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Úvod

1 • V každodennom otroctve

S
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tretávam ich každý deň. Ľudí, ktorí sa niekam ženú a nemajú čas.
Aspoň to tvrdia, ale ani nepremýšľajú nad touto vetou: „Nemám
čas.“ Táto veta nedáva zmysel, pretože každý deň máme 24 hodín tak
ako každý človek, a je len na nás, čo v tomto čase urobíme. Mnohí
mi oponujú, že nie sú pánmi svojho času. Tá veta hovorí, ako keby
žili život niekoho iného. Hovorí však aj o nedostatočnej proaktivite
a schopnosti uvedomiť si, čo je v živote skutočne dôležité. Šťastie je
pomer medzi vďačnosťou a radosťou z toho, čo máme, a honbou
za tým, čo nepotrebujeme. Veru, máme okolo seba veľa darov, krásnych a dobrých vecí, ktoré považujeme za samozrejmé. My však bez
premýšľania bežíme za vzdialenými cieľmi, ktoré sa nám po dosiahnutí napokon zdajú bezcenné. Trapistický mních Thomas Merton
hovorí: „Tajomstvo šťastia spočíva v tom, že keď nájdeme jednu vec,
ktorá je pre náš život najnutnejšia, všetkého ostatného sa s radosťou
vzdáme.“
Ja sám som sa takto hnal a niekedy ma zastavili buď vážna choroba moje malej dcérky, nehoda na bicykli, alebo iný životný pád. Poznám veľa ľudí, ktorí venovali svoj život práci alebo úspechu a stratili
pri tom rodinu alebo zdravie. Mnohí ľudia žijú v strese a náhlení, nemajú čas tešiť sa z prítomnosti. Akoby tak každý deň pochovávali čas
svojho neopakovateľného života. Utešujú sa slovami „potom..., raz...,
keď budem mať čas...,“ ktorým už ani sami neveria. Stretávam však
aj ľudí, ktorí našli vo svojom živote pokoj, radujú sa zo života a sú
oveľa silnejší a výkonnejší ako tí „vystresovaní bežci za úspechom“.
Je veľa kníh o úspechu, podnikaní, hľadaní rovnováhy v živote,
manažmente času a zjednodušovaní života a práce. Nechceme opakovať rady, ktoré si môžete nájsť a prečítať sami. Chceme vás pozvať
na cestu, ktorou prechádzame my dvaja – na ceste hľadania zmyslu
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a pokoja v živote, objavovania krásy v každej minúte, posilňovania
toho dobrého, čo je v nás a vyhýbania sa tomu, čo nás oslabuje. Keď
budete čítať túto knižku, zabudnite na svoje projekty, zoznamy úloh
a termínov a skúste si predstaviť, že máte iba jeden jediný projekt –
váš vlastný život.
Seneca vo svojich Listoch Luciliovi píše: „Snaž sa, Lucilius môj,
byť sebe pánom a čas, o ktorý ťa alebo zjavne, alebo ľstivo pripravili,
alebo sa ti nepozorovane stratil, starostlivo stráž a uchovávaj. Daj
sa presvedčiť, že je to tak, ako píšem: niektoré chvíle nám vyrvú,
niektoré nebadane zoberú, niektoré uplynú. Najohavnejšia je však
strata času, ktorú zavinila naša nedbanlivosť. A ak budeš chcieť dávať pozor, zistíš, že veľká čiastka života ukĺzne tým, čo zle robia,
veľká čiastka tým, čo nič nerobia, celý život však tým, čo robia niečo iné. A mohol by si mi ukázať niekoho, kto si vie ceniť čas, kto
si cení i deň, kto si uvedomuje, že každý deň umiera? Lebo v tom
sa dopúšťame chyby, že pozeráme na smrť ako na niečo vzdialené.
Veľká čiastka z nej už prešla. Času, ktorý je za nami, sa už zmocnila
smrť. Preto, Lucilius môj, pokračuj v tom, čo, ako píšeš, robíš, drž sa
každej hodiny, tak sa stane, že ak sa zmocníš dneška, budeš menej
závislý od zajtrajška.“
Predkladáme vám úvahy, otázky, vlastné skúsenosti a obrázky z prírody. Vyberte si z nich to, čo vám bude užitočné. Aby ste vo svojom
živote a práci nachádzali zmysel, radosť a uspokojenie. A aby ste každý nový deň vnímali ako príležitosť vidieť krásu okolo seba a priniesť
úžitok tomuto svetu. Ján Košturiak napísal texty a Miroslav Saniga
k nim pridal fotografie s komentármi.

Úvod

Ján Košturiak • Miroslav Saniga
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1 • V každodennom otroctve
Chudobný nie je ten, kto má málo, ale ten, kto chce viac • Seneca

Už na malé deti v škole vytvárame tlak, aby boli výkonné a mali

dobré výsledky. Doktor Jan Hnízdil často rozpráva o deťoch, ktoré
dostávajú lieky na rozličné choroby, a pritom hlavnou príčinou ich
problémov sú prehnané rodičovské nároky na výsledky svojich detí
v škole alebo v športe.
Každý z nás už asi zažil, čo znamená tlak, stres, deň, v ktorom sa
ani nezastavíme – a na jeho konci máme napriek tomu niekedy pocit z premárneného dňa. Všetko akoby nám unikalo medzi prstami,
nemáme čas na seba, či na dôležité veci vo svojom živote. Manažéri
to občas volajú operatívou. Je to riešenie každodenných problémov,
ktoré sa nedajú odložiť (lebo sú naliehavé), ale ich splnenie často
nevedie k našim strategickým cieľom alebo k lepšiemu životu (nie sú
také dôležité). Reagujeme na neočakávané udalosti, ktoré sa vlúdia
do nášho života, vybavujeme naliehavé veci a odkladáme veci dôležité. Potácame sa medzi množstvom požiadaviek, ktoré sa na nás valia
zo všetkých strán a niekedy zabúdame na smer našej cesty. Hasíme
problémy, beháme s prázdnym fúrikom, ktorý nestihneme ani naložiť. Stres, náhlenie, chyby, vyčerpanie – to všetko spôsobuje napätie
a frustráciu v našom živote, choroby a pády.
Niekedy nás do tohto stavu dostanú iba dve veci – naša schopnosť robiť dobrú prácu a naša neschopnosť povedať nie. Výsledkom
sú ľudia, ktorí ťahajú za dvoch a druhí im stále nakladajú. Oni nevedia povedať, že už majú dosť, veď sa od nich očakáva, že si „nejako
poradia“. A tak pribúdajú povinnosti, často úlohy úplne iných ľudí,
a pracovitý človek má stále viac práce a menej času na seba a svoju
rodinu. Tento stav dlhodobo vedie k problémom v rodine, k narušeniu pohody a zdravia a pod vplyvom únavy a nepozornosti často aj
k zníženiu výkonu a kvality práce.
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Z najlepšieho pracovníka sa zrazu stáva unavený človek, ktorý si
neplní svoje úlohy v rodine ani v práci. Jaro Křivohlavý vo svojej knihe
Horieť, ale nevyhorieť píše: „Slovo horieť, symbolicky naznačuje, že
hovoríme o srdci, ktoré horí – či už láskou k niekomu alebo nadšením
pre niečo. Tak ako oheň horí a svieti, plamene vysoko šľahajú a teplo
dookola sála, aj títo ľudia za niečo horia – svojím záujmom a svojím
srdcom. Slovo nevyhorieť obrazne označuje, čo ohrozuje ľudí, ktorí
sú pre niečo zapálení. Oheň môže nielen horieť, ale aj vyhasínať, dohorievať a nakoniec dohorieť. Láska môže kvitnúť, môže byť vrelá, no
môže aj vychladnúť. Nadšenie môže burácať, môže však aj utíchnuť.“
Zdá sa mi, akoby mnohí ľudia žili v otroctve, z ktorého sa nevedia
oslobodiť. Chodia do práce, ktorá ich nebaví, len preto, aby mohli
platiť svoje výdavky alebo splátky za pôžičky. V práci plnia príkazy
niekoho druhého, ktoré im často nedávajú nijaký zmysel. A takto to
pretrpia medzi víkendmi a sviatkami až do dôchodku. Aký to bol život? Kde sa v ňom stratilo ich povolanie? Kde zostal ich talent, ktorý
mali rozvinúť? A kde sa stratil zmysel ich života? V práci, ktorá ich
nebaví, prežijú väčšinu svojho života – niektorí súťažia na linkách
v produktivite práce spolu s robotmi, iní vysedávajú na schôdzach
alebo vypisujú nezmyselné formuláre. Ďalší opravujú chyby a poruchy, lebo nemajú čas vytvoriť fungujúci systém a organizáciu práce.
Veľa ľudí mi oponuje, keď im hovorím, že by mali ísť za hlasom
svojho srdca, robiť to, čo im dáva zmysel a prináša radosť. Hovoria
mi, že to nie je také jednoduché. Nie je! Ale aj tak by sme to mali skúsiť. A vydržať. Ak sme pre niečo povolaní, tak máme dostatok výbavy
na to, aby sme prekonali aj všetky ťažkosti a prekážky, ktoré nám
stoja v ceste. Rozprávanie o tom, že sa naša nepriaznivá situácie nedá
zmeniť, nám nepomôže – skôr naopak, postupne uveríme svojmu
fňukaniu a stratíme odvahu a energiu niečo zmeniť. Naša krajina je
plná ukrivdených a utláčaných ľudí, ktorí za svoje životy obviňujú
vždy niekoho druhého, len nie seba. Oni nie sú otrokmi preto, že ich
do otroctva niekto uvrhol, ale preto, že si naň zvykli.

Každej živej prírodnine na tomto pozemskom svete predpísal Stvoriteľ jedinečný scenár
života a poveril ju zvláštnym poslaním. Hoci hemžiace sa mravce hôrne vyzerajú, akoby
boli svojou prácou celkom posadnuté, ba až zotročené, vonkoncom to tak nie je. Sú
to len veľmi usilovné stvorenia, pre ktoré je každodenné lopotenie, súvisiace takmer
výlučne so starosťami o živobytie, potešením a pôžitkom, podobne ako pre každé iné
živé stvorenie tohto časného sveta...

sa niekedy zavalení prácou, ktorá sa stále opakuje a vy dokážete iba
reagovať, namiesto toho aby ste aktívne konali? Vybavujete niekedy
svoje vlastné úlohy až po skončení pracovnej doby, pretože cez deň
nemáte, pre rušivé momenty, na to čas? Spôsobuje niekedy u vás veľa
povinností konflikt medzi prácou a voľným časom? Hovoríte si, že
„sa to raz“ zmení? A už sa niečo zmenilo? K lepšiemu? Chcete s tým
niečo robiť? Tak prečo nerobíte? Vy a teraz! Veď je to váš život!

? Otázky

* Odporučenie

Máte niekedy nedostatok času a cítite pracovné preťaženie? Často
musíte vybavovať súčasne niekoľko vecí? Vysoká zodpovednosť, veľa
práce v obmedzenom čase na vás vytvárajú časový tlak a stres? Cítite

Ak cítite, že ste v otroctve, z ktorého sa neviete oslobodiť, nájdite odvahu a osloboďte sa. Je dosť ľudí, ktorí to urobili pred vami (vrátane
mňa) a našli slobodu a šťastie.
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2 • Kam sa ženieme?
Jednoduchosť je najvyššia forma dokonalosti • Leonardo da Vinci

2 • Kam sa ženieme?

Kam sa tak ženieme každý deň? Nie sme stroje ani pretekári na
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Tour de Productivité. Rýchly beh životom nás oberá o radosť a strácame občas aj smer našej cesty. V médiách prinášajú každý deň správy
o tragických nehodách, ktoré súvisia s náhlením a stresom – vodička
zletela autom z cesty a zomrela, vodič kamiónu vošiel pod rýchly
vlak, malé dieťa zomrelo v rozpálenom aute... Policajná správa po
takejto strašnej udalosti začínala netradične: „…Táto obrovská tragédia by mala byť mementom pre všetkých. V dnešnom uponáhľanom
svete často zabúdame na to, čo je pre nás najvzácnejšie. Náhlime sa
za povinnosťami – a zmysel života nám uniká…“ Je mi ľúto obetí aj
vinníkov, ale zdá sa, že hlavnou príčinou ich tragédie je náhlenie
a stres.
Strácame koncentráciu, chceme vyriešiť veľa vecí naraz, berieme
si na plecia ťažšie bremeno, ako dokážeme uniesť. Zabudli sme len
tak sedieť a nechať všetko plynúť. Pre mnohých manažérov a podnikateľov nie je problém zvýšiť svoj výkon, robiť viac, lepšie, produktívnejšie, intenzívnejšie a rýchlejšie. Ich hlavný problém je v tom, že
nevedia nerobiť – zastaviť sa, premýšľať, vytvoriť si nadhľad a odstup, reflexiu seba a udalostí okolo. Františka Saleského sa kedysi
pýtali, koľko času je potrebné denne venovať modlitbe. Odpovedal,
že stačí pol hodina, ak človek nie je zaneprázdnený. Na otázku koľko
času by sa mal modliť zaneprázdnený človek odpovedal jednoducho
– dvakrát viac, aspoň hodinu. Benediktín Bernard Sawicki, OSB, píše
o rebríku, po ktorom vystupujú mnísi zo zeme do neba. Tento rebrík má štyri stupne – čítanie (lectio), rozjímanie (meditatio), modlitba
(oratio) a kontemplácia (contemplatio). Kto z nás si dnes v rýchlom
svete nachádza na ne čas? Je to však podobné, ako keby unavený človek nejedol, nepil a nespal a očakával, že jeho telo bude výkonnejšie.

Lúčny koberec z tráv, vyzdobený fialovými kvietkami šalvie, vlniaci sa v jemnom letnom
vánku, symbolizuje priam posvätné miesto, kde sa nám akosi samovoľne podlamujú
kolená, aby sa naša duša v pokľaku následne dostala do stavu absolútneho zvnútornenia, hĺbavo pritom rozjímajúc jednak o zmysle tohto nášho pozemského života, ako
aj o perspektíve následného nadprirodzeného jestvovania...

Veru, všetko to nariekanie nad rýchlym životným tempom, stresom,
lietaním v operatíve, množstvom nezvládnutých priorít a sklzov postihuje iba tých, ktorí si nevyčlenili čas na zastavenie. Tak ako to
učia napríklad rehoľné rády jezuitov, benediktínov a ďalších. Majú
presne definovaný čas na modlitbu aj na prácu. Nemáte čas? Tak si
ho urobte!
Chris Lowney opisuje nástup pápeža Františka, ktorý strávil prvý
deň vo svojom úrade v tichu a modlitbe, takto: „Počas týchto zbožných minút sa pápež František venoval niektorým z najcennejších
činností, aké môže líder vykonávať. Modlil sa, samozrejme, ale počas
samotného aktu modlenia sa znovu utvrdzoval vo svojom poslaní
a vo svojich hodnotách, ktoré potreboval presadzovať a v ktorých
chcel ísť príkladom, prečisťoval si myseľ, aby sa mohol sústrediť na
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priority, urobil si prestávku v aktívnej činnosti, aby sa mohol znovu
nabiť energiou a získal širší rozhľad priznaním, že svet napokon nie
je pod jeho kontrolou.“
Sedel som pred pár dňami v tichu kláštora a cítil som, ako sa
vo mne oddeľuje dobré od zlého, dôležité od nepodstatného. Ticho,
pomalosť, rytmus a spolupráca s Bohom v mníšskom živote je obrovským zdrojom výkonnosti. Pred pár rokmi začalo pár mladých
benediktínov premýšľať, ako v Sampore postavia kláštor. Mali našetrených asi 50-tisíc eur a rátali, že za to urobia aspoň základy. A dnes
tam stojí obrovské dielo – kostol, kláštor, dom hostí, dom chleba,
prednáškové sály, vlastné hospodárstvo, knižnica a ďalšie zázraky.
Aká obrovská výkonnosť!
Rehole majú rôzne prístupy k striedaniu modlitby a práce, ale
v každom z nich existujú pravidelné zastavenia a reflexie – niekoľkokrát za 24 hodín. Zastavenie v tichu, rozjímanie o vďačnosti, pohľad
na seba zo širšej perspektívy, ujasnenie si svojich hodnôt, plánov
a pochybení, zhodnotenie predchádzajúcich hodín a posilnenie sa
do ďalšej práce. Pri štúdiu najproduktívnejšieho výrobného systému
Toyota som si všimol veľký dôraz na zastavovanie linky. Cieľom bolo
objavovať a systematicky odstraňovať abnormality, a nie vyrábať za
každú cenu a zametať problémy pod koberec. V ľudskom živote je
to podobné: Kto sa pravidelne zastavuje, je výkonný, a kto stále beží
robí chyby, je strhaný a často skolabuje ako linka, ktorú sme nemali
čas zastaviť, vyčistiť, naolejovať a opraviť.
Vonku za plotom kláštora sa ľudia ponáhľajú a možno už ani
nevedia kam. Čím viac vecí majú, tým menej si ich vážia. Je zaujímavé, že tí, čo majú málo, sa vedia podeliť druhými a tí, čo majú
veľa si okolo svojho majetku stavajú vysoké ploty. Celá spoločnosť
sa usiluje o rast HDP a táto metrika pritom vôbec nesúvisí s kvalitou
a šťastím našich životov. Robert F. Kennedy povedal: „HDP nezahŕňa krásu našich básní ani intelektuálnu úroveň našej verejnej diskusie. Nemeria náš dôvtip, odvahu, múdrosť alebo učenosť, zápal pre
vec alebo odhodlanie. Stručne povedané, meria všetko okrem toho,
pre čo sa oplatí žiť.“ Zastrelili ho, podobne ako jeho staršieho brata.
Veru, abstraktné čísla a honba za nimi nás oberajú o dôležité veci
v nášom živote. Vo veľkej rýchlosti robíme chyby, zabúdame na našich blížnych, prestávame mať radosť zo života aj z práce. Zastavme
sa a naučme sa znovu spoznávať skutočnú chuť pokojného života.

Božia príroda nám ponúka spoľahlivý a zaručený „návod“ na všetko, čo súvisí so životom na tomto časnom svete. Ona prišla na všetko prvá, má totiž jedinečnú „knowhow“ výbavu od svojho Stvoriteľa, a preto pozná najoptimálnejšie riešenia aj na naše
problémy a krízy dávno pred závermi výskumov vedeckých tímov. Na geniálnom fungovaní života na úrovni mikrosveta i makrosveta, ako aj na nespočetnom množstve
fascinujúcich prírodných dejov a javov nám pôvodca, režisér a manažér toho všetkého
– Boh názorne ukazuje, že v jednoduchosti tohto pozemského sveta je najvyššia forma
dokonalosti, vo farebnej a tvarovej rozmanitosti vyznieva zasa krása jeho unikátnych
detailov a životaschopnosť jeho stvorení a prírodných systémov...

Nedávno ma jeden podnikateľ pozval do svojej firmy a dohodol so
mnou školenia pre svojich manažérov, u ktorých chce zvýšiť ich výkonnosť. Nie preto, aby produkovali viac, ale aby si našli čas na zastavenie – pre seba a svoje rodiny.
? Otázky
Kedy ste sa naposledy dokázali zastaviť, nič nerobiť, sedieť v tichu
a nechať všetko plynúť? Dokázali ste sa odpojiť od vonkajšieho vyrušovania? Aké to bolo? Modlíte sa, meditujete, rozjímate, striedate
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pravidelne prácu s vašou duchovnou obnovou? Čo vám bráni zastaviť sa? Darí sa vám nachádzať rytmus medzi prácou a odpočinkom, fyzickými a duchovnými činnosťami? Reagujete na nepríjemné situácie a problémy hneď alebo s čistou a vychladnutou hlavou?
Prehodnocujete svoju cestu a jej križovatky? Dokážete sa odpútať
od každodennej operatívy a pozrieť sa na veci s odstupom a z inej
perspektívy? Premýšľate niekedy nad tým, čo je skutočným zmyslom
a cieľom vášho náhlenia? Kedy ste naplno vnímali a naplno cítili
krásu sveta, ktorý vás obklopuje?
* Odporučenie

2 • Kam sa ženieme?

Ak máte problém zastaviť sa a nájsť pokoj a ticho, tak si vytvorte
priestor. Nielen vtedy, keď ste na dne, ale pravidelne tak, aby sa zastavenie, stíšenie a upokojenie stalo súčasťou vášho každodenného
života.

18

3 • Sebapoznávanie
Naše životné poslanie, náš zmysel života skôr odhaľujeme ako vymýšľame •
Viktor Frankl

Stáva sa nám, že rozprávame o iných ľuďoch, komentujeme rôz-

ne udalosti, diskutujeme na rôzne témy a máme pocit, že poznáme
pravdu. Ľudí, ktorých niekedy kritizujeme, ani dobre nepoznáme
a možno, že sme ich ani nestretli. Udalosti a témy, ku ktorým vynášame svoje súdy, sme často nezažili na vlastnej koži a nepoznáme
všetky detaily. Ale je to celkom príjemné, hovoriť o tých druhých,
poúčať, mať pocit, že máme pravdu a vieme, aké majú veci byť.
Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak
budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria
aj vám. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku
brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: „Dovoľ,
vyberiem ti smietku z oka“ – a ty máš v oku brvno?! Pokrytec, vyhoď
najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata. (Evanjelium podľa Matúš, 7, 1 – 5.)
Skúmame a posudzujeme svet okolo nás, ale tak málo niekedy
rozumieme sami sebe. Môžeme byť sami so sebou dvadsaťštyri hodín denne a pritom sme s nimi tak málo. Sme on line prepojení
s celým svetom, ale chýba nám spojenie s naším vlastným vnútrom.
Tam niekde hlboko v nás je Boží hlas, ktorý nám hovorí, čo je dobré
a čo je zlé, ktorý nám svieti na cestu, po ktorej by sme mali ísť. My sa
však namiesto kompasu stále viac riadime hodinami, bežíme rýchlo
a snažíme sa pridať, aby nás druhí nepredbehli. Ale nepýtame sa na
cestu a jej smer.
Sebapoznávanie je východiskovým bod toho, aby sme urobili
prvý krok, vydali sa na správnu cestu, hľadali svoje povolanie a vedeli
definovať dôležité ciele a priority, ktoré nás k nim privedú.
Stephen Covey hovorí: „Pretože nevieme, čo je pre nás naozaj dôležité, všetko sa nám zdá dôležité. Pretože sa nám všetko zdá dôle-
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porujeme, nevysvetľujeme, nesnažíme sa zbytočne hodnotiť jej
objektívnosť. Premýšľame nad tým, v čom nám môže byť užitočná, prečo nás okolie takto vníma a čo by sme mali so sebou robiť.
• Skutočné výsledky v našej práci a v našom živote, ktoré hovoria,
čo sa nám darí a čo nie, na čo máme nadanie a schopnosti.
• Pocity – spokojnosť, výčitky svedomia, chýbajúci zmysel, pocit
šťastia, frustrácia, únava, to všetko sú signály, ktoré nám hovoria
o tom, čo je správne a nesprávne, čo by sme mali robiť a čo nie.
• Testy, ktoré nám môžu pomôcť lepšie porozumieť svojej osobnosti.
Pozrite sa na nasledujúci obrázok a vyznačte v ňom, koľko percent svojho času a energie venujete vyznačeným oblastiam. Ste s tým
spokojní alebo nachádzate nevyváženosť vo vašom živote?

3 • Sebapoznávanie

Vnem obrázku s romantickým motívom vychádzajúceho slnka vyvoláva rezonanciu, ba
vari až „dušetrasenie“, ktorého následkom môžu byť katastrofické „cunami“ v útrobách nášho vychladnutého vnútra...
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žité, tak sa tým zaoberáme. Ostatní vidia, že sa zaoberáme všetkým,
a tak očakávajú, že všetko vyriešime. Pretože sa zaoberáme všetkým,
sme takí zaneprázdnení, že nemáme čas zamyslieť sa nad tým, čo je
pre nás naozaj dôležité.“
Sadnite si na pokojné miesto, uvoľnite sa a predstavte si miesta, kde
ste žili a pracovali. Predstavte si budovy, okolie, ľudí a rôzne situácie,
v ktorých ste sa vyskytli. Nechajte pokojne plynúť vaše predstavy. Opíšte situácie, v ktorých ste sa v živote cítili veľmi dobre a zle, premýšľajte,
čo bolo spoločné v situáciách, v ktorých ste sa cítili dobre a zle.
Sú viaceré spôsoby, ako môžeme zlepšiť poznanie seba samého:
• Zastavenie sa a ticho – byť sám so sebou, počúvať svoj vnútorný
hlas, odpojiť sa od vonkajších vzruchov a nechať v pokoji vystúpiť dôležité veci v našom živote.
• Modlitba a rozhovor s Bohom, rozjímanie, meditácia.
• Spätné väzby – vďačné prijímanie spätných väzieb od blízkych
ľudí, spolupracovníkov, zákazníkov. Pri spätných väzbách neod-

Pohľad na dokonalú, bez jedinkej chybičky „uštrikovanú“ pavučinovú čipku križiaka
obyčajného vyráža pozorovateľovi dych a spôsobuje zastavenie srdcovej činnosti. Vzácny to vizuálny podnet na generálnu hĺbkovú sebareflexiu...

Tvorivosť a sebavyjadrenie

Láska

Kondícia a zdravie

Zábava a odpočinok

Majetok

Kariéra

Osobný a duchovný rast

Priatelia a rodina

Obr. 1. Ktorým oblastiam venujete najviac času a energie?

3 • Sebapoznávanie

Podnikateľská
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Sociálna

Údaje

Ľudia

Konvenčná

Veci

Manuálnotechnická

Myšlienky
Umelecká

Vedecká

Obr. 2. Osobnostné charakteristiky podľa Johna Hollanda

Americký psychológ John S. Holland z Hopkinsovej univerzity
pracoval od konca päťdesiatych rokov do osemdesiatych rokov na
tzv. Hollandových kódoch RIASEC –Realistic, Investigative, Artistic,
Social, Enterprising, Conventional), ktorým priradil určité pracovné
charakteristiky ľudí a vhodné pracovné činnosti.

Sociálna – dáva prednosť práci
s ľuďmi – informovanie, rozvoj,
liečenie. Má medziľudské, vyjednávacie schopnosti. Vyhýba sa
činnostiam, ktoré vyžadujú manuálno-technické povolanie alebo
situácie.
Učiteľ, kňaz, sociálny pracovník,
poradca, logopéd, zdravotná
sestra

Konvenčná – uprednostňuje
usporadúvanie a spracovanie dát
v štruktúrovaných situáciách. Má
úradnícke a výpočtárske schopnosti. Vyhýba sa nejednoznačným,
voľným a neštruktúrovaným situáciám a zamestnaniam.
Bankár, účtovník, sekretárka,
programátor, finančný analytik,
daňový špecialista

Vedecká – zaujíma ho analýza
a skúmanie fyzických, biologických alebo kultúrnych javov. Má
vedecké, matematické schopnosti.
Nemá rád činnosti spojené s podnikaním.
Geológ, chemik, fyzik, l
aborant, zdravotnícky technik,
biológ

Podnikateľská – S chuťou ovplyvňuje a vedie ostatných pri práci
na dosiahnutí cieľov organizácie.
Má líderské schopnosti. Vyhýba sa
analytickým povolaniam

Umelecká – vyhľadáva prácu
s fyzickým alebo nehmotným
materiálom, ktorý pretvára do
umeleckej formy alebo diela.
Má umelecké, jazykové alebo
hudobné schopnosti. Vyhýba
sa štruktúrovaným činnostiam
a konvenčným povolaniam.
Herec, skladateľ, hudobník,
dizajnér, tanečník

Manuálno-technická – obľubuje
prácu s nástrojmi, strojmi alebo
zvieratami. Má mechanické
a športové schopnosti. Vyhýba sa
činnostiam, ktoré vyžadujú sociálne povolania alebo situácie.

Podnikateľ, manažér, predajca,
pracovník cestovnej kancelárie,
manažér, nákupca

Automechanik, elektrikár,
farmár, stavebník

Niekto je orientovaný viac na údaje alebo čísla, iný na myšlienky
a nové nápady, ďalší na fyzické veci alebo na ľudí.
Iným pohľadom, ktorý nám môže pomôcť vyznať sa v sebe
a v druhých, sú eneagramy, ktoré definujú 9 typov ľudí:
1 – reformátor, kritik, perfekcionista
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2
3
4
5
6
7
8
9

– dobrák, pomáhač, opatrovateľ
– súťaživý, športovec, úspešný
– romantik, individualista, umelec
– pozorovateľ, mysliteľ, vyšetrovateľ
– lojalista, obhajca, diablov advokát
– pôžitkár, nadšenec, dobrodruh
– bojovník, šéf, ochranca, násilník
– vyjednávač, zmierovateľ

né signály, ktoré prináša život. Mňa priviedla ťaźká choroba dcéry
k tomu, že sme sa v nemocnici po dlhom čase spolu hrali pexeso
a ja som premýšľal nad tým, prečo som na to, že by som mal byť
viac so svojím dieťaťom, neprišiel aj sám. Jedna pani mi rozprávala
o tom, ako jej rodine pomohlo to, že jej syn prešiel ťažkým obdobím
liečenia drogovej závislosti. Spolu s manželom pochopili, aké chyby
urobili vo svojej rodine, keď podnikali a pokúšali sa vychovávať svoje
deti „cez mobil.“

Mne tieto charakteristiky pomohli dvoma spôsobmi – lepšie som
pochopil, seba a dôvody, prečo mi niektoré činnosti idú lepšie ako
iné a prečo ma bavia a iné otravujú. Zároveň som začal lepšie chápať
aj to, že druhí ľudia majú na veci iný pohľad nie preto, aby ma rozčuľovali, ale preto, lebo sú iní. Táto rôznorodosť ľudí nie je dôvodom
na konflikty, ale naopak – umožňuje nám spoločne dosahovať oveľa
viac, ako by sme dokázali každý sám.
Ak vás to zaujíma, v knihách a na internete nájdete veľa ďalších
detailov.

3 • Sebapoznávanie

? Otázky
Akí ste? Čo vás baví a nebaví, čo vás teší a trápi? Čo považujete za
dobré a zlé? Aké sú vaše dobré a zlé stránky? Čo vám povedalo pripomenutie si situácií, kde ste sa cítili šťastní a spokojní a situácií,
ktoré vám priniesli frustráciu a nepokoj? Čo sa vám darí a nedarí,
čo naozaj chcete a nechcete? Čo považujete za správne a čo nie? Aký
zmysel vám to prináša? Čím máte vyplnení svoj osobný a pracovný
čas? Koľko času riešite veci, ktoré môžete zmeniť a koľko času sa
zbytočne trápite nad tým, čo je mimo vášho vplyvu? Prevažujú vo vašej mysli pozitívne alebo negatívne myšlienky? Cítite niekedy rozpor
medzi vaším osobným životom a prácou – napr. nedostatok času,
rozdielne hodnoty?
* Odporučenie
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Snažte sa zamerať viac na seba tak, aby ste sa v sebe lepšie vyznali,
porozumeli si, pochopili, čo chcete a čo nechcete, čo vás teší a čo
trápi, čo sú príčiny tohto stavu, čo vám berie a čo dáva energiu. Využite na to chvíle ticha, ale aj spätné väzby, povzbudzujúce aj varov-
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4 • Proaktivita
Nezáleží na tom, čo hovoríte, ale len na tom, čo robíte: to pomáha všetkým,
ktorí chcú pochopiť svet, prispôsobiť sa, nájsť sebadôveru a preraziť novú, svoju
cestu • Milan Zelený

4 • Proaktivita

Proaktivita znamená, že sa necítim ako obeť druhých, nenadá-
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vam na svet a krivdy, ktoré mi spôsobuje, ale beriem zodpovednosť
do svojich rúk a proaktívne konám, riadim svoj život a nesiem zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Opakom proaktivity je reaktivita,
čakanie a reagovanie na to, čo sa stane, sťažovanie sa na zlý osud
a rozprávanie o tom, ako sa nič nedá zmeniť a urobiť. Rozdiel medzi proaktívnymi a reaktívnymi ľuďmi je viditeľný na prvý pohľad.
Proaktívni ľudia konajú, učia sa, menia svet okolo seba, dosahujú výsledky, často sú považovaní za úspešných. Reaktívni ľudia sa sťažujú,
obviňujú druhých za svoje neúspechy, rozprávajú o tom, aké je všetko „ťažké a nemožné“ a tak vyzerá aj ich život – je plný sťažovania sa,
negativizmu, skrivodlivosti a neschopnosti niečo poriadne urobiť.
Každý z nás má svoj okruh vplyvu a okruh záujmu. Ja mám
napríklad vplyv sám na seba (môžem so sebou pracovať 24 hodín
denne), na svoju manželku a deti (aspoň si to myslím), na svojich
spolupracovníkov a účastníkov mojich seminárov, ľudí vo firmách,
ktorým pomáham hľadať nové príležitosti a inovácie. Ak sa okruh
môjho záujmu prekrýva s okruhom môjho vplyvu, potom je to v poriadku. Ak však budú v okruhu môjho záujmu dominovať napríklad
témy, ako sú korupcia na Slovensku, slabé výkony slovenských hokejistov alebo hlad a bieda v Afrike, tak žijem akýsi schizofrenický život – zaoberám sa vecami, na ktoré nemám vplyv. Toto je frustrácia,
negativizmus, reaktivita. Môžem teda okruh svojho záujmu zmeniť
a venovať sa viac svojim zlozvykom, rodine a komunite, v ktorej pôsobím. Alebo si môžem rozšíriť okruh svojho vplyvu – môžem založiť organizáciu na boj proti korupcii, môžem si urobiť trénerskú
školu a začať trénovať hokejistov alebo ísť pracovať do Tropic teamu
profesora Vladimíra Krčméryho v Afrike. Toto je proaktivita.

Život včiel, týchto symbiotických a usilovných zvieratiek, ktoré Stvoriteľ štedro obdaroval mnohým talentom, nám môže byť v mnohom inšpiráciou. V sebaobetovaní
pre prospech celého osadenstva úľa sú tieto stvorenia nám ľuďom veľkým vzorom.
Príkladný život mnohotisícovej včelej society nemožno nazvať nijako ináč ako priam
nebeskou symfóniou. Tieto bezstavovce vedú vskutku nadprirodzený spôsob života.
Z hesla týchto stvoreniatok: „Jedna pre všetky, všetky pre jednu!“ by si mal vziať príklad aj
homo sapiens – človek rozumný. Potom by sme už na pódiu tohto pozemského sveta
aj my ľudia mohli nielen „hrať“, ale najmä skutočne prežívať jednu úžasnú nebeskú
symfóniu, do ktorej nás bol obsadil na počiatku sveta režisér Boh...

Poznám veľa ľudí, ktorí prídu z práce, ponadávajú na svojho šéfa,
firmu, v ktorej pracujú, neschopného generálneho riaditeľa a majiteľov, ktorí ho tam držia. Potom prejdú na cigáňov a utečencov,
ktorých síce zatiaľ videli iba na internete, ale lezú im na nervy, pustia
si televíziu a idú spať. A tak dookola. Poznal som jedného chlapa,
ktorý vyštudoval školu a chýbali mu peniaze. Išiel pracovať do Ameriky a zarobil. Cestou domov sa stal obeťou podvodu a o peniaze
prišiel. Začal podnikať a skrachoval. Začal znovu podnikať a stal sa
úspešným. Chcel pomáhať. Predal firmy a založil nadáciu – a pomá-
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hal. Videl nespravodlivosť v krajine, v ktorej žil, zlodejstvá a neporiadok v zdravotníctve a chcel to zmeniť. Stal sa prezidentom. Volá
sa Andrej. Môžete si o ňom myslieť, čo chcete. Ale určite uznáte, že
proaktivita mu nechýba.
S Tomášom Hajzlerom sme mali raz seminár v Trnave. V priestoroch Starej synagógy sme diskutovali o slobode v práci, o tom, že
človek by mal robiť to, čo mu dáva zmysel a radosť. Zdvihol sa jeden
pán, ako vysvitlo vysoko postavený manažér z nadnárodnej firmy,
a trochu nervóznym hlasom oponoval, že sú to len také pekné reči,
ale realita je iná – človek, ktorý má hypotéku a vysoký príjem, z ktorého financuje svoju rodinu, predsa len tak neopustí prácu, ktorá
ho síce nebaví, ale dáva mu istotu. Ešte som ani nestihol odpovedať
a v publiku sa postavil vysoký muž a povedal mu asi toto: „Ak vás to
nebaví a ste nespokojný, tak nájdite odvahu a zmeňte to. Aj ja som
to urobil a mám sedem detí. Prvý pokus s podnikaním mi nevyšiel,
skrachoval som, ale naučil som sa a druhý pokus bol úspešný. Robím
to, po čom som už ako malé dieťa sníval – som podnikateľ.“ Ten
muž sa volal Štefan Súkeník a jeho firma nesie jeho meno napísané
odzadu – Kinekus.
Ten príbeh sa ešte nekončí. Asi po roku som diskutoval s ľuďmi
na inovačnom dni v Prahe. Cez prestávku pristúpil ku mne muž,
ktorý tak vášnivo diskutoval vtedy v Trnave. „Prišiel som sa vám poďakovať, zmenili ste mi život,“ hovorí mi. Po vašom seminári som
dal výpoveď, mám novú prácu a som spokojný.“ Nechcem na tomto
mieste robiť reklamu mojim seminárom a ich „ezoterickému“ vplyvu
na osudy ľudí. Chcel som iba poznamenať, že niekedy stačí malý
impulz na to, aby sme našli odvahu urobiť rozhodnutie a odbočiť
z cesty, ktorou už ďalej nechceme ísť, a hľadať tú, ktorá je správna.
Stretávam veľa ľudí, ktorí nadávajú a kritizujú veci okolo seba,
ale oni sami sú paralyzovaní a nič aktívne nerobia. Rozprávajú ako
obete a ukazujú na druhých. A pritom sú zdraví a schopní robiť také veľké veci, o ktorých ani sami netušia. A ani sa o to nepokúsia.
Mám radšej proaktívnych a kreatívnych ľudí. Keď im poviete, že je
niečo nemožné, určite to skúsia. A skúšajú dovtedy, kým problém
nevyriešia.
Keď navštevujem svet veľkých korporácií, často počúvam nespokojných ľudí, ktorí hovoria o tom, ako ťažko sa presadzujú nové
nápady a inovácie v ich firme, aké je všetko byrokratické, nepružné

a zlé. Keď skúmam toto prostredie bližšie, zistím, že týmto ľuďom
nikto nezakazuje prichádzať s novými nápadmi, dokonca je táto iniciatíva aj odmeňovaná. Ľudia absolvovali školenia o tom, ako premieňať nápady na inovácie, majú aj fond na to, aby si sami vytvorili
kreatívne pracovné prostredie alebo získali peniaze na rozbeh nového biznisu. Prečo teda toľko negatívnych poznámok a tak málo
skutočných činov?!
Na druhej strane stretávam malých podnikateľov, ktorí začali bez
akejkoľvek podpory, požičiavali si peniaze od rodiny a kamarátov,
učili sa za behu, hľadali pomoc a radu, kde sa dalo. A prežili, ba
niektorí vytvorili výnimočné firmy svetového významu. Nemali žiadne fondy ani odmeny za inovácie, ale museli ich robiť – aby prežili.
Nenadávali na svoj osud – veď si ho sami vybrali a bolo im jasné, že
rečami o tom, aké je všetko zlé, si aj tak nepomôžu. Tí prví hovoria
o tom, ako sa niečo nedá, tí druhí našli odvahu a zmenili svoj osud.
Jedna takáto podnikateľka, Ivka Tvrdovská, vo svojej knižke Ako začať? Začať! píše: „U Boha sa cení snaha viac ako čokoľvek iné, viac
ako dobrý výsledok. Lebo vtedy Bohu dokazujeme, že mu dôverujeme, že veríme Jeho úmyslom s nami, že veríme, že Božie veci sú tie
najlepšie.“ Veru, aj Publius Ovidius Naso hovorí, že odvážnym praje
sám Boh.
Poznám mnohých, ktorí hovoria o tom, prečo nezačať, nenašli
odvahu niečo skúsiť alebo zmeniť, ale presviedčajú všetkých okolo,
že to nie je možné. A poznám aj takých, ktorí odvahu našli a vytvorili
obdivuhodné projekty a diela. Mnohí z nich majú dnes viac skúseností a sú o vyše 25 rokov starší. Niektorí hovoria, že dnes by možno
na svoju cestu už odvahu nenašli. Neboli to cesty priamočiare, ani
jednoduché, ale k odvahe patrí aj viera.
Chýba nám odvaha zastaviť linku, upozorniť na problém, povedať pravdu do očí, postaviť sa presile, bezpráviu a zlu. Vo firmách aj
v štáte nám často chcú rozkazovať arogantní zbabelci – majú silné
reči, ale ich činy a výsledky za veľa nestoja. Chyby hádžu na druhých
a prisvojujú si zásluhy, ktoré im nepatria. Radi rozdávajú peniaze
a balíčky, ktoré sami nevytvorili. Menia svoje názory tak, aby sa zapáčili čo najväčšiemu publiku, nemajú odvahu povedať pravdu alebo
priznať si svoju chybu. Hans Adam II. von Liechtenstein, píše: Bolo
by iste príjemnou a úspešnou zmenou, keby sa ľudstvu v treťom tisícročí podarilo premeniť všetky štáty na podniky, ktoré by slúžili
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ľuďom. Akcionári tohto podniku služieb „štátu“ by boli vlastní občania, ktorým by štát vyplácal vlastné zisky.
Nesmieme sa báť odvážne vykročiť do nového sveta, klásť si otázky, ktoré si „šéfovia“ dnešného sveta ani nevedia predstaviť, a hľadať
odpovede, ktoré v učebniciach ekonomiky a riadenia podnikov určite nenájdeme. Opakovanie výhovoriek a nezmyslov nám nepomôže,
iba odvážne hľadanie pravdy a porozumenie Slovu života.
Mnohí ľudia študujú knihy o úspešnom podnikaní a živote, vymýšľajú stratégie a plány. Snažia sa predpovedať budúcnosť a čo
najlepšie sa na ňu pripraviť. Svet sa však mení tak rýchlo, že to
stratégom a plánovačom často nevychádza. Prerábajú svoje analýzy,
prognózy a akčné plány, snažia sa vyhnúť riziku a výsledkom je, že
stoja na mieste – s hromadou nepoužiteľných a nepoužitých analýz
a plánov. A iní ľudia, napríklad v Číne, Kórei, Vietname, Malajzii
alebo Singapure idú dopredu, urobia prvý krok, vyhodnotia ho, pripravia druhý krok a vykročia.
Kroky sú pohyb a proaktivita. Umožňujú nám posunúť sa ďalej,
lepšie spoznať prostredie a pripraviť sa na kroky, ktoré budú nasledovať. Jednotlivými krokmi sa pohybujeme k cieľu, nesprávne kroky môžeme opraviť a vykročiť znova, učíme sa, získavame znalosti
a skúsenosti. Plánovanie bez vykročenia znamená stáť na mieste bez
toho, aby sme sa videli dopredu, niečo nové sa naučili, posilnili sa
a kráčali ďalej. Je to pasivita, reaktivita, obava z chýb a budúcnosti, je
to to najhoršie, čo môžeme v dnešnej dobe robiť – nerobiť nič a stáť
na mieste.
Kráčať a hľadať vlastnú cestu neznamená ignorovať teórie, dobré
skúsenosti a praktiky druhých, nie je to nezodpovedné riskovanie,
hazardovanie ani nejaké náhodné skúšanie a opravovanie. Je to objavovanie, učenie sa a pohybovanie sa dopredu – v podnikaní aj vo
svojom osobnom rozvoji.
Svet sa mení. Už to nie je ten stabilný a predvídateľný svet, o akom
písali knihy učitelia strategického manažmentu a podnikania. Mnohé zmeny sú nepredvídateľné a veľmi rýchle. Keď vstupujete do neznámeho prostredia, je ťažké správne naplánovať 100 krokov. Môžete však urobiť prvý krok. On nemôže byť nesprávny, lebo je prvý. Tak
ako u dieťaťa, ktoré sa učí chodiť, písať, alebo u podnikateľa, ktorý
sa pokúša o úspech u svojho prvého zákazníka. Je to jednoducho
prvý krok. Môžeme sa vrátiť a vykročiť iným smerom, ale už máme

Vrabce sú neobyčajne družné vtáčatá, ktoré sa navzájom dobre znášajú, hoci sa to navonok človeku príliš nezainteresovanému na živote prírody nemusí tak vôbec javiť. Huriavk v kŕdli či divoká naháňačka týchto operených vidieckych šarvancov, zomknutých
do formácie v tvare „klbka“, meniaceho podchvíľou hustotu, konzistenciu, tvar i veľkosť, na gazdovskom dvore po trajektórii kopírujúcej cikcakovitú dráhu guľového blesku,
nie sú vonkoncom znamením nejakých nezhôd či nebodaj hašterenia, to iba takýmto
nápadným akusticko-vizuálnym spôsobom si príslušníci vrabčieho rodu medzi sebou
utužujú priateľské vzťahy. Vzornej symbióze príslušníkov vo vrabčích komunitách by
sme sa mali pripodobniť aj my ľudia, a to tak v kontexte nášho spolužitia v rodinách,
pracovných kolektívoch, v komunitách dedín, miest, ako aj štátov...
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spätnú väzbu a istú skúsenosť. Môžeme zmeniť smer alebo veľkosť
ďalšieho kroku a znovu uvidíme výsledok, vnímame nové prostredie a získavame novú skúsenosť. Postupne sa rozbiehame, kroky sú
rýchlejšie a smer jasnejší. Z prechádzajúcich krokov vznikajú kroky
ďalšie, prostredie už nie je úplne neznáme, všetko nám ide zrazu lepšie, začínajú nás považovať za odborníkov, expertov, profesionálov.
Len preto, že kráčame, učíme sa a ideme dopredu. Nemáme konečný
cieľ a nikdy nebudeme „za vodou,“ pretože objavujeme novú krajinu
nášho života a ciele sa nám odrazu vynárajú v jednotlivých krokoch
našej cesty. Hľadáme, objavujeme – svoju cestu, zmysel, povolanie.
Toto je stratégia – v živote aj v podnikaní. Začína sa prvým krokom
a nikdy sa nekončí. Postupne zistíme, že okolo nás kráčajú ďalší, aj
oni hľadajú ďalšie kroky, objavujú a učia sa. Keď naše sily slabnú,
kroky sú menšie a neistejšie, začínajú prešliapavať ďalšiu cestu práve oni. Sú mladí, s vlastnými pohľadmi na svet, novými riešeniami
a cestami.
Prvým krokom sa začína život. Chlapec, ktorý ho neurobí, nechytí za ruku to správne dievča, nedostane šancu na ďalší krok. Podobne ako podnikateľ, ktorý nezačne, bude možno raz rozprávať
mládeži, aké mal kedysi úžasné myšlienky a ako ho predbehli iní.
Nikto ho nepredbehol, len ostatní kráčali a on sa bál. Neurobil prvý
krok, a tak nedostal šancu na druhý ani na tretí. Tak to v živote
chodí. Urobte prvý krok – a on vám ukáže, ako vykročiť ďalej. Alebo
neurobte nič. Niekedy hovorím mladým ľuďom, že majú dve výhody: majú v sebe energiu urobiť ešte veľa krokov a vedia tak málo,
že môžu ísť ľubovoľným smerom. A toto objavovanie je na našom
živote krásne a neopakovateľné. Tak do toho! Žiaden strach! Buďte proaktívni! Jednoducho urobte prvý krok! A potom uvidíte, aké
úžasné veci sa budú diať.

nedokázali rozhodnúť a nepustili ste sa do toho? Akí ľudia sú vám
sympatickí – tí čo lamentujú, ako je všetko zlé a nič sa nedá zmeniť,
alebo tí, ktorí veci menia a na lamentovanie nemajú čas? Ku ktorým
by ste sa radšej pridali? Akí sú ľudia okolo vás – viac proaktívni alebo
reaktívni? Nadávate na veci, ktoré nefungujú? A čo ste urobili preto,
aby fungovali? Premýšľate nad tým, že rozprávaním o tom, aké je
niečo „nemožné, ako sa veci nedajú zmeniť, že je lepšie čakať ako to
všetko dopadne,“ berieme ľuďom energiu, oslabujeme ich proaktivitu a škodíme im? Dali by ste svoje dieťa do rúk pani učiteľke, ktorá
mu každý deň hovorí: „Daj pokoj a nevymýšľaj?“ Stáva sa vám, že
ťažké a nepríjemné úlohy niekedy odkladáte na neskôr a nakoniec
ich ani nevyriešite? Závideli ste niekedy človeku, ktorý bol úspešnejší
ako vy? Myslíte si, že jeho úspech bol dielom náhody, šťastia alebo
proaktivity, odvahy a vytrvalosti? Chceli by ste, aby boli vaše deti
a spolupracovníci proaktívni alebo reaktívni? Čo pre to robíte?
* Odporučenie
Varujú vás, že proaktívni ľudia majú občas zbytočné problémy? No
a čo?! Pasívni a reaktívni ľudia majú problém po celý život. Skúste
zosúladiť svoj okruh vplyvu a záujmu, zbaviť sa výhovoriek, prečo sa
niečo nedá, neobviňovať za svoje neúspechy druhých, ale hľadať chyby a poučenia u seba. Skúste byť proaktívnejší a pomôžte vypestovať
tento návyk aj u ľuďí vo vašom okolí.

? Otázky
Koľkokrát za deň použijete slová ako napríklad: „...oni by mohli“,
„bolo by dobré“, „malo by sa...“, „keby sa...“? Už ste si nakreslili váš
okruh vplyvu a okruh záujmu? Prekrývajú sa alebo sú úplne rozdielne? Treba s tým niečo robiť? Koľko času denne venujete problémom a veciam, na ktoré nemáte žiaden vplyv? Ľutujete niekedy veci,
ktoré ste mohli urobiť a neurobili ste? Aká bola príčina, že ste sa
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Otvor naše oči, aby sme videli Božie svetlo a s nastraženými ušami počúvali,
k čomu nás Boží hlas denne vyzýva a povoláva. Počúvajte dnes jeho hlas,
nezatvrdzujte srdcia • Regula sv. Benedikta
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Rakúsky psychiater Viktor E. Frankl prežil koncentračný tábor a vi-

del, že väzni, ktorí dokázali nájsť aj v utrpení vyšší zmysel svojej
existencie, prežili. Založil psychoterapeutickú školu, ktorú nazval
logoterapiou, a pacientov liečil tým, že spoločne hľadali zmysel v ich
trápení, námahe, neúspechoch a obetách. Zdôrazňoval, že je dôležité
žiť svoj život v súlade s „vyšším zmyslom“ a zasvätením „dobrej veci“.
Odborníci zistili, že jedným z hlavných faktorov, ktorý motivuje
ľudí k veľkým výkonom, je zmysel a odpoveď na otázku: Prečo? Aj
preto sa mnohé firmy snažia vyjadriť zmysel a cieľ svojej existencie
vo svojom poslaní.
Vo Svätom písme zasea spoznávame Boha, ktorý povoláva, pozýva človeka do vzťahu a spolupráce. Boh povoláva Abraháma, Mojžiša alebo Máriu, Ježiš povoláva apoštolov a požaduje od nich, aby
opustili svoju prácu a rodiny. Nielen duchovní pastieri, ale každý
z nás môže objavovať svoje povolanie, ktoré môžeme naplniť v práci,
manželstve alebo iných činnostiach, ktorým sa venujeme.
Zmyslom toho, čo robíme, nie sú iba peniaze alebo vonkajšie
uznanie a sláva. Človek hľadá vo svojom živote aj v práci vyšší zmysel, niekedy sa zamýšľa nad tým, prečo žije, akú stopu chce na tomto
svete po sebe zanechať, aký talent a dary dostal do života, aby ich
rozvíjal a vytváral hodnoty pre tento svet.

Hľadanie zmyslu
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V Biblii sa hovorí o slepom žobrákovi, ktorý sa uzdravil. Asi nikto netúži po tom, aby nevidel a musel žobrať, ale niekedy sa dostávame do
podobnej pozície, aj keď máme zrak v poriadku a peniaze na účte.

Nevidíme, necítime a naše „bohatstvo“ je niekedy vlastne chudobou.
Robíme svoju prácu len ako zamestnanie – bez lásky. Nepočujeme
volanie, ktoré nám hovorí: „Poď za mnou!“ Bojíme sa chorôb, ale nechceme sa uzdraviť. Slepý žobrák, muž s odumretou rukou, ochrnutý, hluchonemý, malomocný, posadnutý – všetkých uzdravila viera.
Clayton Christensen, profesor z Harvardu a autor prelomových
kníh o inováciách, napísal svojho času knihu s názvom Ako budeš merať svoj život? Píše v nej o svojich spolužiakoch, s ktorými sa dohodli
na pravidelných absolventských stretnutiach. Na tých prvých bolo
vidieť, ako si všetci nachádzali so svojím excelentným vzdelaním
z Oxfordu výbornú prácu, odštartovali sľubnú kariéru a zakladali si
rodiny. Postupne sa však veci začali meniť. Mnohí spolužiaci, ktorí
získali vysoké a dobre platené pozície v úspešných firmách, boli za
fasádou úspechu nešťastní. Niektorým sa zrútili osobné vzťahy, životné plány. Iní sa zamotali do rôznych škandálov a problémov so
zákonom. Talentovaní ľudia, ktorí dostali najlepšie vzdelanie, pracovné pozície a peniaze, skončili ako slepí žobráci. Clayton Christensen v tejto knihe o svojom poslaní napísal toto: „Chcel by som
sa stať mužom, ktorý je odhodlaný pomáhať zlepšovať život iných
ľudí, milým, čestným, odpúšťajúcim a obetavým manželom, otcom
a priateľom, mužom, ktorý nielen verí v Boha, ale ktorý verí Bohu.”
Aj ja som si pred rokmi do svojho diára napísal takéto poslanie:
„Chcem slúžiť Bohu a konať jeho vôľu na prospech ľudí, rozvíjať to
dobré, čo je vo mne, a ovládať pýchu, lenivosť, hnev a iné neresti.
Chcel by som nájsť miernosť a pokoru, aby som dokázal viac slúžiť
a dávať, ako dostávať.“ Občas sa vraciam k tomuto poslaniu, zahanbím sa, že som sa od neho vzdialil, ale pokúšam sa ďalej niečo robiť
v tomto smere. Stretávam blízkych ľudí, pomáhame si, posilňujeme
sa, každý z nás má svoje slabosti a zlyhania. Všetci hľadáme, občas
schádzame z cesty a vraciame sa. Tá cesta a jej smer nám dáva silu.
Veríme, že sa raz stretneme s Tým, ktorý nás oslovil.
Vidím firmu, ktorej sa po dlhých rokoch začína dariť, ale ľudia
sú preťažení a práca sa im sype medzi rukami. Tlak na výsledky je
obrovský, ale zamestnanci nachádzajú v práci namiesto potešenia
a zmyslu iba frustráciu a stres. Prečo? Sú výrobky a finančné výsledky dôležitejšie ako ľudia, ktorí ich vytvárajú? Podobne sa niektoré
firmy správajú k svojim zákazníkom: zneužívajú svoje postavenie alebo ich jednoducho podvádzajú. Na druhej strane sú obchodné re-
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ťazce a veľkí hráči, ktorí často tlačia svojich dodávateľov do podmienok, ktoré sú neférové a pripomínajú výpalníkov. V knihe Levitikus
v kapitole 19 hovorí Pán Mojžišovi: „Neutláčaj a neokrádaj svojho
blížneho! Mzda robotníka nech neostáva v tvojich rukách do druhého rána!” Prečo sme povýšili peniaze a zisky nad človeka a prírodu?!
Hovoríme o krízach a kolapsoch, ale sú to iba očistné mechanizmy, ktoré prepukli preto, lebo sme ignorovali signály systému, ktorý
sa bránil, a my sme nezmenili svoje správanie. „Vyspelý Západ“ dlhé
roky drancoval krajiny, ktoré sa po čase osamostatnili od svojich kolonizátorov. Aj napriek tomu chcú títo „vyspelí“ stále poúčať ostatných o tom, čo je demokracia, kultúra a ako sa má žiť. Rozvracajú
im krajiny, a keď utrápené obyvateľstvo uteká z vlastných domovov,
vymýšľajú, ako ho zastaviť a vrátiť späť. Prečo?!
V Evanjeliu podľa Matúša sa píše: „Potom Kráľ povie tým, čo
budú po jeho pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol
hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som
pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som
chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ Mt
25, 34 – 36.
Vo firmách dnes máme prepracované systémy strategického riadenia. Každý vie, čo treba dosiahnuť a ako to dosiahnuť. Často sú
tieto ciele podriadené rastu, zisku a bohatstvu. Zabúdame však na
jednu dôležitú otázku – prečo? Základný princíp inovácie je zvyšovanie úžitku a redukovanie škodlivých funkcií. Inými slovami –
inováciou zlepšujeme seba (odstraňujeme zlozvyky a rozvíjame pozitívne návyky a znalosti), svoje okolie a svet. Dôležité otázky pri
inováciách teda nie sú – čo?, koľko?, kde?, kedy? alebo ako? Základná
otázka je – prečo?
Vo výrobe zastavujeme pri abnormalitách linky a procesy. Ale kto
zastaví nás?! Sedel som nedávno s manažérom veľkého koncernu.
Snažia sa získať mladých, vzdelaných a talentovaných ľudí a vytvárajú pre nich rôzne kariérne plány a bonusy. Bol veľmi prekvapený
tým, že dnešní mladí sú akýsi iní – jeden hovorí, že chce sadiť stromy,
druhý chce pracovať v komunitnej záhrade a ďalší chcú pomáhať
opusteným deťom alebo inak opravovať poškodený svet. Zdá sa, že
aspoň niektorí mladí si už uvedomujú, že kariéra, auto alebo peniaze
nie sú viac ako riešenie problémov v našom okolí, robenie vecí, ktoré

Vzorovo sformovaný kŕdeľ sťahujúcich sa husí divých na jarných alebo jesenných nebesiach nám môže poslúžiť ako vhodný predobraz nášho pozemského putovania za
svojím Stvoriteľom, ktorého nehasnúci a žiarivý maják s GPS súradnicami NEBA by
sme nemali nikdy spúšťať z dohľadu...

majú zmysel, normálny život, čas na rodinu, deti a hľadanie svojho
poslania. Dúfajme, že ich nezmeníme a nevtiahneme do nášho sveta workoholizmu, produktivity a nekonečného rastu. Cieľom nášho
snaženia predsa nemôže byť produkovanie vecí a peňazí, ale spoločnosť, kde sú ľudia zdraví, spokojní, žijú kvalitný život, môžu uplatniť svoj talent a nachádzajú šťastie a zmysel v tom, čomu sa venujú.
Hovorí sa, že anjeli, ktorí boli kedysi medzi Bohom a človekom,
odstúpili zo svojho schodíka a ponúkli ho človeku. Človek rozvinul
niektoré schopnosti a technológie, ktoré predtým nemal, ale musí
dokázať, či má právo stáť tam, kam práve vystúpil. Ak nie, tak sa
musí vrátiť späť, tam, kde bol predtým. A ďalšie pozvanie môže trvať
aj niekoľko tisíc rokov.
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Odovzdanie
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Stretávame ľudí, ktorí sa rozčuľujú preto, že udalosti neprebiehajú
podľa ich predstáv. Aj každý z nás občas podľahne nervozite, lebo
veci nie sú také, ako by sme chceli. Niekedy nás to prejde, veci sa
vyriešia alebo si uvedomíme, že problém, ktorý nás znervóznil, vôbec
nestál za to. Sú však aj prípady, že sa dlhodobo trápime nad vážnymi
vecami, ktoré zasahujú do nášho života. Chceme ich za každú cenu
vyriešiť, nemôžeme spať, strácame sústredenie a pokoj, ničíme sa –
a výsledok neprichádza. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, či máte
na to, čo vás trápi a čo chcete vyriešiť, vôbec vplyv?
Starí ľudia hovoria, že čas lieči rany, Božie mlyny melú pomaly,
ale isto a nijaká kaša sa neje taká horúca, ako sa uvarí. Všetky tieto
múdrosti nám hovoria, že na mnohé „problémy“ si po čase nikto nespomenie a preto je zbytočné ničiť si pre ne vzťahy alebo zdravie. Hovoria aj o tom, že skutočné problémy sa niekedy vyriešia aj bez nášho
pričinenia. Keď som bol mladý, mal som veľa predstáv o tom, aký by
som chcel byť a čo by som chcel v živote dosiahnuť. Som zástanca
proaktivity a verím, že 90 % vecí v našom živote môžeme ovplyvniť
tým, ako reagujeme na udalosti, ktoré nás v živote postretnú. Nepodporujem spoliehanie sa na to, že niekto naše problémy vyrieši
za nás, ani to, aby sme za ne obviňovali iných a cítili sa ako obete.
Som fanúšik podnikania, proaktivity, samostatného rozhodovania
a vlastnej zodpovednosti za náš život.
V živote sú však aj veci, ktoré nás presahujú. Starnutie ma priviedlo k tomu, že si stále častejšie hovorím toto: Pane, formuj ma
podľa Tvojej vôle, urob ma takého, aký mám byť. Nemám zásluhu
na tom, že som sa narodil tu a teraz, ani na tom, akými talentmi
a nedostatkami som bol obdarený či postihnutý. Musím sa s tým
naučiť žiť najlepšie, ako viem. Všímam si niekedy ľudí, ako chcú riadiť životy iných, udalosti vo svojom okolí a sú aj takí, ktorí by radi
rozkazovali slnku a vetru. A keď sa im to nedarí, sú z toho nervózni.
Počúval som pred časom prednášku profesora ekológie, ktorý prezentoval množstvo historických omylov vo svojom obore. V rôznom
čase objavili odborníci problém v prírode a začali ho riešiť. Nakoniec
zistili, že ani diagnostika, ani terapia neboli správne. Tí rozumnejší
už začínajú chápať, že príroda nepotrebuje inžinierov, ktorí ju budú
opravovať, ale skôr citlivých ľudí, ktorí jej porozumejú a budú žiť

v súlade s ňou. Makroekonómovia sú v myslení ešte ďaleko za ekológmi a namiesto živých systémov vidia mechanické stroje, ktoré sa
snažia nakopávať, stimulovať alebo kvantitatívne uvoľňovať. Koľko
škody ešte napáchajú, kým pochopia, že je bláznovstvom opakovať
stále to isté a očakávať rozdielny výsledok. Nedávno som navštívil
zrúcaniny starého mesta Angkor v Kambodži, ktoré bolo pred 1000
rokmi asi najväčšie mesto na svete a žilo v ňom vtedy okolo milióna
ľudí. Postupne mesto rozrumili obrovské stromy a ukázali moc a silu prírody nad dielom človeka v čase tisícročí.
Sú veci, ktoré nás presahujú, a sú princípy, ktoré fungujú nezávisle od nás. Je lepšie byť s nimi v súlade, ako bojovať proti nim. Ako
nám prospeje strach z budúcnosti, trápenie sa nad vecami, ktoré aj
tak nemôžeme zmeniť? Nie je lepšie odovzdať ich Tomu, kto si s nimi poradí?
Dolindo Ruotolo, františkánsky kňaz, ktorý v živote veľa trpel,
odovzdával v modlitbe svoje problémy Bohu a ten sa mu dôverne
prihováral slovami, ktoré Dolindo spísal vo svojej Novéne odovzdanosti: „Odovzdať sa mi neznamená strachovať sa, znepokojovať sa,
prepadnúť zúfalstvu a potom sa na mňa obrátiť s rozrušenou mod-

Navzájom do seba zapletené mrkvičky-dvojičky
nám môžu byť príkladom, ako máme zveriť svoj
život do opatery Boha. Nechať sa doslova „ovinúť“ Stvoriteľom, pod patronátom ktorého dokážeme zvládnuť všetky situácie i nástrahy pozemského bytia, smerujúc pritom každý svojou
vlastnou cestou do prístavu večného života za
pomoci nezaslúženého záverečného premostenia skrze lavičku či viadukt Božieho milosrdenstva, ktoré nám umožnia zdolať údolie našich
pozemských pokleskov a prehreškov.

litbou, aby som vám pomáhal. Odovzdať sa mi znamená pokojne
zavrieť oči svojej duše, aby som ťa ja sám preniesol na druhý breh
ako spiace dieťa v matkinom náručí. To, čo ťa mätie a veľmi ti škodí je tvoje zbytočné mudrovanie a premýšľanie, tvoja ustarostenosť
a umáranie sa v domnienke, že za každú cenu musíš všetko spraviť
sám. Ako veľmi môžem pôsobiť, keď sa na mňa duša obráti vo svojich duchovných a materiálnych potrebách, keď sa snaží hľadieť na
mňa a keď mi plná dôvery hovorí: „Postaraj sa o to Ty!“
Keď sa ocitneme v beznádeji a zúfalstve, máme dve možnosti:
Trápiť sa alebo sa odovzdať slovami: „Pane, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko.“ Vyskúšajte niekedy, čo funguje lepšie.

5 • Kam kráčame? A prečo?

? Otázky
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Kladiete si okrem otázok čo a ako aj otázku prečo? A čo ľudia okolo vás? Vnímate rozdiel medzi zamestnaním a povolaním? Cítite
a nachádzate to vaše povolanie? Rozumiete a veríte poslaniu firmy,
v ktorej pracujete? A čo vaše poslanie? Aké hodnoty vytvárate a akú
stopu by ste chceli svojim životom zanechať? Vnímate veci, ktoré nás
presahujú? Aj vy máte niekedy problém nájsť správnu hranicu medzi
proaktivitou, našou vlastnou iniciatívou a plánmi a odovzdaním sa
Sile, ktorá nás presahuje?
* Odporučenie
Sadnite sa na tiché miesto. Vyberte si papier a ceruzku a napíšte svoje životné poslania. Netrápte sa štýlom, nehľadajte dokonalosť, píšte
tak, ako to cítite – pre seba. Premýšľajte, či sa vo vašom poslaní odrážajú vaše životné roly (životný partner, otec, syn, manažér, priateľ
a pod.) a hodnoty, či vám dáva smer, zmysel a motiváciu.

6 • Ako je to s časom?
Na väčšine vecí nezáleží. Byť zaneprázdnený je forma lenivosti –
lenivosti myslieť a premyslene konať. Byť zavalený a ochromený prácou
je rovnako neproduktívne ako nerobiť nič, nehovoriac o tom, že je to oveľa
menej príjemné • Tim Ferriss

Existujú rôzne štatistiky, ktoré nám hovoria, že počas 75- až 80-roč-

ného ľudského života, prežijeme 7 rokov v kúpeľni, 6 rokov pri jedle,
5 rokov čakaním v rade, 4 roky upratovaním, 3 roky na schôdzach, 2
roky telefonovaním, 1 rok hľadaním vecí a pod.
Je to rôzne. Moje dcéry strávia veľa času v kúpeľni, ja zasa v aute
na diaľnici, iní na internete ďalší v prírode – ako napríklad Mirko
Saniga, Zolo Demján či Peťo Hámor. Mnohí hovoria, že im závidia,
ale každý z nás má na výber – sedieť pri počítači, v krčme pri pive
alebo chodiť po horách.
Pozrime na jeden deň nášho života: starý deň večer odchádza do
minulosti a nový deň sa s nami rodí, zobudili sme sa zo spánku, vychádza slnko, sme plní energie a záleží na nás, aký bude tento deň.
Každých 24 hodín ako keby sme sa znovu narodili a dostali novú
šancu.
A čo sa odohráva v tejto 24-hodinovej perióde? Približne 2/3 z nej
spíme a pracujeme. Medzitým sa prezliekame, jeme a cestujeme. Niektorí si nosia prácu aj domov. Koľko minút denne venujeme sebe
– čítaniu, fyzickému cvičeniu, duchovnej obnove alebo modlitbe?
A koľko času máme na chvíle s našimi najbližšími? Mnohí otcovia
sa vraj hrajú so svojimi deťmi v priemere iba pár minút denne, nemajú čas formovať svojich dospievajúcich synov a dcéry. Sú veľmi
zaneprázdnení. Ale rovnakú výhovorku používajú aj v práci, keď sa
ich pýtam, čo sa v tomto roku alebo mesiaci od nich naučili ich spolupracovníci. Sú zaneprázdnení a nemajú čas.
Povedzme to rovno – čas majú, len si ho vyplnili inými vecami,
ktoré ich zamestnávajú. Čo to je? Nazývame to rôznymi slovíčkami,
ktoré nás majú ospravedlniť – operatíva, neodkladné povinnosti, neočakávané problémy a situácie. Ale mohli by sme ich nazvať aj inak
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– plytvanie časom, hasenie problémov, ktoré sme si spôsobili svojou
vlastnou nedbanlivosťou, lenivosť, neschopnosť, nešikovnosť, rôzne zábavy a nezmyselné činnosti, do ktorých unikáme pred stresom
a zodpovednosťou.
Na kurzoch o časovom manažmente (aký zvláštny názov – ako
keby sa čas dal riadiť) dostávajú účastníci niekedy úlohu. Majú si
predstaviť situáciu, že im každý deň banka pripíše na účet sumu
86 400 eur pod podmienkou, že túto sumu musia minúť v priebehu
24 hodín? Jedna moja známa vyhrala podobnú súťaž a v limitovanom čase si mohla v obchode naložiť do vozíka tovar, za ktorý nemusela zaplatiť. Vopred sa na to starostlivo pripravovala – pozerala
si miesta a police, kde boli drahé a zaujímavé veci, optimalizovala
stratové časy a snažila sa naplniť vozík čo najlepšie. Aj ľudia sa pri
predstave 86 400 euro, ktoré majú minúť za 24 hodín, nechajú často
strhnúť a vášnivo plánujú nákupy tak, aby im táto suma neprepadla.
Pointa hry spočíva v tom, že číslo 86 400 predstavuje počet sekúnd za 24 hodín nášho života. Otázka je: Zaobchádzame so svojím
časom tak starostlivo ako s peniazmi?
Čas sa nedá kúpiť, uskladniť, usporiť alebo rozmnožiť. Čas plynie, nepretržite a neodvolateľne. Čas je život. Akú cenu má hodina nášho života? Väčšina ľudí sa sťažuje, že nemá dostatok času.
Kam sa ponáhľajú? Nenaháňajú svoj vlastný tieň? Chceme vyrobiť
viac produkcie, chceme vyvinúť viac nových výrobkov, potrebujeme
predávať, predávať, predávať... O čo sme šťastnejší pri tejto životnej
rýchlosti? Máme dva druhy času – rýchly a pomalý. Rýchly čas venujeme efektívnej práci, do ktorej sa ponoríme celou svojou bytosťou.
Pomalý čas je čas prežívania daného okamihu, čas, ktorý si vychutnávame bez ohľadu na termíny a svet okolo nás.
V mnohých firmách stretávam ľudí, ktorí priznávajú, že sa venujú
zmysluplnej práci len 1 až 2 hodiny denne. Čo robia vo zvyšnom čase?
Vysedávajú na dlhých, neproduktívnych schôdzach, vypisujú množstvo nezmyselných tabuliek a hlásení pre rozličných koordinátorov.
Mnohí manažéri presedia mesačne až 30 hodín na poradách. Produktívny čas porady je pritom len 10 – 20 % z tohto času, 77 % kreatívnych nápadov vzniká mimo firmy (príroda, dovolenka, služobné
cesty, šport a pod.). Výnimkou sú nudné chôdze, kde vzniká len 16
% nápadov. Na otázku, kde najlepšie zaspia dospelí ľudia, uviedlo až
31 % respondentov práve nudné porady.

Úsečka života jasoňa červenookého je krátka. Dospelý motýľ má od Stvoriteľa naprogramované poletovať asi mesiac. Niektorý rok však populáciám letné počasie
vonkoncom „nežičí“, a tak sa slneniu a degustácii nektáru zo všakovakých kvietkov
na prehriatych strmých vápencových úbočiach môžu oddávať len niekoľko júlových
hodín, nanajvýš dní. Za tento krátky časový úsek musia naplniť základný zákon života – zachovanie pochodne svojho motýlieho rodu. Napriek tomu, že týmto prekrásne
nalíčeným motýľom je dopriate len vskutku „zábleskové“ jestvovanie, dokážu sa tieto
stvorenia nesmierne tešiť aj z takéhoto daru relatívne krátkotrvajúceho časného života
a velebiť zaň Boha, pretože aj týchto „motýlích anjelikov“ naprogramoval na život vo
večnosti, a teda aj ony žijú s nesmierne dôležitým pocitom, že aj im garantuje posmrtné prebývanie v nebeskom raji, kde bude každé Jeho stvorenie nanovo oslávené...

Na jednej strane teda ľudia premrhajú svoj čas nezmyselnými
činnosťami, na druhej strane sa to pokúšajú dohnať snahou o stále
dokonalejšie plánovanie a organizovanie svojho času. Ak sa budeme

43

6 • Ako je to s časom?
44

usilovať využiť svoj čas do poslednej sekundy, začneme ho považovať
za svojho protivníka, začneme s ním bojovať – a nikdy nezvíťazíme.
Problém je možno aj v tom, že veľa ľudí robí prácu, ktorá ich nebaví
alebo na ňu nestačia. Práca, ktorá človeku poskytuje potešenie, ho
posilňuje, práca, ktorá človeka neteší a trápi sa v nej, ho ubíja, dostáva ho do stresu a boja s časom. Čím viac udalostí sa pokúšame
napchať do časového intervalu, tým menej ich zvládneme. Čas tu je
stále – pre našu prácu i život. Treba sa iba rozhodnúť, ako ho prežijeme.
Stephen Covey píše: Nie je nevyhnutné byť obeťou sledovania, či
veci idú podľa plánu. Netreba sa trápiť pocitom viny, čo všetko by
sme chceli ešte stihnúť. Treba sa riadiť hlavne vnútorným kompasom (hodnotami, princípmi), a nie hodinami na stene (udalosťami).
Nie je nevyhnutné robiť za každú cenu viac vecí a rýchlejšie. Musíme
sa naučiť riešiť rozpor medzi hodinami a kompasom. Hodiny predstavujú naše schôdzky, povinnosti, termíny, ciele, činnosti – teda to,
čím sa zaoberáme a ako riadime svoj čas. Kompas zase predstavuje
naše poslanie, našu víziu, hodnoty, zásady, cestu do budúcnosti, sebauvedomovanie, smer – teda to, čo cítime, že je dôležité, a to, aký
život žijeme.
Írske príslovie hovorí: Nájdi si čas na prácu, je to cena úspechu.
Nájdi si čas na rozmýšľanie, je to zdroj sily. Nájdi si čas na hru, je to
tajomstvo mladosti. Nájdi si čas na čítanie, je to základ vedomostí.
Nájdi si čas na priateľstvo, je to brána ku šťastiu. Nájdi si čas na snívanie, je to cesta ku hviezdam. Nájdi si čas na lásku, je to skutočná
životná radosť. Nájdi si čas na radosť, je to hudba duše.
Rozdeľme si svoj čas podľa tohto príslovia. Nežijeme preto, aby
sme vyhrali majstrovstvá sveta v produktivite. Čas nie je náš protivník – je to náš spojenec. Možnože nemáme čas preto, že nemáme
správnu mieru. Egyptský púštny mních zo 4. storočia Evagrius Ponticus hovorí: „Nemiernosť je choroba duše, ktorá mučí dušu a nenechá ju nájsť pokoj, pretože chamtivosť, dychtivosť a nemiernosť nám
nikdy nedovolia povedať ,stačí´.“ Do stavu vnútornej vyčerpanosti
dospejeme najrýchlejšie, keď sme netrpezliví, keď nepoznáme mieru, príliš veľa očakávame, žiadame a požadujeme čo možno najrýchlejšie a čo možno najlepšie výsledky.
Mnohí ľudia sú preťažení, pretože behajú podobne ako zajace
na poli. Pracujú sedem dní v týždni, vyše dvanásť hodín denne. Aký

to má zmysel? Jedno japonské príslovie hovorí: „Kto ide pomaly, ide
rýchlo.“ Inými slovami, kto sa zastaví, počúva, cíti, pochopí princípy,
ten sa nemusí ponáhľať, pretože ide po tej správnej ceste.
Ora et labora – takto sa dá vyjadriť podstata manažmentu času.
Toto pravidlo svätého Benedikta nabáda mníchov v benediktínskych
kláštoroch hľadať rytmus vo svojom živote. Vyjadruje polaritu a hľadanie rovnováhy medzi oddychom a prácou, medzi rýchlym časom
(chronos) a pomalým časom (kairos), medzi pasivitou a aktivitou.
Starý indiánsky náčelník pozoroval správanie bielych mužov a povedal: „Bieli majú len jedného boha, a ten má meno tik-tak. On im
hovorí, čo majú robiť.“ Mali by sme sa naučiť oslobodiť sa od sveta
„tik-tak“ a nachádzať svet ticha a pokoja. Svet, v ktorom môžeme
cítiť skutočný život a počuť tie najdôležitejšie signály. Z nášho sveta
sa v poslednom storočí stali fabriky, v ktorých pracujú štandardizovaní a unifikovaní pracovníci. Z jedinečných ľudských bytostí sa stali
stroje a ozubené kolesá, z ľudských životov tikajúci chronos. A na
konci tohto snaženia nám tečú milióny barelov ropy do mora, jeme
jedlo vyrobené z prášku a každý deň bežíme do práce medzi betónovými budovami, cez ktoré už ani nevidíme slnko.

Snežienka obyčajná má v pomyselnom
„Kalendári prírody“ Stvoriteľom predurčené kvitnutie počas skorej jari, keď v tônistých zátišiach lesov ležia ešte hrubé
snehové vankúše a počas chladných
nocí sa tu rozhostí prízemný mrázik. Ani
v najmenšom sa však táto otužilá kvetinka neprieči Božej vôli a pokorne ju prijíma, lebo „cíti“, že Stvoriteľ chce pre ňu
len to najlepšie, podobne ako pre každého jedného z nás...
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Často stretávam uťahaných ľudí, ktorí hľadajú nové plánovacie
kalendáre, systémy manažmentu času. Stále si opakujú, že čas sú
peniaze. Učia sa racionalizovať, delegovať, synchronizovať, paralelizovať, riadiť podľa priorít a cieľov. Zabudli nečinne sedieť a počúvať
ticho, vystúpiť na kopec a pozerať do diaľky, len tak pozorovať tečúcu rieku alebo vtáčikov, zastaviť seba a čas a dotknúť sa večnosti
nášho sveta. Nevymieňajme svoj čas za peniaze. Čas je náš život – dar,
ktorý sme dostali. Je na nás, ako s ním naložíme.

7 • Hodiny a kompas

? Otázky

Stephen Covey v jednej zo svojich kníh spomína na svoju dcéru Má-

Najdôležitejšie veci nesmú byť nikdy vydané na milosť veciam
bezvýznamným • J. W. Goethe

Čomu venujete najviac svojho času? V akej ideálnej situácii by ste
chceli byť? Čomu by ste venovali svoj čas? Ktoré faktory vás vzďaľujú
od vášho ideálu? Čo môžete urobiť, aby ste ich oslabili alebo odstránili? Ktoré faktory Vás posúvajú k ideálu? Čo môžete urobiť, aby ste
ich posilnili alebo rozšírili? Máte niekedy pocit, že sa vám najlepšie
pracuje pod časovým tlakom? Ruší vás zhon vo vašom okolí? Často
sa niekam ponáhľate? Stáva sa vám, že preskakujete z jednej práce
na druhú?

riu, ktorej sa narodilo tretie dieťa. Mária je frustrovaná z toho, že jej
dievčatko, ktoré veľmi ľúbi, si vyžaduje celý čas a ona nestíha robiť
iné veci. Otec Stephen jej povedal: Neplánuj si svoj deň na minúty.
Zabudni na kalendár. Prestaň používať diáre, ak v tebe len vzbudzujú pocit viny. Dieťa je momentálne to najpodstatnejšie v tvojom
živote. Teš sa z neho a nestrachuj sa. Riaď sa svojím vnútorným kompasom, nie nejakými hodinami na stene.“

* Odporučenie

Cítime sa užitoční. Zdá sa nám, že sme úspešní. My hýbeme vecami.
Cítime sa dobre. Z riešenia naliehavých problémov a dôležitých kríz
však vyťažíme určitý úžitok len dočasne. Keď totiž nie je prítomná
dôležitosť, samotná naliehavosť je taká silná, že sme doslova vtiahnutí do všetkého, čo je súrne, len aby sme boli stále „v akcii“. Ľudia
od nás priam očakávajú, aby sme boli stále zaneprázdnení, prepracovaní. V našej spoločnosti sa to dokonca stáva symbolom sociálneho
statusu. Keďže sme stále zaneprázdnení, sme dôležití a pokiaľ by
sme i zaneprázdnení neboli, nebudeme sa predsa k tomu priznávať.
V pocitoch zaneprázdnenosti nachádzame pocit bezpečia. Dáva nám
to vedomie vlastnej dôležitosti, sme populárni, teší nás to.
Závislosť robiť to, čo je súrne, je rovnako nebezpečná, ako hociktoré iné známe druhy závislostí – závislosť od chemických látok
alebo hazardných hier.
Denné plánovanie a zoznamy toho, čo máme urobiť, nás v podstate nútia zameriavať sa na prioritizáciu a vykonávanie toho, čo je
súrne. Čím však máme vo svojom živote viac súrneho, tým menej
máme dôležitého.

Pokúste sa urobiť si rozbor svojho času. Pomenujte rovnaké činnosti, ktorým sa venujete vo svojej práci (napr. porady, vypisovanie
dokumentácie, riešenie neočakávaných problémov, projekty a pod.),
a priraďte im čas, ktorý im venujete v pracovnom týždni alebo mesiaci.

S. Covey vo svojej knihe Najdôležitejšie najskôr k tejto téme píše:
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• Naliehavá vec si vyžaduje našu okamžitú pozornosť. Často je viditeľná, vyvoláva nátlak, vyžaduje si akciu. Aj keď na ňu ľudia

Pri vedení ľudí máme na výber dva základné spôsoby:
• príkazy („prines, podaj“) – manažér definuje podriadeným, čo
treba, kedy, ako, neustále riadi a kontroluje ich činnosť a nakoniec sa stáva ich „otrokom“, nemá čas na dôležité veci, je neustále
v operatíve, jeho podriadení majú nízku motiváciu a často aj averziu voči svojmu nadriadenému – mnohé veci by bez jeho „komandovania“ vedeli urobiť aj sami, lepšie a rýchlejšie;
• spoločné ciele („dávam ti správcovstvo“) – ľudia si spoločne definujú ciele a rámec na ich dosiahnutie, manažér necháva spolupracovníkom voľnosť a priestor pre ich vlastný spôsob riešenia
a plánovanie času. Má viac času na svoju vlastnú prácu, jeho spolupracovníci cítia vyššiu zodpovednosť a motiváciu, manažér má
u nich obyčajne aj vyššiu úctu a rešpekt.

Naliehavé veci

Nie naliehavé veci

Dôležité veci

Naučme sa odlišovať naliehavé (hodiny) a dôležité veci (kompas):

nadávajú, je často obľúbená, priamo sa ponúka, je ľahká a ľudia
ju obvykle radi robia (výsledky naliehavých činností sa prejavia
skôr, obvykle sú väčšmi hmatateľné). Naliehavá vec často nie je
dôležitá.
• Dôležitosť má vzťah k celkovému výsledku. Prispieva k poslaniu, hodnotám a najvýznamnejším cieľom.

Reaktívne úlohy, krízy,
hasenie problémov – riešenie
reklamácií a neštandardných
situácií, opravovanie chýb,
operatíva

Proaktívne úlohy,
prevencia, plánovanie –
budovanie systému, rozvoj
ľudí, inovácie a stratégie

Nedôležité veci
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Nie je potrebné byť obeťou sledovania, či veci idú podľa plánu.
Netreba sa trápiť pocitom viny, čo všetko by sme chceli ešte stihnúť.
Treba sa riadiť hlavne vnútorným kompasom (hodnotami, princípmi), a nie hodinami na stene (udalosťami). Nie je nutné robiť za každú cenu viac vecí a rýchlejšie. Musíme sa naučiť riešiť rozpor medzi
hodinami a kompasom.
Hodiny predstavujú náš časový plán, naše schôdzky a naplánované činnosti – je to spôsob, ako sa snažíme riadiť svoje činnosti v čase. Hodiny hovoria o naliehavých veciach, našom výkone v danom
čase, časových harmonogramoch a termínoch.
Kompas predstavuje vaše sebauvedomenie, poslanie, hodnoty,
smer, cestu do budúcnosti, teda to, čo je dôležité a aký život žijeme.
Kompas hovorí o dôležitých veciach, vzťahoch a našej efektivite.
K problémom dochádza vtedy, keď vzniká rozpor medzi hodinami a kompasom, keď to, čo robíme, neprispieva k tomu, čo je
v našom živote najdôležitejšie. Nemôžeme robiť to, čo by sme chceli. Cítime sa akoby v pasci, riadení inými ľuďmi alebo situáciami.
Sme stále v určitej kríze. Akoby sme boli zamotaní do „siete“, neprestajne niečo „hasíme“, pričom nikdy si nenájdeme dosť času urobiť
to, čo by veci zlepšilo. Cítime sa, akoby náš život žil niekto iný, nie
my.
Dwight D. Eisenhower kedysi povedal: “To, čo je dôležité, je málokedy urgentné. To, čo je naliehavé, je málokedy dôležité.”. Hlavný rozdiel medzi úspešnými a neúspešnými ľuďmi je v úlohách, na
ktorých pracujú. Môžeme pracovať aj 12 hodín nepretržite a nič významné nedokončiť, pretože tieto úlohy neboli dôležité.
Pripomeňme si Wilfreda Pareta, ktorý nás učí, že 20 % úsilia vyprodukuje 80 % efektu. Dôležité je teda robiť správne veci a nie iba
robiť veci správne. Wilfredo Pareto zistil, že 20 % obyvateľstva (dnes
je to na už len 7 – 8 %) vlastnilo 80 % majetku Tento princíp sa neskôr ukázal ako platný v mnohých ďalších oblastiach života – 20 %
zákazníkov alebo výrobkov znamená 80 % obratu, 20 % pracovníkov
urobí 80 % práce, 20 % vašich priorít má za následok 80 % vašich
výsledkov.

Priority niekoho iného –
zbytočné formuláre
a schôdze, byrokracia,
riešenie priorít chaotického
a reaktívneho šéfa, telefóny,
maily

Zabíjači času – únik
z reality, zábava na internete,
neúčinné audity a alibizmus,
vytváranie a riešenie umelých
problémov

Obr. 3. Štyri kvadranty našej práce a výkonnosti
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V uvedenej tabuľke sú štyri kvadranty:
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1. Dôležité a naliehavé veci, reaktívne úlohy. Ak máme väčšinu
našich činností v tomto kvadrante, tak je naša práca plná stresu
a adrenalínu. Zároveň to môže byť aj signál, že nemáme zvládnuté plánovanie, systém práce a prevenciu. Niektorí ľudia hovoria, že
v tomto kvadrante pracujú určité profesie – napr. hasiči alebo záchranári. U hasičov to celkom neplatí, pretože sa venujú hlavne prevencii, protipožiarnym opatreniam, vzdelávaniu ľudí, údržbe techniky, cvičeniam a tréningom. Je jasné, že každý z nás bude mať vo
svojej práci aj naliehavé a dôležité veci, pretože nemôžeme odstrániť
náhodu a neočakávané situácie z našich životov. Časť z týchto činností by sme sa však mali snažiť presunúť do kvadrantu číslo 2, pretože odstraňovanie následkov a práca v strese nielen vyčerpávajú, ale
často spôsobujú ďalšie chyby a neriešia skutočnú príčinu problému.
Existuje na to jednoduchý postup:
1. Zachyť abnormalitu.
2. Zisti jej skutočnú príčinu.
3. Navrhni systémové opatrenia, aby sa neopakovala.
4. Skontroluj, či to funguje.
Žiť život v kvadrante 1 znamená reagovať na udalosti, ktoré nám
život prináša, nežiť svoj vlastný život, ale skôr život niekoho
druhého. Sprievodnými javmi môže byť stres, chyby, frustrácia
alebo vyhorenie. Mnohí ľudia sa v tomto kvadrante môžu cítiť
aj dobre, podobne ako chorý hasič, ktorý zakladá požiare a potom ich hrdinsky hasí. Jeden riaditeľ českej firmy mi rozprával
o nákupcovi, ktorého mali v podniku ešte v časoch socializmu.
Nič príliš neriešil a čakal na deň, keď bolo ohrozené splnenie
plánu. Vtedy si ho zavolal riaditeľ, dal mu v obálke veľkú sumu peňazí a nákladné auto a chlapík sa vybral na Slovensko. Po
týždni sa vrátil domov a zachránil plán, odmeny aj pozície všetkých riaditeľov. Podobne dnes pracujú mnohí ľudia v údržbe, vo
výrobe alebo v logistike aj dnes – sú majstri operatívy, hrdinovia
okamihu, v ktorom zachraňujú situáciu, ktorú niekedy sami spôsobili.
2. Dôležité a nie naliehavé veci, proaktívne úlohy. Ak máme dobrý systém a dodržiavame jeho pravidlá (cestná premávka, bezpečnosť
pri práci, pracovné štandardy, plány preventívnej údržby), potom by

Kdesi v podvedomí tikajú vtákom pomyselné „biologické hodinky“. Každý vtáčí druh
má v nich naprogramovaný špecifický scenár denného rytmu aktivity, podľa ktorého
trávi dvadsaťštyrihodinový časový cyklus. Vnútorné biologické hodinky, ktorých tikot
sa každodenne synchronizuje s východom a západom Slnka, sú neobyčajne presné,
nikdy nemeškajú ani nenadbiehajú, takže vták sa môže na ne kedykoľvek a kdekoľvek
plne spoľahnúť. Vnútorné biologické hodinky majú zabudovaný aj pomyselný „budík“,
ktorý operenca ráno načas zobúdza a večer mu zasa avizuje presný čas „večierky“...
Takýto atómovo presný „časovač“ zabudoval Stvoriteľ aj do vnútra každého človeka.
Nemali by sme s ním svojvoľne manipulovať podľa nášho priania – zvyšovať podiel medzi fázou duševnej či fyzickej aktivity významne v neprospech odpočinku, ale nechať
ho bežať podľa pôvodného nastavenia jeho geniálnym Programátorom, ktoré je pre
každého jednotlivca základnou garanciou zdravia...

sme mali mať menej neočakávaných a naliehavých situácií. Projektový tím, ktorý zachytáva problémy a rieši ich už v počiatočných fázach,
je lepší ako ten, ktorý zachraňuje projekt tesne na konci. Čím skôr
zachytíme chybu, tým menšie sú následky a náklady na jej odstránenie. Keď sme vyťažení prácou v kvadrante 1, tak často nestačíme riešiť
úlohy v kvadrante 2 a odsúvame ich do budúcnosti. Poznal som veľa
podnikateľov, ktorí nemali čas naučiť dôležité veci svojich spolupra-
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covníkov, všetko si robili sami, až začali byť brzdou vlastnej firmy.
Úlohy v tomto kvadrante majú dve nevýhody: sú často náročné a máme na ne čas, takže ich radi odsúvame, až kým nie je neskoro.

Nedostatok ľudí na riešenie
problémov inovácií a stratégie
Nedostatočné výsledky,
skákanie z problému na
problém, nedoťahovanie
veci do konca

Nedostatok času na rozvoj
ľudí

Hasenie problémov, preťažení lídri,
nedostatok času
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Obr. 4. Začarovaný kruh neriešeniaproblémov
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3. Nedôležité a naliehavé veci, priority niekoho iného. V našej
firme kedysi nahádzali mojej asistentke Zuzke na stôl prácu všetci tí,
ktorí „zarábali pre firmu peniaze“, a chceli, aby im ju urobila „hneď“,
tak ako sa očakáva od „obslužného personálu.“ Každý človek vo firme má však právo pracovať v druhom kvadrante. Dohodli sme sa,
že Zuzka bude dostávať podklady na spracovanie v predstihu, aby si
ju mohla rovnomerne rozplánovať, prípadne zorganizovať výpomoc.
Tí, ktorí si nevedia prácu plánovať, si budú musieť podklady spracovávať sami. V treťom kvadrante pracujú často ľudia, ktorí sú obeťami
chaotických nadriadených, ktorí chcú všetko hneď. Sú to často činnosti, ktoré má robiť niekto úplne iný, príprava informácií pre šéfa,
ktorý si ich nevie zo systému vytiahnuť sám, alebo pomoc ľuďom,
ktorí svoju prácu nezvládajú a zneužívajú ostatných. Obeťami tohto
kvadrantu sú tí, čo majú neschopných alebo chaotických šéfov (pozri moja asistentka Zuzka, ktorej som šéfoval ja), alebo ľudia, ktorí
veľa vedia, radi pomáhajú a nevedia povedať nie.
4. Nedôležité a nie naliehavé veci, zabíjači času. Spomínam si, že
som kedysi pomáhal umývať mame riad alebo vysávať koberce. Najradšej som to robil v čase, keď som sa mal pripravovať na skúšky na
vysokej škole. Bol to akýsi únik od povinností. Ľudia niekedy uteka-

Vtáky potrebujú presný vnútorný kompas, na ktorý sa môžu pri orientácii v krajine za
každého počasia stopercentne spoľahnúť. Priam nebeským talentom v oblasti priestorovej orientácie Stvoriteľ obdaril murárika červenokrídleho, ktorý sa pri plavnom cikcakovitom poletovaní v mimoriadne členitej kamennej rezidencii nestratí ani v kúdoloch a prúdoch hustej hmly, vykypujúcej z hlbokého kaňonovitého údolia na všetky
strany a valiacej sa v podobe mohutných mliečnych vodopádov cez skalné prahy, previsy a stupne... Aj do každého z nás vložil Boh „vnútorný kompas“, strelka ktorého nás
nepretržite počas pozemskej púte neomylne naviguje do NEBA. Aby sme sa neodchýlili
od Stvoriteľom predurčenej nebeskej trajektórie, Pán nás vybavil navyše záložnou „poistkou“ – v okamihu počatia do pamäťovej jednotky našej čistej duše nezmazateľne
„vpísal“ GPS súradnice NEBA...

jú pred stresom a množstvom úloh k činnostiam, ktoré nie sú ani
dôležité ani naliehavé. Hovorím o presune z kvadrantu 1 do kvadrantu 4. Niektorí chlapi sa jednoducho opijú, sú ľudia, ktorí plytvajú
časom na internete alebo pri televíznom vysielaní (tých teda úprimne ľutujem). Každý z nás má určité zlozvyky, koníčky a vášne, ktoré
môžu niekedy prechádzať až do závislosti a do života v kvadrante 4.
Je možné, že človek v tomto kvadrante sa určitý čas cíti celkom fajn,
horšie býva na tom jeho okolie.
? Otázky
Našli ste sa v štyroch kvadrantoch? Už sa vám ukazuje problém, ktorý potrebujete riešiť? Máte pocit, že problém je mimo vás a vy ho nemôžete vyriešiť? Nepreskočili ste náhodou kapitolu číslo 4? Ak vidíte
chyby na druhých, hovorili ste s nimi o tom? Vytvorili ste si spolu
tabuľky kvadrantov času a našli ste v nich, kto koho okráda o čas?
Myslíte si, že vy ste mohli získať viac času na dôležité veci? Chcete
byť obeťou druhých alebo riadiť svoj vlastný život?
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* Odporučenie
Ak ste si v minulej kapitole urobili zoznam činností, ktorým sa venujete v rámci týždňa alebo mesiaca, a priradili im čas, pokúste sa
teraz tieto činnosti rozdeliť do jednotlivých kvadrantov času tak, ako
sú opísané v tejto kapitole. Keď to urobíte, spočítajte koľko hodín
pracujete v jednotlivých kvadrantoch.
Aby ste sa nehanbili, ukážem vám niečo z mojej analýzy pred pár
rokmi. Zoberme si priemerný týždeň 30 dní a odpočítajme každý
deň 10 hodín na spanie, jedlo, hygienu, ktoré máme pre seba. Ak sa
vám to zdá veľa, dajte si tam menej, ale ja rád chodím spávať skoro.
Ostatný čas si rozdeľujeme medzi prácu a svoj život, takže nám zostáva 30 x 14 hodín = 420 hodín.

Činnosť
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Čas/
mesiac

1.

Porady a schôdze

15

2.

Riadiace, organizačné, kontrolné a rozhodovacie
činnosti

15

3.

Spracovanie dokumentácie zo stretnutí k projektom
u zákazníka

20

4.

Projekty u zákazníkov, semináre, workshopy

100

5.

Vzdelávanie a rozvoj seba, knihy, písanie, semináre
a školenia

30

6.

Surfovanie na internete, TV, noviny, časopisy, sociálne
siete, sledovanie politiky

60

7.

Stretnutia s rôznymi ľuďmi, často bez konkrétneho
výsledku

30

8.

Konferencie, besedy a iné verejné vystúpenia

30

9.

Spoločenské stretnutia, večierky, plesy, recepcie

20

10.

Šport, turistika, relax

15

11.

Pobyt v tichu, kostol, kláštor, modlitba

15

12.

Vzdelávanie a rozvoj spolupracovníkov

15

13.

Cestovanie autom, lietadlom, vlakom

80

14.

Čas s rodinou, práca v záhrade, deti, rodičia

10

15.

Príprava na projekty a semináre

20

16.

Vytváranie lepšieho systému práce vo firme

15

17.

Strategické projekty, inovácie, nové príležitosti

15

18.

Maily, telefonáty, čítanie reportov a iné formy
komunikácie

20

Obr. 5. Zoznam mojich činností a ich trvanie

Naliehavé veci

Nie naliehavé veci

Dôležité veci

1, 2, 4, 18
Celkový čas: 150 hod.

3, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Celkový čas: 155 hod.

Nedôležité veci

7, 13
Celkový čas: 110 hod.

6, 8, 9
Celkový čas: 140

Obr. 6. Analýza mojich činnosti v 4 kvadrantoch času
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Prvý pohľad na tabuľku ukazuje pomerne dobré rozloženie kvadrantu 1 a 2, ale aj vysoký podiel činností v kvadrante 3, ale najmä 4.
Dostupný čas na tieto činnosti bol 420 hodín a skutočný čas vyšiel na 555 hodín. Stáva sa, naplánovaná práca a neočakávané úlohy
vám prerastú cez hlavu? Čo sa v takýchto situáciách zvyčajne robí?
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1. Tí poctiví sa všetko snažia urobiť podľa plánu. Ak nám chýba
115 hodín za mesiac, tak máme každý deň rezervu – spánok, jedlo,
hygiena a pod. Stáva sa vám niekedy, že kvôli práci a povinnostiam
idete spať neskôr, alebo vynecháte obed? Ďalšou možnosťou je, že
vám niekto pomôže (stávate sa však zlodejom jeho času) alebo niektoré činnosti z vášho plánu jednoducho vypustíte (obyčajne si to
odnesie rodina alebo váš vlastný rozvoj,) alebo tieto činnosti skrátite
a ušetríte čas (niekedy na úkor kvality).
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2. Tí menej poctiví to urobia tak, ako sú zvyknutí – nekvalitne
alebo vôbec.
Všimnime si ešte jednu vec – naliehavé veci sú pod časovým tlakom a obyčajne ich nemôžeme odsunúť, veci v štvrtom kvadrante
sú často naše zlozvyky a ťažko sa ich zbavujeme. Najľahšie sa však
zbavíme dôležitých a nie naliehavých vecí, teda tých, ktoré sú pre
našu stratégiu kľúčové.
Aby som vás trochu stimuloval k tejto úlohe (buďte, prosím,
k sebe úprimní), ukážem vám aj riešenie, ktorým som získal čas na
dôležité veci.

Činnosť
1. Porady a
schôdze

Čas/
Príčina
mesiac
15

zlá organizácia a príprava

Riešenie
lepší manažment porád,
zrušenie
zbytočných,
on line informácie

Úspora/
zisk
v hod.
-10

2. Riadiace, organizačné, kontrolné a rozhodovacie
činnosti

15

nejasné pravidlá a fakty,
nedôvera

samoobslužný
informačný
systém, samoriadenie a jasné
pravidla

-10

3. Spracovanie
dokumentácie zo
stretnutí k projektom u zákazníka

20

spracovávanie a prepisovanie v
počítači

automatizácia,
fotografovanie

-10

4. Projekty u zákazníkov, semináre, workshopy

100

5. Vzdelávanie a
rozvoj seba, knihy,
písanie, semináre
a školenia

30

6. Surfovanie na
internete, TV,
noviny, časopisy,
sociálne siete, sledovanie politiky

60

lenivosť,
zlozvyky, sociálne siete

7. Stretnutia s
rôznymi ľuďmi,
často bez konkrétneho výsledku

30

neschopnosť
povedať nie

-25

8. Konferencie,
besedy a iné verejné vystúpenia

30

neschopnosť
povedať nie

-25

9. Spoločenské
stretnutia,
večierky, plesy,
recepcie

20

neschopnosť
povedať nie

-15

+15

odhlásenie sa
zo sociálnych
sietí, disciplína,
ignorovanie
TV, novín
a politiky

-50
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10. Šport, turistika, relax

15

+5

11. Pobyt v tichu,
kostol, kláštor,
modlitba

15

+5

12. Vzdelávanie a
rozvoj spolupracovníkov

15

+10

13. Cestovanie
autom, lietadlom,
vlakom

80

14. Čas s rodinou,
práca v záhrade,
deti, rodičia

10

15. Príprava na
projekty a semináre

20

16. Vytváranie
lepšieho systému
práce vo firme

15

17. Strategické
projekty, inovácie,
nové príležitosti

15

18. Maily, telefonáty, čítanie reportov a iné formy komunikácie

20

vzdialené
lokality

video konferencie Hangout,
lepšie organizovanie

-30

získal, získala aj firma, v ktorej sa začali aktívne rozvíjať aj ďalší ľudia a vtláčať firme svoju pečať. Z úspory 190 hodín za mesiac som
mohol kompenzovať 135 hodín, ktoré chýbali a zároveň som získal
ďalších 55 hodín na dôležité veci.
Berte tento príklad ako inšpiráciu. V našej firme veľmi dobre funguje samoobsluha – každý si vie vybrať aj vložiť do informačného
systému všetky potrebné informácie, každý vidí vyťaženie ostatných,
stav projektov aj prípadné problémy. Všetci vidia ekonomické výsledky firmy, vedia si spočítať vlastné odmeny a každý vidí aj problémy,
ktoré musí odstrániť – napríklad nezaplatené faktúry, neefektívne
vedenie projektu a pod.

+15

príliš veľa
rôznych aktivít

koncentrácia
na dokončovanie vecí

-5

+5

dlhé a zbytočné maily
a správy

eliminácia telefónu, maily na
5 riadkov, A4
správy

-10

Obr. 7. Zlepšená organizácia mojich činností
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Nie všetky zmeny sa dali urobiť okamžite, ale v celkovom výsledku bola moja úspora 190 hodín/mesiac. Súčasťou celkovej zmeny
bolo aj to, že som sa vzdal vedenia firmy. Okrem času, ktorý som
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Človeku nestačí len hovoriť, pretože v dnešnom svete sa veľa reční.
Dôležité sú skutky. Tie sú žiadanejšie ako reči, čo neprinášajú žiadne ovocie •
Abbas Jakob
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Zhrňme si to. Hovorili sme o tom, aké dôležité je sebapoznávanie
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a objavovanie svojho poslania. Každá cesta sa začína východiskovým
bodom, má smerovanie a cieľ. Na ceste robíme kroky, niekedy sa
zastavíme, padáme, vstávame, odbočujeme alebo sa vraciame späť.
Ráno sa začína každý deň a my sa rozhodujeme, čomu budeme venovať svoj vymedzený čas. Potrebujeme si stanoviť priority, ktoré nám
pomôžu kráčať správnym smerom a dostať sa do cieľa. Inými slovami – priority označujú dôležité veci v našom živote. Vzorec našej
výkonnosti na ceste by sme mohli potom definovať aj takto:

Doba sa zmenila. Svet biznisu je taký turbulentný, že predbehol
schopnosť podnikov adaptovať sa – svojimi produktmi, službami,
biznis modelmi a rýchlou reakciou na zmeny. Firmy chcú byť pružné, ale stále prepájajú obdĺžniky čiarami a vytvárajú zastarané „pavúky,“ ktoré nesprávne nazývajú organizačnými štruktúrami. Prečo
nesprávne? Lebo organizácia je vnútorné fungovanie organizmu
a štruktúra je jeho vonkajšia forma. Mnohí absolventi Master of Business Administration (MBA) si ešte stále myslia, že keď nakreslia
správneho „pavúka“ a do jeho jednotlivých políčok dosadia správne
„ľudské zdroje,“ tak to bude fungovať. Omyl. Takto fungujú stroje,
ale nie živé organizmy. To, že sme vyše 100 rokov riadili podniky a ľudí v nich ako stroje, ešte neznamená, že to tak môže fungovať naveky.
Veru, ľudí označujeme za „zdroje,“ vytvorili sme oddelenia na ich
„analyzovanie a riadenie“, a pritom by sme chceli, aby sa správali ako
podnikatelia a dávali zo seba to najlepšie, čo v nich je.

Naša výkonnosť = (robiť dôležité veci) / (eliminovať ostatné)
Niekedy sa používa analógia s veľkými kameňmi (dôležité veci, priority), ktoré musíme poukladať do fľaše predstavujúcej čas, ktorý máme k dispozícii, ako prvé. Až potom nasypeme do fľaše piesok, ktorý
vyplní voľný priestor medzi kameňmi. Keby sme postupovali opačne
a vyplnili by sme najskôr časť fľaše pieskom, niektoré kamene by sa
do nej už nevošli. Toto sa nám aj skutočne stáva – venujeme sa naliehavým veciam, ktoré sa niekedy zdajú ako dôležité, podľahneme
zlodejom času a dôležité veci odkladáme na neskôr.
Naša cesta vyžaduje energiu, rytmus, správne smerovanie, hodnoty, o ktoré sa môžeme oprieť. Ak hovoríme o podnikaní, naša cesta
sa niekedy mení aj v závislosti od zmien v prostredí (trhy, zákazníci,
nové technológie, konkurenti). Mnohé naše firmy sa snažia vykročiť do budúcnosti, avšak druhú nohu majú zakliesnenú v minulosti
a namiesto pohybu stoja rozkročené na mieste. V minulosti pracovali firmy v stabilnom a predvídateľnom prostredí, kde sa vytyčovali
plány, centrálne sa riadila ich realizácia, kontrolovali sa odchýlky od
plánov a pracovných štandardov.

155 %
zvacsenie,
velmi
nekvalitny
obrazok

Obr. 8. Veľké kamene najskôr, piesok nakoniec

Manažment chce ľudí „motivovať“ a podporovať k vyšším výkonom, ale väčšinou ichiba demotivuje a zdržuje. Áno, priznajme si
to, že vo väčšine firiem je najväčším zdrojom plytvania práve manažment, ktorý chce zbierať množstvo ukazovateľov, núti spolupracovníkov pripravovať stovky reportov, formulárov a zbytočných
dokumentov a vyžaduje od ľudí, aby vysedávali na neproduktívnych
poradách a prezentáciách. Spisujú sa vízie, stratégie a kódexy, ale
v skutočnosti je všetko inak. Ľudia sú vyzývaní k inováciám, ale nespokojnosť so súčasným stavom (prvý krok k inovácii) je často pri-
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jímaná ako osobný útok a jej autor paralyzovaný. Nadšencov, ktorí
chcú vymýšľať nové a prevratné veci, sa pýtame, kde to už funguje
a kedy sa nám to vráti. Vytvorili sme kultúru, kde sa bojíme chýb
a rizika, len aby sme neohrozili svoju existenciu. Pokojne však obetujeme druhých, ak dokážeme vylepšiť firemné čísla a svoje vlastné
postavenie. V etických kódexoch máme napísané vznešené slová, ale
v skutočnosti nám vládnu egoizmus, pokrytectvo, klamstvo, alibizmus a nedôvera. Už ste videli firmu, ktorá by fungovala podľa smerníc a procesných máp? Ja nie. Namiesto toho, aby sme premýšľali, čo
robíme zle, píšeme ešte detailnejšie smernice a procesné štandardy.
Jednu nohu máme príliš hlboko v minulosti.
A čo druhá noha, ktorá nás ťahá vpred? Zaznievajú slová ako
rýchlosť, f lexibilita, adaptabilita, agilita... Tak ako schizofrenik
v euforickom období začneme organizovať brainstormingy, vešať
po stenách výzvy o kreativite a inováciách, organizovať detské hry
s názvami „team building“ alebo „kreatívny workshop“. Ako kedysi
v pionierskom tábore. Po týchto „kick offoch (napadlo mi úplne iné
anglické slovo), prezentáciách a workshopoch“ všetko opíšeme, nahráme na server a vrátime sa späť – do našich pohodlných chlievikov,
ktoré sme si kedysi definovali v organizačnej štruktúre a cítime sa
v nich tak dobre – oddelení jeden od druhého, hrajúci sa každý na
svojom vlastnom piesočku, majúci istotu v kráľovstve, ktoré si už
roky tak starostlivo chránime. Dvere, na ktoré dali priehľadné sklo
v čase brainstormingového ošiaľu, prelepíme plagátom, uvaríme si
kávu a otvoríme obľúbený formulár.
Fundament. Najskôr treba vytiahnuť nohu z minulosti a zmeniť základy fungovania firmy. Dosluhujúca generácia manažérov
a podnikateľov, ktorí vyrástli v období hojnosti, nám priniesli tri
veľké finančné krízy a zanechali množstvo nevyriešených problémov
v ekonomike aj v podnikaní. Základom týchto problémov je práve
zlý morálny základ a hodnoty, na ktorých boli firmy budované – manažment, ktorý manipuluje s ľuďmi a pokojne ich obetuje za dobré
čísla, rast produktivity práce a súčasný pokles reálnych miezd, individualizmus, sebectvo a neochota deliť sa s druhými (vrátane platenia daní), krátke životné cykly a jednorázové produkty bez ohľadu
na devastáciu životného prostredia, zneužívanie ľudí – ako lacnej
pracovnej sily v chudobných častiach sveta a pod.

Pomer platu generálneho riaditeľa firmy a platu priemerného
pracovníka sa v USA zvýšil za posledných 30 rokov zo 70-násobku na
300-násobok. Toto zvýšenie možno zodpovedá rastu tržieb a ziskov
spoločností, ktoré riadia, ale o koľko sa zvýšili spoločenská zodpovednosť, integrita a charakter týchto ľudí?
Naše firmy potrebujú obnoviť svoj morálny základ a zmysel.
Zmyslom podnikanie nemôže byť iba hromadenie ziskov na jednej
strane a zvyšovanie chudoby na strane druhej – vrátane ochudobňovania prostredia, v ktorom žijeme. Simon Sinek hovorí, že k ľuďom
treba vo firme pristupovať ako k rodine a nie iba ako k zamestnancom. Je lepšie obetovať čísla, aby sme zachránili ľudí, a neobetovať
ľudí, aby sme zachránili čísla.
Nepotrebujeme zložité smernice a štandardy, ktoré nám vnucujú
a chodia certifikovať rôzne nepotrebné inštitúcie. Potrebujeme pevný základ, podnikové pravidlá, ktoré platia pre všetkých, všetci im
rozumejú a podnikový imunitný systém zabezpečuje, aby sa podľa
nich aj správali – zachytáva abnormality a poskytuje okamžité spätné väzby.

Krtko je „predákom“ vo zvieracom kolektíve podzemných razičov chodieb
lesného a lúčneho prostredia. V hlinitej,
piesčitej i kamenistej pôde si vyhrabáva
„tunely“, ktoré sú navzájom pospájané
doslova do rozsiahleho labyrintu dosahujúceho úctyhodné rozmery. Toto
nesmierne usilovné stvorenie, žijúce vo
večnej tme podzemia, je schopné za
život vyraziť až kilometer podpovrchových šácht a štôlní. Príklad usilovnosti
hodný nášho nasledovania...

Stratégia prvého kroku
V stabilnom svete minulosti sa dalo pracovať s rôznymi modelmi
predpovedania budúcnosti (forecasting). Predpovede síce nikdy poriadne nefungovali, ale učilo sa to v manažérskych kurzoch a vyzeralo to dobre. Stratégovia po čase pochopili, že sa svet mení oveľa
rýchlejšie a začali pracovať v kratších časových intervaloch so strategickými scenármi, ktoré vychádzali z rôznych obrazov budúcnosti.
Dnes sa ukazuje účinná stratégia prvého kroku, ktorú väčšinou intuitívne používajú všetci začínajúci podnikatelia. Jednoducho urobia
prvý krok a sledujú jeho výsledok. Prvý krok nemôže byť príliš dlhý
ani drahý, a tak ani nemôže byť chybný – jednoducho sa dá opraviť, tak ako opravujú inovátori svoje prvé biznis modely. Prvý krok
však znamená skúsenosť, znalosť a spoznávanie prostredia. Druhý
krok nás znovu posúva ďalej a každý ďalší krok vychádza z kroku
predchádzajúceho. Je to podobné, ako keď sa cestovateľ zoznamuje
s novým prostredím, alebo si horolezec pripravuje stratégiu prvovýstupu. Každý krok nám umožňuje korekciu smeru, zároveň nás učí
a ukazuje nám realitu prostredia, v ktorom podnikáme.
Stratégia prvého kroku je orientovaná na akciu a inovácie, dynamicky reaguje na zmeny v prostredí, využíva príležitosti a pracuje

Kuvičok vrabčí využíva na lov koristi každú vhodnú príležitosť. Riziko
neúspechu sovieho predátora pri
prenasledovaní vyhliadnutej potenciálnej obete v podobe lesnej
myši či drobného operenca býva
však veľmi veľké. Úspešným zavŕšením sa končí totiž obyčajne nanajvýš tak každý desiaty útok pernatého dravca na vopred vyhliadnutú
korisť...

Prostredie, v ktorom žijeme a pracujeme, ovplyvňuje naše zmýšľanie, konanie a správanie. Skúsme sa pripodobniť dúhe – premeňme čierno-biele videnie okolitého sveta
na farebné, kaleidoskopické a spestrime ho tak našim kolegom, susedom, priateľom,
ako aj nepriateľom. Istotne sa nám potom všetkým bude na tomto pozemskom svete
žiť krajšie a pokojnejšie, podobne bezbolestne a vznešene ako v nebi...

s rizikom a rozvíja naše znalosti a motiváciu. Je to stratégia objavovania a vytvárania budúcnosti.
Prostredie nás formuje. Mnohé firmy sú zamerané samy na seba – optimalizujú svoje procesy, znižujú náklady, investujú do nových
technológií a „ľudských zdrojov.“ A nakoniec zistia, že majú optimálne procesy a produktívne technológie, ktoré nikto nepotrebuje, a začne sa tzv. proces zoštíhľovania – redukcia „ľudských zdrojov“, ktoré
sme tak ťažko zháňali. Mimochodom – štíhle procesy neznamenajú
vyrábať s minimálnym počtom ľudí, ale rýchlo, kontinuálne a bez
plytvania doručovať hodnotu individuálnemu zákazníkov. Oveľa dôležitejšie ako „využité zdroje a minimálne náklady“ je dnes poznanie
prostredia, v ktorom podnikáme, a rýchla reakcia na zmeny v ňom.
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Obr. 9. Tri prístupy k stratégii
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Mnohé firmy už začali zbierať informácie o trhoch, zákazníkoch,
konkurentoch alebo nových trendoch. Informácie však treba verifikovať, vyhodnotiť a interpretovať v tíme, v ktorom sedia ľudia
z marketingu, zákazníckeho servisu, vývoja, obchodu, výroby, nákupu a ďalších oddelení. Závery môžu byť rôzne: pasívne sledovanie
trendu, aktívne hľadanie, spolupráca s expertmi a učenie sa, experimentovanie, inovovanie, investovanie.
Kultúra slobody. Veľa sa rozpráva o kultúre firmy, ale v skutočnosti sa robí v tejto oblasti veľmi málo. Potrebujeme kultúru, kde
aspoň časť ľudí bude mať vytvorený priestor na inovácie, experimentovanie a podnikanie so svojím talentom. V takejto kultúre musíme
akceptovať aj chyby a slepé uličky. Potrebujeme kultúru priamosti,
otvorenosti, dôvery, ale aj bezpečia, v ktorom môžu ľudia nájsť kľúčové motivačné faktory – slobodu, majstrovstvo a zmysel. Môžeme
pridať ďalšie prvky v kultúre modernej firmy – slušnosť, rešpekt,
tvorivosť, láska, žičlivosť, trpezlivosť, koncentrácia a doťahovanie
detailov do konca.
Musíme sa naučiť veľa nových vecí, zvládnuť problémy, ktoré nie
sú opísané v knihách a v manažérskych kurzoch, nájsť svoje vlastné
riešenia a cesty, nebáť sa vykročiť do nového prostredia. Prekonať
tých, čo sa prehrabávajú v „najlepších svetových praktikách“, majú strach z rizika a pýtajú sa nás, či to už niekde funguje. Profesor

napíše článok o novom spôsobe organizácie spoločnosti a oponenti
hovoria, že to ešte nikde nevideli. Dizajnér s konštruktérmi prídu
s prevratným riešením a potenciálni investori sa ich pýtajú, či sa to
už niekde používa. Nuž zaujímavý prístup k inováciám. Vo svojom
slávnom výroku hovorí Albert Einstein, že je šialenstvom robiť dookola stále to isté a očakávať odlišné výsledky.
Musíme sa aj veľa odučiť – počúvať šamanov, ktorí neustále prinášajú zázračné lieky bez toho, aby poznali skutočnú chorobu pacienta, hľadať skratky, ktoré nefungujú (klamanie zákazníkov, manipulácia a zneužívanie spolupracovníkov, neférové praktiky s dodávateľom). Ale predovšetkým musíme začať od seba, prestať prijímať
staré „paradogmy, “ prestať opakovať veci, ktoré nefungujú a nebáť
sa urobiť prvý krok do neznámeho priestoru.
Kedysi si putujúci povolávali na cestu svojich anjelov strážnych
a brali si svoje palice. Aj dnes ich potrebujeme, prečítajte si niečo
o nich.

Máš toho dosť, anjel môj
Neviem ako prideľujú ľuďom anjelov strážnych. Myslím si, že ten
môj ma dostal za trest. Narobí sa ako kôň. Od malička ma stráži.
Ešte som ani nerozprával a nechodil a už som sa najedol octanu
hlinitého. Anjel asi skoro pochopil, že mu zverili ťažký prípad.
Rútim sa autom po ceste, vletím do vody a zastavím možno meter od stojaceho auta. Spadnem z bicykla a zostanem ležať hlavou
bez prilby asi pol metra od kovového mosta. Cestujeme z Káthmandu do Pokhary, končí sa obdobie dažďov, zosúva sa pôda a pár metrov pred nás spadne kameň s priemerom asi meter a pol. Mikrobus
zastaví a my sa pozeráme do priepasti, v ktorej sme sa mohli ocitnúť
aj s veľkým balvanom. Stačila sekunda. Chýbalo pár hlasov a mohol
som byť v parlamente. Anjel ma zachránil a pošepkal mi, aby som sa
nepchal tam, kam nepatrím. Takýchto situácií bolo veľa a ešte viac
bolo možno tých, kde som si nebezpečenstvo ani nevšimol. Chudák
anjel strážny.
Musí sa pozerať na moje výbuchy hnevu, hlúposti, ktoré robím
a rozprávam. Možno ma občas aj trochu chytí za plece a snaží sa
zmeniť moje správanie. Ale ja som ako malé dieťa a neriadená stre-
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la. Posiela mi ďalších pomocníkov. Moju manželku, ktorá na mňa
trpezlivo dohliada celý deň, má to so mnou ťažké. Takmer každý
deň stretávam ďalšie bytosti, ktoré sa o mňa starajú. Volá mi Mirko
Saniga a rozhovor končí slovami: „Dávaj si na seba pozor.“ Kamarát
Martin Tvarůžek ma vyzýva, aby som bol opatrný, moja mama ma
prosí, aby som jazdil pomaly, ďalší dobrí ľudia mi hovoria takéto
slová: „opatruj sa“, „nenaháňaj sa“, „oddýchni si“, „nech ťa Pán sprevádza“ atď. Je veľmi príjemné cítiť blízkych ľudí, ich lásku a záujem.
Až ma to niekedy mrzí a pripadám si ako nedisciplinovaný pacient
na klinike plnej trpezlivých anjelov.
Stále viac si uvedomujem, aké dôležité sú opatrnosť, ostražitosť,
miernosť, striedmosť alebo pokora. Nemám na mysli, že by sme mali
byť ľudia bez odvahy, že by sme nemali skúšať nové cesty, objavovať, hľadať a inovovať. Veď všetko nové je spojené s určitou dávkou
riskovania, chýb a nebezpečenstva. Mám skôr na mysli to, že často
zbytočne riskujeme, prekračujeme rozumnú mieru, sme príliš sebavedomí a myslíme si, že máme všetko pod kontrolou. Hráme sa na
hrdinov, prepíname sily a preceňujeme svoje schopnosti. A zbytočne
stresujeme našich anjelov strážnych.
Sám si niekedy uvedomujem aký som hluchý a slepý. Koľko úžasných ľudí mi prišlo do cesty. To nemohla byť predsa náhoda. A aké
dôležité veci mi povedali, len som ich nevnímal, nepochopil alebo
pustil druhým uchom von. Buďme citliví k tomu, čo sa deje okolo
nás. Vnímajme naše najbližšie okolie. Hovorí s nami, aj keď to v tom
hluku a náhlení niekedy nepočujeme. Radšej sa zastavme a stíšme.
Nič nám neutečie a možno predídeme zbytočnému pádu a zraneniu.
A buďme vnímaví aj k ľuďom okolo, nesnažme sa riadiť ich životy,
ale pomáhajme im jemnými upozorneniami, podporou, citom a porozumením. Presne tak, ako to robia naši anjeli. A nikdy nerobme
dobré veci preto, že ich niekto vidí alebo nám prejaví za ne vďačnosť.
Tento rýchly a neopatrný svet potrebuje veľa anjelov. Zženštení synovia bez otcov, cynické dievčatá meniace sa na chlapcov, boháči bez
priateľov, agresori bez citu, kariéristi bez miery, politici bez morálky,
rýchli mladíci, závislí od práce, peňazí a iných drog. Anjeli nám pomáhajú aj v smútku a starostiach. Anjeli strážni si dnes ani nesadnú.
Máme najvyšší blahobyt v histórii. Prístup k vzdelaniu, peniaze,
bezpečnosť, mnohí dlhý a zdravý život, dostatok voľného času, slobodu a možnosť cestovania po celom svete. A každý rok si siahne

Anjeli sú podobní našim pozemským vtáčikom, ale platí to aj recipročne – naše operence sa ponášajú na anjelské nebeské bytosti. Murárik červenokrídly je dokonalou
replikou strážneho anjelika z prostredia nebotyčných skál a kaňonovitých kamenných
rezidencií, ktoré sú svojou jedinečnou rozprávkovou scenériou a pestrou kvetinovou
výzdobou prenádherne ornamentovaných oltárov, ríms a výklenkov prinajmenšom aspoň odleskom prelestných nebeských zátiší... Strážni anjeli majú s našou opaterou
nielen plné ruky, ale i krídla práce, preto by sme im starostlivosť o našu bezpečnosť
nemali sťažovať svojimi roztopašnými chúťkami a nezdravými nápadmi, lež naopak,
uľahčovať, a to zodpovedným prístupom k životu, ako aj bezvýhradným a pokorným
podriadením sa Božej vôli...

na život vyše milióna ľudí. Žijeme v neustálom strachu a nedôvere,
trpíme depresiami a závislosťami. Pomáhajme si nájsť v živote dôveru a bezpečnosť, vychutnávajme si život a neriskujme zbytočne. Aby
si naši anjeli strážni mohli aspoň trocha oddýchnuť a zdriemnuť.
Majú toho dosť.
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Palica
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Otec mi dal palicu. Nie hocijakú, ale krásne ohnutú, so špicou a odznakom, aké sa kedysi predávali na pútiach. Dával mi ju s určitým pátosom, ako keď kráľ odovzdáva princovi žezlo alebo majster učňovi výučný list. Tú palicu dostal môj otec od Martina Košturiaka od Koštúrov,
brata môjho starého otca Ondreja. S Martinovým vnukom Martinom
bývame kúsok od seba, jazdíme po horách na bicykloch a pomáhame si.
Keď máme nejaký problém príde so svojou Hankou k nám a už to stačí
– človek vie, že má niekoho blízkeho pri sebe. Kedysi mi doviezli plné
auto dreva, a kým som sa vrátil z ciest, Martin s bratrancami a susedmi
ho porezali aj porúbali. Mám ho ako brata. Držím v ruke palicu, o ktorú sa pri chôdzi opieral môj otec, a som v rozpakoch. Ja už končím,
choď ďalej – niečo v tomto duchu mi povedal otec, keď mi ju daroval.
Môj otec nekončí, v 79 rokoch ešte chodí do práce, ale pochopil som, čo
mi chcel povedať. Nielen palicou, ale aj svojím životom.
Pozerám na ohnutú palicu a obdivujem zručnosť starého Martina, ktorý v osade u Koštúrov dokázal ohnúť drevo možno lepšie ako
vo fabrike TON. Sused Jožko, ktorý si pamätá život u Koštúrov, mi
povedal detaily. Martin si našiel pekný kus dreva, dal do kotla variť
vodu a drevo v ňom postupne ohýbal s pomocou drôtu. Každých pár
minút pritiahol drôt a ohol palicu. Keď bola ohnutá, tak ju postupne a pomaly uvoľňoval aby ohyb nepraskol. Potom odrezal zvyšný
kus dreva – a palica bola hotová. Pracoval trpezlivo, tak ako sa žilo
na kopci u Koštúrov.
Na palici je odznak. Oči mi už neslúžia ako kedysi, a tak mi moja
mladá žena prečítala jeho obsah – Svatý Hostýn. Až ma zamrazilo.
Ako Martin vedel, že mi raz dá môj otec palicu so značkou Svatého
Hostýna, pod ktorým sme dávno v kostole mali tajnú svadbu s mojou Milenou?
A tak mám palicu. Vyrobil ju Martin Košturiak, ktorého som nikdy nestretol, a v ruke ju stískal môj otec. Cítil som, že ju má rád,
a keď mi ju dával, akoby hovoril – dávaj na ňu pozor. Budem. Aj
na seba a na to, aby sme spolu kráčali ďalej. Smejú sa mi niekedy
z mojich topánok. Darovala mi ich svokra po svokrovi Květoslavovi z Moravy. Majú už okolo 10 rokov. Nevyzerajú podľa najnovších
trendov, ale mám pocit, že kráčame spolu. Aj keď v topánkach, ktoré
niekedy vzbudzujú úsmev.

Stromy sú v mnohom podobné
nám ľuďom – osamelo stojace na
voľnom priestranstve sú omnoho zraniteľnejšie, ako keď rastú
vedno spolu ako les, odolávajúc
v takomto zoskupení lepšie poveternostným činiteľom... Pripodobnime sa týmto našim pozemským spolupútnikom – neputujme do večnosti individuálne, lež
vedno so všetkými našimi blížnymi. Stŕhajme so sebou, koho len
môžeme a ak niekto nevládze,
tak ho podopierajme, ťahajme
za sebou alebo tiskajme pred
sebou. Ak ani takáto pomoc nestačí, vezmime ho na plecia alebo do náručia a odovzdajme do
opatery nášho Nebeského Otca.
Nikoho tu nesmieme nechať nepovšimnutého len tak napospas
vlastnému osudu bez poskytnutia
možnosti náležitého zaopatrenia
jeho duše, ktoré jej môže napomôcť dosiahnuť „umiestenku“
pre jestvovanie vo večnosti...

Občas vidím mladého človeka, ktorému niet rady. Necháva po
sebe neporiadok, bolesť a zlo. Ale ťažko je ho súdiť, keď mu nikto
nedal palicu. Nemá sa o čo oprieť a kýve sa ako vetvička vo vetre.
Zišla by sa mu veru palica – najskôr na vlastný chrbát a neskôr na to,
aby sa podoprel a kráčal. Dnes však nemôžete biť mladého človeka
palicou, mohol by vás dať na súd. A nemali by ste mu ani žiadnu palicu podstrkovať, veď máme slobodu a dieťa dnes na vás môže podať
aj žalobu. A niekedy sa mi zdá, že viac detí vyťahuje palice na svojich
rodičov a učiteľov, ako oni na nich. Mnohí chcú byť sami sebou –

71

8 • Naša cesta a jej priority
72

egoistickí a bezohľadní. Sú precitlivení, rozhádže ich vybitý kredit
na mobile alebo pokazený notebook. Kedysi ich vyliečila práca, dnes
hľadajú riešenia v ezoterických knihách, u psychológov, psychiatrov
alebo v drogách. Veľa rozprávajú o tom, ako im druhí krivdia, ale
väčšinou ubližujú oni – často svojim najbližším.
Zostaňme však pri palici, ktorá netrestá, ale vedie, nezastrašuje,
ale poskytuje ochranu a pomoc. Potrebujeme ju – a nielen v starobe, keď už nevládzeme ísť. Stávajú sa nám veci v živote, ktoré nás
nepríjemne prekvapia, nasleduje trápenie a beznádej. Potrebujeme
sa zastaviť, oprieť, oddýchnuť si a pochopiť, že je to iba križovatka,
ktorá nás vedie na ďalšiu cestu života – zaujímavú a krásnu. Kráčame občas v topánkach svojich otcov a podopierame sa palicou,
ktorú nám dali. A raz tak pôjdu aj naše deti a vnuci, lebo vždy to tak
bolo. Otcovia dávali svojim synom palice. Nemali čarovné účinky
ani nemuseli byť umeleckými dielami. Prepájali s koreňmi a hodnotami minulých čias, pomáhali na nerovnej ceste, pri únave a pádoch.
Oteckovia, chystáte palice pre svojich synčekov?
Stromy sú v mnohom podobné nám ľuďom. Osamelo stojace na voľnom
priestranstve sú omnoho zraniteľnejšie, ako keď rastú vedno spolu ako les,
v takomto zoskupení odolávajúc lepšie poveternostným činiteľom. Pripodobnime sa týmto našim pozemským spolupútnikom – neputujme do večnosti
individuálne, lež vedno so všetkými našimi blížnymi. Stŕhajme so sebou, koho len môžeme, a ak niekto nevládze, tak ho podopierajme. Ak ani takáto
pomoc nestačí, vezmime ho na plecia alebo do náručia a odovzdajme do
opatery nášho nebeského Otca...
? Otázky
Viete, čo sú vaše priority na najbližší týždeň a mesiac? Premýšľate
nad tým, že kto nemá smer, nemá ani priority? Stáva sa vám niekedy,
že si svoj čas vyplníte pieskom a veľké kamene sa tam už nezmestia?
Čo u vás prevažuje – analyzovanie, plánovanie alebo konkrétne kroky a akcie? Bojíte sa niekedy urobiť krok, lebo to nemusí dopadnúť
dobre? Korigujete svoje kroky a učíte sa na ceste? Pozeráte sa okolo
seba na ľudí, ktorí neustále plánujú svoju cestu, a na tých, ktorí po
nej kráčajú kráčajú? Ktorí z nich sú ďalej? Dávate si pravidelne na
stôl svoje veľké kamene? Koľko pozornosti, času a energie im skutočne venujete?

9 • Vzťahy a neresti
Len málo ľudí môže robiť veľké veci. Ale všetci môžeme s veľkou láskou robiť
malé veci • Matka Tereza

Svet sa nám zdá niekedy zložitý, z každej strany k nám prichádzajú

rôzne filozofie, rady pre život a úspech. Mnohí ich skúšajú, podobne
ako rôzne diéty a elixíry zdravia. Ľuďom občas chýba niečo pevné
a zrozumiteľné, čoho by sa mohli vo svojom živote držať. Pravidelne
navštevujem firmy a vidím, čo ich posilňuje alebo rozkladá. Nie sú
to nové technológie ani konkurenti. A podobné je to aj s rodinami
a spoločenstvami – kľúčové sú vzťahy. Z nich vznikajú produktívne
sily (dôvera, inšpirácia, motivácia alebo spolupráca) alebo sily deštrukčné (nedôvera, kontrola, frustrácia, súperenie a konflikty).
Kedysi som diskutoval s priateľmi Mariánom a Bernardom na
tému vzťahy. Marián hovoril o vzťahu k sebe, k druhým a k Bohu.
Pri vzťahu k sebe zdôraznil každodenný čas na stretnutia samého so
sebou, aby sme mohli žasnúť a ďakovať, na to, aby sme ostrili pílu,
radi žili vo svojej koži a pestovali svoj charakter a odbornosť.
Pri vzťahu k druhým hovoril o potrebe počúvania a pochopenia
druhého, o schopnosti a slobode vidieť veci inak, o tom, aby sme dožičili druhým ľuďom dobro a úspech a aby sme nezabudli druhých
prosiť, ďakovať im a odpúšťať.
Pri vzťahu s Bohom zdôraznil, aby sme sa darovali, slúžili, vykonávali prácu s radosťou a vášňou a namiesto bojovania so zlom
alebo utekania od neho, premieňali zlo v sebe s Božou pomocou na
dobro.
Bernard hovoril o vzťahoch tak, ako ho to naučil jeho učiteľ Vladimír Šatura SJ. Lukáš hovorí o vzťahu k Bohu takto: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo
všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba
samého!“ Lk 10, 25 – 28.
Vzťah k sebe zdôrazňuje, že naše vnútro je dôležitejšie ako von-
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kajšok, chudoba a závislosť na pôvodcovi, je viac ako vonkajšie bohatstvo. Pri vzťahu k ľuďom je dôležitá práca pre spoločné dobro.
Zlaté pravidlo hovorí: Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám,
robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci. Mt 7, 12. Sme niekedy
prísni na druhých, chýba nám zrkadlo a vidíme na nich samé chyby,
nevieme odpustiť a sami sa tak dostávame do závislosti od zla.
V Biblii sa o odpúšťaní hovorí takto: Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi,
keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal:
„Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz. Mt 18, 21 – 22.
Aj podobenstvo o miere nám dáva dobrý návod – „Dávajte pozor
na to, čo počúvate! Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria
aj vám, ba ešte sa vám pridá. Lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.“Mk 4, 24 – 25.
Mnohé rehoľné spoločenstvá zdôrazňujú aj vzťahy k veciam –
starostlivé zaobchádzanie s vecami, majetkom, prírodou a Božím
kráľovstvom, ktoré máme v dočasnej správe. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú
a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ
ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj
poklad, tam bude aj tvoje srdce, Mt 6, 19 – 21.
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Zhrňme si štyri druhy vzťahov, ktoré sú pre náš život a podnikanie
dôležité:

Vrabce sú známe svojou družnou a znášanlivou povahou. V rodinných komunitách,
ktorých príslušníkmi sú obyčajne blízki príbuzní – dedkovia, babičky, strýkovia, tety,
rodičia, mláďatá – vedú príkladný spoločenský spôsob života bez čo i len najmenších
náznakov žiarlivosti, závisti, či nenávisti... Keďže dynastie vrabčích rodov sú veky vekúce súčasťou našich dedín a miest, máme mnoho príležitostí čo-to zo životného štýlu
týchto verných operených podnájomníkov ľudských príbytkov „odkukať“ a následne
do svojho správania aj zakomponovať...

1. Vzťah každého k sebe samému – sebaúcta, sebadôvera, integrita, telesný rozvoj a zdravie, učenie a intelektuálny rast, láska a budovanie vzťahov, duchovný rast a hľadanie zmyslu. Základné požiadavky na človeka sú charakter a odbornosť.
2. Vzťah k druhým ľuďom – rešpekt, úcta, hľadanie dobrých vlastností na každom človeku, empatia a cit, poctivosť, férovosť, dôvera
a spolupráca. Toto neplatí len pre vzťah k spolupracovníkom, ale aj
zákazníkom a obchodným partnerom. Rešpekt a úcta znamenajú,
neklamať zákazníkov reklamou alebo trikmi so zľavami, zaplatiť
partnerom načas poctivú cenu a nezneužívať voči nim svoju silu alebo momentálnu výhodu
3. Vzťah k veciam znamená, že sa správame k strojom, materiálom
a energiám šetrne, neplytvame nimi, nevyrábame nepodarky alebo
výrobky, ktoré sa rýchlo kazia. Snažíme sa dať zákazníkovi trvanli-

vosť, spoľahlivosť a kvalitu tak, aby sme neničili prírodu alebo neohrozovali zdravie a bezpečnosť ľudí.
4. Vzťah k Bohu a tomu, čo nás presahuje – spoločnosť, príroda,
princípy tohto sveta, ktoré nás učia, že by sme nemali robiť druhým
ľuďom to, čo nechceme, aby oni robili nám. Nemôžeme dosahovať
svoje ciele na úkor druhého, musíme rozvážne a s úctou využívať
talenty a dary, ktoré dostávame.
Evagrius Ponticus vo svojom diele Antirrhetikon spomína osem
nerestí, ktoré človeka vháňajú pod nadvládu démonov. Pokúsim sa
preložiť pohľady tohto starého mnícha zo 4. storočia do dnešného
podnikateľského sveta.
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Neresti nazval – nestriedmosť, smilstvo, lakomstvo, smútok,
hnev, apatia, túžba po sláve a pýcha. Myslím si, že tieto neresti, ktoré
pokúšajú možno každého človeka, netreba ani prekladať do modernejšieho jazyka, skôr by možno bolo dobré pomenovať ich protiklady – striedmosť a miera, zdržanlivosť, štedrosť, veselosť a radosť zo
života, pokoj, proaktivita a vitalita, pokora a skromnosť.
Neukazujme na druhých, že podľahli démonovi, lebo zajtra sa
to môže stať aj nám. Pozrime sa radšej, aké následky na nás a naše
podnikanie môže mať podľahnutie týmto nerestiam.
Nestriedmosť (obžerstvo) je dosť častá choroba každého z nás
a som presvedčený, že je koreňom ekonomických kríz, pádov spoločností a firiem, ale aj osobných pádov ľudí, ktorí si nevedeli povedať
– dosť! Nestriedmosť znamená nielen to, že sa ženieme za pôžitkami
alebo peniazmi, ale prepíname v práci, preťažujeme sa, žijeme nevyvážený život, ktorý je možno naplnený prácou, ale rozkladá rodinu
alebo našu osobnosť.
Smilstvo ľudí sprevádza celou históriou. Aj dnes je v pozadí bojov o moc, ženie mnohých chlapov k tomu, aby tasili meč, dokazovali svoju silu a moc a ničili životy druhých. Smilstvom si mnohé ženy
zaisťovali moc v pozadí, budúcnosť svojich detí alebo odstránenie
nepriateľov. Okolo podnikateľov sa pohybujú zlatokopky a obchodní partneri sa niekedy obdarúvajú službami, ktoré skrývajú “spoločné tajomstvo”.
Lakomstvo nie je šetrnosť. Lakomec zneužíva druhých, nezaplatí
spravodlivú mzdu, riedi víno a kazí receptúry, okráda zákazníkov aj
dodávateľov. Bol som vo firme, kde šetria na teplej vode pre robotníkov, poznám chlapov, ktorí nevyplácajú svojim zamestnancom mzdy
alebo neplatia za nich odvody a strkajú si do vrecka peniaze, ktoré
im nepatria. Raz zostanú so svojimi peniazmi sami.
Smútok nás vedie k sebaľútosti, pasivite a opakovaniu toho, aké
je všetko ťažké a zlé. Smútky, depresie a negatívne myšlienky nás
oberajú o energiu, ale oslabujú aj ľudí okolo nás. Smútok vedie často
k strachu a nečinnosti.
Hnev nás oberá o energiu inak ako smútok – energia, ktorá je
v nás, je využitá nesprávnym spôsobom. Vŕšime sa na druhých, hľadáme nepriateľov a vinníkov, zvádzame zbytočné boje, ktoré nás nevedú k cieľom, ale oberajú nás o silu.
Výsledkom smútku a neustálych bojov je často apatia alebo

Všeobecne medzi ľuďmi obľúbené bociany žijú v trvalých partnerských zväzkoch.
U tohto operenca možno naozaj hovoriť o partnerskej vernosti vari až „za hrob“. Partneri sú na seba tak pevne naviazaní, že keď jeden z dvojice náhodou tragicky zahynie,
druhý si už väčšinou „náhradníka“ nehľadá a do konca svojho života dobrovoľne zostane vdovcom. Stvoriteľ nám v prírode ponúka mnoho podobenstiev, ktoré nám môžu byť nápomocné pri riešení zložitých životných situácií a zdolávaní ťažkých skúšok...

akédia (niekedy zjednodušene označovaná za lenivosť), hovoríme
o tom, že nič nemá zmysel, všetko je zlé a proti nám, až upadneme
do úplnej skleslosti a nečinnosti.
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Túžba po sláve nás síce ženie dopredu, ale často za nesprávnym
cieľom a po nesprávnej ceste. Nevšímame si niekedy ľudí okolo seba,
chválime sa cudzími výsledkami a vyvyšujeme sa nad druhých.
Pýcha je asi najhoršou neresťou, s ktorou musíme bojovať. Bráni
nám akceptovať a rešpektovať druhých, normálne s nimi spolupracovať, prijímať spätné väzby, učiť sa nové veci a zlepšovať sa. Nie
nadarmo sa hovorí, že pýcha predchádza pád. Veru – pýcha je príčina
väčšiny pádov a väzenie alebo krach je pre mnohých pyšných tým
najlepším sanatóriom.
Evagrius Ponticus nám predstavil 8 nerestí, v ktorých sa nachádza 6 zo 7 hlavných hriechov. Nie je tam závisť – choroba nášho
národa, ktorú budeme musieť začať radikálne liečiť.
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Obr. 10. Ktoré schody nás k úspechu približujú a vzďaľujú nás od neho?

? Otázky
Ak má môj sused niečo, čo mu závidím, čo musím urobiť preto ja,
aby som to dosiahol? Naozaj to potrebujem? Ak áno, koľko námahy
musel na to vynaložiť môj sused? Povedali sme už niekedy nášmu
susedovi, že ho obdivujeme za jeho trpezlivosť, pracovitosť a talent,
ktorý má? Stále premýšľame o tom, ako mu otráviť kozu? Uvedomujeme si, že závisť nás brzdí a dopredu nás posúva spolupráca?

V póze tokania pôsobí hlucháň hôrny navonok neuveriteľne pyšným dojmom. Je to
však len vonkajší „optický klam“, ktorý zvádza pozorovateľa hluchánieho kohúta, tancujúceho v rytme tanga na zamachnatenom pni, ovrúbenom čučoriedkovými kríčkami,
zôkol-vôkol obkoleseného zainteresovane sa prizerajúcimi potenciálnymi snúbenicami, postávajúcimi v prikrčených pózach, dávajúc tak dostatočne zreteľne najavo ochotu k sobášu, k mylnému úsudku. Tento vtáčí pamätník doby ľadovej, žijúci v poslušnej
vôli Božej po väčšinu roka skromne a skryto v odľahlých zátišiach prastarých jedľových
a smrekových lesov, kde zvádza každodenný ťažký zápas o prežitie, touto pánskou
neresťou vonkoncom netrpí. Tento hriešny manier nie je vlastný totiž žiadnemu živočíšnemu druhu tohto pozemského sveta – s výnimkou človeka múdreho, ktorý ho od
svojho zvodcu diabla dobre odkukal a postupne si ho aj dokonale osvojil, čo je nielen
na veľkú škodu pre jeho život v časnosti, ale o to väčšou príťažou pre nádejný pobyt
jeho duše vo večnej blízkosti Boha v NEBI...

* Odporučenie
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Ujasnite si svoje vzťahy a neresti a pripravte si konkrétne kroky,
v čom sa chcete zlepšiť. Dajte si konkrétny cieľ, činnosti, ktoré vás
k nemu privedú a termín, kedy ho chcete dosiahnuť.
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sledujúce hodnoty: striedmosť, mlčanlivosť, poriadok, odhodlanosť,
šetrnosť, usilovnosť, úprimnosť, spravodlivosť, umiernenosť, čistotu, pokoj, zdržanlivosť a pokoru.

Boh dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť. Tí však, čo dúfajú
v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú,
budú putovať a neomdlejú • Kniha Proroka Izaiáša 40, 29 – 31.

Anselm Grün vo svojich knihách a prednáškach zase hovorí o siedmich hodnotách, ktoré sú dôležité pre našu prácu a život:
• Spravodlivosť – k sebe a k ľuďom okolo.
• Statočnosť – neotrasiteľnosť v hodnotách, ktoré človek považuje
za správne, odvaha postaviť sa na odpor, prijímať rany a kritiku,
schopnosť vysporiadať sa s bezmocnosťou a nepríjemnosťami.
• Striedmosť – správne hospodárenie s časom, správna miera
v čerpaní zdrojov, správne rozlišovanie – umenie podporovať silných aj slabých.
• Rozvaha a múdrosť – cit pre správnu vec v správnom čase,
obozretnosť, prezieravosť.
• Viera – schopnosť hľadať v každom človeku dobré stránky a prebúdzať ich.
• Nádej – dôvera v lepšiu budúcnosť, zásadná hodnota pre vedenie
druhých ľudí.
• Láska – dobré zaobchádzanie so spolupracovníkmi, vzťahy, dôvera, základný zdroj sily, kreativity a motivácie.
Ľudia obyčajne vedia, čo im prospieva (zdravé jedlo, pohyb, pozitívne myšlienky a vzťahy, modlitba), ale často sa venujú úplne iným
veciam, ktoré ich skôr oslabia, ako posilnia. Problém teda nie je
v tom, že by sme nevedeli, čo je pre nás dobré a čo zlé, ale nemáme
vôľu a disciplínu venovať sa tomu, čo nás posilní. Je ľahšie ležať na
pohovke a pozerať televízor, ako ísť behať alebo cvičiť. Niekedy je
ľahšie zabávať sa s kamarátmi, ako sa modliť v chráme, je ľahšie povaľovať sa, ako tvrdo pracovať, prejedať sa, ako mať pôst. Zlozvyky
a zlé veci sa v našich životoch zakorenia ľahšie, ako sa budujú návyky
a cnosti.
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Kedysi dávno dostal gazda výživné jedlo ako prvý, aby mal silu pra-
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covať na poli a uživiť svoju rodinu. Na to, aby sme kráčali po ceste
a realizovali svoje plány, potrebujeme silu a energiu. Tak ako gazda
musíme obnovovať sily, piť, jesť, oddychovať a spať. Okrem fyzickej
sily však potrebujeme aj silu na prekonávanie svojich nerestí, prehier,
pádov, rán osudu a prekážok na ceste.
Jeden z mojich učiteľov, benediktín P. Anselm Grün, OSB, rozlišuje čistý a zakalený prameň, z ktorých sa môžeme napiť. Ten prvý,
mohli by sme hovoriť aj o Prameni Ducha Svätého, nám dáva nevyčerpateľnú silu, na uskutočnenie našich plánov, pokiaľ sú skutočne
čisté a v súlade s Božími princípmi. Ten druhý, zakalený prameň,
nás neposilní, prichádza vyčerpanie, únava, niekedy frustrácia alebo
vyhorenie.
Anselm Grün zdôrazňuje hodnoty v našom konaní a práci. Hovorí o nich toto: „Bez pevných hodnôt v pracovníkoch a v podnikovej
kultúre nemôžu vzniknúť iné trvalé hodnoty. V desiatkach percent
by sme mohli v podnikoch zvýšiť výkon, ak by sme v nich rešpektovali základne hodnoty, rešpektovali ľudí, ich osobnosť a názor, konali
férovo a s láskou.“
Známy učiteľ princípov líderstva Stephen Covey napísal: „Do
akej miery ľudia uznávajú také základné princípy, ako sú poctivosť,
spravodlivosť, súdnosť, čestnosť, úprimnosť a dôvera, a budú podľa
nich harmonicky žiť, do takej miery budú na ceste k prežitiu a stabilite. Vzdialenie sa týmto princípom znamená rozpad a deštrukciu.“
Hodnoty označovali Gréci slovom „arete“, čo znamená zdatnosť
a sila. Latinský ekvivalent „virtutes“ znamená zdroj sily aj anglické slovo „value“ vychádza z latinského „valere“ – byť silný a zdravý.
Benjamin Franklin si napríklad pre svoj vlastný život definoval na-

Ako ľudské bytosti by sme sa mali rozvíjať v štyroch oblastiach:
• Naše telo, fyzická oblasť. Pre dlhý a zdravý život musí človek obnovovať svoje sily, dodržiavať životosprávu, športovať. Podobne
aj firma musí trénovať ľudí a obnovovať svoje sily.
• Naše vzťahy, citová oblasť. Mať rád. Láska, cit, emócie, budovanie vzťahov, dôvery a potreby niekam patriť. Vzťahy sú vo firme to, na čom stojí kultúra, spolupráca, produktivita, motivácia
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a radosť z práce – tu sa buduje rozdiel medzi dobrou a zlou firmou.
• Učenie, intelektuálna oblasť. Zlepšovanie, rozvoj svojich znalostí a schopností, zbieranie skúseností a objavovanie múdrosti.
• Zanechanie odkazu, duchovná oblasť. Naše poslanie, povolanie, zmysel toho, čo robíme. Stopa, ktorú chceme po sebe na
tomto svete zanechať, náš príspevok tomuto svetu. Boží plán
v našom živote, ktorý odhaľujeme a pokúšame sa naplniť.
Keď hovoríme o hodnotách, z ktorých vzniká skutočné bohatstvo, tak by sme si mohli pripomenúť, že celá Európa, jej ekonomický
rozvoj a kultúra majú svoje začiatky v kláštoroch. Ak sa pozrieme
na model vedenia sv. Benedikta, môžeme vidieť krásnu súhru duchovného života a práce (ora et labora), ale aj harmóniu podnikania,
úspornosti v spotrebe a vo vzťahu k prírode. Cieľom tohto podnikania nie je maximalizácia zisku, ale starostlivé zaobchádzanie s vecami
a ľuďmi s cieľom budovania Božieho chrámu, v ktorom nájdu šťastie,
spokojnosť a mier všetci bratia a sestry. Pri posudzovaní schopností
hospodára kláštora sa neskúma, čo vie, aké metódy vedenia ľudí ovláda, ale aký je vo vnútri, aké má vlastnosti, charakter, ľudskú zrelosť,
pokoru, skromnosť, pokoj, spravodlivosť a otcovský prístup.
V druhej kapitole Benediktovej reguly sa hovorí, že opát sa má
starať o poriadok. Tento poriadok sa týka spoločenstva, ale aj materiálnej štruktúry kláštora. Vonkajší poriadok a vnútorný poriadok spolu súvisia. O hospodárovi kláštora sa hovorí: „Ako hospodár kláštora nech je zo spoločenstva vyvolený jeden brat zrelého
charakteru a triezvy. Nech nie je nemierny v jedení, povýšenecký,
búrlivý, precitlivený, nespôsobný a rozhadzovačný.“ Ďalej sa hovorí o tom, že má konať múdro a s pokorou.

Sila slabosti
Zdá sa mi, že svet okolo nás vyznáva silu. Silné firmy kupujú slabšie, arogantní boháči a mafiáni sa vysmievajú chudobným a slabým,
v médiách dominujú politici, ktorí najskôr hlasno kričia, a keď
vznikne problém, tak sa zbabelo skryjú. Tvária sa, že sú silní a pritom sú slabosi. Mnohí z nás sa v mladosti vystatovali svojou fyzickou
alebo intelektuálnou silou. S odstupom času človek pochopí, aká

Semienko jarabiny vtáčej je svojou nepatrnou veľkosťou oproti obrovitánskemu skalnému balvanu doslova trpaslíkom. Stvoriteľ však do neho naakumuloval priam nadprirodzenú energiu, ktorá dokáže poľahky roztrieštiť i zdanlivo nepoddajný kameň...
Podobne každého jedného z nás dobrotivý a prezieravý Boh obdaril jedinečným duchovným talentom a fyzickými zručnosťami, hodnoty ktorých nemožno vyjadriť a vyčísliť pomocou nijakých pozemských veličín. Prostredníctvom nich dokážeme pretvárať
svet okolo nás, meniť jeho formu a obsah k lepšiemu, krajšiemu a dokonalejšiemu,
konvergujúc tak postupne k nadpozemskému životu v nebeskom raji...

to bola slabosť. Koľkokrát sme precenili svoju fyzickú silu a prišlo
zranenie alebo choroba. Preceňovanie intelektu má ešte horšie následky – neschopnosť prijímať nové poznatky, počúvať a učiť sa od
druhých ľudí, nekritické myslenie a sebastredné správanie. Človek,
ktorý si o sebe myslí, aký je vzdelaný a inteligentný, nakoniec vyzerá
ako hlupák a rozpráva ako chrobák Truhlík z rozprávky.
V slabosti je sila. Nedávno rozprával jeden kňaz príhodu o tom,
ako sa mu nedarilo pripraviť si dobrú kázeň na prvé sväté prijímanie. Nešlo mu to ani večer, ani ráno a tak použil osvedčenú kázeň
„búrka na mori”, ktorú už v mestečku všetci poznali. „Hanbil som sa,
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najradšej by som sa bol pre svoju slabosť pod zem prepadol,” hovorí
kňaz. Keď odchádzal z kostola, skrížil mu autom cestu neznámy muž.
„Vaša kázeň bola pre mňa, pán farár, ďakujem vám za ňu,” hovorí
neznámy muž. Ten človek sa dostal do ťažkej životnej situácie a kázeň mu možno zachránila život alebo pomohla nájsť ďalšiu cestu. „Aj
takto používa Pán našu slabosť vo svojich plánoch,” hovorí skúsený
kňaz a usmieva sa. Spomínam si, keď sa moja Lucka učila na maturity a ešte večer si poctivo opakovala otázky. „Choď už spať,” hovorím
jej. „Kňazi hovoria, že Duch svätý to nejako zariadi, keď uvidí tvoju
usilovnosť.” V tej chvíli sa ozval môj syn a povedal: „Otec ti dobre hovorí, ja som vyštudoval celé gymnázium s Duchom svätým.” Poznáte
to? Pripravujete sa na skúšku alebo verejné vystúpenie, opakujete si
myšlienky, máte trému s strašne chcete, aby to všetko dobre dopadlo.
Snaha o perfektný výkon a spokojnosť všetkých účastníkov vás zväzuje, trápite sa a výsledok nestojí za nič. A potom si poviete – nie som dokonalý a všetci nemusia byť spokojní, stačí keď do toho dám zo srdca
to najlepšie, čo viem, keď sa otvorím a budem úprimný. Odrazu príde
úľava a akoby vám niekto našepkával slová, čo máte povedať. Aj Saul
sa opájal svojou mocou, až kým bezmocne nepadol na zem a prišiel
o zrak. A neskôr nám, už ako Svätý Pavol, napísal tento odkaz: „Čo je
svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných” (1 Kor 1, 27).
Keď sme pri sile a sebavedomie nám hovorí, že všetko zvládneme
sami, často zakopneme. Keď sme bezmocní, tak sa k nám vystrie neviditeľná ruka, ktorá nás dvíha a dáva nám silu. Len sebavedomie musí
ustúpiť prijatiu vlastnej bezmocnosti a pomoci, ktorá prichádza.
Anselm Grün k tomu píše: „Ľudský život je paradox. Človek musí
bojovať a v tomto boji sa snaží prekonávať svoje slabosti. Pritom však
získa skúsenosť, že vlastnými silami sa nikdy nestane pánom seba samého, že v sebe nie je schopný napĺňať dobro. Je celkom odkázaný na
Božiu milosť a pomoc, a predsa musí nasadiť všetky svoje sily a ďalej
bojovať. Až potom, čo už využil všetky svoje možnosti a všetko, čo bolo
v jeho silách, smie pokorne priznať porážku a uznať, že to, čo je v živote najdôležitejšie, si nemôže vydobyť, ale môže to iba prijať. A tak
človek dospieva k pokore jedine bojom, avšak vybojovať si ju nemôže
– pokora znamená priznať si, že vo svojom boji neuspel.”
A tak nezúfajme nad našou slabosťou. Keď nevládzeme, nevieme
ako ďalej, alebo cítime, že sme v koncoch, spomeňme si na slová:
„Do Tvojich rúk svoj život vkladám.”

Prekážky ukazujú cestu
To, čo malo ten alebo onen čin prekaziť, sa stáva činu nápomocným.
Čo stojí v ceste, je jej súčasťou • Marcus Aurelius

Žijeme vo svete, kde stačí stlačiť tlačidlo na tablete a prinesú nám domov jedlo, teplá aj studená voda nám tečie z kohútikov na rôznych
miestach v dome, kúri sa nám, mnohé veci ovládame na diaľku cez
mobilný telefón, v on line režime môžeme sledovať všetky dôležité udalosti vo svete. Keď som bol malý, moji starí rodičia si museli
uvariť nielen jedlo, ale aj vyprodukovať suroviny na jeho prípravu –
mäso, mlieko, maslo, kapustu alebo zemiaky. Vodu sme si nosili vo
vedrách zo studne, kúrili sme v peci a čítali časopis Svet socializmu.
V jeho strede bola dvojstrana s krasokorčuliarkou Hanou Maškovou
alebo Miss ČSSR Alžbetou Štrkulovou. Starý otec si ich vystrihol
a nalepil do latríny ako ozdoby. Nebolo to až tak dávno – v tom čase
nám Rusi pripravovali svoju bratskú pomoc.
Porovnajme tieto dva svety. Dnešný, plný komfortu, a ten minulý,
postavený na ťažkej práci. A predstavme si situáciu, že na niekoľko
dní alebo týždňov vypadne elektrina. V dnešnom svete budeme mrznúť, nebudeme schopní uvariť vodu, všetky služby a ovládače nám
prestanú fungovať, nevyberieme si ani peniaze z bankomatu, telefón
sa nám vybije. Zjeme zásoby z chladničky a nebudeme si mať kde kúpiť ďalšie potraviny, lebo v obchodoch skolabujú zásobovanie, sklady,
počítačové systémy, registračné pokladnice a ďalšie zložité systémy.
Nehovorím o kolapse v nemocniciach, v doprave alebo v podnikoch.
Vo svete starých rodičov sa zapálila sviečka alebo petrolejka a všetko
fungovalo normálne ďalej. V niektorých častiach sveta by si výpadok
elektriny ani nevšimli.
Že sa to nemôže stať? Nassim Taleb píše o Čiernych labutiach
– udalostiach, ktoré sa nedajú predpovedať, lebo sa vymykajú obvyklým skúsenostiam a očakávaniam a majú nedozerné následky
(negatívne alebo pozitívne). Celá história ľudstva je pretkaná Čiernymi labuťami. Nassim Taleb však hovorí aj o krehkosti a jej opaku.
Schválne – čo je opak krehkosti? Odolnosť? Robustnosť? Stabilita?
Pevnosť? Pružnosť? To všetko sú vlastnosti, ktoré zabezpečia, že sa
systém po rôznych otrasoch a šokoch vráti do pôvodného stavu.
Opakom krehkosti však je antikrehkosť, ktorá zaistí, že sa systém
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otrasmi, nepohodou, problémami, šokmi alebo krízami zlepšuje,
rozvíja, posúva ďalej. Pozrime napríklad na dieťa, ktorému dajú rodičia „všetko”, a dieťa, ktoré si musí veci zaslúžiť. Stačí si predstaviť
priemerné dnešné dieťa s rodičmi v supermarkete a dieťa, v období
pred 50 rokmi napríklad na Lutišiach, U Nogov alebo U Koštúrov,
alebo v normálnej slovenskej dedine. To prvé možno ani nevidelo
motyku, to druhé si muselo zemiaky nakopať. Ktoré z týchto detí
je „krehké” a „antikrehké”? Ktoré by prežilo pri výpadku elektrickej
energie alebo zásobovania?
Nepíšem to preto, aby som sentimentálne spomínal na svet môjho detstva alebo strašil tým, že nás ovládnu teroristi. Som však presvedčený, že sa musíme viac pripravovať na to, ako byť menej závislí
od centrálnych systémov. Predpovedať budúcnosť je nezmysel, dôležitejšie je pripraviť sa na ňu. Budeme v nej riešiť stále viac problémov,
ktoré nie sú opísané v knihách a prípadových štúdiách, lebo sa ešte
nikdy nestali. Premýšľajme nad tým, ako rozvíjať našu vlastnú antikrehkosť – začať môžeme s fyzickou námahou, cvičením svojho myslenia a konania na nové, neočakávané situácie, hľadaním potešenia
v zmenách, ktoré nám život prináša a v nachádzaní zmyslu v trápení,
ktoré nás posilní.
Občas nás zastavia prekážky a niekedy sa kvôli nim ani nevydáme
na cestu. Niekedy máme strach, inokedy sme jednoducho pohodlní
alebo leniví. Vystríhame druhých pred tým, čo všetko sa im môže
prihodiť na ceste, namiesto toho, aby sme im dali šancu prekonať
odpor, prekážky, skúšky a získať tak pocit víťazstva nad sebou, nové skúsenosti a schopnosti. Nehovorím o adrenalínových zábavkách
z roztopaše, nezmyselnom riskovaní života. Mám na mysli to, čo ľudí
vždy viedlo dopredu a posilňovalo – prekonávanie prekážok. Stretávam dve skupiny ľudí. V jednej sú ľudia plní vzrušenia a odhodlania, tešia sa, keď pred nich život postavil prekážku a pripomínajú
nadšeného horolezca pod vysokou horou. V tej druhej skupine sú
ustráchaní ľudia, predstavujúci si všetky nástrahy a nebezpečenstvá, ktoré ich na ceste môžu postretnúť. Zvažujú riziko a správnosť prvého kroku a neuvedomujú si, že prvý krok nemôže byť nesprávny. Je prvý a môžeme sa z neho vrátiť späť, prípadne vykročiť
iným smerom. Bez prvého kroku však nebude krok druhý ani tretí.
A ani skúsenosti, ktoré cesta prináša. Kedysi napríklad ľudia z marketingu a obchodu robili rozsiahle analýzy o tom, čo chce zákazník,

Potôčik tečúci skalnou tiesňavou si nájde vždy schodnú cestičku – plazí sa úzkymi žľabmi, poskakuje po kamenných schodoch. Nezľakne sa však ani zdanlivo nezdolateľných
prekážok. Mohutné skalné balvany, ktoré mu stoja rovno v ceste, obteká v podobe
trblietajúcich sa perleťových vrkočov, prepletených navzájom striebristými stuhami...

potom pripravovali zadanie pre inovácie a vývoj. A nakoniec sa po dlhom čase a za veľa peňazí na trh uviedol „dokonalý“ produkt, ktorý
si nikto nekúpil. Dnes sa ide na trh s takzvaným minimálnym životaschopným produktom (MVP – minimum viable product), rýchlo
sa vyhodnotia spätné väzby zákazníkov a produkt sa takto v spolupráci so zákazníkmi upravuje do finálnej podoby. Spomínam si na
prelom osemdesiatych a deväťdesiatych rokov, keď sme v Stuttgarte
pracovali na simulačnom systéme SIMPLE++. Na trh sme uviedli
beta verziu a spolu so zákazníkmi sme ju opravovali a vyvíjali do
konečnej podoby, ktorá aj dnes patrí k lídrom na trhu (PlantSimulation).
Nesmejem sa z príliš ustráchaných a opatrných ľudí. Boli tak vychovaní, mnohí z nich sú veľmi vzdelaní a skúsení a vedia si oveľa
lepšie predstaviť všetky riziká ako tí, čo vedia málo a majú odvahu.
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Niektorí boli podvedení a boja sa, že ich niekto odkopíruje alebo
predbehne. A majú pravdu. Lenže predbehnú ich práve preto, že oni
sami sú príliš pomalí alebo neschopní akcie. Medzi dizajnérmi stretávam zasa ľudí, ktorí chcú prísť s dokonalým riešením. Aj niekedy
prídu, ale neskoro.
Všimnite si, ako sa vonkajšia prekážka postupne premieňa na
vnútorný blok, strach, obavu z chyby a zlyhania, paralýzu. Do cieľa
napokon prídu tí, ktorí vykročili. A tí druhí spomínajú, čo všetko
mohli urobiť, keby to urobili...
Prekážky pred nami nestoja preto, aby nás zastavili, ale aby nám
ukazovali správnu cestu. Tak ako lyžiarovi pri slalome alebo bežcovi
v ťažkom teréne.
Mediálny expert Ryan Holiday vo svojej knihe Prekážka ako výzva
parafrázuje slová rímskeho cisára Marka Aurelia takto: „Vnímajme
veci také, aké sú. Robme, čo môžeme. Vydržme a znášajme, čo musíme. Čo nám stálo v ceste, stane sa jej súčasťou. Čo nám bránilo
v činnosti, ju podporí. Prekážka ukazuje cestu.“
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Zároveň definuje postup prekonávania prekážok v troch krokoch:
1. Vnímanie – sebaovládanie, pokojný a objektívny pohľad na
problém z rôznych perspektív a jeho správne pochopenie, vnímanie prítomného okamihu a zameranie sa na to, čo môžeme
ovládnuť. Týmto postupom meníme prekážku na príležitosť.
2. Konanie – akcia, energia, odhodlanie, dôvtip, znalosti, pragmatická a premyslená stratégia konania.
3. Vôľa – pripravenosť na zlé veci v živote, vytrvalosť, trpezlivosť,
prijatie osudu a toho, čo nás presahuje.
Ryan Holiday opisuje stratégiu úspešného trénera futbalového
tímu: „Nemyslite na výhru v oblastnej lige. Nemyslite na víťazstvo
v národnej lige. Myslite na to, čo musíte urobiť pri tomto tréningu,
v tomto zápase, v tomto okamihu. To je náš postup. Premýšľajte
o tom, čo s našou víziou môžeme urobiť dnes. Tento postup nám
hovorí o tom, že treba premýšľať nad jednotlivými krokmi svojho
postupu k cieľu, jednoducho robiť to, čo potrebujeme robiť práve
teraz. A robiť to najlepšie, ako vieme. Až potom prejsť k ďalšiemu
kroku. Zamerať sa na postup a jeho kroky, nie na celkové víťazstvo.
Koncentrovať sa na to, čo robíme, robiť to perfektne, dokončovať
veci – to je cesta k víťazstvu.

„Všetky fordy sú úplne rovnaké – na rozdiel od ľudí. Každý nový život
je novým javom pod slnkom. Nikdy nič rovnaké pred ním nebolo a nikdy
nebude. Každý mladý človek by si toho mal byť vedomý. Mal by sa usilovať
objaviť v sebe tú jedinečnú iskru, ktorou sa odlišuje od iných ľudí, a fúkať
do nej zo všetkých síl, aby sa rozhorela. Spoločnosť a školy ju v ňom možno
budú chcieť udusiť, pretože ich snahou je sformovať nás všetkých narovnako.
Ja však hovorím: nenechajte tú iskru zhasnúť – tá jediná z vás môže niečo
urobiť“. Henry Ford
Ja k tomu dodávam: Spoločnosť nás možno núti, aby sme boli každý deň produktívni, rástli a zarábali peniaze, musíme sa však
vedieť aj zastaviť, nahradiť rutiny a „najlepšie“ praktiky novými riešeniami, ktoré sa mnohým budú zdať príliš odvážne, riskantné a nebudú hneď správne fungovať. Nenechajme si zobrať svoje nápady
a sny, trpezlivo ich obrusujme zo všetkých strán – prekážky v našom
živote nie sú na to, aby nás zastavili, ale aby nás viedli.

? Otázky
Cítite sa niekedy rýchlo vyčerpaní a máte pocit, že ste nič poriadne
neurobili? Už ste našli príčinu tohto stavu? Bol to zakalený prameň?
A máte aj opačnú skúsenosť, keď vás samotná činnosť posilňuje, poháňa ďalej a vy necítite únavu? Ako obnovujete svoje sily? Máte miesta, kde viete načerpať energiu? Navštevujete ich pravidelne? Stáva sa
vám, že nemáte na seba čas? A umývate sa pravidelne? Ak áno, tak
prečo nerobíte pravidelne aj ostatné dôležité veci vo vašom živote?
Striedate pravidelne prácu a odpočinok, fyzickú a duševnú činnosť?
Darí sa vám vniesť do života zdravý rytmus a vyváženie? Čo ste sa
nové naučili v poslednom období a čo máte v pláne? Čo vkladáte do
dôležitých vzťahov s ľuďmi vo vašom živote? Ako ste na tom fyzicky?
A čo vám hovorí vaše vnútro? Už viete, aký odkaz chcete na tomto
svete zanechať?
* Odporučenie
Naplánujte si ostrenie píly – čas a konkrétne činnosti, ktoré budú
viesť k vášmu posilneniu v duchovnej, fyzickej, intelektuálnej a vzťahovej oblasti.
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Zaoberať sa majetkom viac než hocičím iným bráni človeku žiť slobodne
a ušľachtilo • Betrand Russell

pri reálnom boji dokázali vojaci rýchlo orientovať a konať. Veľmi
pokojne, racionálne a s odstupom sa musia v extrémnych situáciách
správať aj piloti, záchranári alebo hasiči. A sú na to trénovaní. Zúfalstvo, strach, beznádej a bezmocnosť nás niekedy prepadnú v ťažkých
chvíľach a „zmagnetizujú“ náš kompas. Berú nám schopnosť vnímať
to podstatné, správne sa rozhodovať, konať. Sedeli sme raz podnikatelia a mnísi v benediktínskom kláštore a prežívali sme spolu krásny
rytmus ich života. Diskutovali sme o princípoch mníšskeho života
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Tak ako môžeme načerpať silu z dobrých prameňov, často stráca-
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me energiu a čas. Premýšľate niekedy nad tým, čo nám berie našu
energiu a čas? Predovšetkým si ich berieme sami – tým, že nevieme
rozlišovať dôležité a nedôležité veci, tým, že nevieme povedať nie
a necháme sa oberať o čas. Trápime sa strachom, negatívnymi emóciami, hádkami, konfliktmi, zbytočným súperením, deštruktívnou
kritikou, nepokojom a nesústredením, so zbytočným porovnávaním
sa s druhými, vlastnými komplexmi a ranami, ktoré sú v nás, našimi
výbuchmi zlosti, agresivity a neschopnosti odpustiť. To všetko sú
oblasti, kde sami seba pripravujeme o tvorivú energiu a produktívny
čas.
Poznáte princíp 90/10? Hovorí o tom, že 90 % vecí v našom živote
máme pod kontrolou (a nesieme za ne zodpovednosť) a iba 10 % udalostí prebieha nezávisle od nás. Nemáme napríklad vplyv na červené
svetlo na križovatke, ale máme možnosť zabrzdiť naše auto. Nemáme vplyv na počasie, ale na naše oblečenie a aktivity. Ak mi niekto
povie, že som idiot, tak mám na výber viaceré reakcie – v hneve mu
môžem jednu vraziť, poviem mu, že on je ešte väčší, alebo mu budem
vysvetľovať a dokazovať, že nemá pravdu. Nemusím však povedať nič
a môžem premýšľať nad tým, prečo si to o mne myslí. Táto reakcia
môže byť v danej chvíli najlepšia – nevznikne konflikt a ja môžem
pracovať na sebe so spätnou väzbou, ktorú som dostal. Nie udalosť,
ktorá nastala, ale naša reakcia na ňu je dôležitá. Niekedy vzniknú neočakávané situácie a niektorí ľudia s emóciami a panikou nepomôžu
riešeniu, ale veci ešte zhoršia. Videl som kedysi film o výcviku amerických vojakov námornej pechoty. Tréning bol plný kriku a stresu,
ale v poveloch veliteľov neboli urážky, vulgarizmy alebo nezmysly.
Všetko bolo premyslené a racionálne tak, aby sa v podobnom chaose

Slnko zastierajú občas na nebesiach oblaky, ktoré uberajú z jeho svetelnej a tepelnej
energie, tak prepotrebnej pre existenciu života na Zemi... Podobnú paralelu nachádzame v našom ľudskom živote. Najrozmanitejšie naše prehrešky, ako aj svetské prekážky
nám bránia v čerpaní nenahraditeľnej životodarnej energie od nášho Stvoriteľa, ktorej
plynulý a dostatočný prísun podmieňuje nielen pokojné jestvovanie tu v časnosti, ale
následne potom zaručuje aj prebývanie v Jeho večnej prítomnosti...
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podľa sv. Benedikta a ich prenesení do podnikania a života. Hovorili
sme o tom, že každá činnosť, ktorú robíme, je prospešná pre našu
dušu, ak sa vykonáva v súlade s Božou vôľou. Mnísi zdôrazňujú koncentráciu a schopnosť dať do činností, ktoré práve robíme, všetku
energiu a robiť ich s láskou ako službu blížnemu. Vnímame služby
pre našich zákazníkov ako služby našim blížnym?
Píšem vám o veciach, ktoré niekedy sám nezvládam. Áno, aj ja reagujem niekedy rýchlo a nepremyslene a spôsobujem zbytočné problémy, aj ja sa nechám vťahovať do vecí, na ktoré nemám vplyv, aj ja
niekedy podlieham negatívnym myšlienkam a obavám. V takýchto
situáciách si niekedy poviem modlitbu, ktorú som sa naučil v kláštore: „Pane, príď mi na pomoc, ponáhľaj sa mi pomáhať.“
Na mníchoch sa mi napríklad páči, že majú svojho opáta, ale
v dôležitých veciach prijímajú kolektívne rozhodnutia. Vypočujú si
návrhy, diskutujú k nim a rozhodnutie neprijímajú okamžite. Nechajú si to uležať v hlave, modlia sa, premýšľajú, získajú odstup, vyspia sa na to. A potom príjmu rozhodnutie.
O čas a energiu sa teda pripravujeme sami – svojimi nesprávnymi
reakciami a postojmi. Ak nedokážeme napočítať do desať a okamžite emotívne reagujeme na nepríjemné situácie, tak možno zbytočne
spôsobujeme konflikty. Ak nosíme v sebe negatívne myšlienky, podozrievame druhých ľudí z úkladov proti nám, nedokážeme odpustiť
tým, čo nás zranili, nevieme prijať nepríjemné veci, ktoré nám osud
priniesol, máme v sebe málo lásky a zmierenia, tak oslabujeme sami
seba. Sú ľudia, ktorí chcú byť slušní a nevedia povedať nie. Stávajú
sa tak často obeťami zlodejov času, sú využívaní a zneužívaní. Staré
múdrosti hovoria o takýchto ľuďoch – „za dobrotu na žobrotu“. Nehovorím o tom, že by sme mali byť arogantní, bezcitní a nepomáhať
druhým. Ak však poviete áno na niečo, čo neviete alebo nemôžete
splniť, tak ste v danom okamihu možno „slušní“, ale nakoniec sa
aj tak ukáže, že ste nesplnili svoj sľub. Zlodeji času vám posielajú
zbytočné maily, telefonujú, otvárajú dvere do vašej kancelárie, keď
sa potrebujete najviac sústrediť, pýtajú sa vás na veci, ktoré ste im
už viackrát povedali, dávajú vám robiť svoju prácu s vetou: „Mne to
nejde a ty si taký šikovný.“ Zaťažujú vás negatívnymi myšlienkami
a svojimi vlastnými „problémami“, ktoré problémami ani nie sú. Berú energiu, sú ako upíry.

Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete.
Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú:
nepracujú, nepradú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený
tak ako jediná z nich...Lk 12, 22-31.

Strach
Priateľ mi hovorí, že má strach – bojí sa, že ho niekto prepadne,
okradne, podvedie, má obavy o zdravie ľudí, ktorých má rád, trápia
ho katastrofy, ktoré každý deň prinášajú médiá. Už prestal sledovať
televíziu, obmedzil internet, ale strach neprechádza. Strašia politici,
novinári aj rôzni intelektuáli a vzdelanci, so svojimi teóriami. Na internete nedávno propagovali televíznu reality show týmito slovami:
Sex, bitky, nahota aj pokus o znásilnenie! Tak toto majú byť zážitky,
ktoré majú ľudí pritiahnuť večer k televíznej obrazovke? Aký človek
vymyslel názov tohto článku? V tom istom týždni si novinári, podávajú kňaza, ktorý urobí každý deň pre tento svet oveľa viac ako celé
ich redakcie za rok, len preto, že neodpovedal na ich otázky tak, ako
to chceli počuť. A možnože odpovedal práve tak, ako chceli a mohla
sa tak rozprúdiť plánovaná diskusia.
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Tento svet má však aj iné problémy, ako to, o čom debatujú pri
poháriku novinári v bratislavských baroch. Tak ako raz napísal novinár Lukáš Krivošík – homosexualita nie je os, okolo ktorej sa má
točiť zemeguľa. Mnohé články dnes nemusia mať ani obsah, dôležité
sú správne nadpisy. Práve pri písaní tohto textu som vybral niektoré slová z titulkov aktuálnych webových stránok – šokujúci, drsný,
brutálny, dráždivý, zvrátený, hororový, krutý, smrteľný, mŕtvy. Našli ste v týchto slovách niečo, čo by malo znížiť naše obavy alebo
strach a zvýšiť pozitívnu energiu? Nie? Rakúsky psychiater Viktor
Frankl hovoril o storočí strachu a úzkosti ako o chorobe západného
sveta.
Predstavme si, že by sme náš strach a obavy nahradili vierou
a nádejou, našu nenávisť láskou a odpustením, hnev pokojom a zlo
dobrom. Aké krásne by boli naše dni, keď by sme sa nebáli toho,
čo zlé nám zasa prinesie ďalší deň, ale – naopak – tešili by sme sa
naň, nebáli by sme sa choroby, zlého alebo smrti, ale verili by sme,
že sme dar života dostali ako súčasť plánu Toho, od koho pochádza
život. Neistoty, pochybnosti, všetky hrôzy a strach, ktoré nás prenasledujú, by sme nahradili pokojom a istotou, že náš život je večný
a napriek všetkým nástrahám taký bezpečný, ako je bezpečné malé
dieťatko v náručí starostlivého otca. Vidím ľudí v podnikoch, ako sa
boja zmeny, s akým strachom niekedy očakávajú nového šéfa. Mnohí
sa boja o zdravie, vzťahy, svojich blízkych, budúcnosť, majú strach
zo zosmiešnenia, zlyhania alebo samoty. Ako môžeme žiť, ak máme
strach zo života aj z Boha?
V Evanjeliu podľa Lukáša sa píše: „Preto vám hovorím: Nebuďte
ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď
život je viac ako jedlo a telo viac ako odev“ (Lk 12, 22 – 24). Veru, náš
Otec vie, čo potrebujeme, lepšie ako my. Tak kde je naša viera?! Budúcnosť našich rodín záleží na nás a nie na nejakých dúhových tanečníkoch, podobne ako naše firmy a životy neničia naši konkurenti
a nepriatelia, ale naša vlastná neschopnosť podporovaná strachom.
Zdrojom strachu sú často aj negatívne informácie, ktoré necháme na seba pôsobiť, nedostatok sebadôvery a dôvery k blízkym okolo nás. Hlavným zdrojom nášho strachu je však slabá viera. Vladimír
Šatura, SJ, napísal: “Kto miluje a je milovaný, pre toho láska nie je
problém. Ten bude sotva pociťovať potrebu lámať si hlavu nad jej
podstatou, nad nebezpečenstvami, ktoré ju ohrozujú.”

Každý z nás občas prepadne strachu a hľadáme spôsob, ako ho
prekonať. Niekto si dá pohárik na guráž, iní hľadajú psychológov alebo psychiatrov. Pred vyše 2000 rokmi sa narodil jeden Učiteľ, ktorý
upokojoval svojich žiakov, Liečiteľ, ktorý dotykom uzdravoval a napokon zvíťazil aj nad smrťou. A ukázal nám, aká je cesta od strachu, obáv
a starostí k odvahe, nádeji a viere. Cena strachu je vysoká. V Biblii sa
preto často opakujú výzvy: Maj odvahu, dúfaj synu, vzchopte sa, nech
sa vám srdce nestrachuje, nebojte sa! Viete, koľkokrát sa v Svätom písme opakuje výzva, aby sme sa nebáli? Celkom 366 krát – na každý deň
v roku. Max Lucado k tomu píše: „Nakŕm svoje strachy a tvoja viera
bude hladovať, nakŕm svoju vieru a hladovať budú tvoje strachy.”

Kto nám berie čas?
Nedávno sme organizovali konferenciu, na ktorej sa zvykneme zastaviť, posilniť na duši a trochu nabiť sa novou energiou. Viacerí
ľudia mi oznamovali, že by radi prišli, ale nemôžu, lebo nemajú čas.
Niektorí prišli iba „na skok”. Dva dni sú vraj strašne veľa. Hovorím
o manažéroch a podnikateľoch, ktorí väčšinou nemajú nad sebou
ďalšieho šéfa, zamestnávajúci ichnezmyselnými vecami. V čom je teda problém, že toľko ľudí sa neustále ponáhľa a tvrdí, že nemajú čas?
Viem, je to ťažké, keď prichádza množstvo podnetov z okolia, na
ktoré musíme reagovať. Musíme? A aká je naša reakcia? Často radi
sľubujeme veci sebe alebo iným, pokiaľ máme na ich splnenie týždne
alebo mesiace. Keď sa termín blíži, nastupujú priority – niektoré veci
presúvame, iné rušíme, niektoré robíme len polovičato.
Aká je to sila, čo nás neustále poháňa do ďalších aktivít a neumožňuje nám zastaviť sa? Vonkajšie stimuly nás často oberajú
o schopnosť počúvať náš vnútorný hlas. Nájsť si správny a pomalý
čas (kairos) na spoznanie svojho vnútorného sveta je dôležitejšie ako
rýchly beh medzi udalosťami z okolia (rýchly čas, chronos). Vo svojom
vnútri objavím dobré návyky aj zlozvyky. Pre tie prvé sa môžeme
slobodne rozhodnúť a rozvíjať ich (pracovitosť, trpezlivosť, láskavosť), od zlozvykov a vášní sa môžeme oslobodiť (láska k peniazom,
lenivosť, pýcha, túžba po moci a sláve).
Niekedy mám pocit, že neustály tlak na ľudí, aby sa nezastavili
a nestíšili, je diabolský plán, ktorý robí z človeka závislého otroka,
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neschopného porozumieť sebe samému, rozlišovať veci, robiť správne rozhodnutia. Je veľa spôsobov zastavenia sa – meditácie, duchovné cvičenia a obnovy, modlitby, prechádzky a pobyty na tichých
miestach, kde môžeme byť chvíľu sami so sebou.
Môj priateľ Bernard Mišovič, SJ, raz hovoril o tom, aké je dôležité
zastavenie sa, ticho a načúvanie: „Ticho je nevyhnutnou podmienkou
na to, aby sme dokázali počuť. Starobylé mníšske tradície Východu
ako aj Západu svedčia o dôležitosti ticha. To platilo aj o samotnom
Ježišovi Kristovi, ako aj o sv. Pavlovi apoštolovi, či Františkovi z Asissi alebo aj Ignácovi Loyolskom. V dôležitých okamihoch ich života
sa utiahli do samoty. Ticho vynáša z nášho vnútra na povrch naše
starosti, motívy, záujmy. Samozrejme, ticho môže vyplaviť na povrch
aj naše obavy, zraňujúce skúsenosti, chaotické myšlienky či bremená, ktoré si nosíme z minulosti. Ich jednoduchým „zametením pod
koberec” by sme dosiahli možno zdanlivý pokoj, avšak s rizikom, že
nás budú negatívne ovplyvňovať aj naďalej.
Môžem sa pýtať: Čo zachytáva moju pozornosť? Čo ma nadchýna? Čo ochromuje moje rozmýšľanie? Čo mi zabraňuje urobiť krok
vpred? Čo mi bráni v úprimnom pohľade na realitu? Sú moje obavy
opodstatnené alebo nie? Čo ma motivuje? Dávam príliš veľa dôrazu
na názor iných ľudí? Po čom skutočne túžim?
Neustále sa náhliť, byť v strese a horúčkovito pracovať je vlastne najvyššia forma lenivosti – je to neschopnosť rozlišovať dôležité
a nedôležité veci v našom živote.
Čím skôr sa vymaníme z neustálej činnosti a náhlenia, tým skôr
dokážeme oddeliť dôležité veci od nedôležitých, dobré od zlého
a nájsť v sebe pokoj a energiu. Tak ako trpia ľudia chorobou závislosti od drog, trpia aj nemiernosťou, neustálou aktivitou a reagovaním
na vonkajšie podnety. Dobré pramene, z ktorých môžeme čerpať,
sú hlboko v našom vnútri. Zakalené pramene, ktoré nás niekedy
poháňajú k horúčkovitej aktivite, prichádzajú zvonka. Musíme sa
rozhodnúť, odkiaľ budeme čerpať silu pre naše rozhodnutia a život.
Myslím si, že v tichu a pokoji nachádzame naše povolanie od Boha
a v hluku, neustálom náhlení a nepretržitých aktivitách sme zamestnávaní diablom.

Pozemský život je plný Božích divov divúcich. My však akoby sme zabudli detsky žasnúť
nad obrázkom zvečňujúcim zrod dňa s nadprirodzene vytieňovaným farebným koloritom nebeskej klenby od ružového kotúča vychádzajúceho Slnka..., zachytávajúcim
na sklonku noci romantickú atmosféru, navodenú zlatistým svitom od zapadajúceho Mesiaca..., znázorňujúcim motýľa poletujúceho nad lúkou zakvitnutou pestrými
kvetinkami..., stvárňujúcim priam nebeskú symfóniou hry svetla a tieňa na prekrásne
modelovanej krajinnej scenérii...

Nepokojná myseľ
Niekedy si na internete otvorím diskusné fórum. Je takmer jedno,
o akú tému ide, ale v diskusii sa často objavuje veľké množstvo nespokojnosti, nenávisti a urážok. Anonymita umožňuje nadávať na
celý svet a aspoň na chvíľu dostať zo seba nepokoj a frustráciu, ktoré
nás trápia. Aj vo firmách sa ľudia často sťažujú – väčšinou na niekoho z iného oddelenia či na zlých pastierov, ktorí vedú našu krajinu alebo firmu. Nepokoj a trápenie sa nad zlým svetom okolo nás
nám pritom berie veľké množstvo energie. A nič sa nezlepšuje, práve
naopak. Máme pocit, že svet je stále horší, že naše úsilie vychádza
nazmar. Nepokoj nami lomcuje stále silnejšie.
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Máme v obci zlostnú pani, ktorá sa neustále háda so susedmi.
Jeden z nich už radšej predal dom a odsťahoval sa. Druhý sused, Michal, prišiel z dovolenky a suseda mu vyčítala, že kým bol preč, z jeho
záhrady k nej nechodili nijaké slimáky. Po návrate je zasa všetko po
starom a slimáky chodia znova. Michal jej hovorí: „To viete milá pani, ja si beriem slimáky so sebou aj do Bulharska na rekreáciu. Dva
týždne ste mali pokoj, ale už sme zase všetci doma.“
Koľko času a energie nám uberá každý deň naša nepokojná myseľ!? Koľko pokazených dní nášho života zapríčinila táto choroba,
ktorej príčina nie je v zlom svete okolo nás, ale v našom vlastnom
vnútri?! Prečo venujeme tak veľa pozornosti nedokonalým ľuďom
a okolitému svetu, keď my sami máme toľko nedostatkov?! Koľko
vecí sa potrebujeme ešte naučiť, koľko plánov a predsavzatí sa nám
nepodarilo dosiahnuť, koľko chýb má každý z nás?! Ako často svoje
vlastné neúspechy a zlyhania, nespokojnosť samých so sebou, liečime útokmi na svoje okolie?! Seneca hovorí o príčinách hnevu toto:
„Nikdy nebude šťastný ten, koho bude trápiť, že iný je šťastnejší.“
Nepokoj nás ženie a utekáme často sami pred sebou. Z jednej aktivity preskakujeme na druhú, cestujeme z miesta na miesto – a tieň
nepokoja nás sprevádza ako nepríjemný spoločník. A život je pritom
taký krásny bez ohľadu na to, čo robíme a kde sme.
Cestoval som po dlhšom čase vlakom. Krásny zážitok. Človek
môže čítať knižku, pozorovať ľudí a krajinu, počúvať mladé študentky, ktoré nútia učiť sa v škole rôzne zbytočnosti. Podobne si užívam niekoľkohodinovú cestu autom – počúvam audioknihy a premýšľam. Každý problém, ktorý riešim v podniku, je obohatením
– nová výzva, nová skúsenosť, noví ľudia. V sobotu svietilo slniečko
a s bratrancom Martinom sme od rána rúbali drevo. Na obed nám
ženy uvarili bryndzové halušky a upiekli rebarborový koláč. Môže
byť krajšia sobota?
Netrápme sa teda zbytočne nad tým, čo bolo a čo bude, ale tešme sa z toho, čo je. Aj mnohé dnešné trápenia sa nám s odstupom
času budú možno javiť ako posilnenie alebo poučenie. Je zbytočné
hnevať sa a klásť si otázky typu: „Prečo práve ja?“ Každý človek si
nesie svoje šťastie aj trápenie. Nesnažme sa premeniť druhých ľudí,
keď môžeme premeniť seba. Netrápme sa zbytočne, že chceme mať
viac, ako máme, byť niekde inde, ako práve sme alebo byť iný, ako
sme. Pokojná myseľ je kľúčom k šťastnému životu, ale aj k rozvíja-

Na smrť unavený kuvičok vrabčí, ukladajúci sa k zaslúženému odpočinku na sklonku
májovej noci, prebdenej sústredeným lovením koristi pre mláďatá, odovzdávajúci sa
pokorne do opatery svojho Stvoriteľa, plne mu vo všetkom dôverujúc a spoliehajúc
sa výhradne na Jeho ochranu a nie na pozemskú, lež nebeskú starostlivosť... Keď Pán
venuje toľkú starostlivosť o nejakú sovičku, ktorej pozemský osud v kontexte celého
vesmíru sa javí celkom bezvýznamný, o čo viac mu „leží na srdci“ nielen časný život
každého jedného človeka, ale najmä spása jeho duše pre večné jestvovanie!

niu talentu, ktorý sme dostali. Pokojná myseľ je dôležitá aj pre našu
výkonnosť, lebo nám pomáha rozpoznať veci dôležité. Viem, že niekedy je ťažké upokojiť svoju myseľ bičovanú médiami a nervozitou
všade okolo. A možno si stačí iba pripomenúť: „Pán je môj pastier,
nič mi nechýba.“
? Otázky
Máte strach z budúcnosti? Bojíte sa občas reakcie druhých ľudí na
vaše konanie? Premýšľate nad tým, čo nám strach prináša a čo je
jeho zdroj? Máte okolo seba zlodejov času a upírov? Ste k nim ústre-
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toví? Čo vám to prináša? Kedy im poviete – nie?! Stalo sa vám, že
vaša emotívna reakcia na banálnu situáciu zbytočne spôsobila veľký
konflikt? Poučili ste sa z toho? Našli ste sa v niektorých opisovaných
situáciách, keď človek stráca energiu? Paralyzuje vás niekedy hnev?
A čo negatívne myšlienky? Dokážete pozrieť na nepríjemný problém
z nadhľadu, premeniť ho na príležitosť a riešiť ho s čistou hlavou?

12 • Správna miera
Boha nemôžeme chváliť ani oslavovať činnosťou, ktorá vedie k prepracovaniu
a vyhoreniu. Boh nám prikázal robiť iba to, čo je v našich silách, a dáva nám
schopnosti robiť to dobre • Henri Nouwen

* Odporučenie

11 • Čo nám berie energiu a čas?

Urobte si inventúru toho, čo vás oberá o čas a energiu a pripravte
si plán, čo musíte zmeniť vo svojich návykoch a konaní, aby to bolo
lepšie.
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Poznáte to, keď človek zje príliš veľa jedla alebo vypije viac alkoho-

lu, ako je vhodné... Nastanú nepríjemné pocity, niekedy bolesti, pálenie záhy alebo výčitky svedomia. Ak na tieto signály človek nedbá
a prekračuje mieru pravidelne, dostavia sa oveľa vážnejšie choroby
a problémy. Mám priateľa, ktorý dokáže vypiť dve fľaše vodky za
deň, a mnohí na ňom ani nezbadajúvidia známky opitosti. Okrem
toho, že je schopný zniesť veľa alkoholu, je to aj veľmi dobrý a talentovaný človek. „Máš dary od Boha nie na to, aby si prekonával rekordy v pití vodky, ale aby si tvoril a obohacoval tento svet,” hovorím
mu. Sám nakoniec prišiel na to, že prekročil únosnú mieru, skončil
v ťažkom stave v nemocnici a už nepije, ale tvorí.
V jedle a pití sú signály pomerne jednoznačné, my však prekračujeme mieru aj v iných oblastiach. Chceme naprávať tento svet a niekedy nás to strhne tak, že všade vidíme iba zlé veci, hľadáme chyby
na druhých, hodnotíme a kritizujeme ich namiesto toho, aby sme
im pomohli rozvíjať to dobré, čo je v nich. Niečo v živote získame
a chceme ešte viac. Niečo sa nám podarí a myslíme si, že to tak bude
naveky. Dosiahneme peniaze, úspech a slávu – a chceme stále viac
a viac. Mnoho rozprávame, ale mali by sme viac počúvať. Veľa si
o sebe namýšľame, pridávame si projekty, úlohy a ciele. Myslíme si,
že zvládneme všetko na svete. Chodím do firiem, kde majú obrovské
plány a množstvo projektov, ale nič nedoťahujú do konca. „Zastavte
sa, spomaľte, vyberte priority, sústreďte sa na detaily a doťahovanie
vecí do konca,” hovorím im niekedy. Menej je niekedy viac.
Moja dcéra Lucka prišla k doktorovi Janovi Hnízdilovi s roztrhnutou šľachou – a on jej kládol otázky o živote. Ona si chcela vyliečiť nohu na majstrovstvá sveta – a on chcel pochopiť prekročenie
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miery, ktoré viedlo k jej úrazu. Doktor Hnízdil by vedel rozprávať
o chorých deťoch, ktoré nútia vlastní rodičia prekračovať mieru!
Mieru často prekračujeme aj s dobrým úmyslom – chceme pomáhať
druhým a pritom im „páchaním dobra” často škodíme. Aj nezdravý
perfekcionizmus môže byť na škodu – nedokážeme dokončiť veci,
sme frustrovaní z detailov, ktoré nikto nevidí, kladieme na naše okolie prehnané nároky.
Mám priateľa, ktorý je veľmi úspešný podnikateľ, vybudoval
veľkú nadnárodnú firmu, ktorá úspešne rastie. Dostáva každý rok
veľké dividendy, ktoré „musí” investovať ďalej. A tak v jeho impériu
pribúdajú reštaurácie, hotely, strojárske, farmaceutické alebo počítačové firmy. Je to talentovaný a tvrdo pracujúci človek, ale zarobené peniaze ho nútia rozbiehať ďalší a ďalší biznis, často vo sférach,
ktorým už ani nerozumie. Kde je správna miera? Úspešný podnikateľ si z nadbytočných peňazí kúpi luxusnú reštauráciu, zamestná
špičkového kuchára a nakoniec mu chodí do kuchyne radiť, ako má
variť, podobne ako cisár Jozef II, ktorý Mozartovi vysvetľoval, že má
v skladbe príliš veľa nôt.
Zdá sa mi, že všetko zlé na svete pramení z nedostatku správnej
miery. Šikovný a pracovitý človek sa vyšplhá do funkcie, na ktorú
nemá. Bohatý človek chce viac, ako potrebuje. Úspešný muž sa vzďaľuje od darov, ktoré má, za zbytočnosťami, ktoré nepotrebuje. Každý
z nás občas podľahne tomu, že chce mať viac peňazí, vecí, obdivu,
moci a slávy, ako je prospešné. Udeľujeme si vyznamenania, súťažíme, kto viac vydrží, vystatujeme sa, akí sme úžasní. Svätý Benedikt
hovorí o tom, že človek má každý deň objavovať mieru, ktorú mu
pridelil Boh, a snažiť sa žiť v harmónii sám so sebou a ostatným
tvorstvom a dodáva: „Dajte si pozor, aby vaše srdcia neboli zaťažené
nestriedmosťou” (RB, 39, 6 – 9).
Náuka o správnej miere (De Mensura) sa teda snaží správne
merať to, čo človeku prospieva, hľadať spravodlivosť a uvádzať veci do poriadku. V Benediktovej reholi slovo miera spolu so slovami
disciplína a poriadok definujú to, čo človeku prospieva. Hľadanie
miery nie je lenivosť ani nedostatok odvahy či tvorivosti. Je to hľadanie a uvedomovanie si toho, čo nám prospieva a čo nám robí zle, kde
tvoríme úžitok a kde už škodíme, kde sa približujeme k Bohu a kde
sa od neho vzďaľujeme.

O svoje početné potomstvo sa rodičia sýkorky veľkej vzorne starajú. Počas mája od
skorého rána do neskorého večera neúnavne hľadajú pre stále hladné krky poživeň.
Nepoznajú však, podobne ako iné živé prírodniny, človeku dobre známy pojem „vyhorenie“, pretože potom by nenaplnili základný zákon prírody – zachovanie pochodne
života svojho sýkorčieho rodu...

Pri hľadaní správnej miery nám môže pomôcť zjednodušovanie. Dva
základné princípy zjednodušovania sú:
1. Stanovenie obmedzení, ktorým vyberáme iba podstatu. Nemiernosť, nestriedmosť a neobmedzenosť nás oslabuje. Príliš veľa sľubov,
ktoré nesplníme, narúša dôveru, príliš veľa úloh a projektov, na ktorých robíme súčasne, narúša koncentráciu, znižuje kvalitu práce aj náš
výkon. Nemusíme mať všetky informácie, premeniť všetky nápady na
projekty, vyrábať všetko, čo spomenul zákazník nášmu obchodníkovi,
hnať sa za množstvom cieľov, ktoré nie sú dôležité. Naučme sa stanovovať si obmedzenia pri všetkom, čo robíme – čas, priestor, zdroje.
2. Voľbou toho podstatného sme schopní vytvoriť veľkú vec s minimálnymi prostriedkami. Vždy si vyberajme iba to podstatné, aby sme
sa mohli koncentrovať a čo najlepšie využiť svoj čas a energiu.
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Keby sme sa sústredili na zjednodušovanie a začali odstraňovať
z našej práce všetky zbytočné formuláre, schôdze, komplikovanú
komunikáciu a rozptyľovanie, zložité postupy, byrokraciu, zložitosť
výrobkov a ich zbytočné funkcie, široký sortiment produktov, nakupovaných materiálov a komponentov, zbytočné smernice, štandardy
a audity a množstvo ďalších nezmyslov, ktoré sme v posledných rokoch budovali pod hlavičkou „najlepších praktík,“ získali by sme čas
na ostatné dôležité veci.
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Zjednodušujme svoj život. Tu je niekoľko odporučení:
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• Buďme sami sebou a hovorme pravdu. Keď sa snažíme hovoriť
pravdu, nemusíme si toľko pamätať. Byť sám sebou znamená aj odložiť zbytočné masky, ktoré nám niekedy vnucuje okolitý svet. Nesnažme sa byť bezchybní a dôležití. Buďme takí, akí sme, neporovnávajme sa, nekopírujme druhých – buďme autentický originál. Ja
napríklad ušetrím veľa času aj peňazí tým, že nenosím drahé a značkové oblečenie, zákazníci ma často zaodievajú firemnými tričkami,
mikinami a čiapkami. Možno nevyzerám ako manekýn, ale som to
ja. Nikto z nás neprišiel na tento svet preto, aby plnil požiadavky
druhých ľudí a inštitúcií, sme slobodní ľudia a to jediné, čo má zmysel nasledovať, je Božia láska.
• Hovorme a vyjadrujme sa jasne a stručne. Redukovať texty mailov alebo reportov znamená vyjadrovať sa zrozumiteľnejšie a šetriť
ľuďom čas. Podobne je to so schôdzami a ďalšími činnosťami, ktoré
nás oberajú zbytočne o čas. Nerozprávajme zbytočne, neplytvajme
slovami, viac počúvajme – ušami aj srdcom.
• Zbavme sa zlých myšlienok, podozrievania a strachu z toho, že
nám chcú druhí robiť zle. Robme dobre a verme tomu, že to, čo
dávame, sa nám vracia späť. Nestrachujme sa zbytočne, že sa niečo
nebude vyvíjať podľa našich plánov, verme plánom Stvoriteľa.
• Naučme sa povedať si: Mám dosť! Nielen v jedle a pití, ale aj v naháňaní sa za peniazmi, kariérou a mnohými zbytočnosťami. Chráňme
sa pred chorobnou potrebou vonkajšieho obdivu a slávy, nežeňme sa
zbytočne za vecami, ktoré pre nás vôbec nie sú dôležité. Snaha mať
stále viac peňazí, vecí, zážitkov alebo slávy vedie k naháňaniu a frustrácii, naopak – vďačnosť a radosť z toho, čo máme, vedie ku šťastiu.
• Existujú dva dni v roku, keď nemôžem vôbec nič urobiť. Jeden sa
volá Včera a druhý Zajtra. Dnešok je tým správnym dňom milovať,

konať a predovšetkým žiť, hovorí Dalajláma. Sústreďme sa na to, čo
práve robíme. Netrápme sa minulosťou a nestrachujme sa o budúcnosť. Každé ráno sa budíme do nového dňa a každý večer môžeme
končiaci saci deň uzatvoriť slovami: „Nech slnko nezapadá nad naším hnevom.“
• Nestresujme sa z toho, že nám život každý deň prináša zmeny.
Tešme sa. Kto v histórii zažil napríklad toľko prevratných zmien ako
ja? Len malý príklad – prvý kozmonaut vo vesmíre a prví ľudia na
Mesiaci, mobilné počítače vo vrecku a internet, rozpad komunizmu,
zrušenie hraníc, elektromobil, 3D tlač a iné. Sú ľudia, ktorí mi hovoria, že ich rýchly a turbulentný svet znepokojuje, každý deň prichádza niečo nečakané, na čo nie sú pripravení. Tak sa treba pripraviť na
permanentnú zmenu! Neexistujú zlé správy o tom, čo sa okolo nás
deje a bude diať. Je len skutočnosť, na ktorú môžeme reagovať pozitívne ako na príležitosť alebo negatívne ako ohrozenie. Prijímajme
zmeny tak, ako prijímame leto a zimu alebo deň a noc, aj tak nám
nič iné nezostáva.
• Rozvíjajme u seba správne návyky, odpojme sa od zakalených prameňov a zbavme sa rozptyľovania, nemusíme byť o všetkom informovaní a reagovať na všetko, hľadajme pokoj a poriadok vo svojom živote,
pracujme pomaly a koncentrovane, užívajme si daný okamih, nepreskakujme z jednej veci na druhú, prijmime veci, ktoré sú mimo nás.

Spokojnosť
„Spokojnosť robí z chudobného človeka boháča, nespokojnosť robí z bohatého človeka chudáka,” povedal Benjamin Franklin. Vidím
stále viac ľudí, ktorí sú nespokojní – so sebou a soživotom, ktorý
žijú, s okolím a inými ľuďmi, spoločnosťou, svetom. Zdá sa mi niekedy, že čím viac máme, tým väčšou nespokojnosťou trpíme. Chceme mať ešte viac, porovnávame sa s druhými ľuďmi, ženieme sa za
množstvom vecí a zážitkov, ktoré vôbec nestoja za to. Nehovorím
terazo nespokojnosti so sebou a stavom vecí ako hnacou silou učenia
a zlepšovania sa. Mám na mysli skôr nespokojnosť, ktorá by sa dala
nazvať aj nevďačnosťou alebo snahou mať stále viac.
Veď koľko darov sme dostali – život, lásku Boha a ľudí okolo nás,
zdravie, prírodu, v ktorej je všetko na to, aby sme mohli spokojne žiť

105

12 • Správna miera
106

a tešiť sa z každého dňa. A my sa napriek tomu ženieme a nestíhame, nevieme sa zastaviť, a aj preto nevidíme krásu okolo seba, sme
nespokojní a nevďační. Slovo spokojnosť má základ v slove pokoj.
Veru, potrebujeme pokoj, upokojenie, spočinutie v tichu a náručí
nášho Otca, pokoj, v ktorom nemusíme plniť žiadne ciele, stresovať
sa, môžeme len tak sedieť a nechať plynúť okolo seba čas.
Všímam si ľudí v podnikoch a je mi ich často ľúto. Mnohí sú
uštvaní, frustrovaní a slovo pokoj považujú za provokáciu. Snažím
sa niekedy nájsť zdroje tejto nespokojnosti a nesústredenosti. Moji
starí rodičia sedeli na lavičke pred domom, občas sa zastavili susedia,
prehodili slovo, pozerali na svet a premýšľali. My žijeme vo svete on
line, ktorý nás neustále vytrháva z pokoja, utíšenia alebo sústredenia
sa na prácu. Maily, spoločenské siete, SMS, mobilné telefóny, reklamy
zo všetkých strán, on line správy a diskusie, televízia, rádio, u nás
v dedine aj obecný rozhlas, ktorý nám pravidelne oznamuje, že prišiel
súkromný podnikateľ, ktorý nám chce niečo predať – každú minútu
nás niečo vytrhne z pokoja a sústredenia. Viem, dá sa od toho „odpojiť“, ale nie je to takée jednoduché. Zdrojom nespokojnosti sú často
aj naše prehnané ambície, netrpezlivosť a strach, že niečo zmeškáme
alebo nestihneme. Často nás rozčuľujú iní ľudia, ale aj to len preto, že
nemáme čas a snahu pochopiť, že sú odlišní, vidia svet inými očami
ako my a reagujú inak, ako by sme si predstavovali. Chýba nám rešpekt, ochota počúvať chvíľu druhého človeka a pochopiť ho.
Často sa porovnávame s inými. Nedávno som stretol vrcholového manažéra. Opustil špičkovú firmu a išiel do druhej, ktorá sa mu
javila ešte lepšia. Mal som pocit, že je trochu nespokojný a on sa mi
priznal: „Zvonka to vyzerá inak...” Podobnú vetu mi pred pár dňami
povedal aj riaditeľ inej legendárnej firmy: „Keď kosím svoj trávnik,
zdá sa mi zanedbaný a ten susedov je z diaľky krásny. Potom ma sused pozve na pohár vína, sedím na jeho trávniku a vidím, že z blízka
vôbec nie je krásny a ten môj sa mi zrazu javí dokonalý.”
Všimol som si, že najviac nespokojní sú často ľudia, ktorí na to
majú najmenej dôvodov, a naopak, tí, ktorí to majú naozaj v živote
ťažké, často šíria pokoj a úsmev. Podobne ako v práci: tí, čo najviac
kričia, že musia veľa pracovať, by mali dostať viac práce ako tí, čo sú
ticho a ťahajú za dvoch.
Sme nespokojní, lebo sa nevieme tešiť z toho, čo máme, a ženieme sa za niečím, čo možno vôbec nepotrebujeme. Nevieme sa odpojiť

od neustáleho rozptyľovania a nájsť pokoj. Nerozlišujeme dôležité
signály a veci v našich životoch od tých nepodstatných.
Môžeme sa odpojiť – a nič sa nestane. Bol som v Himalájach, ležal som v nemocnici dolámaný po páde z bicykla a svet aj naša firma
išli ďalej aj bez on line kontaktu so mnou. Nemusíme byť o všetkom
informovaní ani na všetko reagovať, dokonca sa môžeme vzdať cieľov, na ktorých tak usilovne každý deň pracujeme. Veru, niektoré
veci môžeme nechať len tak plávať, zastaviť a stíšiť sa, a potom sa
nám obyčajne ukážu skutočné výzvy, ktorým sa máme venovať. Nemusíme byť nespokojní a stresovať sa, stačí ak vo firme rozvinieme
základné hodnoty, ako sú viera, láska a nádej. A v ťažkej chvíli, keď
sa nám zdá, že nemáme riešenie, stačí si povedať: Boh je môj pastier,
nič mi nechýba…

Boh obdaril každého živého
tvora jedinečnými vlohami, ktorými nedisponuje už
žiadna iná živá prírodnina.
V tomto ohľade nie je preto
vonkoncom na mieste nespokojnosť nijakého živého
stvorenia. Na obrázku spievajúca červienka obyčajná je
toho názorným príkladom.
Hoci je maličká, prespieva
celý vtáčí spevokol lesa. Keďže sa jej skoro ráno nelení
privstať, na špičke malého
sihliaka máva hodnú chvíľku
spevácke sólo...
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Som sebec
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Robím veci, ktoré ma bavia, a ešte sa tým chválim. Ale mnohí ľudia
robia aj veci, ktoré im nijaké potešenie a radosť neprinášajú. Delegujem na druhých ľudí vrátane mojej manželky a som hrdý na to,
aký som produktívny. Mám kalendár zaplnený prioritami a „veľkými kameňmi,” ktoré sú dôležité najmä pre mňa. Tvárim sa skromne,
ale dobre mi robí, keď ma ľudia chvália. Občas niekomu možno aj
pomôžem, len premýšľam, či je to pre dobrý pocit, alebo preto, že
to ten druhý skutočne potrebuje. Snažím sa občas prosiť Boha, aby
on riadil moje konanie, ale často si z neho robím adresáta svojich
vlastných cieľov. Som sebec.
Viem, človek musí mať určitú dávku egoizmu, aby vôbec prežil.
Gazda na farme alebo podnikateľ musí mať dobrú stravu a kondíciu, aby jeho firma a rodina mohli fungovať. Človek bez asertivity,
ktorý nevie povedať nie, bude možno robiť iba otroka iným. Nebude žiť svoj vlastný život, ale život niekoho druhého. Len si položme
niekedy ruku na srdce, že mnohé veci, o ktorých rozprávame ako
o našom obetovaní sa alebo ťažkej práci, nám v podstate robia veľmi
dobre.
Človek rád kritizuje druhých, rozdeľuje úlohy a vytyčuje ciele zo
svojho pohľadu. Svoju lenivosť, pohodlnosť a nedostatok empatie
niekedy označujeme za zaneprázdnenosť a vyťaženosť.
Kde je hranica primeranej miery sebectva, kde si človek nachádza
čas na seba a svoje priority a kde sa už začína bezohľadnosť?
Na ceste vás autom vytlačia blázni, ktorí chcú na váš úkor ušetriť
niekoľko sekúnd. Videl som ukážky z výpredaja v obchodnom dome,
kde sa išli ľudia pozabíjať, len aby sa predbehli pri kúpe zlacneného
tovaru. Na poradách šéfovia uvádzajú niekedy pozitívne vety slovíčkom „ja“ a kritické slovíčkom „vy.“ Nedávno som bol v kostolíku
v Martine na prvom svätom prijímaní svojho krstňaťa. Tesne pred
začiatkom omše prišla „rodinka úžasných“, postavila sa pred sediacich rodičov a starých rodičov a zatienila im výhľad. Ani po upozorneniach sa nepostavili bokom. Ruky vo vreckách, žuvačky v ústach
a sebecké správanie.
Snažím sa niekedy pochopiť príčiny konfliktov medzi ľuďmi.
Väčšinou je to príliš veľký egoizmus. Boháči si platia figúrky v politike. U nás im umožňujú okrádať druhých, sú však aj mocnejšie kra-

Murárik červenokrídly je priam učebnicovým príkladom, na ktorom možno názorne
demonštrovať genialitu Stvoriteľa pri kreovaní pozemského sveta. Tohto podivného
operenca, ktorý sa skôr ponáša na motýľa, ako na vtáka, Boh patrične vystrojil na
to, aby mohol v nehostinnom skalnom prostredí spokojne žiť v poslušnej Jeho vôli.
Podobne každého jedného z nás obdaroval kompletnou výbavou na zastávanie jedinečnej pozície a vykonávanie nezastupiteľnej úlohy v živote, ktorými nás už pri počatí
bol poveril. Murárikovi napísal Boh naozaj geniálny scenár života a na mieru mu ušil
aj špecifickú rolu, v ktorej v ňom účinkuje. Partneri murárika sa v jesennom a zimnom
období správajú egoisticky. Táto ich negatívna črta v správaní však nemá pôvod v nejakej roztopaši. Toto priam nebeské stvoreniatko neobyčajne dobrotivý a prezieravý
Stvoriteľ touto neresťou nepotrestal, lež zámerne „obdaril“. Prísnym dodržiavaním
manažérkou prírodou naordinovaného vzájomného odlúčenia počas zimy, ktorú sú
partneri kvôli nedostatku potravy nútení tráviť každý v inej „dovolenkovej“ lokalite,
sa zvyšuje pravdepodobnosť prežitia obidvoch jedincov z párika, a tým následne aj
vyhliadka na založenie nového potomstva a zachovanie pochodne života nasledujúcu
jar... Človeka „naformátoval“ Stvoriteľ ako altruistickú bytosť podobnú Programátorovi. My sami sa však proti Jeho vôli snažíme násilne „preformátovať“ na egoistické
„bábky“, ktorým začína byť cudzia empatia s okolím, zbavujúc sa tak samopašne jedinečnej pečate Božích detí...
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jiny, ktoré kvôli obchodom a bohatstvu prepadávajú cudzie krajiny
a vedú vojny. Vidím, ako sa pre moc a peniaze mnohí ľudia neštítia
klamstva, podvodov a derú sa do funkcií vo firmách, športových organizáciách alebo v politike. Na univerzitách organizujú puče v senátoch, ktoré často vynesú do vysokých pozícií ľudí bez charakteru
aj odbornosti. V niektorých medzinárodných firmách si manažéri
„odlievajú“ peniaze alebo vyberajú „licencie“ za výber dodávateľov.
Lekár, ktorý sa vozí v luxusnom aute, zoberie úplatok od nemocného. Prečo to robia?
Mnohí ľudia rozprávajú o tom, aký je svet nespravodlivý a ako
ich iní ľudia zraňujú. A pritom sa zraňujú sami – svojím veľkým
egom a nedostatkom pokory. Už nechceme slúžiť, chceme vládnuť
– nie ani tak sebe, ako tým druhým. Nechceme sa prispôsobiť iným
ľuďom, ale chceme, aby bol svet podľa nás. Zabudli sme ďakovať
Bohu, ale neustále od Neho niečo žiadame. Chceme od partnera, aby
bol presne podľa našich predstáv, ale my sa mu prispôsobiť nevieme.
Bezohľadne sa ženieme za vecami, ktoré nepotrebujeme, predbiehame a tlačíme sa, kam nepatríme. Chceme všetko a hneď. A smejeme
sa pokorným, ktorí slúžia. Pre naše široké lakte však – vedzte – neprejdeme uchom ihly!
Alexander Sergejevič Puškin povedal: Ktorýsi lord, známy leňoch,
parodoval pre svojho syna známe príslovie: „Nerob sám, čo za teba
môže urobiť iný”. Známy egoista k tomu dodal: „Nerob nikdy pre
druhého, čo môžeš urobiť pre seba”.
Úprimne priznávam, aj ja som, ako väčšina chlapov, sebec. Rozdiel medzi malým chlapcom a dospelým chlapom je vraj v tom, že
ten dospelý má drahšie hračky. Chcem s tým niečo urobiť, ale často
sa mi nedarí. Možno aj preto, že mám pri sebe ženu, ktorá všetko
urobí za mňa. Chlapi to nazývajú: žena, ktorá vytvára zázemie…

Zriekanie
Od príchodu na tento svet sa učíme prijímať. Začalo sa to naším životom a rodičmi, ktorí nás učili chodiť a rozprávať. Rastú naše fyzické sily, získavame znalosti, dostávame nové šance a príležitosti, zarábame peniaze a rozmnožujeme svoj majetok. Dostávame aj mnohé
iné dary – napríklad lásku, rodinu, priateľstvo, pomoc v núdzi alebo

Pri lietaní na dlhé vzdialenosti vo formácii „V“ pomáha jedinec letiaci na čele kŕdľa husí
divých šetriť súkmeňovcom za nim sily. Vodiaci vták vydrží „prerážať“ formácii vzduch
len určitý čas a po vyčerpaní sa musí stiahnuť na „odpočinkovú“ pozíciu vzadu formácie a následne uvoľní miesto jedincovi, ktorý sa mohol „ulievať“, kým využíval pozitívne
„nadnášavé“ víry od vtákov letiacich na čele sformovaného kŕdľa. Takto sa jedince husi
divej zoradené do geometricky usporiadaného útvaru na jednotlivých postoch letovej
formácie počas migrácie striedajú, a tak môže celá skupina doletieť do vytúženého
cieľa hniezdiska či zimoviska s približne rovnakou námahou a výdajom energie.

odpustenie. Dostávame – a niekedy podľahneme pocitu, že to tak
má byť, že je to iba výsledok toho, akí sme dobrí, šikovní a pracovití.
Všetko, čo dostávame, sú dary. Začalo sa to darom života a pokračovalo mnohými ďalšími darmi, ktoré sme si možno ani nezaslúžili,
a ani neuvedomovali. Rýchlo si zvykneme na to, že niečo dostávame,
a keď sa toho máme zriecť, cítime nespravodlivosť a správame sa
niekedy ako dieťa, ktorému berú hračku. Prijímaj skromne, zriekaj
sa bez reptania, povedal filozof na tróne Marcus Aurelius
V každom živote však prichádza čas, keď sa musíme našich darov
postupne zriekať. Aby sme mohli z tohto sveta odísť takí, akí sme
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naň prišli – nahí a čistí. Postupne sa zriekame mladosti a fyzickej
sily. Môžeme sa brániť, v päťdesiatke si nechať nastreliť náušnicu,
nahrať si do mobilu hip hop a začať sa obliekať a správať ako sedemnásťročný. Nič na situácii nezmeníme, akurát budeme svetu na
smiech. Musíme sa však zriecť aj mnohých činností, ktoré sme mali
radi – lekár nám už neodporúča behať po ihrisku, a keby sme ho aj
neposlúchli, nohy už neslúžia ako kedysi. Môžeme sa natierať masťami a farbiť si vlasy, už nikdy nebudeme vyzerať ako na maturitnej
fotografii. Musíme sa, žiaľ, zriecť aj krásnych vzťahov a ľudí, ktorí
nás navždy opustili. Akoby s nimi odchádzal vždy aj kúsok z nás. Nevládzeme už na bicykli do prudkého kopca ako kedysi. Sme však sebavedomí chlapi a nepriznáme sa, že sily ubúdajú. Radšej hovoríme,
že sa nám nechce. Kúpime si e-bike a predĺžime si pekné cyklistické
túry na horách. Aj tých sa raz budeme musieť zriecť.
Hermann Hesse napísal: „Potrebou mladosti je vedieť brať vážne
seba samého. Potrebou staroby je vedieť obetovať seba samého, lebo
nad ním je niečo, čo berie vážne…“ Aj Anselm Grün krásne vysvetľuje, ako sa človek postupne zrieka mnohých vecí, ktoré počas života
dostal – majetku, zdravia, vzťahov, moci alebo vlastného ega. Sedel
som nedávno medzi mladými ľuďmi na univerzite. Mnohí z nich
majú plány, ako získajú vedecké tituly a rôzne pozície v práci. Aj ja
som ich mal a spomenul som si na pocit, keď mi na konci minulého roka priniesli nové vizitky. Čisté a krásne – nie je na nich žiaden
titul ani funkcia. Cítil som veľkú úľavu a oslobodenie. Už som to
zase iba ja – žiaden profesor ani prezident či konateľ. Občas sa ma
niekto spýta – a čo ste? Majú na mysli názov nejakého okienka v organizačnej schéme, frčku na výložke alebo nejaký papier s okrúhlou
pečiatkou. Taký je tento svet. Zriekať sa je krásna súčasť starnutia.
Akoby človek seba a svoje okolie zbavoval mnohých vecí, ktoré mu
život priniesol, ale už ich nebude potrebovať. Áno, je smutné, keď
odchádzajú blízki ľudia, ale veríme, že raz sa všetci stretneme. Angelius Silesius hovorí: „Človeče, ak ešte niečím si, niečo vieš, niečo miluješ alebo máš, potom si sa, ver mi, ešte nezbavil svojho bremena.“
A tak môžeme rozdávať majetok, ktorý sme tak usilovne hromadili, obľúbené predmety alebo knihy, ktoré sme mali radi. Odchádzame z miesta, kde sme si vychutnávali uznanie a obdiv. Postupne sa zriekame rol, ktoré už nikdy robiť nebudeme. Dostávame sa
k podstate nášho života. Skutočnej slobode a odovzdaniu sa Bohu.

Odchádzame tak, ako sme prišli. To, čo sme dostali, sme odovzdali
ľuďom, ktorí si prejdú podobnou cestou ako každý človek na tejto
zemi. Všetko je tak, ako má byť. Iba my to občas nedokážeme pochopiť. Nerozčuľujme sa, ak sme niečo nedostali, a tešme sa, že môžeme
dávať. A zmierme sa s tým, že sa postupne musíme zriecť úplne všetkého, aby sme mohli dostať to najcennejšie.
? Otázky
Stáva sa vám, že niekedy prekročíte správnu mieru vo vašom konaní?
Aké sú následky? Našli ste v princípoch zjednodušovania niečo, čo
vás inšpirovalo? Už viete, čo by ste mali na sebe v tejto oblasti zmeniť? A zmeníte? Uvedomuje si niekedy svoje sebectvo? Koľko energie
a času venujete tomu, aby sa druhí prispôsobili vám? A čo robíte
sami so sebou? Ste spokojní s tým, čo máte, a tešíte sa z toho? Máte
pred sebou veľké ciele a projekty? Prečo sú dôležité? Naučili ste sa
pokojne prijímať rany osudu a zriekať sa vecí vo svojom živote? Čo
vás viac oslobodzuje: nadobúdanie vecí alebo zriekanie sa ich? Ste
sami sebou, alebo sa niekedy správate tak, ako to okolie od vás očakáva? Cítite sa slobodní?
* Odporučenie
Pozrite sa na svoj život a prácu v minulých mesiacoch a zamyslite sa
nad situáciami, ktoré ste nezvládli. Zamyslite sa nad tým, či ste to
niekedy zbytočne neprehnali, a pokúste sa priniesť do svojho života
jednoduchosť a správnu mieru.
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Čo sa môžeme naučiť od starých otcov? Vráťme do našich firiem
to, čo sme z nich vyhnali – zdravý rozum
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V mnohých firmách vidím niekedy zvláštne veci. S kamerou a so
stopkami v rukách sa „optimalizuje“ práca robotníkov a pomocného
personálu. Každá stratená minúta sa počíta. A čo práca tých, ktorí
zarábajú niekoľkonásobne viac? Ich stratený čas, presedený na poradách, pri nepotrebných reportoch a nepodstatných problémoch, nie
je dôležitý? Veľa dobre platených ľudí v podniku nevytvára nijakú
hodnotu a niektorí ešte zbytočne zamestnávajú nezmyselnou prácou
ostatných.
Občas vo firmách počúvam nasledujúce témy: nemáme správnych ľudí, podmienky na podnikanie nie sú dobré, nemáme na
nič čas, ľuďom chýba motivácia, doba je zlá, všade vládne korupcia
a podvody. Čo k tomu dodať? Ak nemôžete nájsť „správnych“ ľudí,
pracujte s ľuďmi, ktorých máte – ani vlastné deti ste si nevyberali
cez assessment centrá – a vaše rodiny väčšinou fungujú. Podmienky
sú také, aké sú, každý podnikateľ sa s nimi musí vyrovnať. Aj času
je dosť, len nám občas unikajú dôležité veci. Ak ľuďom chýba motivácia, premýšľajme nad dôvodmi tohto stavu. Vedia vôbec ľudia,
prečo robia to, čo robia? Dáva im to nejaký zmysel? Baví ich to? Sú
na správnych miestach? Akých majú šéfov? Prečo vlastne potrebujú
šéfov? Aby im vytyčovali ciele a kontrolovali ich plnenie? Tak potom
nerozprávajte o motivácii.
Často vidím preťažených ľudí, ktorí robia prácu za druhých alebo
opravujú po nich chyby. Sťažujú sa na nedôslednosť a slabé znalosti svojich spolupracovníkov, ale nepovedia im to ani im nepomôžu
zlepšiť svoje schopnosti. Namiesto toho sa vymýšľajú rôzne smer-

nice, ktoré nikto nečíta a nepoužíva. Ľuďom na pracoviskách vylepujú heslá typu: „Umy si zuby pred spaním a ruky pred jedlom.“
Namiesto každodennej výchovy a rozvoja ľudí vymýšľame nezmysly,
ktoré nefungujú, vyhadzujeme ľudí a márne hľadáme iných – lepších
a zodpovednejších. Takmer každá firma hľadá „dokonalých“ pracovníkov – zbytočne. Existuje veľká skupina ľudí, ktorí majú perfektné
životopisy a zahrajú vám na výberových pohovoroch hocičo. Niektorí vedia viac rozprávať ako robiť, iní nezapadnú do vašej kultúry
a idú ďalej. Keby ste venovali čas a peniaze, ktorý míňate na hľadanie
ľudí, objavovaniu a rozvoju potenciálu vašich vlastných spolupracovníkov, dostali by ste sa oveľa ďalej. Nezatracujte ľudí, nevyhadzujte
z firmy ľudí len preto, že nechcú alebo nevedia. Radšej sa pýtajte
– prečo? V mnohých firmách je oveľa väčší potenciál, ako si mnohí
manažéri a „HR“ špecialisti myslia. Len sa musíme začať k ľuďom
správať ako k ľuďom, a nie ako k zdrojom.
Toto je len vrchol pyramídy problémov v mnohých našich firmách. Manažéri chodia na kurzy, listujú v knihách najlepších praktík, pripravujú si krásne prezentácie o tom, ako by to malo byť. A nie
je. A to preto, lebo chýba základ – hodnoty, ktoré netreba písať na
nástenky, ale žiť. Dvadsať rokov robia manuály najlepších praktík
a nútia ľudí upratovať pracoviská a dodržiavať systém a pravidlá.
Volajú to 5S, 6S alebo 7S – a nič nepomáha. Povrchnosť, alibizmus,
nedôvera a sebectvo prevláda nad doťahovaním vecí do konca, nad
hľadaním a hovorením pravdy, nad dôverou a spoluprácou.

Učme sa od starých otcov
Občas si listujem v slovenských prísloviach a zisťujem, že naši starí
otcovia mali viac zdravého rozumu, ako sa učí na mnohých súčasných manažérskych školách.
Napríklad:
• „Nie je ten majster, ktorý začne, ale ktorý aj dokončí.“ Koľko projektov a aktivít každý deň spúšťame v našich firmách a koľko z nich dotiahneme do úspešného konca? Beháme z workshopu na workshop
a prepisujeme dátumy v prezentáciách. A tvárime sa, že sme niečo
urobili.
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• „Žobrák len žobrákom zostane.“ Zamyslite sa nad stratégiou neustáleho znižovania nákladov, cien a poskytovania zliav.
• „Núdza železo láme.“ Krízy a riešenie problémov rozvíjajú antikrehkosť firmy a schopnosť jej prežitia.
• „Lepšie sa opýtať, ako nevedieť.“ Koľko ľudí vo firmách sa sťažuje,
že nie sú informovaní, nevedia, čo majú robiť, nepoznajú smerovanie
firmy? Ak nemáš informácie, tak sa opýtaj, zožeň si ich! Ak nevieš,
tak sa nauč!
• „Lepšia hodina na rozmýšľanie ako rok na banovanie.“ Koľko času
stratíme na opravách chýb a projektoch, ktoré nie sú správne definované?
• „Len hlúpy sa potkne dvakrát na tom istom pni.“ Ako je možné, že sa
nevieme poučiť z chýb a neustále ich opakujeme?
• „Ľahšie privykať, ako odvykať.“ Rozšírenie a ignorovanie zlozvykov
a neporiadku vo firme je jednoduchšie a rýchlejšie, ako ich vykorenenie.
• „Kto veľa pracuje, nemá čas zarábať peniaze.“ Nie je dôležité vybaviť
v danom čase veľa vecí, ale venovať sa veciam dôležitým. Nedopusťme, aby operatíva prevalcovala stratégiu a inovácie.
• „Nedvíhaj si vyššie nos ako hlavu.“ Moc a vysoká pozícia často zmenia človeka.
• „Má oči, a nevidí, má uši a nepočuje.“ Sme necitliví k plytvaniu
a zmenám v našom okolí, ktoré nás niekedy prekvapia a zaskočia.
• „More nevypiješ, hviezdy nespočítaš.“ Nemôžeme vyriešiť všetky
problémy sveta a realizovať všetky nápady – musíme sa zamerať na
veci, ktoré sú dôležité a máme na ne vplyv.
• „Lenivosť zlá, náhlivosť horšia.“ Veru, robíme veľa vecí rýchlo a povrchne, nejdeme do podstaty problému a nedoťahujeme dôležité detaily.
• „Všetko má svoj čas.“ Sú veci, ktoré musia dozrieť a nedajú sa urýchliť, musíme byť trpezliví. Najdôležitejšie veci v podniku a v živote nie
je vidieť a nedajú sa okopírovať – je to kultúra, ktorá potrebuje čas.

Vidíme, čo sa deje okolo nás?
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Máme pravdepodobne najvyšší blahobyt v histórii ľudstva (vzdelanie, peniaze, bezpečnosť, zdravie a dĺžka života, voľný čas), a napriek

tomu si ročne na svete siahne na život jeden milión ľudí. Žijeme
v permanentnom strachu a nedôvere, trpíme depresiami a závislosťami. Slovo chlapa prestalo platiť, rastie armáda právnikov, audítorov a kontrolórov. Manažmenty firiem, obchod a marketing stále
viac využívajú manipulatívne techniky a podvody. Rast HDP a bohatstva nám je nanič, ak nebudú rásť v našich životoch a práci úcta
a rešpekt k človeku, spolupráca, slušnosť, dôvera a zdravý rozum.
V niektorých firmách si ľudia pod slušnosťou predstavujú toto:
•
•
•
•
•

Všetko sľúbim (a nesplním).
Neviem povedať nie (a zamotávam sa do siete).
Nepoviem druhému do očí nepríjemnú vec (spätnú väzbu).
O druhom hovorím s tretím (v jeho neprítomnosti).
Na všetko prikývnem a myslím si svoje.

Les ako celok žije preto, lebo jeho jednotlivé súčasti – rastliny, stromy a zvieratá – jestvujú v dynamickej súvzťažnosti. Aj my ľudia ako najdokonalejšie
Božie stvorenia by sme mali navzájom
spolunažívať v príkladnej nebeskej harmónii...

• Hovorím to, čo chcú počuť druhí.
• Keď sa dá, využijem príležitosť vo svoj prospech (veď to tak robia
všetci).
• S úsmevom vám „vrazím dýku do chrbta“.
Skutočná slušnosť má však iné pravidlá:
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• Mám rešpekt a úctu k svojim spolupracovníkom, zákazníkom
a dodávateľom.
• Mám ich rád (naozaj rád).
• Hovorím im pravdu (aj keď je nepríjemná).
• Dodržiavam dohody a sľuby.
• Platím na čas spravodlivú cenu.
• Priznám si vlastnú chybu.
• Nezneužívam svoje postavenie.
• Robím dobré veci, aj keď ma nevidia.
• Som mierny, pokorný a čestný.

118

Okolo nás prebiehajú zmeny, ktoré si mnohí podnikatelia ešte
nevšimli, iní ich registrujú, ale nevedia, čo majú robiť. Iba niektorí rozpoznali nové trendy a konajú tak, aby ich využili vo svoj prospech.
Za najsilnejšie trendy považujem individualizáciu výrobkov a služieb, presun od globálnej k lokálnej výrobe, odstraňovanie zbytočných medzičlánkov medzi tvorcom a zákazníkom, samoobsluhu, digitalizáciu, zdieľanie vecí namiesto ich vlastnenia, sieťovanie, rýchly
nástup mnohých prelomových technológií a materiálov, nová hodnotová orientácia ľudí (generácia Y), nové formy organizácie, mnohé
rýchle a nepredvídateľné zmeny, ktoré sa vzájomne prelínajú a sú
ťažko rozpoznateľné, permanentné turbulencie a neistota, schopnosť rýchlo pochopiť zmeny, rýchlo sa učiť a inovovať celé podnikateľské modely.
Píšem to preto, lebo mnohé veci, ktoré som sa naučil v škole
(strategické plánovanie, predpovedanie budúcnosti, vytváranie „organizačných štruktúr“, definovanie vízií, poslaní a strategických cieľov, formátovanie, „motivovanie a kontrolovanie ľudských zdrojov“,
riadenie firmy ako stroja, štandardizovanie „najlepších praktík“ a i.)
fungujú stále menej alebo vôbec.
Je ťažké opísať štandardy a „najlepšie“ praktiky na situácie, ktoré

Korene stromu, ktoré mu zabezpečujú stabilitu a prostredníctvom ktorých čerpá
z pôdy vodu a prijíma minerálne látky, siahajú do úctyhodných hĺbok. Čím hlbšie
a pevnejšie sa drevina v podklade zakorení, tým má lepšie vyhliadky na prežitie pri
vyčíňaní poveternostných činiteľov... Podobne je to aj s nami ľuďmi: Čím rozsiahlejšie
a silnejšie sa ukotvíme vo vzťahoch v našich rodinách, pracovných kolektívoch, susedských komunitách, tým ľahšie budeme zvládať situácie, výzvy a prekážky, ktoré sa budú
pred nami, či si to už želáme, alebo nie, postupne vynárať na nádhernej a jedinečnej
ceste zvanej život...

sa ešte nestali. Rovnako ťažké je snažiť sa niekoho „motivovať“. Hovorme radšej o strašení, kupovaní ľudí alebo ich manipulácii. Akousi módou v dnešnom svete je negativizmus a nadávanie – väčšinou
u tých, ktorí na to majú najmenej dôvodov. Čo dobré môže vzniknúť
zo strachu a negatívnych myšlienok?
Nebudem nikomu radiť, čo má robiť. Každý by si mal nájsť svoju
cestu sám. Ja som si pre seba definoval tieto poznámky:
1. Žijeme v krásnej dobe. Pravdepodobne žiadna generácia pred
nami nezažila toľko prevratných zmien v priebehu jedného života.
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Zmeny treba brať ako realitu, nemá zmysel strácať čas nadávaním
a energiu strachom. Zmeny treba využiť.
2. Dôležité je byť citlivý na zmeny, sledovať a pochopiť, čo sa deje vo
svete okolo nás a proaktívne konať – učiť sa nové veci, opúšťať staré
a nefunkčné postupy, technológie, hľadať nové riešenia, ktoré ešte
nie sú opísané v knihách.
3. Všetko meníme od seba a musíme to najskôr zvládnuť sami. Nespolieham sa na stimuly a pomoc zvonka, musím pracovať na sebe,
učiť sa potrebné veci a zbavovať sa zlozvykov. To však neznamená
ignorovať pohľady a znalosti druhých ľudí. Informácie a skúsenosti
z celého sveta nám neboli nikdy dostupnejšie ako dnes, v ére internetu a digitalizácie. Mnohí investori sa ma pýtajú, do čoho je dobré investovať, a majú na mysli rôzne odvetvia alebo technológie. Myslím
si, že najlepšia investícia je do seba samého a svojich ľudí, do rozvoja
znalostí a schopnosti spolupráce – všetko ostatné je k dispozícii, osobitne v období osvojovania vecí.
4. Rýchlosť je v podnikaní kľúčová – je dôležitejšie prísť s nedokonalým riešením v správnom čase, ako mať perfektný produkt neskoro. Musíme rozvinúť nové spôsoby inovovania a uvádzania inovácií
na trh. Keď definuje zákazník, čo chce, tak nás predbehol – boli sme
pomalší, lebo sme neprišli na to, čo by zákazníka nadchlo alebo príjemne prekvapilo.
5. Rýchlosť však neznamená rýchlo bežať, ale skôr pokojne sedieť,
premýšľať, diskutovať, vyhodnocovať, oddeľovať dôležité veci od vecí naliehavých. Nenechať sa strhnúť prúdom vonkajších podnetov
a požiadaviek, nezostať na povrchu, ísť do podstaty a doťahovať veci
do konca – aj najmenšie detaily.
6. Veci, ktoré sa nemenia, sú ešte dôležitejšie ako tie, ktoré prináša turbulentný vývoj okolo nás. Sú to princípy, o ktoré sa môžeme
oprieť, ako zlaté pravidlo (ako chcete, aby ľudia zaobchádzali s vami,
tak zaobchádzajte aj vy s nimi) alebo gravitačný zákon.
7. Podstatné je pracovať so spätnými väzbami a signálmi, ktoré dostávame. Dôležitejšie ako úspech a uznanie sú skôr pády, neúspechy a negatívne skúsenosti. Často chceme na ne čím skôr zabudnúť
namiesto toho, aby sme ich vyhodnotili, hľadali skutočnú príčinu
a poučili sa.
8. Reči, plány, tabuľky, štandardy, audity a prezentácie nepridávajú
žiadnu hodnotu – dôležitá je akcia a jej výsledok. Všímajme si, koľ-

Neraz nás na vysokohorskej turistike zastihne hmla. Blúdenie hustými závojmi hmly
alebo zdolávanie neprehľadných situácií v našom každodennom živote nás zoceľuje
a, paradoxne, posúva dopredu, katapultuje aj na vyššiu hladinu trajektórie nášho pozemského života...

ko percent našej práce zaberá skutočná práca smerujúca k výsledku
a koľko času venujeme rozprávaniu a opisovaniu toho, „ako by to
malo byť“. Radšej si napíšem svoje ciele a plán rukou do zápisníka,
ako strácať hodiny prípravou excelu, powerpointu a ich prezentovaním na poradách.
9. Hľadajme zmysel toho, čo robíme. Podnikateľ by mal zarábať peniaze a vytvárať zisk, ale ako hlavný zmysel jeho úsilia mi to pripadá
málo. Stále viac sa zaoberám tým, čo môže priniesť podnikanie spolupracovníkom vo firme a svetu okolo nás. Inovácia nie je iba nástroj,
ako mať viac zákazníkov a vyššie marže, mala by obohacovať tento
svet a prinášať to, čo sme mu v posledných desaťročiach zobrali –
dôveru, slušnosť, dobré vzťahy, čistú prírodu, zdravie, bezpečnosť,
kvalitu výrobkov, služieb aj našich životov.
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10. Naučme sa pozerať na veci očami iných ľudí, snažiť sa pochopiť
ich názory, spôsob myslenia a pohľady na svet. Pokúsme sa z čierno-bieleho sveta „ja alebo ty“ vytvoriť rozmanitý a pestrý svet, ktorý
prekoná ideológie a monokultúry myslenia. Problémy, ktoré dnes
máme, budeme musieť riešiť s úplne iným spôsobom uvažovania
a konania. Náš svet nie je postavený na princípoch ja alebo ty, naše
životné a podnikateľské ciele nedosahujeme na úkor druhých, tento
svet je pre všetkých a každá ľudská bytosť mu môže vtlačiť svoju
jedinečnú pečať.
V škole nás učili rôzne veci. Život nám však často ukázal, že to je
inak. Aj ja som sa učil rôzne veci v manažérskych kurzoch a časom
som prišiel na to, že neplatia.
Videl som, že snaha vyhnúť sa riziku a usilovať sa o bezchybnosť
znamená smerovať často k podpriemerným cieľom alebo k nečinnosti. Veľké veci vznikajú v experimentoch, ktoré sú plné rizika a chýb,
ktoré treba podstúpiť, opravovať ich a poučiť sa z nich. Učili nás,
že prekážkam by sme sa mali vyhnúť, vraj je lepšie hľadať skratky
a jednoduché cesty. Život ma naučil, že práve prekážky nám ukazujú
cestu, to, čo nám bránilo v ceste nás napokon posilní a stane sa jej
súčasťou. Učili sme sa, že vytyčovať ciele a dosahovať ich je cesta ku
šťastiu. Čím som starší, tým viac prichádzam na to, že prijímať veci,
ktoré nám prináša život, a tešiť sa z nich je šťastie samotné. Učili nás,
že talent a šťastie vedú k úspechu. Postupne prichádzam na to, že
hovorili o trpezlivosti a drine. Časť svojho života som sa snažil meniť
druhých ľudí. Postupne som pochopil, že môžem zmeniť iba seba.
A môžem vám povedať, že sa so mnou pracuje oveľa ťažšie, ako som
si myslel. Žijeme v spoločnosti, kde zo všetkých strán počujeme: viac,
viac, viac... Snaha mať viac nás často zväzuje a zotročuje, zriekanie
a zjednodušovanie v živote nám prináša slobodu.
Zastavme sa občas. Premýšľajme nad informáciami, ktoré sa na
nás valia. Vyhodnocujme signály, ktoré dostávame. Preosievajme
úlohy, ktorými sme denne zasypávaní. Začnime znovu používať cit,
intuíciu a zdravý rozum. Hľadajme riešenia, ktoré ešte neexistujú.
Ak nám niekto hovorí, že je niečo nemožné, tak to skúsme. Ak nám
niekto povie, že nie sme normálni, berme to ako kompliment. Ak sa
nám niečo nepodarí a budú sa nám smiať, nezbláznime sa z toho.
Buďme takí, akí skutočne sme. Hľadajme svoju vlastnú cestu – poctivo, trpezlivo a úprimne. Možno občas zablúdime, ale určite sa na

tejto ceste nestratíme, ak sa vrátime ku koreňom a zdravému rozumu od našich starých rodičov.
? Otázky
Snažíte sa do svojich firiem a života zaviesť to najlepšie, čo ste vyčítali z kníh? A funguje vám to? Neuvažovali ste nad tým žiť svoj vlastný
život a budovať vašu, originálnu firmu? Spomínate si niekedy na
svojich starých rodičov? Ako žili a pracovali? Čo dali vám do vášho
života? A čo vaši rodičia, učitelia a starší spolupracovníci? Máte vo
svojich rodinách pevné zvyky a rituály, ktorým učíte aj svoje deti?
Máte niečo podobné aj vo firme? Nevyháňame pri zavádzaní „módnych a moderných metód riadenia“ niekedy z firiem zdravý rozum?
Stáva sa vám, že z jednej schôdze vzniknú ďalšie tri, vytvoríte množstvo tabuliek a prezentácií, nahráte ich „na server“, ale problém a jeho príčinu ste nevyriešili? Aj vám sa zdá, že mnohé „zázračné techniky zvyšovania výkonnosti“ nefungujú? Už ste skúsili začať znovu
používať svoj vlastný rozum? Premýšľate o tom, ktorá vec (ktorú nerobíte) by spôsobila významnú pozitívnu zmenu v osobnom živote,
keby ste ju robili pravidelne? Ktorá vec by spôsobila podobnú zmenu
vo vašom pracovnom živote?
* Odporučenie
Premýšľajte nad tým, ako skombinovať nové technológie a inovácie
so zdravým rozumom. Starajte sa o korene, ktoré nie sú viditeľné, ale
pre strom a jeho ovocie sú veľmi dôležité.
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šade v prírode okolo vidíme ruku Stvoriteľa. To je to správne
miesto, kde sa môžeme vyliečiť alebo načerpať nekonečnú energiu.
Nebudem na tomto mieste nariekať nad ranami, ktoré ľudia posadnutí rastom prírode dávajú. Radšej by som sa zamyslel nad tým, čo
dáva príroda nám a čo sa z nej môžeme naučiť.
Sme občas závislí od navigačného systému. Je pozoruhodné, ako
sa spoliehame na tieto prístroje, aj keď vieme, že nie sú stopercentné. Máme však aj iné zdroje navigácie – našich partnerov, rodičov,
majstrov, učiteľov, ľudí, ktorí sú pre nás vzormi. Je dobré nechať si
poradiť, inšpirovať sa, aj keď zodpovednosť za cestu, ktorou ideme,
je na nás.
Aj v prírode je veľa navigačných systémov – zvieratá nájdu svoje
skrýše na mnohých miestach v lese, vtáci prelietajú medzi kontinentmi s neuveriteľnou presnosťou. Ich dokonalé programy orientácie
vo vzduchu, vo vode i na zemi sú však pevne naprogramované. Napríklad kulík zlatý, ktorý letí zo svojho rodiska Aljašky na Havajské
ostrovy 4 500 kilometrov bez medzipristátia, keby sa zo svojej trasy
odchýlil iba o jeden stupeň, minul by svoj cieľ a nemal by energiu
na návrat ani na pokračovanie cesty. Neodchýli sa a pristane presne.
Žijeme v krásnej a dokonalej prírode.
Človek má, na rozdiel od zvierat, jeden dar aj pokušenie zároveň – dostal slobodu voľby. Program, ktorý má uložený vo svojom
svedomí, môže rozvíjať ďalej – správnym aj nesprávnym smerom.
A nesie aj zodpovednosť za svoje rozhodnutia a skutky. Na jednej
strane teda máme vlastnosť Stvoriteľa – dokážeme tvoriť, prinášať
a realizovať nové myšlienky, abstraktné modely, konštrukcie a neuveriteľné umelecké alebo technické diela.

Mám však trochu obavy, či nám naše úspechy v tvorení nestúpli
príliš do hlavy, sme sebavedomí a stále viac sa hráme na bohov. Zabúdame na ten najdôležitejší navigačný systém, ktorý nám hovorí,
že nesmieme robiť druhým to, čo je zlé pre nás, že nesmieme ničiť
prírodu, prostredie, v ktorom žijeme, že hlavným cieľom nášho snaženia nemôžu byť peniaze, že láska je dôležitejšia.
Správame sa niekedy hlúpo. Slepo veríme prístroju GPS, ale nepočúvame a vypíname hlas, ktorý k nám naliehavo hovorí v našom
svedomí. Ignorujeme Navigátora na našej ceste, všimneme si Ho ob-

Murárik červenokrídly je vzorovým príkladom húževnatosti a pokory, ktorý by sme si
mohli osvojiť aj my ľudia. V skúpom skalnom prostredí svojím nadprirodzeným výzorom, ako aj nebeským protokolom správania velebí Stvoriteľa...
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čas, keď padneme alebo zablúdime a On nám pomôže. Niekedy poďakujeme, ale znovu sa rozbehneme a bežíme ďalej ako malé dieťa,
bez pomoci matky a otca. Všetci vieme, že keď pracujeme menej,
urobíme viac, že za lásku sme odmenení láskou, že modlitba a viera
nás posilnia a negatívne emócie a strach oslabujú. Ale nesprávame
sa podľa tohto navigačného systému. Odbočujeme do slepej ulice,
blúdime a niekedy vyčerpaní bezradne stojíme na mieste a nevieme,
ako ďalej.
To prvé, čo potrebujeme, je pokoj, ktorý nás zbaví neustáleho rozptyľovania. Pokoj a ticho nám umožnia zachytiť jemné signály toho
správneho navigačného systému, ktorý je v každom z nás. Tento signál môžeme zosilňovať modlitbou, rozjímaním, meditáciou alebo
kontempláciou. Pravidelná modlitba, rozjímanie a stíšenie vedú aj
k lepšiemu uvedomeniu si skutočných priorít a k eliminácii zbytočností v našom živote, rozlišovaniu dobra a zla, citlivosti k signálom
Božej navigácie. V celej prírode je s nami navigačný systém, ktorý nepotrebuje nové verzie ani silnejší signál. Iba citlivého príjemcu. Tento
systém je zabudovaný v každom z nás, stačí sa trochu stíšiť, prekonať
pýchu, že si so všetkým poradíme sami, a používať ho.
Evolúcia v technike postupne vylučuje nadbytočné medzičlánky.
Inovácia zvyšuje hodnotu výrobku alebo služby pre zákazníka a odstraňuje škodlivé funkcie. Škodlivá funkcia je napríklad materiál, jeho hmotnosť, potreba jeho obrábania, opravovania a likvidovania.
Ideálny výrobok je teda taký, ktorý plní funkciu, ale má minimum
materiálu a nákladov na to, aby vznikol, pracoval a bol zlikvidovaný. Ideálny výrobok by bol teda taký, ktorý fyzicky neexistuje, ale
plní svoju funkciu pre zákazníka. Myslíte si, že snívam, alebo som
sa zbláznil? Už dávno nepotrebujeme nosiť zväzky kľúčov, ale zamykáme a otvárame napríklad odtlačkom prsta alebo iným identifikačným prvkom. Na ovládanie prístrojov nepotrebujeme diaľkové
ovládače a klávesnice, stačí gesto alebo hlas. Keď som písal svoju diplomovú prácu, počítač zaberal polovicu veľkej budovy a nemal taký
výkon ako mobilný telefón, ktorý nosí moja 14-ročná dcéra Zuzka do
školy. A má v ňom fotoaparát, kameru, navigačný systém, internet,
filmy, knihy a hudobný archív.
Vieme prenášať informácie a energiu bez drôtov a káblov, máme
domy, ktoré sú autonómne a fungujú bez prípojok na elektriku, vodu alebo plyn. Máme autá bez vodičov, zákazníkov, ktorí namiesto

Z vajíčka sa vo fascinujúcom procese metamorfózy cez húsenicu a kuklu vyliahne nádherný motýlí skvost. Telo húsenice sa v nepohyblivej kukle rozpustí na kašovitú hmotu
a z rozptýlených buniek tkanív a zárodočných terčíkov sa „čarovne“ začínajú tvoriť
celkom nové orgány. Z nepohyblivej kukly sa po fascinujúcej premene vyliahne motýľ
neponášajúci sa v ničom na vlastnú húsenicu. Je to skutočne jeden z najväčších divov
pozemskej prírody... Každý jeden z nás dostáva však od Stvoriteľa v jedinečnej ponuke
omnoho väčší div – nezaslúženú výsadu podstupovať viacnásobnú metamorfózu v duchovnej oblasti formou Sviatosti zmierenia. Možnosť duševnej očisty pristupovaním
k svätej spovedi, ktorou obdaroval dobrotivý Boh výlučne nás ľudí, patrí však už do
kategórie nadpozemských zázrakov...

kamenných obchodov nakupujú z plagátov na stene cez QR kódy.
Vznikajú hnutia ľudí, ktorí sa dožadujú výrobkov bez obalov, máme
samočistiace materiály, internetové cloudy, samoobslužné systémy
v banke, na letisku alebo pri sťahovaní hudby, filmov alebo objednávaní taxislužby.
Starý systém sa bráni, pretože vypadávajúce medzičlánky a samoobslužné systémy pripravujú ľudí o prácu. Vždy to tak bolo a nové, produktívnejšie systémy zvíťazili. Existujú štáty, kde vám čapuje
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obsluha benzín, kde sa nesmú predávať elektromobily Tesla alebo
víno cez internet. Starý systém však postupne ustúpi systémom novým – bez zbytočných medzičlánkov. Ovocinári a zeleninári sa prepájajú priamo so spotrebiteľmi a postupne eliminujú parazitujúce
supermarkety, podobne zmiznú sprostredkovatelia, díleri, priekupníci, zľavomaty a ďalšie články, ktoré nebudú poskytovať primeranú
hodnotu. Týka sa to aj konzultantov, analytikov, ekonómov, právnikov, politikov, novinárov a komentátorov, cestovných kancelárií,
obchodných a dílerských sietí, poisťovní, bánk a mnohých ďalších
medzičlánkov, ktoré nebudú mať dostatočné znalosti a skutočnú
hodnotu pre zákazníka. Neveríte? Pozrite na to, čo spôsobil v biznise
s hudbou napríklad formát MP3, ako sa menia tradičné obchodné
siete pod vplyvom internetu a e-shopov, ako si ľudia začínajú vytvárať lokálne a autonómne komunity, ako sa menia výrobky, služby
a podnikateľské modely – eliminujú sa prepravy, manipulácie, prenosy so stratami alebo medzičlánky bez pridanej hodnoty. Rýchlo
a nenávratne.
Profesor Milan Zelený sa ku globalizácii a fungovaniu veľkých
nadnárodných firiem vyjadril takto: „Veľké nadnárodné firmy sa
neustále požierajú medzi sebou a prepájajú, aby získali navrch nad
konkurenciou. Idú proti prírode. Nepochopili, že globalizácia
dosiahla svoje maximum, že nie je možná do nekonečna. Tie reťazce, ktoré kŕmia globalizáciu, pokiaľ dosiahnu určitú veľkosť, sú
zrazu nestabilné. Nie je do nich vidieť. Rozširovať globalizáciu je
drahé, nepriehľadné a náchylné k terorizmu a chorobám, epidémiám. Je to škodlivé.“
Prečo hovorí globálny profesor o limitoch a škodlivosti globalizácie? Globalizácia priniesla určité potlačenie diverzity a heterogenity.
Učia sa rovnaké teórie, z rovnakých zdrojov, všade sa pracuje s „najlepšími svetovými praktikami a štandardmi”, na poliach máme monokultúry v podobe repky olejnej a pod. Vzniká takto nebezpečná
situácia, že nebudeme vedieť vyriešiť nové a neočakávané situácie,
pretože monokultúra v myslení a konaní znižuje našu schopnosť
reagovať na niečo neznáme a nové – od státisícov utečencov cez nečakané formy teroristických útokov až po zneužitie nových technológií.
Globálny systém je citlivý na prenos vírusov (medzi ľudskými organizmami aj počítačmi), v globálnych obchodných sieťach sa ťažko

V druhej polovičke letných prázdnin sa v našich dedinách a mestách odohráva priam
nadprirodzený úkaz – belorítky obyčajné sa teatrálne odoberajú od svojho rodiska.
Táto pozoruhodná, neprehliadnuteľná a neprepočuteľná scénka, odohrávajúca sa na
pódiu prírodného divadla každoročne v auguste, vynáša jej účastníka vysoko do nebeských výšin, odkiaľ sa mu veru ťažko navracia späť do všednej reality každodenného
života...

sleduje pôvod a kvalita výrobku (formálne globálne certifikáty tento problém neriešia), je možné kontaminovať potraviny, vodu alebo
ľudí s oveľa väčšími následkami, ako v lokálnych a autonómnych
systémoch.
Vráťme sa k prírode a obdivujme spoluprácu, vzájomné dopĺňanie sa a synergiu. Príroda funguje v kruhu, recykluje, obnovuje,
opravuje, podporuje primeraný rast a rovnováhu. Príroda lieči, dáva nám energiu, bez ktorej by sme nedokázali žiť, sú v nej rastliny,
ktoré dokážu vyliečiť naše choroby. Príroda nás objíma a ponúka
nám obrovské bohatstvo, len my akoby sme v našich betónových
džungliach stratili schopnosť spolupracovať s ňou. Bionika nám
ukazuje nádherné prírodné systémy, ktoré inšpirujú výskumníkov
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a inovátorov v laboratóriách: Najdokonalejšia architektúra, ekoprodukty a služby, informačné technológie a optimalizačné algoritmy
sú v prírode. Príroda je najlepšie sanatórium, wellness, lekáreň, nemocnica, škola aj firma na svete. A my homo sapiens sme oproti nej
ešte stále malí a hlúpi. Keby sme si aspoň našu malosť a hlúposť uvedomovali a nechceli rozkazovať vetru a dažďu. Správame sa niekedy
ako malé dieťa, ktoré zobralo otcovi skrutkovač a pokúša sa opraviť
počítač.
Napriek tomu, že žijeme možno v najlepšej dobe vývoja ľudstva, trpia mnohí ľudia v bohatých krajinách depresiami a rôznymi závislosťami, nemajú radosť zo života, majú strach z terorizmu,
vojen, chorôb a globálnych zmien. V chudobnejších častiach sveta
zase ľudia umierajú na nedostatok vody, jedla, liekov a v lokálnych
násilnostiach. Stav života ľudí na Zemi nezodpovedá technológiám,
ktoré ľudstvo vyvíja a má v rukách. Sme opojení technickými možnosťami, poznávame vesmír, ľudský mozog, lietame stále rýchlejšie
a stále dlhšie trate, ale zabúdame, čo znamená byť človekom. Celý
vývoj spoločnosti akoby sme podriadili peniazom a technologickému vývoju. Orientujeme sa na rýchle dosiahnutie ambicióznych ekonomických cieľov, ale ignorujeme niekedy spôsoby ich dosiahnutia,
ktoré idú proti princípom tohto sveta. Ničíme tak prírodu a životy
miliónov ľudí. Kde sú v našich manažérskych slovníkoch slová ako
láska, nádej, viera, statočnosť, odvaha, pokora, striedmosť, súcit alebo spolupatričnosť?
Okrem štúdia najnovších technologických trendov by som všetkým nadšencom týchto zmien odporúčal aj knižku Laudato si. Nenapísal ju žiaden futurológ, ekonóm, prognostik alebo technologický
guru. Jej autorom je pápež František. V encyklike zazneli tieto otázky: „S akým cieľom sme prišli na tento svet? S akým cieľom pracujeme a zápasíme? Prečo nás táto zem potrebuje?“
A prichádzajú myšlienky, ktoré presne definujú náš problém:
„Technológia dáva tým, ktorí majú vedomosti a predovšetkým
ekonomickú moc na ich využitie, znepokojivú vládu nad celým
ľudským rodom a nad celým svetom... Globalizácia technokratickej
paradigmy: dominujúca technokratická mentalita chápe celú skutočnosť ako predmet, ktorým možno manipulovať bez obmedzenia.
Je to redukcionizmus, ktorý zahŕňa všetky rozmery života. Technológia nie je neutrálna: vykonáva „rozhodnutia týkajúce sa istého

Súrodenci sovčatá-trojčatá pôtika kapcavého, polnočného to lesného tvora, sa držia
po opustení hniezda pospolu, aby nesťažovali svojim rodičom vyhľadávanie každého
zvlášť, keď ich potrebujú nakŕmiť, schovávajúc sa najmä počas dňa v hustých a neprehľadných korunách stromov pred potenciálnymi predátormi...

druhu spoločenského života, ktorý sa má rozvíjať. Technokratická
paradigma panuje aj v ekonomike a politike; zvlášť „ekonomika akceptuje každý technologický pokrok kvôli zisku.“
Nedostatočné poznanie môže človeka ohroziť, ale veľké poznanie
bez silného charakteru ho môže zničiť. Žijeme vo svete, kde informácie explodujú, nové znalosti prichádzajú stále rýchlejšie, ale zo
vzdelávania aj života vytláčame vedenie k hodnotám, rozvoj integrity
a charakteru. Šéf automobilky, ktorý odstúpil pre podvody, dostane
desiatky miliónov eur a obyčajných pracovníkov za jeho chyby prepustia. Je to normálne? Potom sa nečudujme, že sa priepasť medzi
bohatými a chudobnými na svete stále zvyšuje.
S. Covey povedal: Môžeme sledovať evolúciu vo vede a niekedy
„revolúciu“, ale bez humanity vidíme len vzácne malý, skutočný ľudský pokrok. Všetky staré nespravodlivosti a bezprávia sú stále s nami.
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Prichádza generácia Y (miléniani). Majú dnes 20 až 35 rokov. Nechcú byť iba poslušné zdroje v kravatách a v korporátnych hierarchiách, hľadajú v živote a v práci slobodu a zmysel. Niektorí tvrdia, že
nepotrebujú pre šťastný život toľko peňazí ako ich rodičia a úspech
nemerajú kariérou, výškou platu, diplomami, certifikátmi a funkciami. Ináč pristupujú k riešeniu problémov, ináč komunikujú a ináč
pracujú. Sú kreatívni, nechcú prežiť celý pracovný život v jednej firme a budove.
Mladí ľudia prestávajú veriť tzv. „autoritám“ vo vysokých funkciách v politike, vo veľkých korporáciách i v športových asociáciách.
Mnohé škandály a morálne zlyhania im dávajú za pravdu – napr.
Enron, VW, FIFA a i. Výsledkom je, že si začínajú organizovať veci sami, vytvárajú komunity a stávajú sa podnikateľmi a opravármi
sveta.
Vytvorili sme zvláštny technokratický svet. Opisujeme ho šípkami, ktoré vstupujú a vystupujú z obdĺžnikov, a hovoríme o procesoch. Takto však nefunguje ani svet okolo nás, ani podniky. V prírode nie sú vstupy a výstupy, suroviny a odpad. Všetko funguje
v kolobehu. Ani žiaden podnik nefunguje tak, že na vstupe niečo
zmeníme a na výstupe dosiahneme očakávanú hodnotu. Takto fungujú iba neživé, strojové systémy, ozubené kolesá a prevody. Podnik
je živý organizmus, ktorý sa adaptuje a mení, aj ekonomika je živý
systém a nefungujú v nej stimuly a „nakopávanie“ technokratických
ekonómov. Všetko funguje v kruhu. Vznikajú nové firmy a vytvárajú
hodnoty pre zákazníkov, firmy rastú, prepájajú sa a zvyšujú svoju
silu, postupne starnú, byrokratizujú svoje štruktúry, strácajú svoju kreativitu a inovačnú schopnosť, zanikajú a uvoľňujú miesto
lepším.
Aj podnik funguje v kruhu a hľadá rovnováhu, vyvažuje abnormality, citlivo reaguje na svoje prostredie. Nie je to mechanizmus,
v ktorom mechanici stláčajú tlačidlá a poháňajú ozubené kolesá
k vyšším výkonom. Všetko sa začína a končí u zákazníka. On financuje našu firmu. Peniaze od zákazníkov alebo investorov vložíme do
inovácií. Inovácia musí byť prepojená na zákazníkov a vývoj na trhu.
V ľavej časti obrázku č. 11 máme potenciály – zdroje, ľudí, dodávateľov a pod. A toto všetko by malo fungovať ako živý systém, bez
toho, aby ho niekto neustále „nakopával,” keď niečo nefunguje. Vo
firmách sú niekedy situácie, keď manažéri lietajú od procesov k zni-

žovaniu nákladov, potom tlačia na ľudí alebo ich vyhadzujú z práce,
lebo nemajú objednávky. Keď nič nezaberá, spomenú si znovu na
inovácie. A tak ďalej. Pozrite sa na obrázok 11 a predstavte si slobodných ľudí v slobodnej firme, kde každý vie robiť svoju prácu, ktorá
ho baví. Pokúsiť sa vytvoriť firmu, ktorá bude fungovať ako živý organizmus v kruhu stojí za to.
Zákazníci
Doručenie
a služby

Peniaze
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spokojný?
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Obr. 11. Podnik funguje v kruhu

Aj podniky fungujúce ako stroje môžu dosahovať obdivuhodné
výsledky. Sú však udržované v chode externou energiou, sú riadené
hierarchicky množstvom manažérov, operátorov, inštrukcií a kontrolných mechanizmov. Ľudia v nich nie sú motivovaní znútra, ale
stimulovaní zvonka. Tieto strojové hierarchie a lineárne procesné
štruktúry začínajú byť v dnešnom, rýchlo sa meniacom svete nepružné, pomalé a drahé.
Kruhy však fungujú aj inde – učenie sa, odovzdávanie znalostí
a štafety vo firme. Dostávanie a vracanie hodnoty v ľudskom živote
(otec a syn, majster a učeň), výroba a spotreba v kruhu, v ktorom
sa všetko recykluje a vracia späť. Berme si z prírody, zo života a od
druhých ľudí iba toľko, koľko dokážeme vrátiť. Pracujme v kruhu.
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Prácu si stále viac budeme vytvárať sami. Tradičný zamestnanec,
ktorý chodí do práce, dostáva inštrukcie, pracuje podľa nich a šéf
kontroluje jeho výsledky, postupne zanikne. Svet aj firmy potrebujú
podnikateľov – ľudí, ktorí robia s radosťou a naplno to, v čom sú
dobrí, učia sa, rozvíjajú svoj talent a učia druhých.
Budeme sa učiť jeden od druhého v reálnej akcii a nebudeme
zbytočne vysedávať v školských laviciach, počúvať a učiť sa zbytočné
veci, ktorých jediným využitím je zloženie skúšky. Stále viac sa musíme pripravovať na riešenie nových a neočakávaných situácií ako na
zvládnutie toho, čo fungovalo kedysi a už nikdy nebude.
Na druhej strane je potrebné, aby sa deti okrem matematiky, fyziky a technických predmetov učili aj logiku, kritické myslenie, umenie dialógu a spolupráce, riešenie konfliktov a hľadanie synergie, ale
aj filozofiu, pochopenie súvislostí a múdrosť histórie. Je potrebné sa
naučiť aj to, čo znamená byť človekom, nielen špičkovým expertom
na ovládanie najnovšej techniky a technológie.
Pápež František v Bolívii povedal: „Vy ste zasievačmi premeny.
Nech vám Boh udelí odvahu, radosť, vytrvalosť a nadšenie pokračovať v zasievaní! Treba vložiť ekonomiku do služby národom, ľudia a príroda nemôžu byť postavení do služby peniazom. Povedzme
NIE takej ekonomike, ktorá vylučuje, a neprávosti, v ktorej peniaze
panujú namiesto toho, aby slúžili. Taká ekonomika vyraďuje. Taká
ekonomika zabíja. Taká ekonomika ničí Matku Zem.“
Pápež zdôraznil, že ekonomika by nemala byť nástrojom hromadenia, ale dobrého spravovania spoločného domu a ľudia by sa mali
usilovať o to, aby všetci mali 3P – Prácu, Príbytok a Pôdu.
Ak premýšľame o tom, ako zvládnuť rýchlosť a turbulencie okolo nás, celý ten chaos, zmetok, neistotu a strach ľudí z budúcnosti,
nemusíme vymýšľať nič nové a prevratné, stačí sa vrátiť ku koreňom.
Máme v rukách stále výkonnejšie technológie, ale nevieme vyriešiť
základné problémy sveta – hlad, nedostatok práce, násilie a biedu.
Na svete žije 7,3 miliardy ľudí a my denne vyprodukujeme potraviny
pre 12 miliárd (12 mld. x dávka 5 000 kcal). Napriek tomu každých
5 sekúnd zomrie jedno dieťa do 10 rokov od hladu.
Máme stále viac informácií, ale menej znalostí, zarábame a míňame veľa, ale máme menej, máme plné taniere, ale prázdne srdcia,
dosahujeme stále ambicióznejšie ciele, ale tešíme a smejeme sa stále
menej. Kostoly sa vyprázdnili, ale nákupné centrá sú plné, prázd-

Rukopis Stvoriteľa sa nám oči kolúco zrkadlí aj v drsno-krásnom vysokohorskom prostredí. Všetky rastliny a živočíchy v tomto nehostinnom biotope vystrojil na život ako
len najlepšie vedel, podobne ako každého jedného z nás ľudí na vykonávanie výnimočného postu, ktorý z Jeho vôle na tomto svete nezastupiteľne zastávame, resp. na jedinečné poslanie, ktorým sme od Neho neprenosne poverení... Stonka a listy veternice
narcisokvetej sú pokryté hustou vrstvou chĺpkov, ktorá chráni rastlinku pred neskorými prízemnými jarnými mrazíkmi, ako aj pred zhubným ultrafialovým žiarením, ktoré
býva vo vysokohorských polohách obzvlášť silné...

ne životy sa snažíme zaplniť množstvom zbytočností, za ktorými
sa ženieme. Je veľa vecí, ktoré budeme musieť zmeniť v našom správaní.
Posledné roky ukazujú to, že globalizácia sa obracia proti nám
– ničíme prírodu aj ľudské životy. Bude lepšie, ak budeme žiť tam,
kde sme sa narodili, jesť to, čo sme si sami vypestovali a uvarili, žiť
podľa hodnôt, ktoré nám dali naši rodičia, a rešpektovať, aby tak
mohli žiť aj ostatní.
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? Otázky
Kedy ste naposledy relaxovali v prírode? Koľko času týždenne prežijete v budovách a pri umelom osvetlení a koľko na čerstvom vzduchu v prírode? Koľko liečivých rastlín poznáte a používate ich? Inšpirujete sa v riadení vašej firmy živými organizmami alebo sa pokúšate riadiť firmu ako stroj? Používate prírodné princípy pri hľadaní
inovačných riešení? Čo pre vás znamená slovo ekológia? Všimli ste
si, že globalizácia tvrdo narazila na svoje hranice? Pripravujete sa
na lokálnu produkciu? Uvedomujete si elimináciu zbytočných medzičlánkov? Čo to znamená pre vás a vašu firmu? Funguje už vaša
firma v kruhu? Vy ešte veríte, že sa dá firma riadiť šípkami, príkazmi
a ukazovateľmi?
* Odporučenie

14 • Učme sa z prírody

Pokúste sa byť viac spojení s prírodou a s tým, čo nás obklopuje.
Hľadajte, objavujte, berte si z prírody nekonečnú silu a energiu, poznávajte, učte sa a nájdete tam všetko pre život aj vaše podnikanie.
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Záver

Ak ste dočítali predchádzajúce texty, máte možno v hlave veľa myš-

lienok a možno aj trochu chaos. To vôbec neprekáža. Toto nie je
kniha receptov. Knihy nečítame preto, aby sme z nich mechanicky
kopírovali myšlienky a „cesty k úspechu“, ale aby sme sa inšpirovali
a objavili sme naše vlastné cesty. Aj na seminároch, ktoré organizujem, hovorím účastníkom, aby neočakávali zaručené rady a postupy,
ktoré fungujú. Je dôležité nechať sebou prechádzať myšlienky, počúvať veci, ktoré nám ľudia hovoria, vnímať a premýšľať nad vecami,
ktoré čítame. My nie sme stroje, do ktorých nahráme program, sme
ľudské bytosti, ktorým sa informácie a vnemy v hlavách a srdciach
prepájajú, kombinujú a rozvíjajú sa. Takto sa objavujú vlastné cesty
a vznikajú nádherné a originálne diela. V Baťových závodoch mali
kedysi heslo: „Múdry robí na začiatku to, čo hlupák na konci.“ Toto
je kniha o tom, aby sme využili svoj čas tak, že budeme hľadať svoj
kompas a správny smer na začiatku, a nie na konci našej životnej
cesty.
Prajeme vám, aby ste svoj čas využívali správne, aby ste sa zbytočne nenaháňali, kráčali pomaly a pokojne. Aby ste každý deň prežívali
tak, ako keby bol váš posledný. Tak ako o tom píše vo svojej rannej
modlitbe na každý deň Anselm Grün:
„...Každý deň môže byť posledný.
Nech dnešok prežijem tak,
akoby to bol môj posledný deň,
slobodne a s vďačnosťou,
pripravený objavovať tajomstvo v každom človeku,
ktorého stretnem,
pripravený obdivovať krásu stvorenia
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1 • V každodennom otroctve

a využiť každú príležitosť.
Daj mi vďačné srdce,
aby som každú minútu tohto dňa
prežil s vďačnosťou a vedomím,
že každú minútu, ktorú mám,
som dostal
a že do môjho konečného času vstupuje
tvoja večnosť...“
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Podobne ako Slnko osvetľuje
končiare hôr a poodhaľuje
hneď zrána ich priam nadpozemskú nádheru, neustále
prosme a vzývajme Ducha
Svätého, aby nám osvietil naše
duše čoskoro na úsvite našich
pozemských cestičiek a napomohol nám odhaliť nadprirodzené talenty, ktoré do každého z nás dobrotivý a prezieravý Stvoriteľ vložil. Boh nás aj
dostatočne uspôsobil na ich
následné rozvinutie, aby boli
Jemu na slávu, nám na spásu
a celému pozemskému svetu
na osoh a radosť...
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Akčný plán – čo ste sa naučili a čo zmeníte vo vašom živote
a v práci?

Napíšte si vaše poslanie, prečo žijete a čo svojím životom chcete
po sebe zanechať:

Napíšte si vaše hodnoty:

Hodnota

Ako sa táto
hodnota prejavuje
vo vašom živote
a v práci?

Prečo je táto
hodnota pre vás
dôležitá?

15 • Pracovný zošit

Zamyslite sa nad otázkami v tejto tabuľke:
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Cítite niekedy rozpor medzi tým, čo robíte, a tým,
čo by ste chceli skutočne
robiť?

Čo je príčina
tohto rozporu?

Čo sa s tým dá
robiť?

Žijete skutočne svoj život,
ktorý vám dáva zmysel,
alebo robíte viac to, čo od
vás očakáva vaše okolie?

Aké sú hlavné
dôvody tohto
vášho konania?

Čo s tým chcete
urobiť?

Utekajú vám niekedy dôležité veci vo vašom živote,
ktoré neskôr ľutujete?

Aké sú príčiny?

Čo zmeníte vo
svojom konaní,
aby to tak nebolo?

Premýšľate o to, čo vás
oberá o čas a energiu (napríklad strach, negatívne
myšlienky, zlodeji času, neschopnosť povedať nie)?

Poznáte skutočné príčiny?

Kedy s tým
začnete niečo
robiť?
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Napíšte si vaše roly, ktoré máte v živote (otec, matka, syn, dcéra,
priateľ, vedúci, učiteľ, tréner, hasič a pod.), osoby, voči ktorým tieto
role máte, hlavné hodnoty, ktoré im poskytujete a činnosti, ktoré
v týchto roliach zaisťujete.
Rola

Osoba/zákazník

Priviedli vás zamyslenia nad otázkami v tejto knihe k nejakým
zámerom?
Čo chcete robiť?

Čo potrebujete rozvinúť?

Čo nechcete robiť?

Čo potrebujete eliminovať?

Hodnoty a činnosti

15 • Pracovný zošit

Naplánujte si svoje osobné ciele:
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Telesný rozvoj, fyzická oblasť

Vzťahy, citová oblasť

Učenie, intelektuálna oblasť

Zanechanie odkazu, duchovná
oblasť
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Urobte si svoj plán na celý rok
Hodnoty:

Priority (veľké kamene):

Hlavné ciele roka:
1.
2.

15 • Pracovný zošit

3.
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Akcia

Cieľ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Poznámky:
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Január

Priority mesiaca:
1.
2.
3.

Oblasť

Plánovaný
cieľ

Dosiahnutý cieľ

Príčina
rozdielu

Poznámky:
Poučenie
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Môj
rozvoj

Moja rodina

Moje
povolanie

Moja
práca

Komunita,
spoločenstvo
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Vyčkávanie a hranie na istotu sú dnes najväčším rizikom.
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Február

Priority mesiaca:
1.
2.
3.

Oblasť

Plánovaný
cieľ

Dosiahnutý cieľ

Príčina
rozdielu

Poznámky:
Poučenie
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Môj
rozvoj

Moja rodina

Moje
povolanie

Moja
práca

Komunita,
spoločenstvo
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Každý deň zomierame v čase, ktorý odchádza do minulosti. Neplytvajme
teda vzácnym časom života na to, čo nie je dôležité.
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Marec

Priority mesiaca:
1.
2.
3.

Oblasť

Plánovaný
cieľ

Dosiahnutý cieľ

Príčina
rozdielu

Poznámky:
Poučenie
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Môj
rozvoj

Moja rodina

Moje
povolanie

Moja
práca

Komunita,
spoločenstvo
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Byť preťažený a pracovať príliš veľa je prejav lenivosti. Lenivosti premýšľať
a rozlišovať medzi dôležitými a nedôležitými vecami v našej práci a živote.
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Apríl

Priority mesiaca:
1.
2.
3.

Oblasť

Plánovaný
cieľ

Dosiahnutý cieľ

Príčina
rozdielu

Poznámky:
Poučenie
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Môj
rozvoj

Moja rodina

Moje
povolanie

Moja
práca

Komunita,
spoločenstvo
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Čas strácame aj tým, že nemáme spoločný jazyk, prekrikujeme sa
a nevieme sa počúvať, sme ako stavitelia Babylonskej veže, ktorým Boh
pomotal jazyky.
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Máj

Priority mesiaca:
1.
2.
3.

Oblasť

Plánovaný
cieľ

Dosiahnutý cieľ

Príčina
rozdielu

Poznámky:
Poučenie
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Môj
rozvoj

Moja rodina

Moje
povolanie

Moja
práca

Komunita,
spoločenstvo
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Ak vám ľudia hovoria, že je niečo zložité a nemožné, tak to určite skúste!
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Jún

Priority mesiaca:
1.
2.
3.

Oblasť

Plánovaný
cieľ

Dosiahnutý cieľ

Príčina
rozdielu

Poznámky:
Poučenie
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Môj
rozvoj

Moja rodina

Moje
povolanie

Moja
práca

Komunita,
spoločenstvo
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Správni lídri nehľadajú svoj vlastný úspech, ale tešia sa z úspechu ľudí
vo svojom okolí.

157

Júl

Priority mesiaca:
1.
2.
3.

Oblasť

Plánovaný
cieľ

Dosiahnutý cieľ

Príčina
rozdielu

Poznámky:
Poučenie
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Môj
rozvoj

Moja rodina

Moje
povolanie

Moja
práca

Komunita,
spoločenstvo
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Nie je dôležité, ako rýchlo bežíme, ale po akej ceste.
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August

Priority mesiaca:
1.
2.
3.

Oblasť

Plánovaný
cieľ

Dosiahnutý cieľ

Príčina
rozdielu

Poznámky:
Poučenie
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Môj
rozvoj

Moja rodina

Moje
povolanie

Moja
práca

Komunita,
spoločenstvo
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Máme nadbytok informácií, nápadov a plánov, ale nedostatok akcií, ktoré
vedú k výsledkom.
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September

Priority mesiaca:
1.
2.
3.

Oblasť

Plánovaný
cieľ

Dosiahnutý cieľ

Príčina
rozdielu

Poznámky:
Poučenie
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Môj
rozvoj

Moja rodina

Moje
povolanie

Moja
práca

Komunita,
spoločenstvo
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Tvoj čas je obmedzený. Neplytvaj ním tým, že budeš žiť život niekoho
iného.
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Október

Priority mesiaca:
1.
2.
3.

Oblasť

Plánovaný
cieľ

Dosiahnutý cieľ

Príčina
rozdielu

Poznámky:
Poučenie
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Môj
rozvoj

Moja rodina

Moje
povolanie

Moja
práca

Komunita,
spoločenstvo
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K povolaniu nás povoláva Boh, s ktorým môžeme spolupracovať
na jeho stvorení. Zamestnanie nám niekedy ponúka aj pokušiteľ, ktorý
nás iba zamestnáva zarábaním peňazí.
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November

Priority mesiaca:
1.
2.
3.

Oblasť

Plánovaný
cieľ

Dosiahnutý cieľ

Príčina
rozdielu

Poznámky:
Poučenie
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Môj
rozvoj

Moja rodina

Moje
povolanie

Moja
práca

Komunita,
spoločenstvo
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Ako začať? Začať!
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December

Priority mesiaca:
1.
2.
3.

Oblasť

Plánovaný
cieľ

Dosiahnutý cieľ

Príčina
rozdielu

Poznámky:
Poučenie

15 • Pracovný zošit

Môj
rozvoj

Moja rodina

Moje
povolanie

Moja
práca

Komunita,
spoločenstvo
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Tešiť sa zo života a práce, objavovať svoju cestu je viac, ako sa strácať
v množstve povinností a neužitočnej práce a topiť v peniazoch.
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Vyhodnotenie roka

Oblasť

Aký máte pocit z posledných 12 mesiacov vášho života
a podnikania?

Cieľ

Plán

Poučenie

Zákazníci
Čo sa vám podarilo?

Financie

15 • Pracovný zošit

Inovácie

Čo sa vám nepodarilo?

Procesy
Čo musíte prehodnotiť a zmeniť?
Ja

Moji ľudia
Čo chcete dosiahnuť v ďalšom roku?

Partneri
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