
Jak dát životu
nový směr



V této stručné příručce jsme pro vás poskládali pár osvědčených, ale málo známých  
strategií, jak zlepšit svůj život. Po malých krůčcích a v různých oblastech. Nejhorší je  
totiž skočit na špek jednomu velkému, v podstatě předem nedosažitelnému cíli. Nejspíš 
ho totiž nesplníte a všechna dobrá vůle tak přijde vniveč. A to by byla škoda, protože 
v sobě tu sílu určitě máte. Jen ji správně využít.

Jak si vytvořit dobré návyky
a opustit ty špatné?
Návyky jsou malá rozhodnutí, která automatizovaně opakujeme každý den. Vědci z Dukeovy  
univerzity v Severní Karolíně tvrdí, že tento autopilot má na starosti 40 % chování. Náš 
život je v podstatě součtem v čase posbíraných návyků. Jsem tlustý nebo hubený? Je to 
výsledkem mých návyků. Jsem šťastný nebo nešťastný? Výsledek návyků. Úspěšný nebo 
neúspěšný? Zase za to mohou návyky.

Mýtus: Osvojení nového návyku trvá 21 dní 

V roce 1950 plastický chirurg Maxwell Maltz poznamenal, že trvá 21 dní, než si zvyknete 
na svoji fyziologickou proměnu i psychicky. Stalo se to sice obecně uznávaným faktem, 
není to však pravda. Ve skutečnosti trvá 2 až 8 měsíců, než jakýkoliv návyk přijmete za 
svůj a začleníte ho do repertoáru svých obvyklých kousků  
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejsp.674/abstract).  
Obrňte se proto trpělivostí, nebude to hned.

„Je zhola zbytečné se ptát, má-li 
život smysl či ne. Má takový  
smysl, jaký mu dáme.“
– Seneca



Dávejte si tak snadné úkoly, abyste jim nemohli říct ne

Když se lidé chtějí změnit, většinou říkají: „Potřebuju jen větší motivaci.“ Nebo: „Kéž bych 
měl takovou vůli jako ty!“ Takový přístup je ale špatný. Výzkumy ukazují, že vůle je jako 
sval. Když z ní celý den čerpáme energii, unaví se a naše motivace ochabne. Přesněji 
řečeno: Vůle se pohybuje po výkonnostních vlnách – chvíle vzedmutí následují propady.

Takže když se snažíte osvojit si nový návyk, dejte si tak snadný cíl, aby jeho splnění nešlo 
odolat. Spíš než abyste se hned snažili meditovat deset minut denně, zkuste radši  
meditovat minutu. Než abyste se každé ráno nutili do 50 kliků, začněte s pěti. Rozdělujte 
si úkoly na menší kousky. Ať je to tak snadné, že to můžete udělat i bez motivace.

Když jednou polevíte, nevadí

Výzkum ukázal, že když se na to jednou vykašlete a budování návyku přerušíte, nemá 
to na vaši dlouhodobou výkonnost žádný měřitelný vliv. Takže není potřeba, abyste byli 
dokonalí. Způsob myšlení „všechno nebo nic“ klidně opusťte.

Buďte připraveni na problémy. Svůj neúspěch neplánujte, ale počítejte s tím, že změna 
potrvá dlouho. Taky se zamyslete nad tím, jaké překážky se vám budou stavět do cesty. 
Je něco, co by vás každý den mohlo vychýlit z kurzu? Dá se tomu předejít? A když už se 
to stane, jak se co nejrychleji zase sebrat a odrazit ode dna?

„Je jen jediný  
způsob, jak  
přesvědčit člověka 
něco udělat. A to 
přesvědčit ho, že  
to udělat chce.“
– Dale Carnegie



Přilepte nové návyky na staré
Nejspíš už máte vybudované velmi silné každodenní zvyky, které považujete za samozřejmost. 
Třeba že ráno otevřete okno, uvaříte si kafe, osprchujete se... Tisíce těchto malých  
a zavedených návyků jsou velmi efektivní – a můžete na nich postavit ty nové. Nejrychlejším 
způsobem, jak si vytvořit nové návyky, je totiž navázat je na ty současné.

Odborník na počítačové modelace lidského chování, profesor B. J. Fogg ze Stanfordovy 
univerzity, tomu říká stohování. Funguje to proto, že aktuální zvyk už je v mozku pevně  
zapsán. A do této zapsané, rychlé a efektivní sítě neuronů můžete něco přidat mnohem 
snáz, než když budete začínat úplně od nuly. Matematický zápis techniky stohování by 
vypadal takto:

PO/PŘED [AKTUÁLNÍM NÁVYKEM] BUDU [NOVÝ NÁVYK].
Meditační návyk: Poté, co si ráno uvařím kafe, si minutu zamedituji.
ZVYK posílení: Než se ráno osprchuji, dám si deset kliků.
ZVYK vděčnosti: Než začnu večeřet, řeknu si jednu věc, za kterou jsem dnes vděčný.
ZVYK přátelství: Když se vrátím z oběda, pošlu jednomu člověku zprávu, že se s ním chci 
setkat.

Plán pro chaos
Předchozí techniky jsou založeny na pravidelně opakovaných stereotypech. Zvládnout se 
dají ale i neočekávané situace, jen trochu pozměníme rovnici:

POKUD [NĚCO NEOČEKÁVANÉHO], POTOM [MŮJ ÚKOL].
Příklad: POKUD zaspím a už si nestihnu jít zaběhat, půjdu běhat večer.
POKUD si dám k obědu nějakou prasárnu, sním něco zdravého k večeři. Atd.

„Je-li člověk nespokojený se svým stavem, 
může jej změnit dvěma způsoby. Buď změní 
podmínky svého života, nebo svůj duševní 
postoj. První není vždy možné, 
to druhé je možné vždy.“
– Ralph Waldo Emerson



Vytvořte si vlastní  
sponkovou strategii
Existují jednoduché strategie, které vám pomohou držet se správných návyků každý den. 
Hodně pomáhá, když je součástí nácviku nějaký vizuální prvek. Americký makléř Trent 
Dyrsmid (23) to vymyslel takhle:

Každé ráno měl na stole dvě sklenice. V jedné bylo 120 kancelářských sponek a druhá byla 
prázdná. Trent si řekl, že za každý obchodní telefonát jednu sponku přesune.  
„Každé ráno jsem začínal s kancelářskými sponkami v jedné sklenici a nepřestal jsem  
telefonovat, dokud jsem je všechny nedal do druhé.“

A to je všechno. Za 18 měsíců Trent zvýšil obrat o 18 milionů dolarů a vydělal 75 tisíc dolarů.  
Za pár let pak vydělával 200 tisíc. 

Celý trik spočívá v tom, že si vytvoříte vizuální spouštěč, značku. A taky odměnu, která vás 
motivuje a pomáhá vám praktikovat postup důsledněji. 

Vizuální značky upozorňují, že je nutné, abyste zahájili akci. Jsou taky zpětnou vazbou, 
která ukazuje vaše pokroky. Dodržovat předsevzetí je mnohem jednodušší, když vás v tom 
okolní podněty vizuálně podporují.

„Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas,
ale žádný, jak ho vzkřísit.“
– Albert Einstein



Využijte dominového efektu
Nikdy nemůžete změnit jen jeden návyk. Podle profesora Fogga jsou vzorce chování  
vzájemně propojeny. Jedna změna nastartuje jinou, a pak se lavinovitě šíří dál.  
Dobrá zpráva je, že dominový efekt nemusíte přijímat jen pasivně. Řetězovou reakci  
dobrých návyků a chování můžete nastartovat zcela vědomě.

3 pravidla dominového efektu
1.  Začněte s věcí, ke které máte největší motivaci. Ať je to klidně něco malého, dělejte 

to ale důsledně. Budete se cítit dobře a zároveň se začnete vžívat do osoby, kterou se 
chcete stát.

2.  Nezpomalujte a okamžitě po dokončení série postupte na další úkol. Nechť vás tempo 
plnění cílů samo nese za dalšími dobrodružstvími.

3.  Pokud máte pochybnosti, rozdělte si úkoly na menší kousky. Zaměřte se na udržení 
malých a zvládnutelných cílů. Dominový efekt je o pokroku, ne o výsledcích.  
Jednoduše udržte dynamiku a efekt domina skolí další úkol samospádem.

Definujte si cíl. Písemně.
Skvěle se nám osvědčil trik hlavního hrdiny sci-fi románu Varianta 13, jak ho popsal  
Richard K. Morgan (http://www.databazeknih.cz/knihy/varianta-13-88581).  
Sepište si, co byste v životě chtěli zažít nebo dokázat. Ať toho není moc, maximálně  
10 věcí. Napište to na papír nebo třeba do počítače. Nikomu neříkejte, co na seznamu je. 
A občas se na něj podívejte a doplňte ho nebo proškrtejte. To je všechno.

Funguje to skvěle. Najednou chápete, jak jste tu dočasně, že na takové to 
„Jednou bych chtěl...“ prostě není čas.

„Neselhal jsem 10 000 krát. 
Našel jsem 10 000 způsobů, které 
nefungují.“
– Thomas Alva Edison

Richard K. Morgan
Britský politolog a autor postkyberpunkových  
románů. Z jeho dystopického světa musíme  
vyzdvihnout příběhy s geneticky zmutovaným  
zabijákem a antihrdinou Takeshi Kovaczem.



Zlepšete i svoji duševní 
pohodu
Doufáme, že vám strategie zafungují. Postupujte ale opatrně – některé z nich je sice  
možné kombinovat, ale rozhodně se nevrhejte na všechny najednou. Tím byste si totiž celé 
úsilí zase zkazili. Každý neúspěch navíc posiluje negativní myšlenky, což vede k paradoxu – 
ne úplně úspěšná snaha o zlepšení může vést ke zhoršení, a to zejména duševní pohody. 
Je to takový mentální jojo efekt. Někteří lidé se tak sice snaží o zlepšení života, ale  
neustálými marnými pokusy si pouze vypěstují skutečné psychické bloky a další  
problémy.

Pro přehled mrkněte na modelové příklady životního pojištění světové pojišťovací jedničky 
AXA, které pomáhá řešit i takové životní situace, na které bohužel žádné strategie pro  
zlepšení života nefungují. Ať jsou to duševní choroby, jiná vážná onemocnění nebo třeba 
těžké úrazy.

„Většina lidí je tak šťastná, 
jak šťastná se rozhodla být.“ 
– Abraham Lincoln



Jak dát životu
nový směr


