koneckonců psychologické 
výzkumy ukazují, že asi 40 % našeho štěstí je určeno volbami, které děláme – tím, 
co se rozhodneme udělat a  jak se rozhodneme přemýšlet, přímo ovlivňujeme to, 
jak se cítíme.

Například když mě v  práci nepovýší nebo selže můj nový obchodní podnik, 
mohu se rozhodnout naložit s touto zkušeností buď jako s vážnou ránou, ze které 
se možná nikdy nevzpamatuji, anebo jako s určitým budíčkem – příležitostí poučit 
se a vyrůst. Když se rozhodnu vidět to jen jako zápor, budu mít špatný pocit ze sebe 
a pociťovat pesimismus ohledně budoucnosti. Ale když se rozhodnu chápat to jako 
budíček, mohu se začít z neúspěchu učit a začít zlepšovat své vyhlídky do budouc-
na. Uvědomit si, že mám možnost volby, nejen zvyšuje pravděpodobnost budou-
cího úspěchu, ale také mi to přinese daleko lepší pocity právě teď, v přítomnosti.

Ve slavné básni „Cesta, jíž jsem nešel“ Robert Frost popisuje, jak stojí na roz-
cestí. Tváří v tvář nutnosti volby mezi dvěma různými cestami se Frost slavně roz-
hodl pro tu, která byla méně prošlapaná – a tato volba z dlouhodobého hlediska 
způsobila naprostou změnu jeho života.

Drama Frostova osobního dilematu – obtížnost rozhodování, kterou cestou se 
vydat, s vědomím, že důsledky této volby dosáhnou daleko do budoucnosti – re-
zonuje v každém jeho čtenáři. Všem se nám to stalo: museli jsme se rozhodnout, 
zda se pustit do nějakého vztahu, jakou odbornost si vybrat na vysoké škole, zda 
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přijmout nabídku práce v cizím městě a tak dále. V těchto obtížných chvílích se 
ze všech sil snažíme rozhodnout se správně, děláme všechno pro to, aby nás ne-
ochromilo naše vlastní vědomí toho, jak moc důležité je rozhodnout se správně, 
a přitom je nám jasné, že nerozhodnout se je samo o sobě volbou s dalekosáhlými 
následky.

Ale dramata životních „velkých rozhodnutí“ (kterých je skoro z defi nice málo 
a  jsou od  sebe dost vzdálená) by neměla zastřít skutečnost, že v  životě čelíme 
volbám neustále. V každém okamžiku svých bdělých životů čelíme volbám, jejichž 
kumulativní účinek na nás je stejně velký jako účinek oněch velkých rozhodnutí, 
ne-li větší. Mohu se rozhodnout, zda budu sedět vzpřímeně, nebo se budu hrbit; 
zda svého partnera obdařím vřelým slovem, nebo kyselým pohledem; zda si budu 
vážit svého zdraví, své přítelkyně a svého oběda, anebo je všechny budu brát jako 
samozřejmost; zda se rozhodnu pro rozhodnost, anebo budu lhostejný vůči vol-
bám, které přede  mnou stojí. Jednotlivě tyto volby nemusejí vypadat důležitě, 
ale společně jsou právě ony stavebními kameny, z nichž si sami stavíme své cesty.

A co víc, volby mohou nabrat na setrvačnosti, když spustí řetězovou reakci – 
sérii událostí nebo pocitů –, jejíž dopad je daleko větší, než v okamžiku samot-
ného rozhodnutí dovedete předvídat. Například když se cítím po ránu sklíčený 
a unavený, mohu se rozhodnout, že si zlepším náladu tím, že se párkrát zhluboka 
nadechnu, usměju a vnesu do čehokoli, co dělám, ducha hry. Kterákoli z těchto 
voleb může spustit pozitivní řetězovou reakci, vyvolat u mě radostné nastavení 
mysli, které přetrvá po celý den a spustí další pozitivní zkušenosti v práci i doma. 
A podobně, když se rozhodnu dát si tu práci a pozorně naslouchat všemu, co mi 
povídá druhý člověk, když spolu jdeme poprvé na oběd, může to pozitivně ovliv-
nit kvalitu celé konverzace a nakonec i našeho vztahu celkově.

Často nejsme schopni využít svých rozcestí jen proto, že nedovedeme vidět, 
že před nimi stojíme – že tyto volby vůbec existují. Henry Ford jednou pozname-
nal: „Ať si myslíš, že můžeš, nebo že nemůžeš – máš pravdu.“ Totéž platí i pro naše 
volby: Ať si myslíte, že máte, nebo nemáte na vybranou – máte pravdu. Jinými 
slovy, už skutečnost, že si myslíte, že nemáte na vybranou, vede přesně k tomu. Tu 
noc před mou přednáškou, kdy jsem se cítil tak vyčerpaný a bez inspirace, jsem 
viděl jen jediný způsob, jak překonat dalších několik dní. Má omezená perspekti-
va v daný okamžik omezila i moje skutečné možnosti.

Neuvědomovat si volby, které činíme minutu za minutou, znamená vzdát se 
vlády nad  svou vlastní schopností zlepšovat svůj život. Například bereme jako 

kz0254_blok.indd   12kz0254_blok.indd   12 24.2.2015   16:04:5024.2.2015   16:04:50



13

dané, že naše pocity jsou takové, jaké jsou, a myslíme si, že se nedají změnit; rea-
gujeme na chování druhých lidí automaticky, aniž bychom zvažovali nějaké jiné 
možnosti; čelíme téže situaci znovu a znovu a znovu a reagujeme znovu a znovu 
stejným způsobem – jako bychom neměli k dispozici žádný jiný způsob jednání. 
Předpokládáme, že naše myšlenky a činy a pocity jsou nevyhnutelné, že nemáme 
možnost volby, i když to ve skutečnosti není pravda.

V Cestě pokojného bojovníka vypráví Dan Millman příběh, který slyšel od svého 
učitele:

Když zahoukala siréna k obědu, všichni dělníci se usadili, aby se společně 
najedli. A Sam si každý den rozbalil oběd a začal si stěžovat. „K čertu s tím!“ 
křičel. „Už nechci sendviče s arašídovým máslem a marmeládou. Nenávi-
dím arašídové máslo a marmeládu!“ Naříkal nad svými sendviči s arašído-
vým máslem a marmeládou den co den, až nakonec jeden z dělníků řekl: 
„Prokristapána, Same, když tak nenávidíš arašídové máslo a  marmeládu, 
tak proč prostě neřekneš svý starý, aby ti udělala k obědu něco jinýho?“

„Jak to myslíš, svý starý?“ odpověděl Sam. „Nejsem ženatý. Dělám si 
svoje sendviče sám.“

Tak mnozí z nás, aniž by si vůbec uvědomovali, že to dělají, si mažou vlastní send-
viče s  přísadami, které nemají rádi. Život nám předkládá jen suroviny  – vnější 
okolnosti, které jsou někdy mimo naši kontrolu, jako třeba naše fyzické atributy, 
rodinu, do které jsme se narodili, kolísání světových trhů anebo volby, které dělají 
jiní lidé a ve kterých nemáme žádné slovo. A přesto, i přes všechna tato omezení 
a limity, je to, které suroviny si vybereme a jak se je rozhodneme využít, do znač-
né míry jen a jen na nás.

Každý z nás, bez ohledu na okolnosti, v nichž se nacházíme, může vyvinout 
vědomé úsilí, aby hledal možnosti kolem i uvnitř sebe. A když se podíváme dál 
než jen za své navyklé způsoby, jak na věci nahlížet, často jsme překvapeni mnoha 
lahodnými ingrediencemi, z nichž si můžeme při mazání svých sendvičů vybírat. 
Naše svoboda volby mezi surovinami a mezi různými možnými reakcemi na ja-
koukoli danou situaci je to, co z nás dělá spolutvůrce naší vlastní reality.

Takže jaký druh reality si pro sebe chcete vytvořit? Sendviče, které budete jíst, 
si z velké části mažete vy sami. Máte víc možností volby, než si uvědomujete. Je 
jen na vás vybrat si.
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O ČEM TATO KNIHA JE A O ČEM NENÍ

Ten aha-okamžik, který jsem prožil večer před workshopem, mě při-
měl uvědomit si, že mohu hrát daleko aktivnější roli při vytváření tako-
vého života, jaký pro sebe chci. Když jsem vyvinul vědomé úsilí odhalit 
možnosti, jež jsem v minulosti přehlížel, otevřel se přede mnou celý 
svět plný příležitostí. Tato miniaturní změna perspektivy měla na můj 
život nesmírný dopad. A právě proto jsem se rozhodl napsat tuto knihu.

Tato kniha se skládá ze tří druhů voleb: první jsou volby, které 
máme před sebou takřka nepřetržitě, jako jestli se usmějeme nebo 
jestli se zhluboka nadechneme; druhé jsou volby, které máme po urči-
té události, jako třeba jak zareagujeme na selhání nebo jestli složíme 
kolegovi poklonu za dobře odvedenou práci; a třetí jsou volby, které se 
vztahují k velkým životním rozhodnutím, jako po které kariérní cestě 
se rozhodneme vydat nebo jestli se rozhodneme pomáhat a přispívat 
druhým. Tato kniha se z větší části soustředí na první dva druhy voleb, 
přestože je po ní roztroušeno i pár těch z třetí kategorie.

Tohle není kniha o etickém rozhodování a neposkytne vám nástroje 
pro další druhy obtížných rozhodnutí. Většina voleb v této knize – po-
dobně jako většina voleb, jimž čelíme v životě – jsou takové, které bych 
popsal jako „rétorické volby“: jinými slovy volby, u nichž je velmi jasné 
a evidentní, která z cest je ta správná. Většinou víme úplně přesně, co 
je dobré a co ne – ať jde o způsob, jakým sedíme nebo chodíme, o způ-
sob, jakým reagujeme na selhání nebo úspěch, nebo o způsob, jakým 
komunikujeme se svým dítětem či partnerem – a přesto velmi často 
nepraktikujeme to, o čem víme, že je to pro nás dobré. Sokratův výrok, 
že „znát dobro znamená činit dobro“, bohužel neplatí.

Tato kniha není o rozhodování ve smyslu vědět, co je správné, nýbrž 
o rozhodování ve smyslu udělat, co je správné. Mám při tom dva cíle: 
zaprvé pomoci vám, abyste si uvědomovali skutečné volby, které exis-
tují ve vašem životě minutu za minutou a den po dni; abyste se mohli 
rozhodnout udělat, co je správné, musíte si uvědomit skutečnost, že 
máte na vybranou. Zadruhé vás chci povzbudit k tomu, abyste jednali 
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tím nejlepším možným způsobem ve světle těchto voleb, které máte 
k dispozici; činit dobro, jakmile budete znát dobro.

Tato kniha je strukturována jako řada voleb, z největší části réto-
rických. Každou z nich následuje citát, stručné vysvětlení dané volby 
a příběh, který ji objasňuje. K těmto příběhům patří osobní anekdo-
ty, hypotetické situace, popisy psychologických experimentů, příběhy 
historických osobností i zkušenosti fiktivních postav z filmu nebo lite-
ratury. Účelem příběhu po každé volbě je oživit její ideje, zpřístupnit je 
a vám umožnit, abyste se k nim mohli snáze vztahovat. Zevšeobecňo-
vání konkrétních příkladů a jejich aplikace do dalších situací vašeho 
vlastního života už je jen na vás. Například když příběh nějak souvisí 
s pracovištěm, můžete se zamyslet nad tím, jak se tato konkrétní vol-
ba může týkat i vašeho domácího života; pokud popisuje vztah s part-
nerem, zkuste si představit podobnou situaci, ale ve vztahu s vaším 
šéfem nebo dítětem.

Tuto knihu můžete číst stejně, jako čtete všechny ostatní knihy. 
Anebo s ní můžete zacházet jako s pracovním sešitem – věnovat něja-
kou dobu zhruba mezi jedním dnem a jedním měsícem tomu, abyste 
nad každou z voleb uvažovali a pak podle ní jednali. Může vám po-
moci, když si volbu, na kterou se právě soustředíte, zapíšete a umís-
títe někam, kde se vám bude stále připomínat – na lednici, na stůl, 
do kapsy, do mobilu nebo na počítač jako spořič obrazovky. Forma 
připomínky, která mně osobně připadá nejužitečnější – která mi po-
mohla zakořenit tuto volbu hluboko do sebe a proměnit ji ve svou dru-
hou přirozenost –, je obyčejný provázek, který si uvážu kolem zápěstí 
a nosím ho jako náramek zhruba týden až měsíc (psycholog William 
James prohlásil, že utvořit si nový zvyk trvá jednadvacet dní). Právě 
teď mám na zápěstí provázek, který mi připomíná, abych do situací 
vnášel humor a lehkost; předtím, v jednom dost stresujícím životním 
období, jsem měl provázek, který mi připomínal větší trpělivost s dět-
mi.

Při čtení této knihy experimentujte s různými volbami. Pokud vám 
ani po delším zvážení či vyzkoušení nějaká volba nebude vůbec nic 
říkat, přeskočte ji a jděte na další, anebo opakujte jinou, kterou už jste 
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se zabývali. K té, kterou jste přeskočili, se znovu vraťte později, abyste 
viděli, jestli se v ní pro vás přece jen něco neskrývá.

Některé z voleb v této knize si můžete vybrat také jako téma k dis-
kusi ve svém čtenářském klubu, v rodinném kruhu nebo mezi přáteli. 
Na pracovišti mohou smysluplné diskuse o volbách zvyšovat soudrž-
nost a výkonnost týmu a také nabídnout jakousi protilátku k tomu dru-
hu rigidního myšlení, které tak často udusí veškerou inovaci. Podělit 
se o osobní příběhy o rozhodnutích, která formovala náš život, může 
znamenat extrémně silnou zkušenost, jež často inspiruje další činy.

Některé z voleb, jež v této knize předkládám, se odvíjejí od mých 
vlastních zkušeností nebo zkušeností mých přátel a klientů; jiné se 
zakládají na práci psychologů, filozofů a čelních představitelů ze světa 
byznysu či pedagogiky. Kdekoli to bude mít smysl, najdete v závěru 
poznámku se zdroji, odkud tyto myšlenky pocházejí anebo kde jsou 
rozvinuté do větší hloubky.

Zjistíte, že volby v této knize se do jisté míry překrývají. To je vě-
domá volba z mé strany a má hned dva důvody: první je ten, že někdy 
přistoupit ke stejnému problému z různých úhlů nám pomáhá neu-
strnout a změnit své zvyky; a druhý, že opakování hraje zásadní roli, 
chceme-li zajistit, že změny, které učiníme, opravdu přetrvají.

Děkuji vám, že jste se rozhodli přečíst si tuto knihu.
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Volba je tvoření.
Zvolit znamená tvořit.

Svými volbami utvářím svou realitu.

***
V každém okamžiku svého života mám na vybranou.

Souhrnem okamžiků je doba našeho života;
souhrnem voleb je sám náš život.

***
Jaký život chci žít?

Jaké volby mě právě k takovému životu dovedou?
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1.

ŽIJTE PROSTĚ SVŮJ ŽIVOT

anebo

ZVOLTE SI MOŽNOST VOLBY

Pochopte, že právo zvolit si svou vlastní cestu je vaší svatou 
výsadou. Využijte ji. Ponořte se do svých možností.

Oprah Winfreyová

V  poslední době jsem si povšiml jedné věci: vypadá to, že spousta roz-
mluv o vypořádávání s každodenními stresy moderního života končí tím, 

že nám někdo poradí, že bychom si měli všichni přestat dělat takové starosti, 
přestat se tolik snažit, že bychom měli prostě plynout s proudem a „prostě žít 
svůj život“. Někdy je to dobrá rada, protože spousta věcí je mimo naši kontrolu, 
a když si nad nimi budeme lámat hlavu, nic se tím nezmění. A často se může-
me tak moc soustředit na budoucnost, že promeškáme všechno, s čím bychom 
se mohli těšit z přítomného okamžiku. Ale tato rada má také jednu závažnou 
stinnou stránku: „Žijte prostě svůj život“ nás může vést k  tomu, abychom se 
otočili zády k nejsvatější z našich výsad, naší schopnosti zvolit si vlastní cestu. 
Pod rouškou osvobození od stresu a věčného úsilí může „prostě žít svůj život“ 
mít ve skutečnosti ten zlověstný dopad, že nám zabrání utvářet si samostatně 
většinu svých životů.

Když se nařízení „žít prostě svým životem“ promění v oprávnění nevolit, na-
konec dojde k  tomu, že nás s  sebou strhnou volby druhých, chováme se prostě 
tak, jak jsme se chovali vždycky, pasivně reagujeme na život, místo abychom ak-
tivně utvářeli život, jaký skutečně chceme žít. Abychom ze svého života vytěžili 
maximum, musíme si v první řadě zvolit možnost volby – to je zcela zásadní volba, 
na které se zakládají všechny ostatní. Musíme se oddat myšlence, že existuje dale-
ko víc možností, než normálně vidíme, a potom vyvinout úsilí, jakého je zapotře-
bí k prozkoumání těchto možností a zvolení té, která je pro nás nejlepší.1
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V určité chvíli se téměř každému z nás stane, že se cítí v pasti. Mů-
žeme nenávidět svou práci pro nesnesitelného šéfa, který nás nere-
spektuje, ale protože potřebujeme tu výplatu – a hledat novou práci 
je otrava –, můžeme mít pocit, že nemáme na vybranou a musíme zů-
stat. Můžeme žít ve vztahu s partnerem, ke kterému už dlouho cítíme 
jen odcizení, nebo kterého už nemilujeme, nebo který s námi zachází 
špatně – ale zůstáváme, protože se bojíme zůstat sami.

Jsou ale i další způsoby, jak se dostat do pasti. Můžeme si myslet, 
že se nám v životě vlastně docela daří – osobně i profesně –, a přece 
mít pocit, že nám něco důležitého schází. Můžeme si uvědomovat, že – 
objektivně vzato – máme být hodně za co vděční, a přece cítit, že tohle 
rozumové uvědomění nám nestačí, protože se zdá, jako by nás už nic 
nevzrušovalo a neinspirovalo. Ať za to můžou negativní okolnosti nebo 
i naše štěstí, cítíme se být v pasti a nevidíme žádnou cestu ven.

A přesně v takových okamžicích – když se cítíme být v pasti – si 
musíme zvolit možnost volby, musíme se pustit do hledání nových 
způsobů, jak změnit svůj život – jak nalézt v sobě samých klíč, který 
odemkne dveře od vězení, do něhož jsme se lapili. Je to chvíle, kdy si 
musíme uvědomit, že i když objektivní omezení mohou, aspoň zčásti, 
formovat náš život, tato past má aspoň trochu co do činění i s nasta-
vením naší vlastní mysli: Cesty jsou nám téměř vždy otevřené a svou 
situaci můžeme zlepšit malými nebo většími změnami. Zvolit si mož-
nost volby znamená hledat cesty, které vedou ke změnám.

Uvědomte si sílu, kterou v sobě ukrývá volba možnosti volby. Na-
jděte si čas, zamyslete se, uvažujte, analyzujte, přemýšlejte o mož-
nostech, které jsou vám otevřené. Položte si pár obtížných otázek: Co 
musím udělat, aby můj život byl takový, jaký ho chci mít? Kam se chci 
vydat? Jak se tam chci dostat? Zapište si své možnosti, prodiskutujte 
svou situaci s lidmi, kterým důvěřujete. Odmítněte přijmout „nemám 
na vybranou“ jako odpověď.

Rozhodnout se pro rozhodování není snadné. Vyžaduje to nejen úsi-
lí, ale i odvahu. Jde o to, chovat se cíleně a strategicky, a ne jít prostě 
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jen s proudem. Jde o to, mapovat neznámé cesty, a ne rezignovat a jít 
prostě jen dál po té své; jde o to, být ochoten bojovat a prohrávat, a ne 
jen prostě podlehnout pohodlí bezpečného a důvěrně známého. Zvolit 
si možnost volby vám nezaručí řešení pocitu, že jste v pasti, ani žád-
ných jiných těžkostí, jimž musíte čelit; ale je to nastavení mysli, které 
zvyšuje pravděpodobnost, že najdete řešení, nastavení mysli, které 
je pro vás nezbytné, máte-li si uvědomit větší část svého potenciálu 
pro budoucí úspěch a štěstí.

Takže jak to bude? Budete prostě jen žít svůj život a pasivně se pod-
dávat svým nesnázím, anebo si zvolíte možnost volby a budete aktivně 
vytvářet takový život, jaký pro sebe chcete? Tohle je volba, kterou máte 
v každém okamžiku, volba, která je nezbytným předpokladem pro to, 
abyste mohli využít možností volby, které leží před vámi v této knize, 
a mnoha dalších, s jejichž pomocí si můžete vybudovat takový život, 
po jakém toužíte.
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2.

PŘEHLÍŽEJTE BOHATSTVÍ ŽIVOTA

anebo

UVĚDOMUJTE SI ZÁZRAKY

Ti, kdo se oddají krásám a tajemstvím Země,
nejsou nikdy sami ani unavení životem.

Rachel Carsonová

To, co vidíme ve světě kolem sebe, je do značné míry otázkou volby. Dopřává-
me si každý den čas dívat se, opravdu se dívat na věci? Nacházet v nich krásu 

nebo humor nebo kouzlo nebo tajemství? Když jedeme autobusem do práce, zí-
ráme bezcílně z oken, anebo vyvineme to úsilí a sledujeme barvu nebe, tvary mra-
ků? Díváme se dost pozorně, abychom si dopřáli to potěšení z pohledu na roz-
tomilého pejska, co poklusává po chodníku? Anebo abychom pocítili soucit či 
obdiv anebo smutek, když sledujeme starou ženu, jak pomalu a opatrně vychází 
z vchodových dveří?

Je zcela přirozené být zabraný do vlastních myšlenek anebo cítit lhostejnost 
nad  tím, že si při  svých rutinních pochůzkách nevšímáme toho, co je kolem 
nás. A na denním snění není čas od času nic špatného. Ale čím víc si dokáže-
me uvědomovat to, co děláme, ve chvíli, kdy to děláme, tím budeme zdravější 
a šťastnější.

Soustředěnost je volba a navíc je to něco, co se dá trénovat: Když necháme 
svou mysl zatoulat se – zatímco jíme, myjeme nádobí, píšeme zprávu nebo jdeme 
k autu –, můžeme své soustředění lehce postrčit zpátky k zázrakům, které se dají 
najít všude kolem nás.2
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Nejlepší rada, kterou znám, jak být soustředěnější a uvědomělejší, je 
přečíst si – a znovu si přečíst – esej Helen Kellerové „Three Days to 
See“. Kellerová, která v devatenácti měsících přišla následkem choro-
by o zrak i o sluch, píše o tom, co by dělala, kdyby dostala zpátky po-
žehnání těchto dvou smyslů na pouhé tři dny. V eseji vzpomíná na roz-
mluvu s přítelkyní, která se vrátila z hodinové procházky po lesích. 
Kellerová se své přítelkyně ptá, co viděla, a ona odpovídá: „Nic zvlášt-
ního.“ Kellerová se pozastavuje nad tím, jak je možné chodit po lesích, 
a přesto nevidět nic, co by stálo za zmínku:

Já, která jsem slepá, mohu dát jednu radu těm, kdo 
vidí – jednu výstrahu těm, kteří mohou plně využívat 
daru zraku: Používejte svých očí, jako by vás měla zít-
ra postihnout slepota... Naslouchejte hudbě hlasů, písni 
ptáků, mocnému vypětí orchestru, jako byste měli zítra 
ohluchnout. Dotkněte se všeho, čeho se chcete dotknout, 
jako byste zítra měli přijít o hmat. Nasávejte vůni květin, 
s potěšením si vychutnávejte každé sousto, jako byste 
od zítra už neměli nikdy nic cítit nosem ani ústy. Zužit-
kujte na maximum každý svůj smysl; těšte se z každého 
aspektu potěšení a krásy, kterou vám svět odhaluje.

Někdy musíme udělat jen jediné – otevřít své smysly a začít si vší-
mat zázraků světa. Helena Kellerová, navzdory své neschopnosti vi-
dět a slyšet, nám může připomínat, jak ohromný máme dar, že jsme 
schopni přímo prožívat ty nejdrahocennější poklady okolo i uvnitř 
nás – obrazy a zvuky, chutě a struktury, vůně a dojmy.
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3.

REAGUJTE VZTEKLE

anebo

UDĚLEJTE KROK ZPÁTKY

Každý se může rozhněvat, to je snadné. Ale rozhněvat se 
na správnou osobu, ve správné míře, ve správnou dobu, 

pro správný účel a správným způsobem – to snadné není.
Aristoteles

Zločiny z  vášně nejsou ničím neobvyklým. Všichni jsme slyšeli o  náhlých 
násilných výbuších „normálních“ lidí, kteří v žáru okamžiku ztratí kontro-

lu – kteří ztratí sami sebe – a později jsou plní lítosti. Většina z nás naštěstí umí 
udržet své mocné emoce na uzdě, a tak to ve skutečnosti nedotáhneme do kon-
ce a  nezabijeme toho člověka, kterého bychom nejraději zabili. Ale i  přesto je 
většina z nás vinna menšími zločiny z vášně. Zvedneme hlas na své dítě za to, 
že se loudá, když jde pozdě do školy; odešleme rozhořčený e-mail hrubému zá-
kazníkovi; proklínáme řidiče, který nám právě vjel do cesty. Kdykoli cítíme, jak 
se v nás vzdouvá hněv, potřebujeme udělat krok zpět anebo napočítat do deseti 
(nebo do stovky). V každý daný okamžik máme možnost volby – stát se otro-
kem svých emocí a zareagovat, anebo udělat krok zpět, jakýsi „time-in“ – a tré-
novat svou sebekontrolu.3
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Psycholog George Loewenstein provedl výzkum „horkých“ a „chlad-
ných“ stavů. Horký stav je ten, kdy mají emoce vysokou intenzitu 
a my pociťujeme silné nutkání něco udělat nebo se něčeho zdržet; 
při chladném stavu je intenzita emocí nízká a v našem rozhodovacím 
procesu je dominantnější naše racionální mysl. Přemýšlíme a obvykle 
i jednáme velmi odlišnými způsoby v závislosti na tom, v jakém sta-
vu jsme. Například výzkum Daniela Gilberta názorně ukazuje, že lidé, 
kteří nakupují s prázdným žaludkem, toho nakoupí víc než lidé naku-
pující v sytém stavu. Hladoví nakupující přeceňují to, kolik jídla dove-
dou sníst, protože jsou „horcí“ po jídle.

Nakupování s prázdným žaludkem je relativně neškodné; nicméně 
rozhodnutí jednat kdykoli v horkém stavu může mít extrémně škodlivé 
následky. Zuřivost na silnici je typickým příkladem nebezpečí jednání 
v horkém stavu. A dospívající budou pochopitelně s vyšší pravděpo-
dobností praktikovat nechráněný sex, když jsou vzrušení, bez ohledu 
na to, jak moc si uvědomují příslušná život ohrožující rizika. Každý 
z nás prožil v životě chvíle, kdy si přál, aby mohl vrátit čas a smazat tak 
něco, co udělal nebo řekl.

Už jen označit situaci jako „situaci horkého stavu“ může velmi 
výrazně pomoci v tom, abychom s ní naložili racionálnějším způso-
bem. Úkon označení nás povznese nad úplné pohroužení do situace 
a nad reagování na ni, abychom udělali krok zpět a pozorovali skuteč-
nost před sebou. Při uvědomění stavu s větší pravděpodobností pod-
nikneme nezbytná opatření i při sexuálním styku anebo se rozhodne-
me dopřát si trochu času na vychladnutí uprostřed agonie vzteku.
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4.

NUTKAVĚ PŘEHRÁVEJTE SCÉNÁŘE

anebo

ZAMYSLETE SE A JEDNEJTE 
SMYSLUPLNĚ

Přemílání se nevyhnutelně obrací proti nám. Jen ještě prohlubu-
je naše neštěstí. Je to hrdinský pokus o vyřešení problému, který 

prostě nemá řešení.
Mark Williams

Často pořád dokola přemíláme nějaký problém, jemuž čelíme, nutkavě si zno-
vu a znovu přehráváme v mysli jeho scénář. Máme sklon si myslet, že přemí-

lání nám pomůže překonat nepříjemné nebo nešťastné pocity, ale ve skutečnosti 
přehrávání scénářů v mysli pořád dokola věci obvykle ještě zhoršuje. Slovy psy-
chologa Marka Williamse a jeho kolegů, „přemílání je součástí problému, ne jeho 
řešení.“ Na druhou stranu záměrné smysluplné uvažování – ať jde o zapisování 
do deníku nebo verbalizaci svých myšlenek – je daleko lepším způsobem, jak se 
vypořádat s  psychickými i  emočními zátěžemi. Smysluplné jednání – opravdu 
udělat něco, co nám může pomoci cítit se lépe – je daleko užitečnější než dovolit 
svým chaotickým a obvykle velmi negativním myšlenkám, aby vykonaly na na-
šich emocích své zhoubné dílo.4
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Představte si, že procházíte nějakým složitým obdobím v práci. Nemů-
žete si přestat dělat starosti nad nadcházejícím termínem a nad na-
pjatým vztahem s nadřízeným. Pořád dokola si přehráváte pár posled-
ních názorových výměn, co jste s ním měli, jak vás obvinil z toho, že 
jste nedodrželi důležitý termín, a odmítal si vyslechnout důvody, proč 
byl projekt odevzdaný pozdě – důvody, které měly jen málo společného 
s vámi a z největší části souvisely s novými opatřeními, která právě on 
nedávno zavedl. Jste si jistí, že váš šéf vás považuje za nezpůsobilé, 
neschopné splnit dané úkoly. Není to pravda, ale zdá se, že neexistuje 
způsob, jak mu to říct, aniž byste vypadali defenzivně nebo paranoid-
ně. A co je ještě horší, problémy, které vedly k opoždění posledního 
projektu, nikdo nevyřešil a nad vámi visí termín toho dalšího. Nemů-
žete přestat myslet na situaci, ve které jste, a svádí vás to po sestupné 
spirále obav a bezmocnosti. Co si o vás šéf pomyslí, když nesplníte 
termín? Co když vás vyhodí? Jak najdete v téhle ekonomice novou prá-
ci? A jak se bez práce postaráte o svou rodinu?

Místo soustředění na beznadějnost své situace, které vás nikam 
nedovede, si můžete zvolit zapojení do nějaké aktivity, která vám po-
může cítit se lépe a podávat vyšší výkony.

Začněte tím, že si na počítači založíte nový soubor a zapíšete si své 
myšlenky a pocity ohledně dané situace. Psaní vám pomůže cítit se 
lépe, myšlenky se vám vyjasní, a to vám dovolí pustit se do konkrét-
ních kroků pro splnění termínu i navzdory překážkám, kterým musíte 
čelit. Jakmile to dokážete a připomenete tak svému šéfovi jak svou 
schopnost, tak i loajalitu, budete schopni také začít hovořit na téma 
nových opatření a toho, jak některé aspekty vaší práce kvůli nim ztrá-
cejí na efektivitě. Když se vymaníte z této vyjeté koleje, můžete pra-
covat na nacházení nových cest, jak zlepšit svůj vztah s nadřízeným.
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5.

KAŠLETE NA DRŽENÍ SVÉHO TĚLA

anebo

NOSTE SE SEBEJISTĚ A S HRDOSTÍ

Správný postoj a držení těla odrážejí dobrý stav mysli.
Morihei Ueshiba

Když vkročíme do místnosti s nahrbenými zády, taháme nohy za sebou nebo 
máme svěšenou hlavu, sdělujeme tak svému okolí nedostatek sebedůvěry 

a energie. Když vejdeme s přirozeným držením těla, pevným krokem, otevřenými 
a uvolněnými rameny, vysíláme lidem kolem sebe velmi odlišnou – a pozitivní – 
zprávu. Ale klíčové je to, že způsob, jakým nosíme své tělo, vysílá zprávu nejen 
druhým, ale i nám samotným. Kráčíme-li jako sebejistí lidé, stáváme se ve skuteč-
nosti sebejistějšími; už fyzická skutečnost vzpřímeného posedu sama o sobě po-
vzbuzuje naši motivaci a zvyšuje naši úroveň energie; máme-li pevný stisk ruky, 
stáváme se asertivnějšími.

Pokud přijmeme takové postavení těla, jaké bychom měli, kdybychom byli 
asertivnější a energičtější, doopravdy tak povzbudíme svou sebedůvěru a posílí-
me se. Naše chování mění náš postoj.5
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Marva Collinsová se narodila ve 30. letech 20. století v Alabamě. Jako 
afroamerická dívka vyrůstající na segregovaném Jihu zažila rasismus 
i diskriminaci, a přesto se stala velice úspěšnou a oslavovanou uči-
telkou, která pomohla uspět tisícům rizikových žáků. Jak to dokáza-
la? Jak dokázala, že se začalo dařit tolika žákům, kteří byli odepsáni 
jako „nevzdělatelní“? Poskytla totiž svým žákům dar, který potřebovali 
nejvíc – důvěru v sebe samé, sebejistotu, víru, že mohou uspět. Zdro-
jem tohoto daru, který předávala ostatním, byla její vlastní sebejistota, 
víra, kterou měla ona v sebe samu.

Collinsová říká: „V té době bylo dost vzácné být černá a zároveň 
úspěšná.“ Svůj úspěch připisuje svým rodičům, kteří, navzdory své-
mu ekonomickému zázemí a bez ohledu na přesvědčení převládající 
v té době, ji vychovali „s pocitem hrdosti“. Uprostřed všeprostupující 
kultury diskriminace a rasismu, která dokáže mít tak devastující vliv 
na pocit vlastní hodnoty člověka, naučili Collinsovi svou dceru být silná 
a umět se zastat sebe samé.

Význam schopnosti hájit se byl konceptem, který její rodiče brali 
zcela doslova. Od velmi útlého věku se Collinsová učila, že aby mohl 
člověk být hrdý, musí si osvojit hrdé držení těla, takové, které předá-
vá všem – sobě i ostatním – zprávu o tom, že jste hodnotnou bytostí. 
Collinsová vzpomíná, že její matka ji a její sestru často napomínala: 
„Zvedni tu hlavu!“ Dnes, po sedmdesátce, Collinsová stále kráčí se 
vztyčenou hlavou a oznamuje tím všem lidem kolem sebe – i sama 
sobě – svou sebedůvěru a hrdost. Vybízí k respektu svým postojem, 
svým hlasem, svýma očima – a pochopitelně i svými činy.

Seďte vzpřímeně. Vyjadřujte svou chůzí hrdost. Neste se takovým 
způsobem, který oznamuje světu – i vám – vaši sílu a sebedůvěru.
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6.

SPOKOJTE SE SE STATUTEM QUO

anebo

ZMĚŇTE TO

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupinka uvažujících, pře-
svědčených lidí může změnit svět. Ve skutečnosti se to vždycky 

stalo jedině takhle.
Margaret Meadová

Je snadné nechat se přemoct spoustou vážných problémů, kterým náš svět čelí. 
Klesající standardy ve vzdělávání, rozmach společenských skandálů, hospo-

dářská krize – nemluvě o válkách, znečištění a terorismu. Jak bych to já, jediný 
člověk z mnoha, dokázal změnit? Jak bych mohl já, se svými nedostatky a nejis-
totami, vůbec dosáhnout nějaké smysluplné změny? I když je pravda, že většina 
z toho, co se ve světě děje, je mimo kontrolu nás jakožto jedinců, naše schopnost 
docílit změny je větší, než si představujeme. Mohu ve světě docílit změny – pokud 
si zvolím začít se zabývat příčinami a podniknout činy.6
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Ve filmu Pošli to dál dá učitel své třídě za úkol vymyslet způsob, jak 
dosáhnout ve světě pozitivní změny. Trevor, jeden z jeho žáků, se roz-
hodne udělat tři dobré skutky pro druhé – tři skutky náhodné laska-
vosti – a na oplátku požádat tyto lidi, aby udělali něco dobrého pro tři 
další lidi a požádali je, aby udělali totéž pro další – a tak dále. Kdyby 
každý člověk, kterému právě někdo pomohl, poslal tuto pomoc dál 
třem jiným, pak by během jednadvaceti „kol“ bylo pomoženo každému 
člověku na celém světě. Film sleduje Trevora a ukazuje, jak jeho skut-
ky vytvářejí pozitivní dominový efekt, který se hluboce a smysluplně 
dotkne spousty lidí, jež Trevor sám nikdy nepotká.

Náš pocit bezmoci tváří v tvář velikým problémům pochází z pře-
svědčení, že naše přispění bude jako kapka v moři. Ale když dokážeme 
přijít na způsob jak přispět, který „galvanizuje“ i další lidi – i kdyby jen 
pár –, můžeme dosáhnout významné změny. V naší globální vesnici se 
exponenciálně rozpínají sociální sítě a to, co každý z nás udělá, se jako 
vlny na rybníce šíří napříč časem i prostorem.

Dosáhněte na světě nějaké pozitivní změny. Pošlete dál to, co vám 
bylo dáno, a povzbuzujte ostatní, aby udělali totéž.

kz0254_blok.indd   31kz0254_blok.indd   31 24.2.2015   16:04:5124.2.2015   16:04:51



32

7.

DONEKONEČNA ODKLÁDEJTE

anebo

PROSTĚ TO UDĚLEJTE!

I tisícimílová cesta začíná prvním krokem.
Lao-c‘

Prokrastinace – neustálé odkládání věcí, dávání si načas, zbytečné odkládání 
toho, co se dá a co by se mělo udělat dnes – je všeprostupujícím fenoménem. 

Přes  70  % vysokoškolských studentů se například považuje za  prokrastinátory. 
Pokušení odkládat věci je pochopitelné, ale cena, kterou platíme za odkládání, je 
vysoká – studie ukazují, jak tito lidé trpí vyššími hladinami stresu, slabším imu-
nitním systémem, horším spánkem a – což vzhledem k tomu všemu není žádné 
překvapení – nižší hladinou štěstí.

Naštěstí výzkumy chorobného odkládání věcí odhalily i  praktické způsoby, 
které mohou pomoci tuto tendenci překonávat. Nejvýznamnější technika se jme-
nuje „pětiminutový start“. Spočívá prostě v tom, začít dělat věc, kterou odkládá-
te, bez ohledu na to, jak strašně moc se vám do ní nechce. Prokrastinátoři často 
věří, že aby člověk něco udělal, musí to skutečně chtít udělat – mít na to správnou 
náladu, cítit inspiraci. Ale tak to není. Obvykle pro vykonání úkolu stačí prostě 
na něm začít pracovat – počáteční jednání nakopne celý proces a často přivodí 
zase další jednání.7
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Během zkoumání prokrastinace jsem vyprávěl své manželce Tami 
o technice pětiminutového startu, kterou často používám, abych se 
ráno přiměl k psaní. Překvapilo ji, když se dověděla, že vůbec potřebuji 
používat nějakou techniku, abych začal pracovat: „Jdeš rovnou k počí-
tači a zůstaneš tam několik hodin v kuse. Necháš se tím úplně pohltit.“

Má pravdu, ale to neznamená, že začátek je snadný. Často cítím, 
že musím bojovat, abych se dal do práce, a někdy je těch prvních pět 
minut opravdu dost nepříjemných – cítím se rozptýlený, nemůžu se 
do toho dostat, chybí mi motivace, abych vložil do práce duševní ener-
gii potřebnou k tomu, abych byl produktivní. Ale jakmile se do toho 
dostanu, už jde většinou všechno hladce.

Překonat své sklony k odkládání řešení úkolů, které mi nepřipadají 
nejpříjemnější a nejsmysluplnější, jako třídění dokumentů nebo počí-
tání daní, je samozřejmě obtížné. Někdy musím pětiminutový start zo-
pakovat dvakrát nebo třikrát a donutit se překonat těch prvních deset 
či patnáct minut tím, že si řeknu „prostě to udělej“.

Takže jestli máte problém přimět se ke cvičení, prostě se rozhod-
něte obout si běžecké boty a dát se do běhu; nejčastěji se vám stane, 
že vaše jednání začne samo sebe posilovat. Máte-li projekt, který je 
nutno dokončit, nečekejte na tu „pravou chvíli“. Rozhodněte se jed-
nat – hned!

Tento přístup vám může výrazně posloužit i z širší perspektivy: 
Pusťte se do své vize, do svého snu, neodkládejte to; nacházejte způ-
soby, jak se začít přibližovat životu, jaký chcete žít, a to hned teď.
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8.

UŽÍREJTE SE ZÁŠTÍ

anebo

ODPOUŠTĚJTE

Skutečné odpuštění není čin po nějakém skutku, je to přístup, 
s nímž vstupujete do každého okamžiku.

David Ridge

Nikdo není dokonalý, říká klišé a  všichni víme, že je to pravda, a  přesto 
pořád trestáme sebe samé i druhé lidi za každou odchylku od cesty doko-

nalosti. Nemyslím si, že bychom mohli – nebo měli – odpouštět všechno. Ale 
vím, že v sobě dusíme mnoho záští – k sobě i k ostatním –, které bychom mohli 
klidně nechat jít. Prominout, v sanskrtu, znamená rozvázat – když odpustíme, 
rozvážeme emocionální uzel a rozmotáme svůj emocionální systém. Osvobo-
díme volný tok emocí a  jsme schopni pocítit hněv, zklamání, strach – stejně 
jako bolest, soucit i radost. Zadržovat zášť je jako nepřetržitě utahovat uzel, aby 
byl pořád pevnější; zbavit se jí znamená uvolnit sevření, takže bude uzel snazší 
rozvázat.8
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Dva zenoví mniši stáli u řeky a chystali se ji přebrodit na druhou stra-
nu, když k nim přišla krásná mladá žena. I ona chtěla řeku přejít, ale 
bála se rozbouřené vody. Starší ze dvou mnichů se nabídl, že ji pře-
nese na zádech. Žena jeho nabídku přijala, a když se dostali na druhý 
břeh, poděkovala mu a šla si svou cestou.

Jakmile byla žena z doslechu, mladší mnich se otočil ke svému 
společníkovi a za jeho čin ho pokáral: „Měl by ses za sebe stydět. Ne-
máme dovoleno dotýkat se ženského těla.“ Pokračovali společně dál 
a za pár hodin přišli do kláštera. Mladší mnich se obrátil na svého ko-
legu a řekl mu, že má v úmyslu říct o incidentu představenému kláš-
tera: „Udělal jsi hroznou a zakázanou věc.“ Bezradný starší mnich se 
podíval na mladšího a zeptal se: „Co jsem udělal tak hrozného a za-
kázaného?“

„Přenesl jsi přes řeku krásnou mladou ženu.“
„Ach tak. Máš pravdu, to jsem udělal. Ale já jsem ji nechal u té řeky, 

zatímco ty ji neseš na zádech doteď.“
Zbavte se hned teď zbytečného břemene, které nosíte na zádech. 

Odpouštějte a udělejte si tak svou cestu životem lehčí, klidnější 
a šťastnější.
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9.

BERTE TO, CO DĚLÁTE, JAKO SVOU 

PRÁCI

anebo

PROŽÍVEJTE SVOU PRÁCI JAKO 
POVOLÁNÍ

V tom je opravdová radost života: sloužit a plně se věnovat cíli, 
být přesvědčeni o jeho velikosti.
George Bernard Shaw

Značnou část svého bdělého života trávíme v práci, a přesto mnoho lidí spat-
řuje jen malý smysl v tom, co je každý rok zaměstnává na několik tisíc hodin. 

Pokud ve své práci nemáme pocit účelnosti, můžeme si zvolit jednu ze dvou mož-
ností (vedle spokojení se s tím, že zůstaneme nešťastní): najít si práci, která má 
smysl, anebo si najít něco smysluplného v té své.

Všem se nedostává luxusu dokonalé práce – práce, která odráží naše hodnoty, 
kde pracujeme pouze s lidmi, které máme rádi, a jejíž atmosféra přesně vyhovuje 
našemu temperamentu. Ale i když se nenacházíme v takto ideálním uspořádání, 
máme poměrně značnou možnost volby, jak budeme svou každodenní práci pro-
žívat. Můžeme si například připomínat, jak naše práce ovlivňuje životy druhých 
lidí; můžeme se zaměřovat na ty prvky, které nám připadají vzrušující a zajímavé, 
na smysluplné interakce, které máme s kolegy a zákazníky; anebo můžeme oce-
ňovat příležitosti, které nám naše práce poskytuje k rozvinutí či rozšíření našich 
profesních dovedností. Když se nám nepodaří najít v našem současném zaměst-
nání žádnou obsaženou vnitřní hodnotu, můžeme si říct, že naše práce zajišťuje 
nás a ty, o něž se staráme, anebo že nám umožňuje účastnit se po pracovní době 
nějakých smysluplných aktivit.9
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Znám příběh o člověku, který kráčel okolo staveniště a ptal se dělníků, 
co dělají. První dělník řekl, že pokládá cihly; druhý řekl, že staví zeď; 
třetí řekl, že staví katedrálu Boží slávy.

Výzkumy psycholožek Amy Wrzesniewské a Jane Duttonové ukazu-
jí, jak nesmírně může nastavení naší mysli – to, na co se rozhodneme 
soustředit – ovlivnit naše prožitky z práce. Wrzesniewská a Duttonová 
sledovaly skupinu nemocničních uklízeček a zjistily, že některé z nich 
braly své zaměstnání jako práci – jako něco, co dělají výhradně kvůli 
výplatě – a popisovaly je jako nudné a bezvýznamné. Druhá skupina 
vnímala totéž zaměstnání jako povolání – a prožívala hodiny stráve-
né v práci jako poutavé a smysluplné. Druhá skupina uklízeček v ne-
mocnici dělala věci jinak než ta první: pouštěly se častěji do interakcí 
se sestrami, pacienty i návštěvami, dbaly na to, aby se každý, s kým 
přijdou do kontaktu, cítil po něm lépe. Obecně vzato spatřovaly svou 
práci v širším kontextu: nejenže uklízely pokoje a vynášely odpad, ale 
přispívaly ke zdraví pacientů a k hladkému fungování celé nemocnice.

Ve skutečnosti samozřejmě obě skupiny vykonávaly jakožto uklízečky 
podobné úkoly. Ale ty, které se soustředily na to, jak jejich práce dokáže 
měnit životy a přispívat ke zdraví pacientů, byly šťastnější než ty ostatní.

Podobné vzorce našli vědci i mezi kadeřníky, strojníky či zaměst-
nanci restaurací. Lidé, kteří se rozhodli, vědomě nebo nevědomky, 
pohlížet na svou práci jen jako na pracovní místo, byli méně šťastní, 
méně spokojení se svým životem než jejich kolegové, kteří považovali 
svou práci za poslání.

Řada organizací dnes dává zaměstnancům za úkol psát popisy je-
jich práce, které zdůrazňují technické stránky zaměstnání. Toto cvi-
čení posiluje vnímání zaměstnání jako pouhé práce. Proč ale místo 
toho nezdůrazňovat ty prvky vašeho zaměstnání, které vám připadají 
smysluplné? Proč místo popisu práce nepsat popisy povolání?
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10.

VYHÝBEJTE SE POUČENÍ Z TĚŽKOSTÍ

anebo

AKTIVNĚ SE UČTE Z LEKCÍ STRÁDÁNÍ

Nikdy nenechte dobrou krizi přijít nazmar.
Anne Harbisonová

I když sám nijak netoužím po  těžkostech, často si mě najdou, a  když se to 
stane, mám na vybranou. Mohu s nimi naložit jako s čistě negativní zkuše-

ností – takovou, kterou bych měl mít za sebou, co nejdřív to půjde, a už nikdy 
na  ni nepomyslet – anebo v  ní mohu aktivně vyhledávat, odhalovat a  chápat 
poučení, jež v sobě každá těžkost neodmyslitelně zahrnuje. Díky těžkostem se 
mohu učit například o skromnosti (lépe porozumět svým slabým stránkám), 
empatii (naučit se vcítit do bolesti druhých lidí), trpělivosti (přijmout poučení, 
že věci vždycky nevyjdou podle plánu) a odolnosti (čerpat sebedůvěru ze své 
schopnosti otřepat se a jít dál po překonání těžkostí). Rozhodně nemusím být 
šťastný ze všeho, co mi podrazí nohy, ale když už se mi stane něco záporného, 
mohu to využít jako nástroj k rozvoji a růstu. Nemusejí se mi nezbytně stávat 
vždycky jen ty nejlepší věci, ale mohu si vybrat, že vytěžím to nejlepší z věcí, 
které se mi stanou.10
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V roce 2000 Catalina Escobarová přišla při tragické nehodě o svého 
syna. Přestože byla svou ztrátou zničená, zvolila si začít jednat a věno-
vat svůj život od té chvíle záchraně jiných dětí. Rozhodla se soustředit 
své snahy na kolumbijské město Cartagena, kde se dětská úmrtnost 
přibližovala padesáti z tisíce (v porovnání s pěti z tisíce v rozvinutých 
zemích). Catalina založila Nadaci Juana Felipa Gómeze Escobara, kte-
rá zajišťuje rizikovým populacím dětí řádnou výživu a jejich mladým 
matkám důležité zdravotní poradenství a služby. V důsledku jejích 
snah byly zachráněny tisíce dětských životů a mnoho dalších bude za-
chráněno v budoucnu.

Catalina se stala odbornicí na zdraví dětí. Po celém světě přednáší 
o vytváření podobných projektů, jež mohou docílit nesmírných změn 
v životech dětí i jejich rodičů. Organizace, kterou vybudovala, kombi-
nuje sociální služby s účinnými obchodními praktikami a stala se mo-
delem pro další města postižená chudobou v Kolumbii i jinde po světě.

Myslí si Catalina, že úmrtí jejího dítěte bylo ve výsledku dobré? Po-
chybuji o tom a jsem si jistý, že kdyby to šlo, udělala by cokoli, aby ho 
mohla získat zpátky. Nicméně v důsledku své osobní tragédie v sobě 
objevila pozoruhodnou sílu, která jí pomohla postavit se na nohy a vy-
volat významnou změnu v sobě samé a tím i ve své komunitě.

Hledejte poučení v těžkostech, kterým čelíte – hned teď. Ohlédněte 
se a poučte se z těžkostí, které vás zaskočily v minulosti; z uvažování 
o těchto výzvách můžete nejen vyvodit důležitá ponaučení, ale také si 
z nich uvědomit, jak moc jste jejich následkem povyrostli.
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11.

NECHTE SE LIDMI ROZČILOVAT

anebo

VAŽTE SI LIDÍ KOLEM SEBE A UČTE SE 
OD NICH

Uznání je pro lidi totéž co slunce pro květiny.
Frank Iversen

Jsou lidé – lidé, které důvěrně známe, i  jiní, jež potkáme poprvé –, kteří nás 
z toho či onoho důvodu popouzejí. Může to být způsobem, jakým mluví nebo 

jednají, jak vypadají nebo chodí. A i když není třeba vždycky měnit náš pohled 
na  ně – někdy je nejsprávnější opustit scénu nebo omezit čas strávený s  nimi 
na minimum –, promarníme spoustu příležitostí, když bezmyšlenkovitě podlé-
háme diktátu svých nelibých reakcí.

Zamyslet se nad zdrojem našeho odporu k jinému člověku nám může pově-
dět i něco o nás, protože nás často otravují přesně tytéž věci, které nemáme rádi 
na sobě samých. Naučit se uznávat vlastnosti lidí, kteří nás rozčilují, nám může 
pomoci kultivovat toho hledače dobrého v nás a také vyvinout si hlubší schopnost 
soucítění s druhými – a to obojí pozitivně přispěje k našim vztahům s druhými 
i se sebou samými.11
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Meditace milující laskavosti se na Východě praktikují už tisíce let. 
V poslední době západní vědci prokázali pozoruhodné přínosy této me-
tody. Základní myšlenka ukrytá za touto formou meditace je prostá – 
zacílit na sebe samé i na druhé laskavost, velkorysost, shovívavost či 
kladné pocity obecně.

Začíná se „snadnými“ pocity laskavosti k evidentním osobám, poté 
se kruh laskavosti rozšiřuje tak, aby zahrnul i další lidi, k nimž tak 
kladné pocity nemáme. Například mohu začít tím, že budu myslet 
na své dítě a prožívat svou milující laskavost vůči němu, a potom, jak-
mile tuto emoci zakusím, mohu pomyslet i na někoho jiného, kdo mi 
třeba není tak blízký, a namířit své pozitivní emoce i na něj. Tímto způ-
sobem mohu rozšiřovat svůj okruh milující laskavosti i na další, k nimž 
mám ambivalentní pocity.

Pamatuji si, jak jsme toto cvičení prováděli na jednom z mých 
dvoudenních workshopů, jehož první den se vůbec nevyvedl. Celá 
řada účastníků měla cynické postoje k pozitivní psychologii a já sám 
jsem byl v průběhu dne čím dál nervóznější. Druhý den jsem se pro-
budil a provedl si meditaci milující laskavosti. Namířil jsem svou lás-
ku nejprve na členy své rodiny, jednoho po druhém, a pak ji rozšířil 
i na účastníky workshopu. Během meditace jsem skutečně pocítil 
opravdovou laskavost a přízeň k jednotlivým účastníkům. Když jsem 
později dorazil na workshop, překypoval jsem kladnými pocity. Dru-
hý den semináře se mimořádně vydařil a já se toho spoustu naučil, 
zvláště od těch skeptičtějších účastníků. Jestli to bylo právě meditací, 
to nevím – nebyla žádná kontrolní skupina, na které bych si to otesto-
val –, ale i kdyby moje malá intervence neměla žádný vliv na kvalitu 
mé výuky, určitě měla významný vliv na kvalitu mého prožitku.

Je nějaká konkrétní osoba, která vás štve? Je to určitá její vlastnost 
nebo druh chování? Zkuste meditaci milující laskavosti a prožijte si 
kladné emoce k tomuto člověku.

kz0254_blok.indd   41kz0254_blok.indd   41 24.2.2015   16:04:5124.2.2015   16:04:51



42

12.

VYVOLÁVEJTE DOJMY A ZASTÍREJTE

anebo

PROJEVUJTE SE A ODHALUJTE

Zranitelnost je jádrem studu a strachu a našeho boje o vlastní 
důstojnost, ale zdá se, že se z ní rodí i radost, tvořivost, sounále-

žitost a láska.
Brené Brownová

Projevit se – otevřeně vyjádřit své myšlenky a pocity – znamená riskovat od-
mítnutí a zranění ze strany ostatních. Ale volba neprojevit se a schovávat se 

za nějakým dojmem, bez ohledu na to, jak moc působivý tento dojem je, je jed-
nou z forem odmítnutí sebe sama, která vede k neštěstí a nespokojenosti. Je sice 
pravda, že jsem-li věrný sobě samému, druhým se nemusí líbit, co uvidí, ale záro-
veň je jisté, že budu-li se neustále přetvařovat, nakonec se přestanu líbit sám sobě.

Nasazovat si krycí fasádu je často znakem nízké sebeúcty. Ale místo aby to 
problém řešilo, předstírání, že jsem někým, kým nejsem, má časem právě opačný 
účinek – snižování mé sebeúcty. A co víc, i kdyby se ostatním líbilo, co vidí, když 
nasadím svou masku, nejsem to já, kdo se jim líbí, ale člověk, kterým předstí-
rám, že jsem. Když se rozhodnu pro opravdové na úkor zdánlivého, pro autentic-
ké na úkor nepravého – když se vyjádřím, místo abych vyvolával dojmy –, už se 
nemusím omlouvat za to, kým jsem. Dovolím svému vnitřnímu světlu zazářit.12
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Profesorka Brené Brownová studovala lidi s vysokou sebeúctou. 
Jejím cílem bylo porozumět tomu, čím se tito lidé vlastně odlišu-
jí od jiných, kteří mají pocit, že jsou bezcenní. Jednou z odlišujících 
vlastností, které odhalila, byla odvaha – odvaha být nedokonalý a být 
zranitelný.

Místo aby si dělali neustálé starosti nad tím, jestli bude jejich lás-
ka opětována, zkrátka dávali lásku. Místo aby se rozhodli nepožádat 
o místo, které by moc chtěli, ale měli jen malou šanci se na něj dostat, 
šli do toho. Místo aby se zabývali tím, jak budou vnímáni, byli autentič-
tí – „byli ochotní zbavit se toho, kým si mysleli, že by měli být, a přivítat 
v sobě toho, kým skutečně byli“. Místo aby zastírali svá zranitelná mís-
ta a slabé stránky, podělili se o ně s ostatními.

Dovolit sám sobě být zranitelný, zahodit masku dokonalosti, je vel-
mi těžké. Zranitelnost má svou cenu – může to bolet! Ale tato cena je 
zanedbatelná v porovnání s cenou, kterou zaplatíme, když budeme po-
tlačovat část své lidskosti. Když sami sobě nedovolíme být zranitelní, 
potlačujeme také svou radost a štěstí a potenciál kultivovat ve svém 
životě hluboká a smysluplná pouta.

Dovedete se trošku víc otevřít, odhalit část svého skutečného já? 
Tak do toho, buďte zranitelní, buďte skuteční!
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13.

SOUSTŘEĎTE SE NA PŘEMOŽENÍ 

OSTATNÍCH

anebo

HLEDEJTE DVOJITÉ VÝHRY

Máme hojnost a všeho dost pro každého. Mentalita hojnosti 
znamená sdílet prestiž, uznání, zisky i rozhodování. Otevírá 

možnosti, volby, alternativy i kreativitu.
Stephen R. Covey

Ve většině sporů – od menších domácích hádek až po velké politické konfl ik-
ty – se dá najít řešení, ze kterého mají prospěch obě strany. Když se rozhod-

nu bojovat se svým oponentem a porazit ho, vynaložím nakonec velkou spous-
tu energie na destrukci místo na vytvoření maximální hodnoty. Navíc vstoupit 
do sporu s přístupem výhra-prohra vede často k tomu, že i druhá strana zaujme 
podobný přístup. A ve výsledku můžeme nakonec oba prohrát.

Když ale projevím dobrou vůli a touhu pomoct, vyvolávám podobné chování 
i na druhé straně. Když vložíme své společné zdroje, svou mysl i srdce, do úlohy 
navýšení přínosů pro  jednotlivce i  pro  skupinu, máme větší šanci na  úspěch  – 
pro všechny zúčastněné. Potěšení z výhry, když druhá strana prohraje, má krátký 
život; radost z vítězství na obou stranách trvá mnohem déle a často vytváří zá-
kladnu pro ještě další úroveň pozitivních zkušeností.13
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Ve studii provedené na Stanfordově univerzitě Lee Ross a Steven Sa-
muels požádali studenty, aby označili své nejvíc spolupracující a nejvíc 
soupeřivé kolegy. Nominovaní, aniž by věděli, že byli vybráni pro tyto 
své konkrétní vlastnosti, byli potom požádáni o účast ve hře „vězňovo 
dilema“ – hře, kde si každý účastník může vybrat mezi kooperativ-
ním přístupem výhra-výhra, nebo soupeřivým přístupem výhra-pro-
hra. Náhodně bylo potom polovině studentů oznámeno, že cvičení se 
jmenuje „Hra na komunitu“, zatímco pro druhou polovinu to byla „Hra 
na Wall Street“.

Většina studentů ve Hře na komunitu spolupracovala, zatímco vět-
šina studentů ve Hře na Wall Street nikoliv. To, zda byli účastníci no-
minováni jakožto vysoce soupeřiví, nebo naopak spolupracující, bylo 
velmi slabým predikačním faktorem jejich chování při hře. Hlavní roz-
díl způsobil kontext, jímž byla situace zarámovaná.

Také my máme kontrolu nad tím, jak zarámujeme kontext, v němž 
jednáme – jak s ohledem na konkrétní situace, tak na život jako ce-
lek. Budeme-li přistupovat k situaci se záměrem dojít k dvojité výhře 
(podobně jako účastníci Hry na komunitu), budeme mít daleko větší 
pravděpodobnost spolupráce a nalezení výsledku, díky kterému vy-
jdou všichni zúčastnění ze sporu bohatší. Naše vztahy se nesmírně 
zkvalitní a budeme si mnohem víc užívat života, budeme-li vyhledávat 
výsledek typu výhra-výhra.

Až budete příště s někým v interakci, ať bude kontext kooperativní 
nebo soupeřivý, uvažujte o tom, jak byste z ní mohli mít prospěch oba, 
jak byste mohli oba vyhrát.
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