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Kľúčové kompetencie sú jednoducho schopnosti a zručnosti, ktoré sú mimoriadne
dôležité – odtiaľ to slovíčko „kľúčové“ – v súčasnom svete. Ľudia, ktorí pomýšľajú na
opravdivý úspech v akejkoľvek oblasti, by ich mali nepochybne ovládať!
„Kľúčové kompetencie sú najdôležitejšie kompetencie z množiny kompetencií. Sú
vhodné na riešenie celého radu väčšinou nepredvídateľných problémov, ktoré
umožnia jedincovi úspešne sa vyrovnať s rýchlymi zmenami v práci, osobnom i
spoločenskom živote.“
(Roman Hrmo, Ivan Turek)

Existujú rôzne zoznamy takýchto kľúčových kompetencií, zostavené výskumnými
tímami vedcov, firmami, ale aj vládami, či nadnárodnými organizáciami, ako je
UNESCO.
V zásade by sme si mohli všetky uvedené kľúčové kompetencie zhrnúť nasledovne:
 BYŤ – vedieť kto som, odkiaľ prichádzam, kam smerujem, čo chcem a aký je
zmysel môjho života, sebakontrola a sebaovládanie, morálka, osobná integrita
(čiže čestnosť, celistvosť, zásadovosť),…
 KONAŤ – samostatnosť, výkonnosť, zodpovednosť, motivácia, stanovovanie
cieľov, schopnosť zvládnuť aj neúspech,
 UČIŤ SA – osobný rozvoj, napredovanie, prispôsobovanie sa meniacim
podmienkam, práca s informáciami, ich hľadanie, spracovanie, využitie,
 RIEŠIŤ – kritické uvažovanie, riešenie problémov, tvorivosť, zmysel pre
hospodárnosť, šetrnosť a efektívnosť, zmysel pre estetiku a krásu
 KOMUNIKOVAŤ – vedieť žiť, vychádzať a pracovať s ľuďmi, prezentovať,
zdôvodňovať, presviedčať, ale aj počúvať, chápať,…
 SPOLUPRACOVAŤ – tímová práca,
 VIESŤ – vodcovské kvality
 VYHODNOCOVAŤ – vedieť vyhodnotiť a prezentovať výsledky, analyzovať ich
a prijať potrebné nápravy a vylepšenia, poučiť sa aj z neúspechu a chýb.
 FINANČNÁ INTELIGENCIA – vedieť sa orientovať vo svete peňazí a vedieť
narábať s peniazmi a majetkom.

BYŤ
Kto som?
KRESŤANSTVO, TO JE NOVÁ IDENTITA
Sme obyčajní ľudia a navyše hriešnici.
 To prvé by problémom nebolo, veď počas svojho života na zemi aj sám Ježiš „vzal
si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol
pokladaný za človeka“ (Flp 2,7 SSV), pretože sa tým človekom aj skutočne stal:
„A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ (Jn 1,14 SSV). Právom teda aj
On sám seba tituluje ako „Syna človeka“ (Jn 6,62 SSV).
 Ale čo ten hriech? Ten predsa spôsobuje, že na rozdiel od Ježiša, my ešte len
musíme usilovať o spásu, o záchranu, o to, aby sme vôbec získali odpustenie
hriechov a získali nejako spásu a záchranu v Nebi! Alebo nie? Môžeme si vari my,
ľudia, dovoliť pozerať na veci tak, ako Ježiš? Nebolo by to nerozumné, áno, až
bláznivé?
A práve tu prichádzame k tomu hlavnému. Ježiš totiž hovorí, že v tomto nie je žiaden
problém.
Počujte, čo hovorí v Duchu Svätom Písmo: „Tým, ktorí ho prijali, dal [Ježiš] moc stať sa Božími
deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, 13 čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža,
ale z Boha.“ (Jn 1,12-13 SSV). Všimli ste si ten minulý čas? A to nie je výnimka! Počujte
samého Ježiša: „Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde
na súd, ale prešiel zo smrti do života.“ (Jn 5,24 SSV). Žiaden prísľub niečoho budúceho, ale
niečo, čo je už tu a teraz. Do tretice to vysvetľuje Ján: „voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme“
(1 Jn 3,1 SSV). Áno, už tu a teraz. Boh nám dal „Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom
voláme: "Abba, Otče!" 16 Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.“
(Rim 8,15-16 SSV). Tak, tak, už teraz. A „ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi
spoludedičia“ (Rim 8,17 SSV). Bohu sa totiž zapáčilo byť našim Otcom, ako hovorí Ježiš, že
odteraz „len jeden je váš Otec, ten nebeský.“ (Mt 23,9 SSV). „Je“, nie „raz možno bude...“! A
pretože sa, ako o nás hovorí Ježiš, „vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo“
(Lk 12,32 SSV) – tak potom platí, že už teraz a tu „naša vlasť je v nebi“ (Flp 3,20 SSV).

Takže si to zhrňme: Sme ľudia? Aj Ježiš je! Je On Synom Boha? Aj my sme! Je Jeho
domovom Nebo? Aj našim je! Je On dedičom všetkého, čo Boh má a čím Boh je? Aj my
sme! Je Ježiš naplnený Duchom Svätým, Pomazaným? Aj my sme, ako svedčí Písmo:
„že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha“
(1 Jn 4,13 SSV). Má toto Ježiš všetko už darované a nemusel sa o to nijako ešte len

usilovať, či zápasiť? Ale rovnako aj my máme a rovnako ani my nemusíme! Všimli ste si
to? Boh nás „vmanévroval“ do úplne rovnakej situácie, v akej bol Jeho Syn Ježiš Kristus!
Čo sa Boha týka, niet medzi nami a Kristom rozdielu, ako veľmi dobre pochopili už raní
kresťania: „Nielenže ste sa stali kresťanmi, ale samým Kristom. .. Stojte v úžase a radujte
sa, stali ste sa Kristom!“ (sv. Augustín), – a, všimnime si, zase hovorí nie „stanete sa,
raz, možno,...“ ale „stali ste sa!“ – a konkrétne to potom znamená, že „Účasťou v Bohu sa
človek stáva milosťou tým, čím je Kristus svojou prirodzenosťou“ (Sv. Ján
Damascénsky). A ako dosvedčuje aj Katechizmus: „Celé Kristovo bohatstvo „je určené
každému človekovi a pre každého je dobrom““ (KKC 519).
Čo teda Písmo hovorí? Že hriech už nie je žiadnym problémom, veď „v Kristovi Boh
zmieril svet(!) so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy“ (2 Kor 5,19 SSV) a namiesto
toho v Kristovi „zostúpil z neba a dáva svetu(!) život“ (Jn 6,33 SSV) – a toto všetko sa už
udialo, je to už prítomná realita, už tu a teraz! A podstatou toho života je to, že nám dáva
– áno, taktiež už tu a teraz! – všetko to, čo má a čím je Jeho Jednorodený Syn Ježiš
Kristus! Z OTCOVEJ MILOSTI SME TEDA V ÚPLNE ROVNAKEJ SITUÁCII A
POSTAVENÍ, AKO SYN JEŽIŠ KRISTUS, ktorý tak je vzhľadom na nás „prvorodený
medzi mnohými bratmi“ (Rim 8,29 SSV)!

AKO SA PRIJÍMA TÁTO IDENTITA?
„Bez viery je ... nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť...“
(Hebr 11,6 SSV). „Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby
ste vierou mali život v jeho mene” (Jn 20,31 SSV), píše pre zmenu Ján. A do tretice
Pavol: „Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i
Proroci: 22 Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo
niet rozdielu: 23 veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; 24 ale sú ospravedlnení
zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi.“ (Rim 3,21-24 SSV).
Nie je možné spasiť sa bez viery, pretože tento Boží dar synovstva sa dá prijať jedine
vierou. Tak to bolo aj u Ježiša: ako človek, vo všetkom nám podobný, musel proste veriť,
že naozaj synom Boha je. A potom sa musel k tejto svoje identite aj naozaj prihlásiť,
naozaj ním byť! Preto sa jedného dňa vydal za Jánom k Jordánu a opustil svoju stolársku
dielňu, kde (podľa svedectiev otcov) roky vyrábal nábytok a pluhy pre svojich
spoluobčanov. Urobil to len a jedine preto, že pevne veril, že nie je stolár, ale Syn Boha a
Jeho biznisom nie sú stoly a pluhy, ale spasenie sveta a prinesenie Jeho a Otcovho
Kráľovstva na zem. Preto ten krst ako začiatok Jeho práce na tomto diele. A Otec, plný
radosti, dosvedčuje: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie“ (Mk 1,11 SSV) a
sám Duch na Ňom s radosťou spočíva.

Úplne rovnakým spôsobom môžeme a musíme prijať Boží Dar aj my. A prijať ho
musíme – lebo ak ho neprijmeme, tak ostane mimo nás: darovaný, istý,... ale z našej
strany neprijatý a odmietnutý. Preto tá nutnosť viery. Preto Pavol píše: „človek nie je
ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme
uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov
podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek“
(Gal 2,16 SSV). Inými slovami: je fajn, ak dodržiavate Desatoro, plníte si náboženské
povinnosti, chodíte do kostola a veľa sa modlíte, čítate Bibliu a vôbec, dodržiavate
prikázania a tak. Ste teda zbožní a dobrí ľudia. Ale kým neuveríte, že z Božej moci a
milosti ste niečo omnoho viac – „Božie deti ... Boží dedičia a Kristovi spoludedičia“
(Rim 8,16n SSV) – tak ste stále len ľudia, pozemskí... nezbožštení... a teda nespasení.
Musíme uveriť a touto vierou prijať túto novú identitu, úplne s ňou zrásť, stotožniť sa s
ňou, stať sa ňou, alebo, ako to vystihuje Pavol: „Máte odložiť starého človeka s
predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, 23 a
obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, 24 obliecť si nového človeka, ktorý je
stvorený podľa Boha“ (Ef 4,22-24 SSV). A na to, aby sa tak stalo, musíme uveriť naozaj
celým svojim bytím, v hebrejskej terminológii „celým srdcom“: „Lebo srdcom veríme na
spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu“ (Rim 10,10 SSV).

AKEJ IDENTITE NÁS UČÍ JEŽIŠ?
Biblia nás vyzýva: „Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš!“ (Flp 2,5 SSV). A inde: „Oblečte si
Pána Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí!“ (Rim 13,14 SSV). A do
tretice: „Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on!“ (1 Jn 2,6 SSV). Byť
kresťanom – a teda spaseným človekom – znamená obliecť si Krista, stať sa Kristom, žiť
a konať ako Kristus a teda aj nevyhnutne mať Kristovo zmýšľanie. To vieme.
Bežne si pod tým predstavíme niečo ako „mať Kristove postoje“ napríklad ohľadom
odpúšťania, lásky k nepriateľom, ohlasovania Evanjelia,... a pod.
Lenže toto je už len niečo ako obal, šupka, povrch. Tieto Ježišove postoje a túžby totiž z
niečoho vyrastajú. A to, z čoho vyrastajú, je odpoveď, ktorú si Ježiš sám pred sebou
dával na najzákladnejšie otázky ľudského bytia: KTO SOM? ODKIAĽ PRICHÁDZAM?
KAM SMERUJEM? ČO CHCEM? A z nich potom vyrastali Jeho postoje a názory a
samotný život ktorý žil a skutky, ktoré konal. Ako teda Ježiš odpovedal na tieto otázky?
Ježišovo „KTO SOM?“
Ježiš hovorí Židom „Prečo vy hovoríte tomu, ktorého Otec posvätil a poslal na svet:
“Rúhaš sa” za to, že som povedal: Som Boží Syn?!“ (Jn 10,36 SSV), a inde sám
slávnostne dosvedčuje túto svoju identitu: „Veľkňaz mu povedal: "Zaprisahám ťa na

živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží Syn." 64 Ježiš mu odvetil: "Sám si to
povedal. Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a
prichádzať na nebeských oblakoch."“ (Mt 26,63-64 SSV). A tieto slová nemyslel nijako
obrazne, či symbolicky, ale úplne a doslova, ako dosvedčuje sám evanjelista Ján: „Boha
nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu“ (Jn 5,18 SSV).
Ježiš od večnosti JE Synom Boha. Nepotrebuje po tom túžiť, zápasiť o to, prosiť,
usilovať, nič... Má to, JE tým. Nezvratne, neodňateľne, naveky. Nikto a nič Ho nemôže
nijakým spôsobom o to obrať, ani Mu zabrániť byť tým, čím už je.
Ježišovo „ODKIAĽ PRICHÁDZAM?“
„Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta.“ (Jn 8,23 SSV).
Ježišov domov je Nebo, tam, kde je Otec. Tu, na zemi, je len cudzinec: „ja nie som zo
sveta“ (Jn 17,14.16 SSV). Svet nad Ním nemá žiadnu moc: „Prichádza knieža sveta.
Nado mnou nemá nijakú moc“ (Jn 14,30 SSV). Akú by aj mohol mať? Ježiš je Boží Syn
– a Diabol ani svet ho o to nijako nemôžu obrať. Jeho nádherným domovom je Nebo, kde
žije Jeho Otec a Jeho druh, Duch Svätý – a tam Diabol ani svet nijako nedosiahnu. Tu na
zemi je na „služobnej ceste“. Svet ho môže zabiť – ale či mu tým len neotvorí bránu
naspäť, domov, z vyhnanstva do vlasti, z cudziny do domoviny? A ani to svet nemôže
urobiť bez toho, aby to Jeho Otec schválil a prv, než by to Otec dovolil, pretože ako
hovorí o učeníkoch, ale platí to rovnako aj o Ňom samotnom „Môj Otec ... je väčší od
všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky“ (Jn 10,29 SSV). Svet a Diabol
nedosiahnu na Nebo, ale Boh na zem dosahuje a Jeho moc tu nie je o nič menšia, než na
Nebi. Takže, čoho by sa mal Ježiš báť? Nikto Mu nemôže nič, len to a toľko, koľko Jeho
milujúci Otec dovolí. O čo by sa mal strachovať? Veď tu nič nemá, len tadiaľto cestuje,
doma je v Nebi. Celý-celučičký pozemský svet Mu môže z tohto pohľadu byť srdečne
ukradnutý!
Ježišovo „KAM SMERUJEM?“
„Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam a prídem k vám. Keby ste ma milovali,
radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja.“ (Jn 14,28 SSV). Ježišov
„životný osud“ je úplne jasný. Smeruje domov, do milovanej vlasti v Nebi, k
milovanému Otcovi. A ani toto nie je nič, o čo by musel nejako usilovať, či najprv si to
nejako zaslúžiť, či niečo podobné. Je to pre Neho tak samozrejmá vec, ako keď vy
odídete z domu do samoobsluhy na nákup a potom sa úplne samozrejme, až
bezmyšlienkovite vrátite späť domov. Ani na okamih vás neprepadne nejaká túžba
podobná strachu ľudí zo smrti a odchodu z tohto sveta: „Ja ešte nechcem, ešte ma
nechajte v samoobsluhe!!!“, či strach „Príjmu ma doma? Existuje vôbec nejaký môj
domov?“ a pod.

Ježišovo „ČO CHCEM?“
No a teraz prichádzame k tomu najzaujímavejšiemu: Čo vlastne teda Ježiš na zemi robil?
O čo Mu išlo? A čo Ho poháňalo a motivovalo?
Pre odpoveď na túto otázku musíme začať na samom konci Biblie: „Videl som nové nebo
a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. 2 A videl som,
ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta,
ozdobená pre svojho ženícha. 3 A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: "Hľa, Boží
stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh ich Boh - bude s nimi. 4 Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani
náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo." 5 A ten, čo sedel na tróne,
povedal: "Hľa, všetko robím nové."“ (Zjv 21,1-5 SSV). Boh na niečom pracuje. Niečo
tvorí. Vytvára „nové nebo a novú zem“. A, ako hovorí Ježiš: „Môj Otec pracuje doteraz,
aj ja pracujem.“ (Jn 5,17 SSV). Táto práca prebieha tu a teraz. A Ježiš je jej súčasťou.
Alebo povedané v termínoch tohto sveta: Boh-Otec má spolu so Synom a Duchom
„rodinnú firmu“, v ktorej buduje monumentálne dielo novej zeme a nového neba,
dokonalé a pre večnosť určené dielo, ktorého je súčasné nebo a zem iba maketou, tieňom,
demo-verziou,... Ježiš je Jeho Syn. Je teda len samozrejmé, že Otcova firma je aj Jeho
firmou, je to spoločný rodinný podnik. Je takisto len samozrejmé, že v nej aj On pracuje
spolu so svojim Otcom. Čo iné by sme nakoniec očakávali, že? To je aj dôvod Jeho
príchodu tu, na zem: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať
jeho dielo.“ (Jn 4,34 SSV). Ježiš prišiel na zem vykonať „úkony“, ako sa to dnes hovorí,
potrebné preto, aby dielo ich rodinnej firmy mohlo ďalej napredovať. A keď ich vykoná,
tak povie: „Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať.“
(Jn 17,4 SSV). Ježišovo dielo je súčasne oslavou Otca, pretože vďaka nemu priamo tu,
uprostred nepriateľského sveta (Jn 15,18), priamo jeho kniežaťu, Diablovi pod nosom
(Lk 4,6) začne rásť Nebeské Kráľovstvo, Božie Dielo a ani všetky brány Temnoty ho už
nikdy a nijako nevyvrátia (Mt 16,18). Tomu sa hovorí skutočný „husársky kúsok“:
priamo pred nosom Diabla a napriek všetkej jeho zlosti a nenávisti vniesť do sveta
Svetlo, Krásu, Vznešenosť, Svätosť a Nádheru Neba a dokonca voviesť do nej ľudí,
obyčajných ľudí, smrteľníkov, o ktorých si Diabol myslel, že ich má navždy v hrsti – a
hľa, už nemá, unikajú mu medzi prsty a vstupujú do Slávy, o ktorú on samého seba už
dávno a nezvratne pripravil! Tomu sa teda naozaj povie „osláviť Otca!“ Parádny kúsok
Otca a Syna i Ducha, spoločné dielo v spoločnom rodinnom podniku a v spoločnom diele
Kráľovstva!
PREČO TO JEŽIŠ ROBÍ?
Pretože je to Jeho dielo? Jeho firma? Rodinný „džob“? Ale hlavne preto, že tým môže
osláviť Otca: „Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi
učeníkmi.“ (Jn 15,8 SSV) – a až by sme dodali: „...tu, na svete, Diablovi pod nosom a

jemu na truc a na zlosť... a to všetko pritom ako obyčajní ľudia, ešte donedávna jeho
obete a otroci...! No nie je ten môj Otec úžasný?“
A súčasne aj Otec oslavuje svojho Syna pred celým svetom: Slovne: „Ty si môj milovaný
Syn, v tebe mám zaľúbenie“ (Mk 1,11 SSV) pri krste v Jordáne, potom druhý raz na Hore
Premenenia, kde Syn aj Otec v symbole žiariaceho svetla odhaľujú svoju slávu a
vznešenosť: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“
(Mt 17,5 SSV) a nakoniec úplne jedinečne a veľkolepo pri samotnom vzkriesení: „Boh
Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša“
(Sk 3,13 SSV). A, samozrejme, nehovoriac o znameniach a zázrakoch, ktoré Syn v
Otcovom Mene a s Jeho autoritou konal na zemi a o samotnom Diele, ktoré tu konal: „Ja
mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tieto skutky,
ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec“ (Jn 5,36 SSV).
Takže, prečo Ježiš koná to, čo koná? Lebo je to Jeho Dielo, Jeho vlastné. Záleží Mu na
ňom – rovnako kvôli sebe, ako kvôli Otcovi. A súčasne robí to, čo robí preto, aby sa
ukázal ako dobrý Syn svojho Otca a aby tak v ňom a cez Neho bol oslávený Otec. A
pretože Otec Ho miluje, tak Jeho „odmenou“ je radosť Otca, prejavujúca sa v tom, že
Ježiša, svojho Syna, s radosťou oslavuje, vyvyšuje, chváli a oceňuje pred celým
Stvorenstvom.

PRIJATIE IDENTITY SYNOV A DCÉR BOHA SPÔSOBÍ…
Je len vedľajší dôsledok, že táto viera, toto presvedčenie, sa potom úplne prirodzene a
samozrejme prejaví v tom, že zrazu aj navonok, spontánne a sami od seba, začneme žiť a
konať to čo Ježiš, smerovať za tým istým, za čím išiel Ježiš, zmýšľať rovnako ako Ježiš a
túžiť po tom istom, po čom Ježiš a pod. Bez viery by sa to nedalo, bola by to desivá drina
– veď by to znamenalo konať v rozpore s našim najvnútornejším presvedčením! – a keby
sa nám to aj akosi podarilo, len by sme zo seba urobili pokrytcov: hercov, ktorí sa
navonok tvária ako Ježiš, ale vnútri takí nie sú. Ale ak sme vierou prijali identitu synov a
dcér Boha, potom je pre nás úplne samozrejmé, že tak aj žijeme a konáme a bolo by nám
čudné nežiť a nekonať tak. Presne podľa slov Jána: „Jeho prikázania nie sú ťažké. 4 Veď
všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je
naša viera“ (1 Jn 5,3-4 SSV). Preto na jednej strane ani nemá zmyslu, aby nám Boh
niečo zvonku nariaďoval, ale na druhej strane to už ani vôbec nie je potrebné. Aj preto
Ježiš „zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach“ (Ef 2,15 SSV). Práve táto
ľahkosť a samozrejmosť v žití a konaní podľa Krista je dôkazom evanjeliovej viery. Ak
by tieto skutky chýbali, znamenalo by to, že je aj sama viera mŕtva, neskutočná (Jak
2,26). A, naopak, tam, kde táto ľahkosť konania a života podľa Krista je, je to dôkaz
nášho znovuzrodenia na synov a dcéry Boha: „Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so
mnou; odmením každého podľa jeho skutkov“ (Zjv 22,12 SSV), v gr. tu ergu, pričom

ergon znamená dielo, niečo, čo počas svojho života konáme, čomu slúžime, čo
budujeme, jednoducho to celoživotné dielo, ktoré sme svojim životom a konaním
vytvorili a ktoré neomylne odráža naše chápanie seba a svojho miesta vo svete a voči
Bohu, naše túžby, našu lásku, naše priority a teda hlavne našu vieru! Ak teda veríme v
Krista a vierou sme prijali novú identitu synov a dcér Boha, potom je úplne automaticky
aj náš ergon totožný s tým Kristovým a vydáva o nás jasné svedectvo ako o Božích
deťoch!
A keď tak robíme, sám Otec s radosťou aj u nás potvrdí to, že naozaj sme Jeho deti. A
urobí to rovnako, ako u svojho Syna Ježiša: darom Ducha Svätého, opravdivého Ducha
Svätého, nielen Jeho darov a chariziem, tie boli aj v SZ, ale darom Ducha samotného,
ako hovorí Písmo, že „ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený”
(Jn 7,39 SSV), ale po Jeho zmŕtvychvstaní, keď sa nám naplno otvorila brána k
synovstvu, to „že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo
svojho Ducha“ (1 Jn 4,13 SSV).

ÚLOHA:





Nakoľko už ako kresťan túto novú identitu žiješ?
Ak ešte nie úplne – v čom je problém?
Čo môžeš urobiť pre to, aby si si ju úplne osvojil?
ODPORÚČANIE: nástrojom tejto novej identity je napríklad aj lectio divina, ktoré
sa môžeš naučiť s pomocou špeciálnej odborky, Jej žitie Ti potom odhalí odborka
katolík.
 Predstav tútorovi svoj plán na prehlbovanie tejto svojej novej identity.
 Začni ho uskutočňovať – po prvom týždni zhodnoť výsledky!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

Koncept Ježka Jima Collinsa
„Jedno z tajomstiev plnohodnotného života je mať jasný cieľ, za ktorým
sa oplatí kráčať, a usilovať sa ho naplniť.“
(Herbert Newton Casson, žurnalista, 20. st. po Kr.)
Jim Collins pomenoval tento koncept podľa bájky Isaiha Berlina, v ktorej líška túži uloviť ježka.
Denne vymýšľa nové a nové triky, ako ježka uloviť. A Ježko na jej útoky odpovedá vždy len
jedným a tým istým, ale zato účinným spôsobom: stočí sa do klbka, pichliačmi von. A vyhrá.
Vždy. Pre Berlina i Collinsa je ježko symbolom ľudí, ktorí vedia navonok komplikované veci
zjednodušiť a zhrnúť do jedinej krátkej a jasnej idei, ktorá potom môže byť úspešne uskutočnená.

„Koncept ježka je jednoduchý, priezračne jasný koncept, ktorý vyplýva z hlbokého
pochopenia priesečníka nasledujúcich troch kruhov…“ (Jim Collins)

1. KRUH: NADANIE
„Mozart bol veľkým géniom, takže ma toto prirovnanie teší. Ale ani
hudbu, ani šach sa nenaučíte len tak. Musel som drieť.“
(Magnus Carlsen, šachový génius s IQ 180, ktorý si pamätá kľúčové
ťahy všetkých 2500 zápasov, ktoré odohral , prezývaný aj „Mozart
šachu“, 20. st. po Kr.)
„V čom môžete byť najlepší na svete (a, rovnako dôležité, v čom
nemôžete byť najlepší na svete). Toto dôležité kritérium ďaleko
presahuje pojem core competence. To, že sa na niečo
špecializujete, ešte neznamená, že v tom dokážete byť najlepší
na svete. Naopak, to, v čom môžete byť najlepší, dokonca ani
nemusí byť to, čím sa v súčasnosti zaoberáte.“ (Jim Collins)
„Vaše vrodené schopnosti a silné stránky.“ (Stephen Covey)
Prvým krokom ku konceptu ježka je ujasnenie si dvoch vecí:
 V čom MÔŽEM byť najlepší na svete? Alebo aspoň vážne skvelý, vysoko
nadpriemerný, vynikajúci? Na čo mám skvelé predpoklady, k čomu mám talent,
prostriedky, schopnosti, know-how,… čokoľvek, čo mi umožňuje, aby som sa v
tejto oblasti stal naozaj vynikajúcim?
 A, naopak, v čom NEMÔŽEM byť najlepší na svete, v čom nikdy nebudem
nadpriemerný, skvelý, vynikajúci? To je tiež rovnako dôležitá otázka, pretože
mnoho ľudí (a spoločností) plytvá časom na veci, v ktorých nakoniec neuspejú a
ktoré nie sú ich budúcnosťou.
Môžeš napríklad vidieť množstvo detí, ktoré sa venujú s vervou futbalu, alebo hokeju, investujú
do toho množstvo času, úsilia, rodičia peňazí – aj keď je jasné, že z dieťaťa nikdy futbalista
nebude. Nakoniec si dieťa odnesie do života zničené kolená a premárnený čas, ktorý sa už
nevráti… a možno celý zvyšok života bude splácať tých pár rokov detského „luxusu“, počas
ktorého neperspektívne kopalo do lopty namiesto iných vecí, ktoré by boli perspektívnymi a ktoré
by mu umožnili urobiť celý život nadpriemerne úspešným…

Švédsky profesor psychológie Anders Ericsson síce tvrdí, že úspech je len v minimálnej
miere o talente a všetky úspechy, ktoré ľudia mali či už v športe, ekonómii alebo
akejkoľvek inej oblasti, neboli vrodené, ale nadobudnuté hodinami, rokmi práce. Úspech,
to je 1% talentu a 99% driny, ako hovorieval už starý Thomas Alva Edison. Bez v

priemere 10 000 hodín driny (zhruba desať rokov štyri hodiny drilovania denne) žiaden
talent žiadne veľké výsledky neprinesie.
Lenže – ako ukazuje aj úvodný citát Magnusa Carlsena: tajomstvo je práve v tomto: Ak
venuješ 10 000 hodín do niečoho, na čo máš talent, predpoklady, nadanie, „dar do Boha“
a k tomu primerané možnosti a podmienky, tak budeš zrejme naozaj najlepší na svete,
alebo aspoň na kontinente, na Slovensku,… jednoducho, budeš skvelý. Ak tých 10 000
hodín vynaložíš na niečo, v čom nemáš nadanie ani predpoklady, výsledkom všetkej tej
driny bude v lepšom prípade priemernosť, v horšom úplná podpriemernosť.
Pripomeň si kapitolu PROAKTIVITA a v nej tri kategórie vecí: tie, ktoré môžeme zmeniť,
ovplyvniť, alebo len využiť. Presne o tej poslednej to je. Ak máš výšku 210cm, potom máš
predpoklady na basketbal, ale nikdy nebudeš skvelým vzpieračom, či powerlifterom. A naopak,
ak máš výšku 150cm, potom ako powerlifter môžeš byť fantastický, v živote ale nebudeš skvelým
basketbalistom. Nezáleží, koľko hodín tréningu oddrieš, ak si vyberieš nesprávne, skončíš hlboko
podpriemerný. Ak si vyberieš správne, s 10 000 hodinami tréningu a primeranými zdrojmi a
podmienkami môžeš byť naozaj najlepší na svete! V reálnom svete môže byť takýmto príkladom
americký plavec Michael Phelps, ktorý dosiahol nevídané úspechy nielen vďaka tvrdému
tréningu, ale aj vďaka tomu, že jeho telo má veľmi nezvyklé, ale pre plávanie ideálne proporcie.
Bez nich by tak fenomenálnym nebol – rovnako ako bez driny a tréningu. Ale spojenie obojeho
dohromady, nadania a tvrdej driny, ho vynieslo tam, kde je.

2. KRUH: NADŠENIE
„Úspešný človek je ten, ktorý ráno vstane, večer si ľahne a medzitým
robí to, čo chce.“
(Bob Dylan)

„Pre čo ste skutočne zapálený. Good-to-great
spoločnosti sa zamerali na činnosti, ktoré v nich
vzbudzovali nadšenie. Podstatou tu však nie je vyvolať
nadšenie, ale objaviť to, čo vás nadchýna, pre čo ste
zapálený.“ (Jim Collins)
„Veci, ktoré nám vlievajú energiu do žíl, aktivizujú nás,
zaujímajú, motivujú.“ (Stephen Covey)
„Najnovšie vedecké výskumy ukazujú, že s talentom sa
nerodíme, talent sa vytvára v mozgu tak, že sa nejakej
činnosti intenzívne, s vášňou a s nadšením venujete.“
(Mária Michaličková)
Toto je druhý krok ku konceptu ježka.

Nemôžeš byť v niečom perfektný, ak pre to nie si nadšený, ak nie je pre Teba radosťou
robiť to, venovať sa tomu. Ak Tvoja práca bude súčasne Tvojou najväčšou záľubou – a
Tvoja záľuba Tvojou prácou, tak si dosiahol niečo vskutku obrovské. Už len keď si
uvedomíš, že v „robote“ stráviš zhruba osem hodín denne – to je tretina všetkého času a
ak odrátaš spanie, polovica všetkého bdelého času Tvojho života! Ak tých osem hodín
bude nepríjemnou povinnosťou, ktorú si bez nadšenia oddrieš, aby si si zarobil na
živobytie a na dva týždne dovolenky od tohto väzenia raz ročne – nebude to veľmi dobrý
život. Ak ale budeš robiť niečo, čo miluješ – potom si na vzrušujúcej dovolenke v
podstate celý život.
„V roku 2007 sa americký Zappos, najväčší online predajca topánok na svete, rozhodol, že
ponúkne odmenu 1000 dolárov každému novému zamestnancovi, ktorý sa rozhodne skončiť v
skúšobnej lehote. Pred mesiacom oznámil Amazon, že túto netypickú ponuku pre svojich
zamestnancov zavádzajú aj oni. Po skončení prvého roku dostane zamestnanec ponuku na bonus
2000 dolárov, v prípade, ak sa rozhodne pracovný pomer ukončiť. Táto sa zvyšuje každoročne o
ďalších 1000 dolárov, až do výšky 5000 dolárov. Hodnoteniu tejto stratégie sa viackrát venoval
Harvard Business Review. Viete čo je hlavný dôvod a motivácia k zavedeniu tejto „bláznivej“
HR stratégie? Eliminovať vo firme ľudí, ktorí nie sú vo firme spokojní. Nešťastní ľudia vraj robia
neúspešné firmy.“ (Rastislav Bielik, blog.sme.sk)

3. KRUH: POTREBA
„Peniaze sú lepšie, než chudoba, prinajmenšom z finančných dôvodov.“
(Woody Allen, režisér, 20. st. po Kr.)

„Čo poháňa váš ekonomický motor. Všetky
good-to-great spoločnosti dospeli k hlbokému
pochopeniu toho, ako čo najefektívnejšie
generovať udržateľný a masívny cash flow a
ziskovosť. A predovšetkým objavili spoločný
menovateľ - zisk na x - ktorý mal najväčší vplyv
na ich ekonomiku.“ (Jim Collins)
„[To], čo iní tak potrebujú, že sú ochotní za to
zaplatiť.“ (Stephen Covey)

Mať na niečo nadanie a byť pre to nadšený je skvelé, ale… ako človek budeš potrebovať
jesť, piť, bývať, šatiť sa a zrejme aj to, pre čo máš talent a pre čo si nadšený, bude
vyžadovať nejaký ten balík peňazí. Máš dve možnosti:

 Alebo budeš osem hodín denne robiť prácu, ktorá Ťa nebaví, aby si si zarobil
peniaze na to, čo Ťa baví a čomu budeš po práci venovať oné štyri hodiny drilu
denne,
 alebo nájdeš spôsob, akým to, čo Ťa baví, urobíš svojou prácou a budeš to robiť
tak, aby Ti za to niekto platil, dokonca dobre platil, či aby si sa tým Ty sám uživil
ako svojim biznisom.
Tá druhá možnosť je podstatne lepšia. Preto tretí kruh je o tom, nájsť potrebu v našom
okolí – v podobe firmy, ktorá hľadá niečo podobné do zamestnania, alebo dopytu na trhu,
na ktorý môžem svojim výrobkom, alebo službou odpovedať – a tak urobiť našu záľubu
svojou profesiou a zo svojho nadania urobiť súčasne aj nástroj obživy.

NÁVOD NA (TAKMER) DOKONALÝ ŽIVOT
„Predpokladajme, že ste si dokázali vybudovať
pracovný život, ktorý spĺňa nasledujúce tri kritériá.
Po prvé, robíte prácu, na ktorú máte genetické
predpoklady alebo talent od Boha a ak ich využijete,
mohli by ste sa stať najlepším na svete. („Mám pocit,
že som bol pre túto prácu stvorený.") Po druhé, za
prácu, ktorú robíte, ste dobre finančne ohodnotený.
(„Ešte za to dostanem aj zaplatené? Vari sa mi
sníva?") Po tretie, robíte prácu, pre ktorú ste
nesmierne zapálený, vykonávate ju s láskou a z
každej činnosti máte potešenie pre činnosť samotnú.
(„Teším sa, že ráno vstanem a vrhnem sa do práce a
skutočne verím v to, čo robím.") Ak sa viete priblížiť
k prieniku týchto troch kruhov a ak viete tento
prienik pretlmočiť do jednoduchej, krištáľovo čistej
koncepcie, ktorá bude slúžiť ako vodidlo pre vaše
životné voľby, potom si vytvoríte svoj vlastný
Koncept ježka.“ (Jim Collins)
Jeden rozmer tu ešte chýba, ale k nemu sa dostaneme. Tri štvrtiny Tvojho „Hlasu“ máme
vysvetlené. Teraz je na Tebe, aby si Ty sám našiel svoj vlastný osobný koncept ježka.

ÚLOHA:
 S pomocou tútora a nasledovných troch pracovných listov si dôkladne premysli
všetky tri spomenuté oblasti. Čím dôkladnejšie veci premyslíš a čím
zodpovednejšie vyplníš pracovné listy, tým pravdivejší obraz o sebe samom získaš
a tým presnejšie budeš schopný stanoviť si svoj vlastný osobný koncept ježka.

 V prvých dvoch pracovných listoch okrem toho vyplňuješ tri kategórie vecí, ktoré
sú myslené nasledovne:
o TELO: patrí sem všetko manuálne a „telesné“: šport, kondícia, telesné
danosti, ale aj remeselné zručnosti, nadanie pre prácu rukami,… Patria sem
jednoducho všetky veci, pri ktorých využívame hlavne svoje telo, svoje
ruky, fyzickú prácu a remeselnú zručnosť.
o DUŠA: hlavne oblasť umenia a vzťahov. Patrí sem napríklad maľovanie,
hudba, básnenie, sochárstvo, umelecké kováčstvo (na rozdiel od obyčajného
úžitkového kováčstva, kde prevažuje fyzická stránka veci a patrí do
predchádzajúcej kategórie),… Ale rovnako sem patrí aj umenie
medziľudských vzťahov, schopnosť vcítiť sa do iného človeka, jednať s
ľuďmi, viesť ľudí, vyjednávať s ľuďmi,… – a teda aj všetky činnosti a
profesie, ktoré sú postavené na práci s ľuďmi.
o DUCH: sem patria hlavne intelektuálne schopnosti, schopnosť analyzovať,
chápať abstraktné veci, učiť sa, poznávať, bádať,… – a teda vedecká práca,
výskum, filozofia, akademická sféra, odbory, vyžadujúce v prvom rade
vysokú mieru vedomostí, myslenia, analýzy, ako sú lekárstvo, IT
technológie, jadrová fyzika, astronómia,…

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

MÔJ PRVÝ KRUH: NADANIE
Krok 1.:
Napíš do každého stĺpca čo najviac vecí, o ktorých si myslíš, že na ich ROBENIE máte talent, „dar od
Boha“ a pod. – teda nie „spanie“, „jedenie“ a pod. Buď čo najkonkrétnejší, napríklad: Chodenie do lesa,
maľovanie krajiniek,… S vecami z oblasti „hrania sa“ opatrne – môžeš ich uviesť, len ak nejako súvisia s
nejakou skutočnou činnosťou, napríklad „rád hrám letecké simulátore, lebo by ma strašne bavilo byť
pilotom dopravného lietadla“ a pod.

TELESNÁ OBLASŤ

DUŠEVNÁ OBLASŤ

DUCHOVNÁ OBLASŤ

(šport, manuálna zručnosť, remeslné
práce, majstrovanie,…)

(umenie – literatúra, hudba,
maľovanie,…; jednanie a práca s
ľuďmi, vzťahy,…)

(intelekt, veda, filozofia, bádanie,
uvažovanie, objavovanie,…)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
priemer:

priemer:

priemer:

Krok 2.:
Ku každej položke pridaj body v rozmedzí od 5 (= mám na to fakt neskutočný talent) až
po 1 (= nejaké nadanie k tomu by sa našlo…).
Krok 3.:
Spočítaj čísla s umiestnením pre každý stĺpec zvlášť. Oblasť s najvyšším súčtom = oblasť,
v ktorej sa cítiš najlepšie a ktorá je Ti najbližšia (ale ber to s nadhľadom ):
NAJVIAC MA BAVIA VECI Z OBLASTI (zaškrtni ktorej): telesnej , duševnej , duchovnej .

Príklad vyplnenie tohto pracovného listu:

MÔJ DRUHÝ KRUH: NADŠENIE
Krok 1.:
Napíš do každého stĺpca čo najviac vecí, ktoré Ťa baví ROBIŤ – teda nie „spanie“, „jedenie“ a pod. Buď
čo najkonkrétnejší, napríklad: Chodenie do lesa, maľovanie krajiniek,… S vecami z oblasti „hrania sa“
opatrne – môžeš ich uviesť, len ak nejako súvisia s nejakou skutočnou činnosťou, napríklad „rád hrám
letecké simulátore, lebo by ma strašne bavilo byť pilotom dopravného lietadla“ a pod.

TELESNÁ OBLASŤ

DUŠEVNÁ OBLASŤ

DUCHOVNÁ OBLASŤ

(šport, manuálna zručnosť, remeslné
práce, majstrovanie,…)

(umenie – literatúra, hudba,
maľovanie,…; jednanie a práca s
ľuďmi, vzťahy,…)

(intelekt, veda, filozofia, bádanie,
uvažovanie, objavovanie,…)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
priemer:

priemer:

priemer:

Krok 2.:
Ku každej položke pridaj body v rozmedzí od 5 (= neskutočne ma to baví, som do toho
blázon) až po 1 (= tak trochu ma to baví).
Krok 3.:
Spočítaj čísla s umiestnením pre každý stĺpec zvlášť. Oblasť s najvyšším súčtom = oblasť,
v ktorej sa cítiš najlepšie a ktorá je Ti najbližšia (ale ber to s nadhľadom ):
NAJVIAC MA BAVIA VECI Z OBLASTI (zaškrtni ktorej): telesnej , duševnej , duchovnej .

Príklad vyplnenie tohto pracovného listu:

A teraz nastáva okamih pokúsiť sa spájať položky z oboch pracovných listov do tretieho
kruhu a tým je potreba – čiže hľadať riešenie rovnice: NADANIE + NADŠENIE =
POTREBA OKOLIA v podobe biznisu, či zamestnania.
Tým sa zároveň dostávame už aj k samotnému priesečníku, čiže k Tvojmu konceptu
ježka.

MÔJ KONCEPT JEŽKA:
Krok 1.:
Napíš čo najviac možností profesie / zamestnanie / živnosti / biznisu, v ktorých by si mohol robiť niečo,
čo by v sebe obsahovalo NAJMENEJ jednu položku z Prvého kruhu (nadanie!) a SÚČASNE NAJMENEJ
jednu položku z Druhého kruhu (nadšenie)! POZOR, uvádzaj len naozaj REÁLNE možnosti, u ktorých je
rozumný predpoklad, že by si ich aj naozaj mohol uskutočniť!
Ku každej možnosti potom napíš SKÓRE, ktoré je SÚČTOM BODOV položiek z prvých dvoch kruhov.

#

PROFESIA… … KTORÁ V SEBE SPÁJA:
(zamestnanie, biznis, živnosť)

PRVÝ KRUH

DRUHÝ KRUH

1

Skóre = _____ .
2

Skóre = _____ .
3

Skóre = _____ .
4

Skóre = _____ .
Krok 2.:
Položka s najvyšším SKÓRE by mohla byť Tvoja ideálna voľba profesie / živnosti / biznisu
/ zamestnania:

MOJA IDEÁLNA VOĽBA (= „KONCEPT JEŽKA“) JE:

Príklad vyplnenia tretieho pracovného listu:

„Hlas“ Stephena Coveya
„Byť efektívny, či už ako jednotlivec alebo ako organizácia, nie je v
dnešnom svete otázka voľby, ale nutnosti. Nová doby vyžaduje byť viac
než dobrý, byť vynikajúci, byť výnimoční. Pootvoriť vrátka do vyšších
sfér ľudského génia a motivácie – toho, čo nazývame Hlasom – vyžaduje
nový spôsob myslenia, nové schopnosti, nové nástroje,… nový návyk.“
(Stephen Covey, autor knihy Sedem návykov vysoko efektívnych ľudí,
20. st. po Kr.)
Koncept Ježka je východiskom pre nájdenie Tvojho „Hlasu“.
„Hlas sa nachádza tam, kde sa stretávajú nadanie (vaše vrodené schopnosti a silné stránky),
elán a nadšení (veci, ktoré nám vlievajú energiu do žíl, prebúdzajú nás, zaujímajú, motivujú a
inšpirujú), potreba (vrátane toho, čo iní natoľko potrebujú, že sú ochotní za to zaplatiť) a
svedomie (tichý, nevýrazný hlas, ktorý nám hovorí, čo je správne, a nabáda nás, aby sme to
urobili). Povedal som tiež, že keď robíte prácu (v zamestnaní, v komunite, v rodine), ktorá vám

umožňuje využiť svoje nadanie a roznecuje váš elán, ktorá vyrastá z vedomia významnej potreby
vo svete okolo vás, ku ktorej uspokojeniu vás vyzýva vaše svedomie - našli ste svoj hlas, svoje
miesto vo svete, kľúč k svojej duši.“ (Stephen Covey)

Posledným komponentom Hlasu je teda vedomie správnosti, hlboké vedomie, že som na
správnom mieste, tam, kde mám byť, robím to, čo je správne, k čomu ma Boh volá a teda
už to nie je len môj biznis, ale moje opravdivé životné poslanie.

HLAS KRESŤANA
Ako si si už všimol zo slov Stephena Coveya, toto vedomie správnosti ovplyvňuje aj onú
potrebu, posledný a tretí kruh konceptu ježka. Už to nie je len o tom „Zaplatí mi za to
niekto?“, ale aj o tom: „Zaplatí mi za to niekto a je to pritom vec, ktorá je správna, dobrá,
ktorá urobí svet lepším?“
Ako kresťanovi je Ti úplne jasné, aké je Tvoje poslanie v tomto svete, pretože si sa s ním
ako skaut aj ako kresťan stotožnil:
„Na všetkých … dolieha vznešená povinnosť pracovať na tom, aby sa spasiteľné
úmysly Božie čím ďalej tým viac uskutočňovali všade na svete na všetkých
ľuďoch všetkých čias“ (II. vatikánsky koncil, Lumen gentium 33).
Byť kresťanom znamená byť Božím synom (dcérou) uprostred sveta, byť Božím
veľvyslancom všade tam, kam ideme.
Zamestnanie (biznis) je pre nás vlastne už len nástroj obživy, aby sme mali všetko
potrebné na toto poslanie – ale ešte viac zámienka, aby sme sa ako Boží vyslanci
dostali tam, do tých oblastí sveta, kam by sme sa inak nikdy nedostali (a kam sa
nikdy normálne nedostane kňaz, biskup, diakon, ani rehoľník): dielne, továrne, úrady,
vláda, administratíva,… Práve na toto narážal koncil, keď vysvetľoval:
„Laici sú však povolaní najmä na to, aby zabezpečili prítomnosť a účinkovanie
Cirkvi na tých miestach a v tých okolnostiach, kde sa ona môže stať soľou zeme
jedine ich prostredníctvom. A tak každý laik, práve vďaka darom, ktorých sa mu
dostalo, je svedkom a zároveň živým nástrojom poslania samej Cirkvi „Podľa
miery, akou nás obdaroval Kristus (Ef 4,7)“ (II. vatikánsky koncil, Lumen gentium
33).
A presne o tomto je vízia Hlasu Stephena Covey:
 Nielen konať toto poslanie popri svojej práci a profesii,
 nielen občas využiť prácu a profesiu na to, aby sme poslúžili Božiemu Kráľovstvu;

 ale ideálne urobiť celú našu profesiu, celý náš koncept ježka nástrojom tejto
služby, aby jedno i druhé, služba Kráľovstvu i profesia, boli jedno!
Nie, nemusíš sa kvôli tomu stať kňazom, či rehoľníkom – aj keď je pravda, že mnohí ľudia
zistili, že táto forma je pre Hlas ideálna. A tak ľudia s vedeckými a akademickými ambíciami
často volia rehoľu jezuitov, ľudia s nadšením pre misie a prácu s ľuďmi františkánov, či
dominikánov, ľudia s túžbou venovať sa výchove detí rehoľu saleziánov, ľudia s túžbou po
službe trpiacim a chorým rehoľu milosrdných sestier Matky Terezy a podobne. Možno zistíš, že
podobná cesta bude vyhovovať aj Tebe, prečo nie?

Ale nie je to nevyhnutné. Zoberme si náš príklad:
Ako môže horár napĺňať svojou horárčinou toto poslanie?
 V prostredí horárov a lesákov byť svetlom, inšpiráciou, svedectvom o tom, že život je krásny
s Bohom a netreba k tomu borovičku, či iné podobné veci…
 Samotnou prácou v prírode a v oblasti životného prostredia môže napomáhať aj v oblasti
„Božieho diela“ a starať sa o to, aby aj les naozaj bol odrazom božej krásy, nakoľko sa to
len dá.
 Využiť svoju profesiu na to, aby som viedol ten najlepší a najúžasnejší skautský oddiel, úzko
spätý s prírodou, s ručnou prácou, s lesom, s krásou Božieho stvorenia a tak pomáhal
mladým ľuďom nachádzať Boha… ako vraví sám Ježiš v jednom svojom mimobiblickom
výroku: „Rozštiep drevo a budem tam, nadvihni kameň a nájdeš ma.“ – a tak využíval aj
svoje nadanie, možnosti a prácu horára, aj nástroj skautingu k tomu, k čomu som povolaný.

To neznie zle, že? Alebo skutočný príklad skutočného človeka:
„François Michelin, niekdajší riaditeľ skupiny Michelin, transformoval svoju spoločnosť a celý
priemysel vďaka svojmu vizionárskemu plánu priniesť technologicky sofistikovanú radiálnu
pneumatiku na trh. Pohľad Michelina na prácu bol inšpirovaný jeho kresťanským presvedčením.
Svoju prácu chápal ako účasť na Božom stvoriteľskom diele a úsilie ľudí vytvárať najlepšie
možné produkty považoval za vznešené. Veril, že keď vyzýva svojich kolegov, aby vzhliadli do
výšin kreativity, koná tak v mene Boha. John Couretas k tomu poznamenal: „Michelinov prístup
k životu je zásadne sviatostný, a to v tom zmysle, že vo všetkom hľadá synergie a kooperatívnu
výmenu medzi Bohom a človekom.“ Tento prístup priviedol skupinu Michelin k svetovému
líderstvu založenému na poznaní, že zdrojom podnikateľského úspechu je ľudská kreativita, a nie
kalkulácie a prognózy technokratov. Pre Françoisa Michelina podnikanie nie je primárne o
zarábaní peňazí. Je o službe zákazníkom a ľuďom v podniku. Samozrejme, že v podnikateľskom
svete sú ľudia, ktorí „praktizujú kapitalizmus džungle," uznáva Michelin, „ale nemožno niekomu
zakázať manželstvo len preto, lebo na svete sú ľudia, ktorí zneužívajú deti.“ (Alexandre Havard,
krátené)

HLAS AKO TVOJA OSOBNÁ SPIRITUALITA?
 Kresťanstvo je všeobecná cesta k zbožšteniu.

 Spiritualita je potom jej skonkrétnenie, návod, ako kresťanstvo v praxi prežívať
nejakým osvedčeným spôsobom – môžeme tak hovoriť o saleziánskej spiritualite,
fokolarínskej spiritualite, manželskej spiritualite a pod.
 Samotný skauting je takouto spiritualitou – ak sa žije v zmysle zámerov
Zakladateľa a spôsobom, na ktorý je určený a v prostredí Božieho Ľudu – Cirkvi,
kam prirodzene patrí.
 Ale po nejakom čase skautský výcvik skončí – a s ním aj jeho spiritualita. Ostanú,
iste, jeho hodnoty a ciele, ku ktorým si sa Skautským Sľubom raz a navždy
zaviazal – ale už zase len v tej všeobecnej rovine.
 Tvoj HLAS, ktorý práve ideš hľadať, tak bude plniť rolu Tvojej osobnej
spirituality – čiže konkrétneho a Tebe vlastného spôsobu, akým budeš žiť
všeobecnú víziu a napredovať po všeobecnej ceste kresťanstva, v hlbokej jednote
so všetkým Putujúcim Ľudom Božím, Cirkvou.

ÚLOHA:
 S pomocou tútora premeň svoj koncept ježka na svoj plnohodnotný Hlas ako syna
(dcéry) Boha. Daj si pritom záležať na čo najväčšom včlenení Tvojho konceptu
ježka – a teda aj jeho profesionálneho uskutočňovania – do svojho života a
poslania syna (dcéry) Boha.
 Ak ešte nie si zamestnaný – akým spôsobom svoj koncept ježka a cestu k jeho
naplneniu využiješ už tu a teraz? V skautingu? Vo farnosti?
 Čo všetko by si ešte mal k svojmu Hlasu doplniť, aby sa stal skutočnou a funkčnou
spiritualitou, ktorá bude dávať rámec a tvar celému Tvojmu ďalšiemu životu?
 S pomocou tútora a DESATORA STANOVOVANIA CIEĽA si vypracuje svoj čo
najkonkrétnejší a najpodrobnejší plán uskutočnenia vízie svojho Hlasu! Písomne,
samozrejme… 
 Prediskutuj s tútorom, čo presne musíš zmeniť, upraviť, začať robiť v rámci tohto
plánu už teraz.
 Po troch mesiacoch sa k tejto téme vráť a zhodnoť, ako sa ti podarilo na tento svoj
plán nabehnúť, ako už pracuješ (tvrdo!) na uskutočnení Tvojej „Hlasovej ambície“
– prípadne k čomu si dospel, že treba zmeniť, či upraviť, v pláne, či v samotnom
koncepte Hlasu.

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

Odvaha a sebaúcta
Aj keď to tak nevyzerá, svet je plný vystrašených ľudí s nízkou sebaúctou a sebadôverou.
Niekedy navonok vyzerajú presne opačne: veľkí frajeri. Za ich frajerstvom je ale ukrytý
strach: strach zo slabosti (a preto si musia svoju silu stále dokazovať a overovať
rozbíjaním vecí, či šikanovaním slabších), strach z toho, že si ich ostatní nevšimnú (a
preto na seba musia neustále upozorňovať výstredným oblačením, správaním,
hulákaním,…), strach z toho, že ich iní budú považovať za „malých“ (a preto fajčia ako
Turci, pijú ako Švédi a slovník si nezadá so septikom)…

ODKIAĽ SA BERIE STRACH?
Teraz nemám na mysli strach, kedy Ti drkocú zuby a potia sa Ti dlane. Ide o ten druh
strachu, ktorý by si nazval skôr obavami, alebo neistotou, strachom zo zlyhania a zo
sklamania, pretože sa alebo bojíš, že cieľ alebo nestojí za to, aby si sa kvôli nemu
namáhal, alebo si netrúfaš na jeho dosiahnutie:
 Strach z NEÚSPECHU:
o Čo ak neuspejem a prežijem namiesto šťastia sklamanie?
o Čo ak výsledok nebude stáť za to a prežijem namiesto šťastia sklamanie?
 Strach z BOLESTI:
o Budem sa namáhať, pracovať, drieť – a čo ak výsledok nebude stáť za to?
o Budem sa namáhať, pracovať, drieť – a čo ak nakoniec neuspejem?
 Strach zo STRATY:
o Čo ak budem musieť niečo obetovať? Čo ak niečo stratím, o niečo prídem?
o Čo ak niečo obetujem a výsledok nebude stáť za to?
o Čo ak niečo obetujem a nakoniec neuspejem?
o Nie je lepšie radšej neobetovať nič a uspokojiť sa s tým, čo mám?

Tajomstvo odvahy
Odvaha sa nerozlučne spája so zdravou sebaúctou a sebavedomím a, naopak, strach
je výsledkom ich nedostatku, malého sebavedomia a malej sebaúcty:
 Človek, ktorý má zdravú sebaúctu a zdravé sebavedomie, dôveruje svojim
silám a schopnostiam. je ochotný zariskovať, obetovať niečo, vynaložiť námahu
na to, aby v budúcnosti dosiahol nejaký veľký cieľ, ktorý ho uspokojí a naplní.
 Človek, ktorý nedôveruje sebe a nie je si istý svojimi silami, sa bojí neúspechu
a sklamania. Preto sa radšej uspokojí s tým čo má a zbytočne neriskuje nejaké
veľké ciele a podobne.

Odvaha – čiže schopnosť prekonať strach – potom rozhoduje o tom, ako bude náš život
vyzerať.

AKO ZÍSKAŤ SEBAÚCTU A SEBADÔVERU
ZO SKÚMANIA SEBA: sv. Monika, matka sv. Augustína, svojmu synovi hovorievala:
„Keď to dokázal ten, a keď onen, prečo by si to nedokázal ty, Augustín?“ Iste, možno
nemáme dokonalú ohybnosť a prešvihli sme vek na to, aby sme uspeli ako gymnasti a
možno nemáme dokonalý hudobný sluch, aby sme sa vyrovnali Mozartovi, či genetické
predpoklady, aby sme tromfli Arnolda Schwarzeneggera čo do dokonalosti postavy a
svalov. Na druhej strane: ak sa porovnáme s úspešnými a veľkými ľuďmi, zistíme, že to
neboli žiadni supermani, či nadľudia. Boli takí istí, ako ja, alebo Ty. Len dôsledne
používali tie isté schopnosti a možnosti, ktoré máme aj my, aby dosiahli svoj úspech. To,
čo dokázali oni pre úspech vo svojej oblasti a obore, môžeme vo svojom obore dosiahnuť
aj my, ak použijeme tie isté nástroje, aké použili oni. Prečo by sme mali mať nejaký pocit
neschopnosti, či menejcennosti? Všetci títo úspešní ľudia sú na 99% takí istí, ako Ty – a
preto sú dôkazom toho, že to, čo dosiahli oni, môžeš kedykoľvek dosiahnuť aj Ty, ak
budeš chcieť! Ako hovoril starý dobrý Thomas Alva Edison: „Genialita je tvorená z 99%
drinou, a len 1% je talent.“
SKÚSENOSŤ ÚSPECHU: Thomas Carlyle, škótsky filozof, hovorí: „Nič nebuduje
sebadôveru a sebaúctu tak, ako úspech!“ Prečo teda nebyť úspešným? Stačí urobiť
niekoľko jednoduchých vecí: Úplne prvým krokom môže byť rozhodnutie každý deň
urobiť nejakú mimoriadnejšiu, alebo nepríjemnejšiu vec, na ktorú, keď ju zvládneš a
premôžeš sa, v ten deň budeš môcť byť hrdý. Potom si stanov nejaký cieľ, na začiatok
nejaký ľahší, ktorého dosiahnutie Ti nepotrvá príliš dlho. Zapracuj na jeho dosiahnutí.
Keď sa Ti to podarí, patrične si to uži. Osláv svoj úspech. Nezhadzuj sám seba tým, že si
povieš: „Ále, to nič, to sa mi len tak podarilo… šťastie…“ Úspech je úspech, tak si ho
uži! Podobne si uvedom a vychutnaj každý bežný úspech, ktorí v bežnom živote
dosiahneš: od jednotky na hodine biológie až po skvelé zvládnutie opravy záhradnej
hadice u Vás na chalupe! Postupne, ako bude Tvoja sebadôvera rásť, sa budeš púšťať do
stále väčších a dlhotrvajúcejších cieľov bez toho, aby si to vzdal, pretože už budeš
vedieť, budeš mať navyknuté, že môžeš byť úspešný, že sa to dá!
VÍTAŤ AJ NEÚSPECH: Vzpierač v posilovni pri tréningu ide vždy až do zlyhania –
inými slovami, až do štádia, keď už neuspeje vo zdvihnutí činky a musí to vzdať.
Napriek tomu sa nezosype – pretože vie, že takto to v tréningu musí ísť. A vie, že vďaka
zlyhaniam v posledných opakovaniach v tréningu raz zvíťazí na majstrovstvách sveta.
Neúspech je tiež formou úspechu, pretože nám to ukazuje, kadiaľ cesta k nášmu cieľu
nevedie. Neúspech je teda tiež podobou úspechu, aj keď nám to znie divne. Preto by sme
sa mali radovať (a poučiť) z každého neúspechu, z každej chyby, ktorú urobíme, pretože

vďaka ním sme stále bližšie a bližšie k nášmu cieľu! Thomas Alva Edison urobil 147
neúspešných pokusov, kým našiel správne vlákno do žiarovky. Neskôr, v jednom
rozhovore, mu mladý reportér položil otázku, ako sa cítil po toľkých zlyhaniach. Edison
odpovedal: „Nezlyhal som ani raz. Vynašiel som žiarovku. A bol to proces pozostávajúci
z tisíc krokov.“ Bratia Wrightovci vzlietli vraj 805-krát (a 805-krát spadli), kým sa im na
806. krát podaril let, ktorým sa zapísali do histórie.
PRIPUSTIŤ SI VLASTNÉ SLABOSTI: Ľudia s malou sebadôverou a veľkým strachom
sa boja pripustiť si svoje slabosti, pretože sa boja, že by to odhalilo ich slabosť a
frajerskú pretvárku, ktorú hrajú navonok. Priznanie si slabostí je poctivým postojom
a z tejto poctivosti sa môže zrodiť sila: „Áno, mám slabosti a nedostatky. No a čo?
Nemôžu mi zabrániť byť silným – a keďže už o nich viem, nemôžu ma ani prekvapiť
a zlomiť. Môžem s nimi rátať – a dokonca ich môžem časom odstrániť!“ Ako hovorí
William J. H. Boetcker, motivačný rečník: „Lepšie je byť silným človekom so slabinami
ako byť slabochom bez silných stránok. Diamant s kazom je hodnotnejší ako tehla bez
chýb.“
VZÁJOMNE SA PODPOROVAŤ: Medzi ľuďmi je zvykom skôr sa vysmievať jeden z
druhého, kritizovať, ponižovať, uťahovať si z druhých,… (pretože aj to je taký úbožiacky
spôsob, ako robiť zo seba frajera na úkor ostatných). Nakoniec sú ale porazení všetci,
ktorí sa takto k sebe správajú. Navzájom sa znechucujú, navzájom si podkopávajú svoju
sebaúctu a sebavedomie, oberajú sa o odvahu – a nakoniec sa nikto z nich na nič
neodváži, nielen zo strachu, že by zlyhal, ale navyše aj zo strachu z posmechu a z hanby,
ktorú by pred ostatnými nemilosrdnými kritikmi utŕžil… Tvoja skautská družina môže
byť miestom, kde to vedome zmeníte! Rozhodnite sa, že medzi sebou nebudete sa nikdy
jeden k druhému správať tak, že by ste sa z niekoho vysmievali, ponižovali ho,
zosmiešňovali, bavili sa na jeho „slabostiach“ a podobne; budete sa k sebe správať s
opravdivou úctou a priateľstvom a v každom z Vás sa budete snažiť vidieť hlavne to
dobré a krásne; a budete sa navzájom povzbudzovať a podporovať vo všetkom (dobrom,
samozrejme ), čo kto bude vo Vašej družine podnikať! Výsledok bude ohromujúci!
VEĽKÉ VECI A SKUTOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ: Ak Ti Tvoj vodca pred táborom
povie: „Vieš čo, Ty budeš mať na starosti pozametať po naložení všetkého táborového
vybavenia na nákladiak podlahu v klubovni!“ – tak ťa to nijako nenadchne. V duchu totiž
budeš vedieť, že Tvoj vodca Ti nejako veľmi nedôveruje a nič zodpovednejšie Ti zveriť
nehodlá… Ale naopak, ak Ti povie: „A Teba by som chcel poprosiť, keby si pripravil na
tohtoročný tábor skvelý a vzrušujúci program!“ – tak to už je niečo iné! To je prejav
dôvery – a my sa cítime šťastní, pretože to dvíha aj našu vlastnú sebaúctu a sebadôveru a
v duchu si hovoríme: „Človeče, ja som dobrýýý!“ Niečo podobné môžeš vo svojom
živote ale robiť aj sám: nebáť sa robiť ťažké veci. Čiže podujímať sa na veci, ktoré nie sú
úplne ľahké (= Tvoja zóna pohodlia a zábavy), nie sú ani priťažké a zjavne nad Tvoje

sily (= zóna pohromy a zlyhania), ale sú to veci, ktoré sú uprostred (v tzv. „zóne rastu“):
ťažké, náročné, vyžadujú od Teba seriózne nasadenie Tvojich síl a schopností, možno
budú od Teba vyžadovať aj osvojenie si nových vecí, ale sú uskutočniteľné.
Vlastne je to podobné, ako keď cvičíš v posilovni s činkou: mávanie s 2kg jednoručkou je zábava,
ale svaly Ti z nej neporastú. 200kg činka je zase priveľa, privalila by Ťa a možno aj prizabila.
Ale tvrdý tréning s 85kg činkou je niečo, čo je drina, ale dá sa to – a výsledkom je super pocit zo
zvládnutého tréningu a svaly rastú jedna radosť!

Uplatni tento princíp aj na ostatné oblasti svojho života: nevyhýbaj sa primerane ťažkým
a náročným veciam – a výsledkom je silný pocit úspechu a rast Tvojich schopností, ale aj
sebadôvery a sebaúcty.
BUĎ CHARAKTERNÝ: Pocit správnosti – som dobrý, čestný, zásadový človek a
nemám sa za čo hanbiť – je možno jedna z najdôležitejších zložiek zdravej sebaúcty.
Preto buď zásadový, dobrý a čestný. Dbaj na to, čo do seba „vpúšťaš“ v podobe kníh,
filmov, hudby, myšlienok,… ako hovorí Alexandre Havard, školiteľ lídrov: „To, do akej
spoločenskej vrstvy sa človek zaradí, závisí aj od filmov, ktoré pozerá, hudby, ktorú
počúva, a samozrejme kníh, ktoré číta.“ Neorientuj sa na veci, ale na to, kým si, čo
dokážeš, slovami Ericha Fromma, usiluj sa radšej byť, než mať, pretože práve ono „byť“
určuje Tvoju skutočnú cenu a hodnotu. Uprav si svoje prostredie, v ktorom žiješ, tak, aby
Ťa podporovalo, Hovorí sa, že nie svinčík robí prasatá, ale prasatá robia svinčík…
U ľudí to ale tak úplne neplatí. Ak je prostredie, v ktorom žiješ (Tvoja izba a podobne)
v stave „chaosu“, ovplyvňuje to podobným spôsobom aj Tvoju myseľ. Naopak, poriadok
a určitá „kvalita“ v Tvojej izbe, na Tvojom stole a podobne môžu napomôcť správne
naladiť aj Tvoju myseľ a vylepšiť Tvoj vnútorný postoj! Zbytočne nedumaj (čo ale
neznamená „nemysli“!), keď človek príliš uvažuje nad tým, čo robí a nad tým, čo všetko
sa môže pokaziť a ako sa to všetko môže pokaziť a čo ho to všetko bude stáť a ako mu to
bude chýbať a ako to vydrží a či to vydrží, tak nakoniec iba zbytočne zneistí sám seba
a oberie sa o všetku odvahu. Preto je niekedy lepšie moc nešpekulovať, ale jednoducho
ísť a urobiť, čo treba a basta! A nakoniec, správaj sa už teraz ako človek so zdravou
sebaúctou! Dbaj o seba, o to, ako vyzeráš, ako navonok vystupuješ… „Zlepšenie reči
tela, výzoru a spôsobu obliekania je pravdepodobne najjednoduchší a najúčinnejší spôsob
ako zvýšiť svoju sebadôveru.“ (Daniel Shaw). Nerob zo seba smiešneho frajera, ani
nebuď zakríknutý niekde v kúte, ale skús aj navonok vystupovať s istotou a pokojom
človeka, ktorý si je vedomý svojej hodnoty a má úctu sám k sebe! Možno by si neveril,
ako významne sa môže odraziť na Tvojom myslení a vnútornom postoji napríklad len to,
že budeš chodiť vystretý a nie zhrbený, budeš pozerať priamo pred seba a nie kamsi dole,
do zeme, budeš pokojne a hlboko dýchať a zreteľne a jasne hovoriť namiesto nejakého
„drmolenia“…!

TRAJA ZABIJACI SEBADÔVERY A SEBAÚCTY
POROVNÁVANIE SA S INÝMI… Porovnávanie sa s inými ľuďmi je znakom malej
sebadôvery a sebaúcty. V podstate keď sa porovnávame s inými ľuďmi, akoby sme tým
hovorili: „Tí druhí sú tí dobrí a správni a ja sa stále musím s nimi porovnávať, aby som
si overil a potvrdil, či vôbec za niečo stojím…!“
Na olympijských hrách v roku 2012 sa súťažilo v 35 rôznych športoch a množstvo z nich – ako
napríklad atletika – malo ešte množstvo disciplín. Čo myslíš, čo by sa stalo, keby sa vzpierač
začal porovnávať s modernou gymnastkou? Gymnastka s cyklistom? Cyklista s plavcom?
A plavec s futbalistom? Všetci by upadli do strašnej depresie, pretože ani jeden sa ani zďaleka
nemôže vyrovnať tomu druhému. Našťastie, nikto z nich to ani nerobí! Namiesto toho sa všetci
snažia byť tí najlepší v tom športe, ktorý je ich vlastný.

V našom živote je to rovnaké, akurát, že namiesto 35 športov na olympiáde v živote
existuje vyše 7 000 000 000 rôznych „disciplín“ života.
Nemôžete porovnať medzi sebou Ronalda Reagana, Matku Tezezu, Jána Pavla II. a generála
McArthura a pýtať sa, ktorý z nich bol lepší! Ani jeden, pretože každý z nich žil svoj vlastný,
úplne jedinečný život, každý z nich bežal svoj vlastný osobný pretek a každý z nich v rámci
svojich možností dosiahol zrejme svoje maximum. Preto sú úspešnými všetci štyria: nie preto, že
by McArthur prekonal Matku Terezu, alebo Ronald Reagan Jána Pavla II., ale preto, že každý
z nich prekonal sám seba a dosiahol svoje vlastné, osobné, jedinečné a neopakovateľné
maximum!

Nemá zmysel sa porovnávať s inými ľuďmi, pretože každý z nás žijeme iný život
a ideme po svojej dráhe. Porovnávanie sa s inými nám nič dobré neprinesie, pretože
nikdy nemôžeme byť niekým iným – tak, ako nikto iný nedokáže byť nami samými.
A pretože sa nikdy nedokážeme stať takými, akí sú iní, nutne nám to prinesie iba
sklamanie, pocit nedostatočnosti a postupne to zničí našu sebaúctu, či sebadôveru.
V roku 2012 na olympijských hrách slovenský štvorkajak získal v olympijskom finále 6 miesto.
Poviete si: Úžasný úspech! Nie je to skvelé, patriť medzi šesť najlepších posádok na celom svete?
A predsa naši kajakári prišli do cieľa zronení („zvädnutí“, ako to nazval reportér, ktorý ich tam
odchytil), so slzami v očiach, strhaní, s ústami plnými slov „neúspech“ a podobne. Prečo? Ako
to, že si nedokázali vychutnať svoj obrovský olympijský triumf, to, že dosiahli úspech, o akom sa
zvyšným 6 999 999 976 ľuďom ani nesníva? Jednoducho preto, že sa neustále porovnávali s tými
20-timi, ktorí do cieľa prišli o pár smiešnych desatín sekundy pred nimi! Nie je to smutné, takto
obrátiť úspech na porážku a radosť na plač a smútok?

Preto nikdy takúto chybu nerob. Nie si otrokom iných, ani nie sú Tvojimi šéfmi, ani
zamestnávateľmi – tak prečo by si mal byť na nich závislý a riadiť a hodnotiť sa podľa
nich?
To neznamená, že nemôžeš mať zdravé vzory, ktoré Ťa inšpirujú a ktorým sa túžiš
vyrovnať, či dokonca ich prekonať. Ale v okamihu, keď sa z toho stane „súperenie“ s

Tvojim vzorom a istá forma posadnutosti (a namiesto inšpirácie nás skôr začne
deprimovať to, že sme sa im ešte stále nevyrovnali), je to už niečo zlé a je na čase sa z
toho prebrať!
TÚŽBA PO UZNANÍ OKOLÍM… Je to takmer to isté, ako pri porovnávaní sa. Zase je
to nedostatok sebaistoty, sebaúcty a sebadôvery. Preto stále potrebujeme niekoho, kto by
nám znova a znova potvrdzoval: „Si dobrý! Stojíš za to!“ V praxi je výsledkom tejto
túžby otroctvo, v ktorom sa stávame závislí na mienke iných ľudí. Už netúžime byť
dobrí a lepší a úspešní, skôr sa snažíme splniť očakávania svojho okolia – kamarátov,
partie, spolužiakov,… – aby sme si tak zaslúžili ich priazeň a uznanie. A potom je nám
často jedno, či to znamená robiť dobré, alebo zlé veci, či cestou k uznaniu „v bande“ je
mať na vysvedčku samé jedničky, alebo či to znamená opiť sa, fajčiť trávu a postriekať
sprejom čerstvé fasády domov…
SÚPERENIE… Aj súperenie je znakom malej sebadôvery, ktorú si musíme znova
a znova potvrdzovať tým, že nad niekým víťazíme a niekoho porážame. Okrem malej
sebadôvery a problémov, ktoré malo aj porovnávanie sa s inými, nesie so sebou aj ďalšie
vážne problémy:
 Neustále potrebujeme konflikty a súperov, nad ktorými by sme mohli ukazovať
a dokazovať svoju prevahu.
 Porážka sa potom často zvrhne do pomsty a nenávisti.
 Často sa nesnažíme iných poraziť tým, že by sme boli naozaj lepší, ako oni, ale
skôr tým, že ich ponížime: zákernou hrou, ohováraním, osočovaním, podrazmi,
výsmechom, ponižovaním,… – a to je naozaj nízke a robí nás to samých nízkymi.
 Alebo si vopred vyberáme tých slabších a na nich si potom potvrdzujeme svoju
„prevahu“ – o tom je nakoniec šikana a podobné veci, že?
 Ak nedokážeme druhých poraziť, môže nás to znechutiť a obrať o všetku
sebadôveru a odvahu.
 A, naopak, ak porazíme iných, môže nás to zastaviť na ceste rastu, pretože „sme
aj tak lepší, než ostatní“ – bez toho, aby sme si uvedomili, že to je aj štvorkár
medzi tými, čo prepadli a predsa to nie je žiadna veľká výhra…
 A nakoniec nám to bráni využívať výhody synergie pri spolupráci (o tom si
budeme hovoriť v neskorších úlohách), pretože namiesto spolupráce a vzájomnej
podpory vždy a s každým iba súperíme, bojujeme a túžime ho poraziť, aby sme si
tak trochu pozdvihli svoje zakomplexované ego…

NA INŠPIRÁCIU A ZAMYSLENIE:
„Vždy pamätaj na to, že si absolútne jedinečný – tak, ako každý iný.“ (Margaret Mead,
antropologička)
„Každý má v živote svoje jedinečné poslanie… preto nikto nemôže byť nahradený, ani jeho život
nemôže byť (niekým) zopakovaný.“ (Viktor E. Frankl, psychológ, zakladateľ logoterapie)
„To slabí sú suroví. Dobrotu možno čakať len od silných.“ (Leo Roskin)
„Existujú dva návyky, ktoré vás dokážu, rovnako ako rakovina, pomaly zvnútra užierať. Jedná sa
o súperenie a porovnávanie sa.“ (Sean Covey)
„Najväčšia prekážka nášho úspechu je strach zo zlyhania.“ (Sven Goran Eriksson, švédsky
futbalový manažér)
„Istý známy univerzitný tréner prehlásil, že dve najhoršie vlastnosti, ktoré môže športovec mať,
sú strach z porážky a nezriadená túžba po víťazstve, čiže snaha o ‚víťazstvo za každú cenu‘“
(Sean Covey)
„Výsledok rovná sa potenciál mínus strach.“ (Ján Košturiak)
„Úspešní ľudia prijímajú všetko, čo sa deje, ako súčasť procesu – učia sa z toho, prenikajú
k podstate veci a robia potrebné opatrenia – a idú ďalej za svojimi cieľmi. Neúspešní ľudia
vnímajú to, čo sa stane, ako neprekonateľné prekážky, alebo ako jasný dôkaz, že nie sú svoje
ciele schopní dosiahnuť a potom odpadnú.“ (Jack Canfield, motivačný rečník a Frank Siccone,
odborník na leadership)
„Ak chcete byť úspešní, zdvojnásobte počet svojich chýb!“ (Thomas Watson, zakladateľ IBM)
„Ak nerobíte chyby, znamená to, že nič nerobíte. A keď nič nerobíte, nemôžete byť úspešní.“
(Lewis Lehr, predseda predstavenstva 3M Corporation)

ÚLOHA:
 Vyskytuje sa v Tvojom živote ten strach, o ktorom sme si hovorili?
 Ako je na tom Tvoja sebadôvera a odvaha?
 Máš úctu sám pred sebou? Si sám na seba zdravo hrdý, bez toho, aby to bola
namyslenosť, či arogancia, skôr tým tichým spôsobom človeka, ktorý si je vedomý
toho, kým je a nepotrebuje si to dokazovať, nepotrebuje to dokazovať iným, ani
dávať na obdiv?
o Urob si zoznam svojich predností a silných stránok – a popros aj ostatných,
aby Ti s ním pomohli!
o Urob si rovnako aj zoznam svojich slabostí a nedostatkov a daj si otázku: Je
v mojich silách ich odstrániť? Ako? Sú to teda moje „slabosti“ – alebo
„príležitosti“ ich prekonaním rásť a stať sa dokonalejším a úspešnejším?

 Je potrebné urobiť niečo pre to, aby si prekonal svoj strach, zvýšil svoju
sebadôveru a sebaúctu a tým nabral odvahu? Ak hej, tak…:
o … napíš si do skautského zápisníka, čo a ako tento týždeň podnikneš!
o … na budúcom stretnutí o týždeň zreferuj, ako si uspel a ako sa to odrazilo
na Tvojom živote a konaní: Podarilo sa Ti zvýšiť svoju sebadôveru? Aký to
bol pocit? Odrazilo sa to nejako aj na Tvojich úspechoch?
o … zváž, čo budeš v tomto smere podnikať ďalej!
 Prekonzultuj s tútorom a dospej ku konkrétnej veci, ktorú začneš robiť.
 Po dvoch týždňoch spolu s tútorom zhodnoť prvé výsledky a skúsenosti!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

Proaktivita a reaktivita
„Ak človek zamieri bez váhania tam, kam ho vedú jeho sny, a
vynasnaží sa žiť životom podľa svojich predstáv, dosiahne výsledok,
s akým sa bežne nestretne!“
(Henri David Thoreau, filozof, spisovateľ, básnik, prírodopisec
a zememerač)
Tak čo, máš dôveru v seba? Zdravú sebadôveru a odvahu vziať do rúk opraty svojho
života a začať ho vážne meniť a usmerňovať tam, kam chceš Ty a nie tam, kam Ťa ženú
iní, či zavejú životné okolnosti? Ak hej, to je dobré. Odvaha a zdravá sebadôvera nám
otvára dvere k tomu, aby sme sa z obetí zmenili na skutočných bojovníkov a majstrov
svojho života. A dnes k tomu urobíme veľmi zásadný krok!

NA SVETE SÚ DVA DRUHY ĽUDÍ...
Vo filme „Dobrý, Zlý a Škaredý“ hovorí Clint Eastwood Ellimu Wallachovi: „Na svete
sú dva druhy ľudí: Tí s nabitými búchačkami a tí, čo kopú. Kop!“ – a hodí mu jednou
rukou lopatu (a v druhej, samozrejme, drží onú nabitú búchačku).
Povedané krátko a stručne: Na svete sú naozaj dva druhy ľudí: BOJOVNÍCI
a OBETE. A nemyslíme tým to, že vo vojnách bojovníci robia z ľudí obete. Nie. Ide
o niečo úplne iné, univerzálnejšie (aj keď aj v tej vojne sa to tiež prejavuje ako na
vojakoch, tak na ich obetiach…)

BOJOVNÍCI…
Bojovníci konajú. Bojujú. Zápasia. Veria, že ich osud závisí od toho, ako tvrdo
a vynaliezavo budú bojovať. Veria, že svoje prežitie, svoj osud, víťazstvo, či porážku,
majú vo svojich rukách. A je v ich moci vybojovať si víťazstvo i život!
Bojovníci, ak svoj boj vedú múdro a odvážne, sa zvyknú meniť na HRDINOV.

… A OBETE
Obete nekonajú. Nechávajú konať iných. Obete iba čakajú – a často sa pritom trasú
strachom z bezmocnosti. Obete veria, že svoj osud nemôžu zmeniť. Nemôžu nič
ovplyvniť. Preto nejednajú. Namiesto toho čakajú, ako o nich, o ich živote, o ich osude,
rozhodne niekto iný: zamestnávateľ, šéf, rodina, okolie, okolnosti, osud,…
Až príliš často sa potom takéto obete menia na MŔTVOLY – v prenesenom, ale často,
žiaľ, aj v doslovnom zmysle slova…

PROAKTIVITA
Bojovník je vo svojej podstate PROAKTÍVNY. Toto slovo, bežne neznáme, ale hojne
používané medzi odborníkmi, označuje kombináciu dvoch dôležitých postojov:
ZODPOVEDNOSŤ: Stephen Covey, autor knihy Sedem návykov vysoko efektívnych ľudí,
hovorí:
„Ako ľudské bytosti sme zodpovední za naše životy. Naše správanie je funkciou našich
rozhodnutí, nie našich podmienok. City môžeme podriadiť hodnotám. Máme iniciatívu
a zodpovednosť za to, aby sa veci uskutočnili. … Vysoko proaktívni ľudia uznávajú túto
zodpovednosť. Za svoje správanie nevinia okolnosti, podmienky alebo podmieňovanie.“

Zodpovednosť je uvedomenie si toho, že náš osud nie je nijako a nikým vopred daný
a je len na nás, ako svoj osud utvoríme. My máme v rukách kľúče od úspechu, či
neúspechu.
„Nikto nemusí čakať, až bude svetu vládnuť spravodlivosť, alebo až budú všetky okolnosti
príhodné, aby sám konal dobro.“ (Theodore Dalrymple, väzenský lekár a psychiater)

Proaktívny človek preto nezvaľuje vinu za svoje neúspechy na iných, na okolie, na
situáciu. Namiesto toho prijíma zodpovednosť za svoj neúspech. A to ho od bezmocného
nariekania vedie k druhej dôležitej vlastnosti:
INICIATÍVNOSŤ: „Úspech je spojený s konaním. Úspešní ľudia sú stále v pohybe. Robia chyby, ale
napriek tomu to nevzdávajú!“ (Conrad Hilton, zakladateľ siete hotelov Hilton).

Preto, že bojovník verí v to, že svoj osud drží vo svojich rukách, nečaká, kým o ňom
rozhodne niekto, alebo niečo iné, nečaká, kým sa stane obeťou konania niekoho iného, či
obeťou svojich okolností. Nečaká, kým ho „postretne šťastie“ (a kým sa tak stane,
nenarieka nad tým, aký je, chudáčik, nešťastný). Preberá iniciatívu, koná, bojuje,
zápasí – až kým nezvíťazí!

OPAKOM JE REAKTIVITA
Reaktívni ľudia – čiže tí, ktorí namiesto konania iba reagujú na konanie iných, obete – sa
vyznačujú presným opakom:
 Odmietajú svoju zodpovednosť a hovoria: „Ja za to nemôžem… ja som už raz
taký… na vine je škola… rodina… štát… spoločnosť… zlá výchova… kamaráti…
smola… zlý osud…“ atď.
 Sú pasívni: „Aj tak sa to nezmení… je zbytočné sa o to pokúšať… aj tak to
nedokážem… to nie je pre mňa…“ atď.
Reaktívni ľudia na seba pozerajú ako na obete, cítia sa ako obete, myslia a konajú ako
bezmocné obete – a preto sa obeťami aj naozaj stávajú… Vyhni sa tejto chybe!

TRI KATEGÓRIE VECÍ A ČO S NIMI
Výskumy ukazujú, že v našom živote je zhruba 50% daných našou genetikou, len 10%
pripadá na vplyv okolia a až 40% závisí od toho, ako a čo vedome konáme! A toto
konanie môže nakoniec ovplyvniť aj zvyšných 60%, pretože síce nemôže zmeniť naše
vrodené vlastnosti, ani nemôže ovplyvniť a zmeniť mnohé veci z nášho okolia, ale môže
podstatne zmeniť to, akú úlohu budú v našom živote hrať a teda či budú problémami
a prekážkami, alebo sa zmenia na naše výhody a prednosti!
Napríklad ak meriaš 180cm a vážiš 70kg a si od narodenia štíhlej telesnej konštruckcie, môže z
Teba byť alebo neúspešný a sklamaný vzpierač, alebo úspešný a spokojný bežec na 10
kilometrov. O tejto voľbe už ale nerozhoduje genetika, ale Tvoj postoj, Tvoje vedomé
rozhodnutie a konanie!

1) VECI, KTORÉ MÔŽEME PRIAMO ZMENIŤ
Sem patria takmer výlučne veci, ktoré sa týkajú nás samotných, nášho myslenia,
správania sa, prístupu k veciam a udalostiam okolo nás, narábania s majetkom, ktorý
máme, s časom, ktorým disponujeme…
Tieto veci môžeme jednoducho zmeniť. Rozhodujeme o nich len a jedine my samotní
a ak sa rozhodneme ich zmeniť, tak ich zmeníme a je to!

2) VECI, KTORÉ NEMÔŽEME ZMENIŤ, IBA OVPLYVNIŤ
Sú veci, ktoré nemôžeme priamo meniť, ale ich môžeme ovplyvňovať. Napríklad:




Nemôžeš zmeniť to, ktorý učiteľ Ťa bude učiť nejaký predmet, ale môžeš ovplyvniť to, ako Ťa
bude vnímať – a teda či bude mať skôr sklon priťažiť Ti (ako lajdákovi a grázlovi), alebo Ťa
podržať, ak Ti niečo úplne nevyjde (lebo Ťa vníma ako dobrého študenta so záujmom o učenie sa
a slušným vystupovaním).
Nemôžeš zmeniť svoje genetické predpoklady, ktoré máš, ale vhodným tréningom môžeš svoju
silu a kondíciu ovplyvniť a rozvinúť natoľko, že prekonáš väčšinu ľudí, ktorí majú v tomto smere
väčší talent, ako Ty, ale nikdy sa neodhodlajú trénovať tak poctivo, ako si sa rozhodol Ty.

Ako si si všimol, aj toto ovplyvňovanie vecí a ľudí okolo nás, ktoré nemôžeme priamo
zmeniť, sa deje hlavne tým, že zmeníme niečo sami na sebe: prístup k učiteľovi
a k učeniu sa, alebo prístup k tréningu a podobne.

3) VECI, KTORÉ NEMÔŽEME ANI ZMENIŤ, ANI OVPLYVNIŤ, IBA VYUŽIŤ
Niektoré veci, ktoré nám nevyhovujú, nemôžeme zmeniť, ani ovplyvniť. Môžeme ich iba
využiť. Manažéri to zvyknú označovať takým heslom: „Neexistujú problémy, iba
príležitosti“ – a hovoria tým, že na každý problém, ktorý nedokážeme odstrániť, by
sme sa mali začať učiť pozerať nie ako na prekážku, ale ako na príležitosť, ktorá nás
dokáže niečím obohatiť a posunúť smerom k nášmu cieľu.
Stephen Hawking, popredný súčasný vedec, je takmer od svojich 23 rokov ochrnutý a pripútaný
na invalidný vozík kvôli amyotrofickej laterálnej skleróze. Napriek tomu sa stal jedným
z popredných kozmológov a vedcov a jedným z najznámejších ľudí súčasnosti. Sám Hawking
tvrdí, že amyotrofická skleróza bola jedným z najväčších darov, ktoré od života dostal: „Vďaka
izolácii od sveta som mal možnosť rozvíjať svoju predstavivosť a vidieť problémy z iného uhla
pohľadu.“ Situácia, ktorú nemohol nijako zmeniť, ani ovplyvniť, by pre 99% ostatných ľudí
predstavovala problém, ktorý by ich zlomil. Pre Hawkinga sa ale stala príležitosťou a bránou
k úspechu, ktorý by bez nej možno nikdy nedosiahol!

Podobne môžeme zmeniť svoje problémy na príležitosti aj my:




Ak napríklad na Tebe „sedí“ učiteľ, je to pre Teba príležitosť učiť sa tvrdšie, než ostatní
spolužiaci a vytrénovať si tak disciplínu, návyk tvrdo pracovať, zlepšiť si pamäť, vylepšiť
spôsob učenia sa – a to všetko sú veci, ktoré sa pre Teba stanú v budúcnosti obrovskou výhodou!
Ak napríklad nemáte v zbore nadbytok peňazí na organizáciu letného tábora, je to možnosť
zapojiť namiesto „luxusnej výpravy“ viac tvorivosti, vsadiť viac na dokonalý program –
a výsledkom bude tábor, ktorý bude asi lepší, než by bol bez tohto vyhecovania sa a súčasne sa
aj sami zdokonalíte v tvorivosti, tímovej práci, v obetavosti, čo všetko sú zase kvality, ktoré
budú prínosom pre celý Váš život.

Ako hovorí nemecký filozof Friedrich Nietzsche: „Čo ťa nezabije, to ťa posilní!“ 

ZAČNI OD JAZYKA
„Slová sú dôležité. Slová majú moc vytvárať pozitívne alebo negatívnej emócie. Slová vás urobia
šťastnými a kreatívnymi alebo nahnevanými a podráždenými. Slovo problém je negatívne slovo.
Vytvára napätie a úzkosť. Keď však problém alebo ťažkosť označíte ako výzvu alebo príležitosť,
budete na ne reagovať pokojnejšie a rozvážnejšie.“ (Brian Tracey, motivačný rečník a školiteľ)

Väčšina ľudí používa úplne samozrejme reaktívny jazyk obetí:









„To som ja. Taký proste som.“ Je to predurčené. Som taký. Nič s tým nemôžem urobiť.
„Privádza ma to do šialenstva!“ Ja nie som za to zodpovedný. Môj emočný život riadi niečo, čo
nepodlieha mojej kontrole. Ja s tým naozaj nemôžem nič robiť. Som obeť!
„Nemôžem to urobiť. Jednoducho na to nemám čas.“ Niečo mimo mňa — nedostatok času –
riadi môj život. Ja s tým nemôžem naozaj nič urobiť! Som bezmocný!
„Keď mne sa tak strašne nechce učiť chémiu!“ Niečo mimo mňa – akási nechuť, čo na mňa
odkiaľsi zosadla – spôsobila, že sa jednoducho tú chémiu nedokážem učiť. Jednoducho si s tým
neviem a nemôžem pomôcť. Je to tak a nič sa nedá robiť…
„Keby mala moja družina viac trpezlivosti…!“ Moju efektivitu určuje správanie niekoho iného.
Moja družina jednoducho spôsobuje, že nikdy nebudem dobrým radcom (vodcom). Majú ma
úplne vo svojej moci a ja s tým nemôžem nič urobiť!
„Musím to urobiť!“ Okolnosti alebo iní ľudia ma nútia robiť to, čo robím. Nemôžem si
slobodne vybrať, čo urobím. neostáva mi nič iné, len sa poddať nutnosti…

Výsledkom je, že títo ľudia potom o sebe aj naozaj podvedome uvažujú ako o
bezmocných obetiach

NAUČ SA PRETO HOVORIŤ PROAKTÍVNE!
Skús si porovnať tieto dve vety:
 „Nechce sa mi učiť.“ a
 „Nechcem sa učiť.“
Okrem toho, že prvá z nich je nepravdivá a druhá pravdivá, je medzi nimi ešte jeden
obrovský rozdiel:
 Prvá veta v nás rozlieva pocit bezmocnosti: „Nechce sa mi učiť. Čosi vo mne to
spôsobuje. Nemôžem s tým nič robiť. Som voči tej nechuti bezmocný. Nepomôžem
si, jednoducho sa mi nechce…“
 Naopak, druhá veta v nás vyvoláva pocit sily a kontroly nad vecou: „Nechcem sa
učiť. Je to teda moja voľba. A môžem ju zmeniť. Môžem sa ísť učiť. Dokonca sa
môžem tak nabudiť a namotivovať, že sa budem učiť s radosťou a bude ma to
baviť. Ak chcem, môžem. Je to v mojej moci. Ja o tom rozhodujem!“ Stephen

Covey k tomu hovorí: „Reaktívne orientovaný jazyk nás zbavuje sily jednať a túto
silu prepožičiava niečomu, alebo niekomu mimo nás“.
Existuje zhruba osem oblastí, v ktorých by si sa mal naučiť hovoriť a myslieť proaktívne:
REAKTÍVNY JAZYK

PROAKTÍVNY JAZYK

Problém 1: Neprijatie seba ako zdroja svojich pocitov:
„Strašne ma štve, keď ma volajú prezývkou!“

„Štvem sa na svoju prezývku. Ale je to zbytočné.
Oddnes sa na to už štvať nebudem…“

Problém 2: Neosobné hovorenie ako prejav strachu zo zodpovednosti za svoje konanie:
„Jedného to úplne vytočí…!“

„Dnes som sa nechal zbytočne vyprovokovať.
Viac už to neurobím!“

Problém 3: Vyjadrovanie pocitov ako niečoho čo sa „objaví“, „čo v nás je“
„Som z toho strašne vystrašený…“

„Sám seba straším, keď si predstavujem, čo
všetko sa môže pokaziť. Tak s tým radšej
prestanem, zbytočne ma to oslabuje.“

Problém 4: „Dúfanie“ namiesto „konania“ – pasivita, odovzdanosť „osudu“
„Dúfam, že už dostanem lepšie známky…“

„Viac a dôkladnejšie sa teraz učím, takže si idem
zlepšiť známky!“

Problém 5: „Skúsim“ namiesto „urobím“ – vopred rátame s neúspechom
„Skúsim na sebe zapracovať a viac cvičiť…“

„Zapracujem na sebe! Idem trénovať.“

Problém 6: Nerozlišujeme medzi tým, čím SME a čo ROBÍME
„Toto som urobil dosť nešikovne, že? Idem sa
v tom zlepšiť!“

„Som nešikovný…“

Problém 7: Stotožňovanie sa s neúspešnou minulosťou
„Vždy mám strašnú trému, keď mám niečo
verejne recitovať.“

„Až doteraz som mával pri recitovaní trému. Ale
dnes sa nemienim znova takto vystrašiť!“

Problém 8: Uprednostňovanie pocitov pred rozumom
„Mám pocit, že toto nie je správne… cítim, že
toto by sme robiť nemali…“

„Myslím, že to nie je správne… uvažoval som
o tom a dospel som k záveru, že by sme to nemali
robiť!“

Možno Ti na prvé počutie znejú proaktívne vety divne – pretože si navyknutý na
reaktívnu reč všade okolo Teba. Ale akonáhle sa naučíš hovoriť proaktívne – a teda
pravdivo! – začne sa meniť aj Tvoje myslenie a Ty sa proaktívnym aj naozaj začneš
stávať! A o to nám aj ide. Jednoducho: slová majú moc a aj toto je jeden z rozmerov
Havardovej zásady dávať si pozor na to, čím napĺňame svoju myseľ, v tomto prípade čím
napĺňame sami seba svojim spôsobom hovorenia.

MALÁ INŠPIRÁCIU A NA ZAMYSLENIE:
„Ľudské správanie nie je určené podmienkami, v ktorých človek žije, ale rozhodnutiami, ktoré
vykoná. Jestvuje priestor medzi podnetom a reakciou. V tomto priestore spočíva naša schopnosť
voliť svoju reakciu. A v našej reakcii spočíva náš rast i naša sloboda. Človeku môžete zobrať
všetko – okrem jedného: okrem poslednej ľudskej slobody zvoliť si svoj vlastný postoj v
akejkoľvek naútenej situácii, zvoliť si svoju vlastnú cestu.“ (Viktor Emil Frankl, zakladateľ
logoterapie)
„Preber radšej sám zodpovednosť za svoj život, namiesto toho, aby si vinil iných ľudí alebo
okolnosti. … Až vtedy sa môžeš stať plnohodnotným človekom.“ (Dan Millman, autor knihy
Cesta pokojného bojovníka)
„Bohatý človek verí, že si svoj život utvára sám. Chudobný človek verí, že ho životom vláči
náhoda a osud. Bohatí ľudia jednajú, aj keď majú strach. Chudobní sa nechajú svojim strachom
úplne ochromiť.“ (T. Harv Eker, motivačný rečník a obchodník)
„Existuje odveká rovnica, ktorá po celú históriu ľudstva nezmenila svoju podobu. Úspešní ju
poznajú, používajú a vyučujú, zatiaľ čo ľudia vláčení okolnosťami ani nevedia, že ju potrebujú
poznať. V školských laviciach sa ju nedočítate, napriek tomu, že je pilierom školy života. Je
sudcom i porotou. Tento prírodný zákon „Podnet (P) + Reakcia (R) = Výsledok (V)“ nás v živote
postrčí k slnečnému úspechu, alebo zvedie do temných bažín ničoty. O tom všetkom rozhodne
vaša „R“.“ (Michal Kreslík)
„Zjednodušeně řečeno, myslíte si, že vám lidé nebo věci působí pocit neštěstí, ale to není přesné.
Cítíte se nešťastní na základě toho, co si o lidech nebo věcech myslíte. Stát se svobodným a
zdravým člověkem znamená naučit se myslet jinak. Jakmile dokážete změnit své myšlenky,
začnou se objevovat i nové pocity a vy vykročíte na cestu k osobní svobodě.“ (Wayne W. Dyer,
odborník na osobný rozvoj)

ÚLOHA:
 Napíš si zoznam piatich vecí, ktoré považuješ za najväčší problém vo svojom
živote!
o Roztrieď ich do troch kategórií:
 Tie, ktoré sa týkajú Teba a môžeš ich zmeniť
 Tie, ktoré sa týkajú Tvojho okolia a môžeš ich ovplyvniť
 Tie, ktoré sa týkajú Tvojho okolia a nemôžeš ich zmeniť, ani
ovplyvniť
o Ku každej potom napíš, akým spôsobom ju zmeníš, resp. budeš
ovplyvňovať, resp. ju využiješ tak, aby pre Teba nepredstavovala prekážku,
ale príležitosť!
o Skús sa podľa toho zariadiť už počas tohto týždňa. Na budúcom stretnutí sa
podeľ so svojou skúsenosťou!

 Hneď od zajtra si daj záležať na tom, aby si si všímal svoj spôsob hovorenia.
Reaktívne vety a vyjadrenia, ktoré použiješ, si zapíš!
o Večer, doma, ich prelož do proaktívnej podoby!
o Zvyšných šesť dní v týždni si dávaj záležať na tom, aby si používal čo
najviac proaktívny spôsob hovorenia!
o Na konci týždňa napíš do skautského zápisníka krátke zhodnotenie, ako si
dopadol a aký vplyv na Tvoje myslenie a konanie táto zmena mala! Preber
so svojim tútorom!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

Tajomstvo rastu
„Sme tým, čo opakovane robíme. Dokonalosť nie je čin, ale zvyk.“
(Aristoteles)

TAJOMSTVO NÁVYKOV
Dospelý človek je ten, ktorý „dospel“ k niečomu. Vyrástol. Ako sa to deje? Ak dáme
stranou telesný rast, ktorý prebieha automaticky, môžeme povedať, že každý ďalší rast
je formou navykania si na niečo: Napríklad veľké svaly a telesná sila nie sú nič iné, než
návyk Tvojho tela na tvrdú drinu v posilovni, ktorej ho pri tréningu vystavuješ.
Šikovnosť je zase návyk Tvojho mozgu a svalov robiť niečo zručne a bezchybne. Učenie
sa je snaha navyknúť mozog, aby držal v pamäti všetky tie latinské názvy rôznych burín,
čo sa ich učíš – a súčasne snaha navyknúť ho pracovať lepšie a efektívnejšie, aby si si
nabudúce podobné veci zapamätal rýchlejšie a ľahšie (hovorí sa tomu zlepšenie pamäte).
Dokonca aj priateľstvo môžeme chápať ako návyk žiť s niekým spoločný priateľský
vzťah a učenie sa rozumieť si (čo je zase návyk).
Z tohto pohľadu by sa dalo Tvoje „JA“ charakterizovať ako „súhrn návykov“:








ZVYK tela fungovať a pracovať určitým spôsobom
ZVYK myslieť určitým spôsobom
ZVYK robiť veci a organizovať si život určitým spôsobom
ZVYK správať sa k ľuďom určitým spôsobom
ZVYK hľadieť na svet dookola určitým spôsobom
ZVYK brať život tak, ako ho berieme
atď.

A tak ani dospelosť nie je nič iné, než naučenie sa, navyknutie si myslieť, žiť a konať
dospelo!

ČNOSTI VERZUS NERESTI
Ako zistil už Aristoteles: Správne návyky – ČNOSTI – nás posúvajú smerom k úspechu
a k šťastnému životu. Preto podľa neho iba čnostný človek môže byť v živote šťastným.
A zase zlé návyky – NERESTI – nás zase brzdia a môžu nám nakoniec život úplne
zničiť.
Čnosti – tým, že sa pre nás dobré a správne konanie stáva navyknutým – spôsobujú, že je
pre nás prirodzené a ľahké konať správne.
Napríklad športovec, ktorý si navykol denne ráno o piatej vstať a potom dve hodiny tvrdo makať
v posilovni, to robí úplne automaticky, poľahky, nemusí sa nijako premáhať a prináša mu to
veľkú radosť a uspokojenie. Dokonca keby mu niečo zabránilo v rannom tréningu, ako je naň
navyknutý, cítil by sa nesvojo a zle a tréning by mu jasne chýbal.

Neresti, naopak, nás navykajú na zlé veci.
Ak by teda náš športovec bol navyknutý namiesto toho ráno do desiatej vylihovať v posteli a
potom sa celý deň iba flákať, musel by sa veľmi nútiť a premáhať, aby ráno o piatej vstal a išiel
trénovať. Možno by sa k tomu ani nikdy neodhodlal. A keby aj, po pár pokusoch by to možno
vzdal, také ťažké by mu to pripadalo. A asi by sa nikdy športovcom ani nestal...

V tom je čaro čností, čiže dobrých návykov: že nielen náš život robia dobrým a
úspešným, ale to, čo k úspechu vedie, pre nás robia ľahkým a príjemným a dokážeme to
bez problémov a bez námahy konať!

AKO VZNIKAJÚ NÁVYKY?
Návyk je niečo, čo konáme úplne automaticky, samozrejme, bez toho, aby sme nad
tým uvažovali a už vôbec bez toho, aby sme sa museli do neho nejako vedome „nútiť“.
Kým sa návyk stane návykom, musí sa vybudovať: opakovaním toho istého konania v
tej istej situácii (napríklad návyk, že vždy, keď ma niečo vytočí, tak sa najprv desať krát
zhlboka nadýchnem a až potom konám, či hovorím), alebo v tom istom čase (napríklad
si idem zabehať „vždy o siedmej ráno“, ale môže to byť rovnako aj „vždy po obede“,
alebo „hneď po návrate zo školy“ a pod.)

POZOR NA NERESTI!
Návyky sa v nás pestujú bez ohľadu na to, či to chceme, alebo nie. Čokoľvek konáme
opakovane znova a znova, stane sa návykom. Ak tomuto nevenujeme pozornosť, je
pravdepodobnejšie, že návyky, ktoré sa v nás vytvoria, budú skôr tie zlé, neužitočné a
škodlivé, čiže neresti.

ŠANCA PRE ČNOSTI!
Na druhej strane dobrá správa je, že ak chceme, môžeme si vedome vypestovať také
návyky, aké len chceme. A práve takto vznikajú čnosti: že si cieľavedome navykáme na
dobré a správne konanie, až kým sa pre nás nestane samozrejmým, úplne automatickým.

AKO DLHO TRVÁ VYPESTOVANIE NÁVYKU?
 Podľa Robina Sharmu je na vypestovanie návyku potrebné opakovať nový návyk
najmenej 21 po sebe idúcich dní.
 Podľa Tomáša Blažu a iných je potrebné to robiť najmenej 30 po sebe idúcich
dní.
 Podľa doktorky Phillippy Lally z Cancer Research UK Health Behaviour Research
Centre to trvá 66 dní, po ktorých sa to, čo robíme, stáva pre nás automatickým
a nemusíme sa na to ďalej sústreďovať.
Dôležité je neprerušiť túto reťaz. Vraj ak len jeden deň danú vec, ktorú si chceme
navyknúť, vynecháme, musíme začať znova od začiatku!
Ak vezmeme strednú hodnotu, znamená to úžasnú vec: môžeme sa každý mesiac
naučiť jeden nový návyk – po 30 dňoch je už dostatočne upevnený na to, aby sme
k nemu pridali ďalší a po 66 dňoch je už pre nás úplne samozrejmý. V praxi to znamená,
že za rok sa môžeš naučiť 12 úplne nových návykov, napríklad:







Ráno vstať, zabehať si a dať si sprchu
Ranná modlitba a skriptúra,
Večerná lektúra
Po návrate zo školy sa hneď ísť učiť a mať to rýchlo za sebou
Prestať si uťahovať z ľudí, posmievať sa im a ponižovať ich
Denne prečítať aspoň 5 strán z nejakej náučnej knihy (ročne je to takmer 2000
strán, to je zhruba desať priemerných kníh) v rámci sebavzdelávania
 atď.

Ďalej už ani nemusíme pokračovať – je Ti určite jasné, že takýmto tempom z Teba môže
byť za rok úplne nový človek! Nové a skvelé JA! Nie je to úžasné?

DÁ SA ODSTRÁNIŤ ZLOZVYK?
Dá, len treba vedieť, ako na to. V podstate to chce dať dohromady tri veci:
1) Nahradíť zlozvyk iným, dobrým zvykom! Ak by si to neurobil, po Tvojom zlozvyku
by ostala „prázdna diera“ v Tvojom živote – a tá by Ťa neustále zvádzala vrátiť sa
k Tvojmu zlozvyku.
Ak teda napríklad máš zlozvyk, že vždy večer iba tak sedíš a zbytočne márniš čas tým, že
surfuješ na nete, nestačí si iba povedať: „Dobre, oddnes to už nebudem robiť!“, ale je dôležité
nahradiť tento zlozvyk iným, dobrým zvykom: „Namiesto toho si pol hodiny budem čítať nejakú
zaujímavú knihu!“, alebo „Namiesto toho si vždy večer pôjdem zacvičiť!“ a tak.

2) Odstrániť „spúšťače“ zlozvyku.
Ak napríklad máš zafixované, že vždy po večeri prídeš do izby, sadneš za comp a ideš surfovať,
dobrým riešením by bolo premiestniť aspoň na čas comp niekde mimo Tvojej izby, aby si tak
narušil toto navyknuté spojenie „večera-izba-comp-net“. Alebo si dobrovoľne na nejaký čas
nainštaluješ do svojho compu softík, ako je napríklad BullGuard a nastavíš si na ňom, že po
siedmej večer Ti jednoducho zablokuje net o prehliadač a hotovo… 

3) Spojiť zo začiatku nový návyk s odmenou. Každý návyk nám totiž prináša aj nejaké
uspokojenie. Kvôli nemu sme si nakoniec návyk vypestovali. Ak sa pokúsime starý
návyk odstrániť, odstránime aj jeho uspokojenie. A kým si navykáme na ten nový,
uspokojenie často ešte neprichádza, alebo je prehlušené námahou z navykania si na niečo
nové. Preto je dobré vymyslieť si nejakú odmenu, ktorú si sprvu doprajeme len vtedy, ak
splníme svoj záväzok, smerujúci k novému návyku. Tak návyk spojíme s niečím
príjemným a uľahčíme si navykanie na nové veci.
Napríklad surfovanie na internete prináša uspokojenie v podobe „vypnutia“ a v podobe záplavy
síce zbytočných, ale často vtipných a zaujímavých informácií... a popri tom ešte môžeš chrúmať
čipsy, alebo čokoládu... Keď namiesto toho začneš napríklad behať, tak na jednej strane prídeš o
to „vypnutie“ a o čipsy a o zábavku na nete. A súčasne behanie Ti bude pripadať namáhavé a
pretože si v behu úplný nováčik, nebudeš ešte prežívať ani žiadnu radosť z úspechov, či nával
endorfínov do mozgu a legendárne „bežecké opojenie“, pretože to vraj nastupuje až po zhruba
hodine behu a toľko behať ešte ani náhodou nevydržíš. Takže urobíš niečo iné. povieš si: OK, ak
namiesto sedenia pri počítači budem aspoň dvadsať minút behať, tak si po skončení behania za
odmenu pustím na DVD jeden diel môjho obľúbeného seriálu... . Alebo si dám nejakú
maškrtu. Alebo nejakú inú odmenu, ktorou sám seba odmením za to, že som sa premohol.

NA INŠPIRÁCIU A ZAMYSLENIE:
„Náš život je zložený z 10% z toho, čo sa nám jednoducho stane – a až z 90% z toho, ako na to
budeme reagovať.“ (mladi-uspesni.sk)
Napríklad: To, že chodíš povinne do školy, je 10% Tvojho úspechu. Návyk poctivo sa učiť je
potom zvyšných 90%. Preto lajdák (chodí do školy a neučí sa) nebude napriek skvelej škole, ktorú
navštevuje, úspešný – a, naopak, samouk (ktorý pre niečo nemôže chodiť do školy, ale je zvyknutý
učiť sa a poctivo na svojom vzdelaní pracovať) bude aj napriek nepriaznivej situácii, kedy nemá
kam chodiť do školy, omnoho úspešnejší!

„Keď chcete vonkajší svet zmeniť, musíte začať meniť svoje myslenie, a to tak, že
preprogramujete svoje podvedomie. Musíte si v sebe vybudovať štruktúru hodnôt, presvedčení a
vnútorných postojov, ktoré sú v súlade so životom, aký chcete prežívať navonok. Musíte si
vytvoriť svoj vlastný charakter.“ (Brian Tracey)
„Cvičenie je kľúčom k osvojeniu si akejkoľvek zručnosti. Našťastie, naša myseľ je ako sval. Čím
viac sa používa, tým je silnejšia a tým viac dokáže. Cvičením si môžete osvojiť akékoľvek
správanie či vypestovať akýkoľvek návyk, ktorý pokladáte za vhodný či potrebný.“ (Brian
Tracey)
„Ľudské čnosti sú pevné postoje, stále dispozície, trvalé dokonalosti rozumu a vôle, ktoré
usmerňujú naše činy, usporadúvajú naše vášne a riadia naše správanie podľa rozumu a
viery.(2500) Poskytujú človekovi ľahkosť, sebaovládanie a radosť, aby mohol viesť morálne
dobrý život. Čnostný človek je ten, ktorý slobodne koná dobro. Morálne čnosti sa získavajú
ľudským úsilím. Sú výsledkom a zároveň zárodkom morálne dobrých činov: uspôsobujú všetky
schopnosti človeka, aby mali účasť na Božej láske.“ (Katechizmus katolíckej cirkvi 1804)
„Štyri čnosti majú základnú úlohu. Preto sa volajú „základné čnosti“ (virtutes cardinales);
všetky ostatné sa zoskupujú okolo nich. Sú to: rozvážnosť (prudentia), spravodlivosť (iustitia),
mravná sila (fortitudo) a miernosť (temperantia).“ (Katechizmus katolíckej cirkvi 1805)
„Zaseješ myšlienku a zožneš čin. Zaseješ čin a zožneš návyk. Zaseješ návyk a zožneš charakter.
Zaseješ charakter a zožneš vlastný osud.“ (Samuel Smiles, škótsky spisovateľ)
„Mudrca nemôže stihnúť ani krivda, ani pohana, lebo pre múdrosť jediným zlom je neresť a tá
nemôže vstúpiť tam, kde je čnosť.“ (Seneca)

ÚLOHA:






Urči si jeden návyk, ktorý by si si chcel osvojiť a ktorý by sa Ti v živote hodil.
Urob si plán, ako si ho navykneš robiť a prekonzultuj ho so svojim tútorom!
Začni!
O týždeň zreferuj, ako sa Ti darí po prvom týždni.
Úlohu považuj za splnenú až vtedy, keď:
o vytrváš 30 dní bez prerušenia budovať svoj nový návyk

o a po uplynutí tejto doby zreferuj tútorovi, aký dopad na Tvoj život táto
zmena mala!
Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

KONAŤ
Premeniť sny na ciele
Umenie myslieť od konca. Takto nazýva Stephen Covey jeden zo siedmych návykov,
ktoré považuje za kľúčové pre úspešný život.
Znamená to, že náš život, všetko, čo konáme, na čom pracujeme, o čo usilujeme, ale
aj čo si kupujeme, kam investujeme svoj čas a námahu, všetko konáme s jasnou
predstavou cieľa, ku ktorému smerujeme a ktorý chceme dosiahnuť.
Predstav si, ako by napríklad dopadlo, keby ste napríklad na stavbe stavali „niečo“ a nemali by
ste žiadnu jasnú predstavu, kam tou stavbou smerujete – len by si brigádnikom povedal: „Denne
uložte 1 000 tehál a ak to urobíte, dostanete zaplatené.“ Ako by to dopadlo?

Nemať jasnú víziu a jasný cieľ v našom živote vedie rovnako spoľahlivo k neúspechu,
ako keby si murárom povedal: „Len sem dávajte tie tehly a niečo z nich urobte!“ –
a čakal, že do pol roka z toho bude skvelá vilka podľa Tvojich predstáv! Alebo ako keby
si taxikárovi povedal „Zavezte ma, prosím, niekam!“ – a čakal, že za dvadsať minút Ťa
dovezie presne na letisko, kde si želáš byť.
„Začať myslieť od konca znamená začať s jasným pochopením cieľa cesty. To znamená, že viete
kam idete, a tak lepšie pochopíte kde sa nachádzate teraz a kroky, ktoré urobíte, pôjdu vždy
správnym smerom.“ (Stephen Covey).

PASCA NEPLODNEJ AKTIVITY
Existuje veľa ľudí, ktorí sú nadmieru aktívni a pritom neúspešní. Ich problém spočíva
práve v tom: že iba „ukladajú tehly“, ale bez toho, aby si najprv ujasnili, čo chcú
dosiahnuť, ako to dosiahnuť, čo k tomu potrebujú a kadiaľ vedie cesta k ich cieľu.

Desatoro stanovenia svojho cieľa
1) VYBER SI JEDEN CIEĽ
Známy psychológ Erich Fromm hovorí: „Prvou podmienkou väčšieho, než priemerného
úspechu v akejkoľvek oblasti, vrátane umenia žiť, je chcieť jednu vec. To znamená, že
celá osoba je poháňaná jednou vecou, pre ktorú sa rozhodla. Je jej tak oddaná, že všetka
jej energia prúdi v smere tohto zvoleného cieľa.“

Dobrým príkladom je Arnold Schwarzenegger, ktorý sa stal najväčšou legendou kulturistiky,
jedného času najlepšie plateným hercom Hollywoodu (a to ani vlastne nevedel hrať!) a nakoniec
dvojnásobným guvernérom Kalifornie. Ako to dokázal? Jedno po druhom! Najprv tu bol Arnoldkulturista, potom sa zmenil na Arnolda-herca a nakoniec na Arnolda-politika. Ak by sa ale o
všetky tri veci usiloval naraz, nedosiahol by ani jednu z nich.

Poučenie? Ak sa budeš usilovať mesačne dosiahnuť jeden cieľ, tak ich za rok jeden po
druhom dosiahneš dvanásť. Ak sa ale budeš usilovať hoci len o štyri z nich naraz,
nedosiahneš nakoniec zrejme ani jeden z nich a to ani za desať rokov.
Ujasni si teda priority a vyber si jeden cieľ, do ktorého vložíš všetku svoju energiu, až
kým ho nedosiahneš!

2) NAPÍŠ SI SVOJ CIEĽ
… najlepšie veľkými písmenami na veľký papier a zaves si ho nad posteľ, aby si každé
ráno hneď po prebudení videl tento cieľ, na ktorom pracuješ a pripomenul si ho!
Prípadne si ho napíš a umiestni aj na iné frekventované miesta: wallpaper v Tvojom
počítači, malá nálepka na remienku Tvojich hodiniek, záložka v knihe, ktorú čítaš,…

3) NAPÍŠ ČO NAJOBSIAHLEJŠÍ ZOZNAM BENEFITOV…
… čiže prospechu, ovocia, výhod, ziskov, príjemných pocitov,… ktoré dosiahnutím tohto
cieľa získaš! To preto, aby si si hneď na začiatku ujasnil, či Ti tento cieľ za to naozaj
stojí. Je to dôležité aj preto, aby keď Ťa prepadne nechuť a lenivosť, pomohli Ti tieto
príjemné vízie znovu chytiť motiváciu a chuť do práce na jeho dosiahnutí. Nezabudni do
toho zahrnúť aj zoznam benefitov, ktoré Ti prinesie samotná cesta za týmto cieľom,
nielen cieľ samotný!
Takže napríklad výlet na Kilimandžáro Ti neprinesie iba super pocit z víťazstva, prestíž
a spoznávanie cudzích a exotických krajín, ale aj nové zručnosti, silu a kondíciu, zlepšíš sa
v angličtine, v umení prezentovať sa a zháňať si sponzorov, v schopnosti postarať sa o seba
a sám si veci organizovať, tímovo spolupracovať s ostatnými z výpravy, možno zlepšiť líderské
schopnosti,… je toho fúra, že?

4) NAPÍŠ ZOZNAM PREKÁŽOK,…
… ktoré musíš prekonať, aby si svoj cieľ dosiahol! To preto, aby si vedel, na čom
pracovať a aby Ťa nič na Tvojej ceste nezaskočilo! Rátaj dopredu s cenou, ktorú bude
Tvoj cieľ stáť a jasne sa rozhodni, že si ju ochotný zaplatiť!

5) NAPÍŠ ZOZNAM ZRUČNOSTÍ,…
… schopností a vedomostí, ktoré si musíš osvojiť, aby si svoj cieľ dosiahol!

6) NAPÍŠ ZOZNAM ĽUDÍ A SKUPÍN ĽUDÍ,…
… napríklad rôznych inštitúcií, zariadení, ktorých potrebuješ na dosiahnutie svojho cieľa,
alebo ktorí by Ti s jeho dosiahnutím mohli pomôcť! Pouvažuj, ako ich získať na svoju
stranu a využiť ich pomoc! A (hlavne v prípade ľudí) ako im to ja Ty sám zase môžeš
aspoň trochu oplatiť: „Nič nenaštartuje vašu profesionálnu kariéru tak rýchlo a účinne
ako databáza známych, ktorí majú tú možnosť pomôcť vám naplniť vaše ambície. Na
druhej strane, len máločo vám prinesie taký pocit osobného uspokojenia ako možnosť
využiť vlastné schopnosti, vedomosti a styky na to, aby ste iným pomohli dosiahnuť ich
ciele.“ (John Timperley, autor knihy Získajte kontakt na úspech)

7) ROZPRACUJ SVOJ CIEĽ NA POSTUPNOSŤ KROKOV.
Tak, ako cesta dlhá 1km sa skladá z takmer 1 500 malých krokov, aj cesta k cieľu sa
skladá z malých krokov, ktoré keď všetky splníme, sme v našom veľkom cieli. Asi ich
nebude 1500 , ale nejakých päť, šesť, možno desať,… ich bude určite! Aké sú to? Urči
si ich a napíš!

8) STANOV SI ČASOVÝ HARMONOGRAM…
… dosahovania týchto malých krokov a stanov si konkrétny (premyslený a realistický)
dátum, dokedy svoj veľký cieľ dosiahneš! Toto je veľmi dôležité, odlišuje to „sen“ od
skutočného „cieľa“: „Sen je iba snom. Cieľ je však sen s určeným plánom a časovým
horizontom“ (Wayne Oates, psychológ a vychovávateľ). Môžeš pritom vychádzať zo
zásady, že je lepšie sa príjemne prekvapiť, keď to stihneš skôr, než byť na začiatku
nemiestne sebaistý a stanoviť si neuskutočniteľný dátum dosiahnutia cieľa, ktorý
nedodržíš a zbytočne Ťa to sklame, dokonca znechutí.

9) „STAŇ SA CIEĽOM“!
Keď už sme spomenuli Arnolda Schwarzeneggera…
Keby si sa napríklad spýtal mladého Arnolda Schwarzeneggera: „Kto si?“, odpovedal by Ti:
„Volám sa Arnold a som kulturista“. Jeho cieľ sa stal doslova jeho identitou. Arnold nebol
človek ktorý „si chodil zatrénovať“, ani niekto, kto „robí do kulturistiky“, „venuje sa jej“
a podobne. Nebol človekom, ktorý by povedal: „Som mestský policajt a po večeroch chodím
cvičiť do fitka“. Arnold BOL kulturistom. Bol so svojim cieľom natoľko stotožnený, že celý jeho

život a myslenie úplne samozrejme plynuli tak, aby smerovali k tomuto cieľu, ktorým bola
vypracovaná svalnatá postava, najlepšia na svete – a následne víťazstvá na súťažiach – a potom
herecká kariéra, tak, ako to videl u svojho vzoru Steva Reevsa. Podobne by mnoho iných
úspešných ľudí odpovedalo slovami „SOM hokejista“, alebo „SOM obchodník“, alebo „SOM
herec“ a pod. …

V praxi to teda znamená urobiť nasledovné: nielen si stanoviť jasné ciele, vedieť, kam
smeruješ, na čom pracuješ a čo chceš tento týždeň, mesiac, rok,… dosiahnuť – ako
súčasť Tvojho veľkého, celoživotného cieľa, Tvojej vízie, ale aj mať tieto ciele jasne na
mysli, byť s nimi v danej chvíli úplne stotožnený – takže úplne automaticky, bez toho,
aby si si to musel pripomínať, žiješ, konáš a správaš sa tak, ako to tieto ciele vyžadujú.
Presne ako mladý Arnold Shwarzenegger, ktorý BOL kulturistom a preto keď išiel nakupovať
potraviny, úplne samozrejme a automaticky nakupoval tie, ktoré mu pomáhali budovať veľké
svaly bez zbytočného tuku. Keď plánoval dovolenku, úplne samozrejme si vyberal miesto, kde by
mohol trénovať a keď si zostavoval plán, čo tam bude robiť, úplne samozrejme ho podriaďoval
tomu, aby v správnom čase mal tú správnu dobu potrebnú na svoj tréning a potom na potrebný
odpočinok. Keď si vyberal, ktorá krajina bude jeho vlasťou, koho si zvolí za svojich priateľov,
aké zamestnanie chce mať, vždy úplne samozrejme vyberal podľa toho, čo napomáhalo jeho
cieľom – pretože jednoducho BOL kulturista, BYŤ kulturistom bolo pre neho úplne samozrejmé
a prirodzené a ani by ho nenapadlo myslieť, konať, či žiť nejako inak. V tom je tajomstvo
šampiónov!

Ak si na základe predchádzajúcich ôsmych bodov dospel k záveru, že cieľ, za ktorým
ideš, je dostatočne zaujímavý a cenný na to, aby si mu (a len jemu!) prinajmenšom na
istý čas obetoval všetok svoj čas, sily a prostriedky, ktoré máš k dispozícii (čiže napríklad
popri škole a iných povinnostiach, ak, sa nedajú urobiť súčasťou dosahovania Tvojho
cieľa); a ak si dospel k záveru, že je v Tvojich silách a možnostiach svoj cieľ dosiahnuť –
tak potom je na čase ísť do toho naplno. Nielen polovične, či štvrtinovo, nie rekreačne,
ale „profesionálne“ a naplno. Je to ako v boxe: jeden úder, vedený 100%-nou silou
dokáže súpera knokautovať a vyhrať zápas. Desať úderov vedených 10%-nou silou ho
dokáže akurát tak rozosmiať. A pritom je to takmer to isté – a predsa zďaleka nie to isté!
neurob preto chybu! Vlož do svojho úsilia všetko a na potrebný čas sa so svojim cieľom
úplne stotožni!

10) KONTROLUJ!
Aspoň raz týždenne – napríklad v nedeľu večer – si na chvíľu sadni a zhodnoť, ako sa Ti
darilo. Podarili sa všetky naplánované kroky? Alebo nie? Čo Ti v tom zabránilo? Čo Ti
prekážalo? Čo Ti naopak uľahčilo Tvoje úsilie, pomohlo, prospelo? Čo v nasledujúcom
týždne zmeníš, aby sa Ti darilo ešte viac?
Môžeš pritom využiť metódu TEFCAS Tonyho Buzana:
Trial Pokus

Event
Feedback
Check
Adjust
Success

Výsledok
Spätná väzba
Kontrola
Oprava
Úspech

Znamená to, že pravidelne – v prípade, že niečo skúšame, tak po každom pokuse, alebo
ak niečo trénujeme, tak v pravidelných intervaloch – sledujeme výsledky, ktoré
dosahujeme, kontrolujeme ich, či sú naozaj také, aké chceme, či nemôžu byť lepšie
a potom podľa týchto zistení upravujeme svoj plán a spôsob svojej práce až dovtedy,
kým nedosiahneme opravdivý úspech.
Dá sa povedať, že táto metóda je všeobecným a univerzálnym návodom na to, ako
prežiť úspešný život:






Niečo urobíme.
Ako to dopadlo? Očakávane? Nie? Dobre? Zle? Úspešne? Neúspešne?
o Ak neúspešne – kde sme urobili chybu? Ako ju odstrániť?
o Chybu napravíme.
Urobíme ďalší pokus.
Opakujeme, až kým neuspejeme…

MA INŠPIRÁCIU A ZAMYSLENIE:
„Priemerný človek, ktorý si vypestuje zvyk stanovovať si jasné priority a rýchlo plniť dôležité
úlohy, poľahky strčí do vrecka génia, ktorý veľa hovorí a spriada úžasné plány, no len veľmi
málo z nich uskutoční.“ (Brian Tracey, motivačný rečník)
„Jedno z tajomstiev plnohodnotného života je mať jasný cieľ, za ktorým sa oplatí kráčať, a
usilovať sa ho naplniť.“ (Herbert Newton Casson)
„Nedôverujte všetkým, ktorí vám ako konečný cieľ predostierajú šťastie, a nasledujte tých, ktorí
vám sľubujú zlepšenie, ktoré možno dosiahnuť postupne.“ (Karl Raimund Popper)
„Veľké činy sú tvorené malými skutkami.“ (Lao Tzu)
„Byť – konať – mať. To je správna postupnosť. Naopak to fungovať nemôže.“ (Lukáš Krivošík,
redaktor a publicista)
„Chyba je jediná príležitosť, ako začať odznova a rozumnejšie.“ (Henri Ford)
„Nikdy nedosiahnete výrazný úspech, ak nie ste ochotní občas pracovať na samej hranici
neúspechu.“ (Gilbert Adair)
„Víťazstvo úspechu je z polovice vyhrané, keď si človek zvykne na kladenie si cieľov a ich
dosahovanie. Aj tá najnudnejšia činnosť sa stane znesiteľnou, keď človek bude prechádzať
každým dňom, presvedčený, že každá úloha, nech už je akokoľvek nudná a podradná, ho dovedie
bližšie ku naplneniu svojich snov.“ (Og Mandino)

ÚLOHA:
 Uplynul už nejaký čas od okamihu, kedy si sa rozhodol osvojiť si jeden nový
návyk.
o Ako sa Ti darilo? Nakoľko je to už skutočný návyk – samozrejmé
a automatické konanie?
o Ako budeš pokračovať?
o Aký nový návyk si začneš pestovať odo dnes?
 S pomocou šiestich oblastí rozvoja v skautingu (charakter a česť, telo – zdravie
a kondícia, intelekt, emócie a ich zvládanie a využívanie, vzťahy, duchovný život)
si ujasni svoje nedostatky, vyber tie najzávažnejšie a na základe nich si stanov
jeden CIEĽ, ktorý si schopný dosiahnuť do jedného mesiaca!
o Rozpracuj si ho s pomocou Desatora stanovovanie cieľa!
o Začni podľa tohto plánu svoj cieľ uskutočňovať!
o Po mesiaci vyhodnoť, ako si uspel! Ako sa Ti darilo stotožniť sa na jeden
mesiac s týmto svojim cieľom a skutočne „myslieť od konca“? Ako
fungovala metóda TEFCAS? Čo všetko si sa počas tohto mesačného plánu
ešte naučil a zistil?
 Skús tento týždeň uplatniť metódu TEFCAS v čo najviac oblastiach svojho
konania! Po týždni s tútorom zhodnoť, akú skúsenosť Ti to prinieslo!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

10 000 hodín
Edison z vlastnej a bohatej skúsenosti hovorí, že nič veľké sa nikdy nezrodí bez práce a
námahy. Povedzme si to rovno: bez poriadnej driny.
Koľko tej driny na taký nejaký úspech treba? Závisí od cieľa a od jeho veľkosti. Ale na
skutočne veľké, životné ciele – ako napríklad víťazstvo na olympiáde v športe, alebo
vybudovanie veľkej firmy, či dosiahnutie majstrovstva na hudobnom nástroji – je toto
číslo vcelku jasne stanovené:

10 000 HODÍN
„Výnimočný výsledok sa dostavuje po desiatich tisícoch hodinách tréningu“ (Peter Krištofovič,
Zakladateľ spoločnosti AFS SK).

„Výnimoční študenti hry na husle na najlepšej hudobnej akadémii v Berlíne, všetci okolo
dvadsaťroční, cvičili hru súhrnne desaťtisíc hodín, zatiaľ čo tí priemerní len okolo sedemtisíc
päťsto hodín.“ (Daniel Goleman, popredný odborník na emočnú inteligenciu)

Desaťtisíc hodín – to je
 Ak by sme na našom cieli pracovali denne osem hodín päť dní v týždni – teda
PROFESIONÁLNE – tak by nám to trvalo takmer 5 rokov.
 AMATÉRSKYM TEMPOM – štyri hodiny päť dní v týždni – by to mohlo trvať
tak zhruba 9 rokov.
Zaokrúhlene: desať rokov tvrdej práce. Tomu zodpovedá aj to, čo vidíme napríklad v
športe:
Priemerný vek olympijských víťazov vo vzpieraní je 25 rokov a svoje víťazstvo dosiahli po v
priemere 10 rokoch tréningu. (Shiyong Yang, 2004).

JE TO VEĽA, ALEBO MÁLO?
V praxi to znamená, že ak máš teraz povedzme 15 rokov, tak vo veku 25 rokov
môžeš dosiahnuť životný úspech, aký sa väčšine, drvivej väčšine ľudí nepodarí za celý
život. To je dobré, nie? Že to funguje, sa môžeme presvedčiť znova a znova v
najrôznejších oblastiach, napríklad:








Gabby Douglas, olympijská šampiónka v gymnastike na Olympijských hrách v roku 2012 mala
16 rokov a 215 dní. (gymnastický tréning začína niekedy okolo 6 roku života)
17-ročný Zak Sunderland úspešne absolvoval v roku 2009 ako najmladší človek sám plavbu
okolo sveta na plachetnici.
Kalifornský tínedžer Jordan Romero sa v roku 2011 stal vo veku 15 rokov najmladším človekom,
ktorý vystúpil na najvyššie hory všetkých siedmich kontinentov.
Rožňavčan Norbert Werner patrí medzi ľudí, ktorým sa podarilo splniť si detský sen. Dnes (v
roku 2009) je vo svete uznávaným astronómom a vo veku 27 rokov pracuje pre americký úrad
pre letectvo a vesmír NASA.
Nemec Sebastian Vettel z tímu Red Bull sa stal najmladším majstrom sveta v histórii Formuly 1.
Šampiónom sa stal vo veku 23 rokov a 134 dní.
Peter Sagan získal v roku 2012 tri prvenstvá a zelené tričko pre víťaza bodovacej súťaže
šprintérov na najprestížnejších cyklistických pretekoch sveta Tour de France vo veku 22 rokov.

Súčasne to znamená, že počas života môžeš pokojne dosiahnuť niekoľko veľkých
životných úspechov! Keď sme už spomenuli Arnolda Schwarzeneggera:




Trénovať začal ako 15-ročný v roku 1962 v primitívnych podmienkach a s minimom znalostí
Už ako 20-ročný vyhral prvý titul Mr. Universe (majster sveta amatérov)
Ako 23-ročný vyhral prvý zo siedmych titulov Mr. Olympia (vrcholná súťaž profesionálov). To
bolo po 8 rokoch tréningu, sčasti profesionálneho už na Floride.





V tom isto roku (1970) si zahral svoju prvú rolu vo filme Herkules v New Yorku a do roku 1981
sa s filmom Barbar Conan prepracoval medzi filmovú špičku Hollywoodu. To je ďalších
jedenásť rokov.
V politike sa začal vážnejšie angažovať v roku 1985 a v roku 2003 bol zvolený za guvernéra
Kalifornie. Vzhľadom na to, že za ten istý čas stihol natočiť 22 filmov, nie je 18 rokov až taká
dlhá doba…

V každom prípade, kus po kuse, dokázal dosiahnuť tvrdou a cieľavedomou prácou tri
úspechy z kategórie, v ktorej sa 99% ľudí nepodarí uspieť ani raz…
A ak to dokázal on – prečo nie Ty? Si teraz v jeho začiatočníckom veku, či nie? Kde je
teda problém?

A NEDÁ SA TO NEJAKO AJ BEZ TEJ NÁMAHY?
Nie, nedá.
„Bez drilu, ktorý je niekedy sprevádzaný bolesťou, sa nedá dosiahnuť dobrý výsledok na
najvyššej úrovni.“ (Gabriel Baran, tréner slovenskej plaveckej reprezentácie).

Vlastne, ono tá „ťažká cesta“ je v skutočnosti tá najľahšia, najjednoduchšia a
najrýchlejšia, ako trefne poznamenal pastor John Ortberg:
„Ľudia si niekedy myslia, že naučiť sa hrať Bacha na klavíri trávením rokov nácviku stupníc a
akordov je ťažké. Opak je pravdou. Roky strávené cvičením sú práve tým ľahším spôsobom, ako
Bacha zvládnuť. Predstavte si, že sedíte za veľkým krídlom v nabitej koncertnej sále a v živote ste
ani chvíľu necvičili. Toto ja určite považujem za ťažší spôsob.“

Je to nakoniec logické a vidíme to všade okolo seba. Ak si napríklad dáš vedľa seba
dvoch ľudí, ktorí túžia po skvelej postave, pričom:
 Prvý bude poctivo a pravidelne cvičiť a zdravo sa stravovať
 Druhý bude namiesto toho hľadať nejaké „šikovné riešenia“, ako to získať rýchlo
a bez námahy;
Tak po roku zistíš, že:
 Prvý svoj cieľ dosiahol a má postavu, akú chcel,…
 Druhý ani po dvadsiatich rokoch svoj cieľ nedosiahol. Namiesto toho utratil fúru
peňazí na rôzne zaručené produkty á la „Poznáte z TV“, je sklamaný, frustrovaný
a namiesto svalov pribral neplánovaných 10kg poctivej slaniny… 
A toto platí všade.
„Dobrý život nie je život bez námahy, bez námahy sa nedá dôjsť k tým veciam, ktoré sú v živote
podstatné.“ (Erich Fromm, psychológ);

„Sme úspešní, ak ideme v rámci svojich schopností za najvyšším cieľom – ak zo seba vydáme to
najlepšie“ (Hal Urban).

NÁMAHA A NADANIE:
Dokonca sa ukazuje, že aj to, čo bežne nazývame „nadaním“, je tiež výsledkom našej
práce. Marie Michaličková, kouč osobného rozvoja hovorí:
„Najnovšie vedeckí výskumy ukazujú, že s talentom sa nerodíme, talent sa vytvára v mozgu tak,
že sa nejakej činnosti intenzívne, s vášňou a nadšením venujete, pretože tým sa v mozgu
vytvárajú nové mozgové prepojenia,“ a dodáva nám už známu vec: „Pozor, podľa odhadu trvá
10 rokov, alebo 10 000 hodín, kým sa v mozgu vytvorí skutočný talent.“

Možno to neplatí úplne všade a úplne vo všetkom, ale kus pravdy v tom nepochybne je!

JEDEN ZAUJÍMAVÝ BONUS
Skúsenosť ukazuje, že v skutočnosti nám ani tak nezáleží, čo presne robíme, pokiaľ to
dokážeme robiť perfektne, vskutku majstrovsky. Istá mamička to na internete vyjadrila
slovami, hodnými vytesania do kameňa:
„Nič ťa nebude baviť a nebudeš mať z toho „fun,“ pokiaľ v tom nebudeš namakaný. Aby si sa
dostal do takého štádia, musíš tvrdo drilovať.“

Mnoho ľudí úplne zmenilo kariéru a svoj život po tom, čo zistili, že v niečom dokážu byť
úspešní. Edison hovorí
„Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť to, čo sa nám páči, ale obľúbiť si to, čo robíme“

– a to sa deje práve vtedy, ak sme v tom dobrí, skutočne dobrí!

AŽ DO POSLEDNEJ 10 000-TEJ HODINY!
Vec, na ktorú často zabúdame: „Zákon driny“ v sebe obsahuje požiadavku dôslednosti:
doťahovať veci až do konca. Je to čosi úplne jednoduché, primitívne – až tak, že väčšina
návodov a príručiek úspechu sa o tom vôbec nezmieňuje, berie to ako niečo úplne
samozrejmé. Lenže ono to samozrejmé nie je… Mnoho ľudí vo svojom úsilí stroskotá
len preto, že nedokázali túto jednu – jedinú vec: dotiahnuť veci do konca. Dokázali
si svoje ciele určiť, napísať, vopred veci dôkladne premyslieť, naplánovať, s veľkým
nadšením začali… a zlyhali. Práve preto, že nedokázali to, čom začali, dotiahnuť až do
konca!
Tento problém asi poznáme všetci.

 Začať niečo – to je také vzrušujúce! To nás baví!
 Ale pokračovať? Aj keď sa to po troch dňoch (týždňoch, mesiacoch) stane
nudným? Namáhavým? Tu už ostáva len naša vôľa a drina, nadšenie i vzrušenie
dávno vyprchali. A práve tu to väčšina ľudí vzdá, pretože ich to prestane baviť…
už akosi nestíhajú… a vhodných výhovoriek sa nájde vždy dosť, ak máme
ospravedlniť, prečo sme zase neuspeli, že?
Ale nie TY ! Umenie proaktivity a umenie tvrdej práce otvára cestu k tomu, aby si
v tom, čo si začal, vytrval až do konca – a uspel!
Je to ako v pretekoch v behu:
 V podstate nezáleží, či pretek vzdáš po prvých sto metroch,…
 … alebo až sto metrov pred cieľom.
 V oboch prípadoch si úplne rovnako diskvalifikovaný – a úspech majú len tí, ktorí
dobehnú až do cieľa!
Presne o tomto je schopnosť „doťahovať veci až do konca“, až do dôsledkov! Vzdať sa
v 200-tej, alebo 8000-tej hodine našej „driny“ má zvyčajne rovnaký výsledok:
neúspech. Akurát, že v tom druhom prípade je tento neúspech omnoho drahší
a bolestnejší…

NA INŠPIRÁCIU A ZAMYSLENIE:
„Ľudia sa musia dozvedieť, že nemusíte byť géniom. Stačí tvrdá práca a môžete dosiahnuť
čokoľvek.“ (Moshe Kai Cavalin, 14-ročný absolvent bakalárskeho programu Kalifornskej
univerzity)
„Víťaz sa nestáva šampiónom vtedy, keď vyhrá zápas, ale vtedy, keď hodiny, týždne, mesiace a
roky trávi prípravou naň.“ (T. A. Armstrong)
„Keď budete hľadať prácu, ktorú by ste mohli milovať, narazíte na tvrdú konkurenciu a trpké
vytriezvenie. Radšej sa naučte milovať to, čo už robíte a byť v tom prekliato dobrí“ (porov. Cal
Newport, assistant professor počítačovej vedy na Georgetown University)
„Mozart bol veľkým géniom, takže ma toto prirovnanie teší. Ale ani hudbu, ani šach sa nenaučíte
len tak. Musel som drieť.“ (Magnus Carlsen, prezývaný aj ‚Mozart šachu‘)
„Ani jeden mladý človek nie je tak nešikovný, aby nedospel k úspechu aspoň v jednej veci, ak je
vytrvalý.“ (Leonardo da Vinci)
„Švédsky profesor psychológie Anders Ericsson ... tvrdí, že úspech je len v minimálnej miere o
talente. Talent je podľa neho vec, ktorá je preceňovaná. Všetky úspechy, ktoré ľudia mali či už v
športe, ekonómii alebo chirurgii neboli vrodené, ale nadobudnuté hodinami, rokmi práce.
(eduworld.sk)

ÚLOHA:
 Tvoj tridsaťdňový cieľ z minulej lekcie: Skontroluj, či si v programe na jeho
dosiahnutie venoval dostatočný dôraz na celkom obyčajnú, poctivú prácu! Ak
nie, uprav v tomto smere svoj plán!
 Vyhradil si na túto prácu dostatok svojho času v správnom čase? Dostatok
nevyhnutných prostriedkov? Budeš mať na ňu dostatok síl a energie? Ak sa Ti
javí, že nie, premysli si to a uprav svoj plán tak, aby si to urobil!
 Ako si na to všeobecne so svojou ochotou tvrdo pracovať na svojich cieľoch?
Ak je v tom nejaký problém – prečo?
 Prekonzultuje tieto veci so svojim tútorom. Prijmi konkrétne závery pre svoj
ďalší život.
 Po dvoch týždňoch zhodnoť, ako sa Ti ich darí uvádzať do praxe – a pestovať si
tak návyk tvrdej práce!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

Umenie motivácie
Lenivosť je veľmi dôležitá vlastnosť. Naozaj! Je akousi „vnútornou brzdou“, brániacou
nám vynakladať energiu na niečo, čo je pre nás alebo bezcenné, alebo nedosiahnuteľné.
V prírode je otázkou prežitia.
Ak by napríklad tiger lovil myši, na ulovenie každej by vynaložil viac energie, než by jej
zožratím získal. Výsledok? Postupne by sa uštval až k smrti. Preto keď okolo tigra prebehne
myš, tiger iba lenivo švihne chvostom a leží lenivo ďalej – a počká si na niečo, čo sa mu vyplatí,
takú antilopu, napríklad… Podobne lev neloví vtáctvo, pretože aj keby mu (na rozdiel od myší)
za to niektorí vtáci aj stáli za to a nasýtili by ho, sú pre neho nedosiahnuteľní. Takže lenivosť ho
chráni pred tým, aby zbytočne plytval energiou vyskakovaním za nimi.

U nás, u ľudí, sa lenivosť môže stať vážnym problémom.
 U „bežných vecí“ aj u nás lenivosť funguje dobre a chráni nás pred neefektívnym
úsilím o to, čo je zbytočné, alebo čo je nedosiahnuteľné.
 Ale u vecí v plnosti ľudských – ako je napríklad úspech vo vede, v športe, v
podnikaní, o zbožštení sa v Bohu ani nehovoriac! – môže byť lenivosť veľmým
problémom, pretože:
o ciele sú neviditeľné – víťazstvo na olympiáde nie je ako tanier jedla, ktorý
vidíme a preto po ňom môžeme túžiť. Výsledkom je, že naša lenivosť
vyhodnotí danú vec ako bezcennú – veď ju ani vidieť nie je! – a „zapne sa“,

aby nás uchránila od zbytočného plytvania silami, časom i (viditeľnými!)
zdrojmi.
o ciele sú príliš ďaleko – na rozdiel od prípravy jedla, ktoré trvá pár minút,
možno hodinku-dve, dosahovanie veľkých cieľov trvá rádovo roky. Naša
lenivosť to po troch dňoch vyhodnotí ako „nedosiahnuteľné“ – a „zapne sa“,
aby nás uchránila od zbytočného plytvania silami, časom i (hneď
dosiahnuteľnými) zdrojmi.
o Takisto ak niekde v hĺbke svojho „ja“ máme strach z toho, že niečo
nedosiahneme, alebo strach, či to, na čom máme pracovať, bude stáť za tú
námahu, lenivosť sa v nás ozve úplne rovnako, ako u tigra – aby nám
zabránila zbytočne plytvať energiou.
Výsledkom je, že u väčšiny ľudí sa strach a lenivosť postarajú o to, že v živote nič
veľké nedosiahnu – jednoducho preto, že ich premôže lenivosť, neschopnosť dotlačiť sa
k tomu, aby na niečom zapracovali – a to len preto, že v hĺbke svojho srdca majú strach –
nie ten panický, roztrasený, ale strach v podobe obáv – že to, za čím idú, za to nestojí,
a ak aj stojí, tak im sa to určite nepodarí – a k tomu strach z námahy, strach zo sklamania,
ak neuspejú…

MOTIVÁCIA – LIEK NA LENIVOSŤ
Lenivosť je vlastne nedostatkom motivácie – a nedostatok motivácie je výsledkom
pochybností: buď o hodnote cieľa, za ktorým ideme, alebo o sebe a svojej schopnosti
dosiahnuť ho.

TRI ČNOSTI MOTIVÁCIE
Existujú tri čnosti, ktoré v kresťanstve zvykneme nazývať ako čnosti „nadprirodzené“,
„božské“, či „teologálne“ – pretože sa týkajú dôvery Bohu a vzťahu lásky s Bohom. Sú
to VIERA, NÁDEJ a LÁSKA. Ich objaviteľom je apoštol Pavol a uvádza ich v jednom
zo svojich listov kresťanom v Korinte. V skutočnosti sú tieto čnosti omnoho
univerzálnejšie. Sú akoby „predskokanom“ kardinálnych čností, podmieňujú ich –
a bez nich sa človekovi nemôže podariť žiadne väčšie dielo v žiadnej oblasti života,
nielen v kresťanstva. A práve v tomto – predkresťanskom, úplne „svetskom“ rozmere –
nás dnes budú zaujímať!
Dve z nich sa týkajú cieľa, za ktorým ideme:
 VIERA, že cieľ, za ktorým ideme, stojí za to. Ak by sme nemali túto vieru, že to,
čo chceme, stojí za to, nikdy by sme sa nerozhodli za svojim cieľom ísť. Niekto

predsa nebude pracovať a vynakladať námahu na dosiahnutie niečoho, čo mu za to
nestojí…
 LÁSKA – čiže milujeme svoj cieľ, túžime po ňom, chceme sa ho zmocniť! Ak
viera sa dotýka nášho rozumu, láska je pre zmenu doménou vôle. Ona nám dáva
silu a energiu zaryto sledovať cieľ, po ktorom túžime.
Posledná, tretia, sa týka nás samotných.
 NÁDEJ, že je v mojich silách cieľ dosiahnuť, že na to mám, že môžem skutočne
a reálne uspieť. Ak by sme v sebe túto nádej nemali, nikdy by sme sa za svojim
cieľom nevydali, pretože je predsa zbytočné vynakladať námahu na niečo, čo je
vopred odsúdené na nezdar a porážku, nie?
Tieto tri čnosti dohromady tvoria základ motivácie – našej schopnosti s chuťou
a radosťou tvrdo pracovať na cieli, ktorý sme si vybrali!

AKO ROZVÍJAŤ „VIERU“?
Ide o vieru v to, že cieľ, za ktorým ideme, stojí za to. Pamätáš si ešte na osem krokov
stanovenia cieľa? Tak práve teraz sa dostávame k jeho tretiemu bodu: „Napíš čo
najobsiahlejší zoznam benefitov…“ Prečo si si tento zoznam robil? Aj kvôli VIERE! Aby
vždy, keď na Teba príde kríza viery – a začne upadať Tvoja motivácia a rásť Tvoja
lenivosť a Tvoje staré „Ja“ Ti začne kdesi v zadnej časti Tvojho mozgu našeptávať
zákernú otázku: „Toľko driny… toľko námahy… také obete… si si istý, že to stojí za to?
Nebolo by lepšie sa na to všetko radšej vopred vykašľať?“ – tak aby si vždy mohol
zobrať do rúk tento zoznam vecí, ktoré Ti dosiahnutie Tvojho cieľa prinesie, znova si ich
všetky pripomenúť, predstaviť a následne si povedať: „Ale ÁNO, stojí to zato! Stojí za to
dosiahnuť ho a zvíťaziť!“

AKO ROZVÍJAŤ „NÁDEJ“?
Nádej je čnosťou sebadôvery, presvedčenia o tom, že je v našich silách cieľ dosiahnuť.
O tom sme podrobne hovorili v 2. úlohe, takže k tomu už nemusíme nič dodávať.

VIERA + NÁDEJ = OPTIMIZMUS
Doktor Seligman vysvetľuje, že, veľmi prekvapujúco, v samom jadre optimizmu je jeho
pohľad nie na naše úspechy, ale na naše neúspechy:
 PESIMISTICKÝ ČLOVEK si svoje zlyhania vysvetľuje skôr svojou vlastnou,
vrodenou a teda zrejme neodstrániteľnou neschopnosťou: „Ja na to

jednoducho nemám… nedokážem to… nedá sa to!“ a preto považuje prekážky za
neprekonateľné.
 OPTIMISTICKÝ ČLOVEK vidí v neúspechu niečo, čo môže zmeniť: „Aha,
takto to nejde? Takže tadiaľto cesta nevedie! Dobre že to viem. Nabudúce to
urobím inak!“ Práve optimizmus stál za Edisonovými 147-mi pokusmi vynájsť to
správne vlákno žiarovky. Namiesto toho, aby si povedal: „Nejde to, nedá sa to,
nedokážeme to…“ si v duchu skôr povedal: „Aha, tak ani toto nefunguje… No, už
sme zistili, že 137 rôznych materiálov a postupov nefunguje, takže už každú chvíľu
musíme naraziť na to, čo konečne zafunguje! Páni, držte si klobúky, náš úspech je
už vážne blízko!“
Takže zatiaľ čo pre pesimistu je neúspech potvrdením jeho vlastnej neschopnosti,
pre optimistu je neúspech cenným a vítaným poučením a ďalším dôležitým krokom
k úspechu.
„Viera, ako zisťujú moderní vedci, nám dáva viac, než len trochu útechy uprostred utrpenia.
Táto vlastnosť hrá v ľudskom živote podivuhodne významnú úlohu. Poskytuje nám výhodu
v oblastiach tak rozmanitých, ako sú študijné úspechy, či náročné zamestnanie. Nádej je viac,
než len optimistický pocit, že všetko dobre skončí. Snyder ju definuje presnejšie ako ‚vieru, že
máte dostatok vôle a schopností dosiahnuť svoje ciele, nech už sú akékoľvek.‘“ (Daniel
Goleman, odborník na emočnú inteligenciu)

Alebo, inými slovami, navykni si na „neúspechy“ pozerať nie ako na problém
a neúspech, ale ako na príležitosť posunúť sa vďaka nim zase o krok bližšie k cieľu a ku
konečnému úspechu! Je to veľmi jednoduchý návyk, že k nemu ani niet čo dodať. Iba
stačí na každý takýto „neúspech“ hľadieť s otázkou: „Fajn, čo musím zmeniť, aby to na
druhý raz vyšlo?“, resp. „Ak tadiaľto cesta nevedie, aká iná cesta k cieľu je na rade?“

AKO EŠTE INAK ROZVÍJAŤ OPTIMIZMUS?
 „KŔMENIE SPRÁVNEHO VLKA“: Jeden indiánsky príbeh hovorí:
„Jeden večer vzal starý indián svojho vnuka a rozprával mu o boji, ktorý prebieha vo
vnútri každého človeka. Vravel mu: "Synu, tá bitka v každom z nás je ako bitka medzi
dvoma vlkmi. Jeden je zlý. Je to hnev, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť,
nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego. Druhý je dobrý. Je to radosť, pokoj,
láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia, štedrosť, vernosť, súcit a
dôvera. Vnuk o tom všetkom premýšľal a po chvíli sa spýtal: "A ktorý vlk nakoniec
vyhrá?" Starý indián odpovedal: „Ten, ktorého kŕmiš...““

Tohto sme sa dotkli už vtedy, keď sme spomínali Alexandra Havarda a jeho tézu o
tom, ako sa lídri stávajú lídrami. Je dôležité to, čím sa „napĺňame“: K čomu nás
tiahne to, čo čítame? Čo počúvame? Filmy, na ktoré sa pozeráme? Spoločnosť, v

ktorej sa pohybujeme? K veľkým a vzrušujúcim veciam? Inšpirujú nás?
Prebúdzajú túžbu po opravdivej veľkosti? Alebo nás ťahajú kamsi dole? K
priemernosti? K flákaniu sa? Povrchnej zábave? Vegeteniu? Ktorého „vlka“ vo
svojej mysli teda kŕmiš? Toho veľkého, silného, krásneho a víťazného? Alebo toho
druhého, škaredého, plaziaceho sa a pohŕdajúceho v duchu samým sebou?
„Lídri nečítajú akékoľvek knihy alebo časopisy, nesledujú akékoľvek filmy a nepočúvajú
akúkoľvek hudbu. Vedomí si svojej vlastnej dôstojnosti filtrujú to, čo je morálne
pochybné, a napĺňajú svoje srdcia a mysle tým, čo je vznešené“ (Alexandre Havard)

 AFIRMÁCIA, ČIŽE UTVRDZOVANIE SA:
„Richarda DeVose, úspešného obchodníka a autora knihy Ver! sa často pýtali na
tajomstvo motivácie. Vyhlasuje, že o motivácii nič nevie, že nepozná žiadne tajomstvá,
triky, ani manévre. Hovorí, že najcennejšia vec, akú sa kedy naučil, je to, že väčšina ľudí
môže dosiahnuť to, o čom je presvedčená, že dokáže: ‚Ver, že to dokážeš a zistíš, že to
dokážeš!“ (Hal Urban).

Proaktívny jazyk, ktorému si sa učil na začiatku, je už vlastne formou takejto
afirmácie. Ak sami seba presvedčíme, že niečo dokážeme – tak to spravidla aj
naozaj dokážeme. Nauč sa hovoriť o svojich zámeroch tak, aby v Tebe posilňovali
postoj dôvery v úspech, ktorý dosiahneš! Pár takýchto afirmačných viet, ktoré
jasne formulujú Vaše ciele, si môžeš napísať na papier a každý deň ráno si ich
nahlas (Nahlas! Je to dôležité!) prečítať a doslova „vpáliť“, vtlačiť do svojej
mysle, napríklad: „Verím si! Neutekám pred ničím! Najprv pracujem, až potom sa
venujem zábave! Ku každému som milý a príjemný!“.
Je dôležité pritom dodržať zopár zásad: Formuluj ich v prítomnom čase (nie
„chcem…“, či „budem…“, ale „som…!“); pozitívne („Som smelý!“ namiesto „nie
som zbabelý“), použi čo najviac slovo „JA“ (čiže „Ja som smelý!“), urob ich
krátke a výstižné a ak ich je viac, zoraď ich tak, aby na seba nadväzovali a
vzájomne sa podporovali.

Z KUCHYNE STEPHENA COVEYA1:
 DODRŽUJ SĽUBY, KTORÉ SI DAL SÁM SEBE. Tvoje sebavedomie
a optimizmus porastú, ak budeš vedieť, že sa môžeš sám na seba spoľahnúť.
 ROB DROBNÉ DOBRÉ SKUTKY A PREJAVY LÁSKAVOSTI. Ako povedal
istý psychiater, z depresie si najlepšie pomôžeme tým, že urobíme niečo pre
niekoho iného. Viktor E. Frankl dokonca tvrdí, že všetky psychické problémy majú
spoločnú jednu vec a to je prehnané sústreďovanie sa na seba samých, na svoje
1

nasledujúce tipy: porov. Stephen Covey









pocity, na svoje problémy, na to, čo s nami bude a ako dopadneme a podobne.
Hovorí trochu poeticky, že dvere ku šťastiu sa otvárajú smerom von, čiže smerom
k iným ľuďom. Ako skautom by nám to malo byť obzvlášť blízke vďaka dennému
príkazu dobrého skutku. Nezabudol si naň náhodou, že nie ?
BER OHĽAD NA SEBA. Pohybuj sa v zóne rastu, ale neprežeň to, a neprepadni
sa do zóny katastrof len preto, že hoci aj ideš za cieľom, ktorý je pre Teba možno
dosiahnuteľný, strháš sám seba a skončíš vyšťavený a vyhorený…
BUĎ ČESTNÝ A ÚPRIMNÝ. Podvádzanie, pretvarovanie sa, všetko toto v nás
vyvoláva pocit neistoty, nedostatočnosti (musíme predsa na sebe niečo zakrývať,
atk asi nie sme dobrí, ak to musíme robiť, nie?). Vyžaduje to odvahu, ale stojí to za
to!
PRAVIDELNE OBNOVUJ SVOJE SILY – čiže dopriať si aj čas na odpočinok,
zábavu, odreagovanie…
VYUŽÍVAJ SVOJE TALENTY A VLOHY – pretože práve tam príde úspech
najrýchlejšie a najľahšie a s ním aj povzbudenie, nadšenie a sebadôvera!
NEVYHOVÁRAJ SA – namiesto toho sa postav k veciam čelom a zaujmi
proaktívny postoj! A potom si jasne povedz: je táto vec dobrá a užitočná? Ak hej,
nebudem sa vyhovárať a strach-nestrach, idem do toho! Nie je dobrá a nijako mi
(ani iným) neprospeje? Potom poviem svoje jasné a sebavedomé „Nie!“
a nebudem sa zbabelo ukrývať za výhovorky!

PRE TÝCH, KTORÍ TO MAJÚ RADI JEDNODUCHÉ...:
 NAVYKNI SI MYSLIEŤ OPTIMISTICKY a basta ! Veru, tak, ako väčšina
ostatného, aj optimizmus je NÁVYK a ako taký sa dá vypestovať!

VNÚTORNÁ MOTIVÁCIA, ČIŽE „LÁSKA“
Viera i nádej sa týkajú skôr nášho rozumu. Láska je čnosťou vôle, ktorá sa upla k cieľu a
nadovšetko túži svoj cieľ dosiahnuť!

SÚVISÍ TO S CITMI
Vedieť sa na niečo namotivovať, nabudiť sa vyžaduje umenie cieľavedome v sebe
vyvolávať pocity a nálady, o ktorých sme sa rozhodli, že ich chceme mať. Wayne W.
Dyer, psychiater, hovorí:
„City nie sú niečo, čo by k vám len tak prichádzalo. City sú reakcie, ktoré si sami vyberáte. Ak
svoje city ovládnete, nemusíte si vyberať také reakcie, ktoré vám ubližujú… Ak ovládate svoje
myšlienky – a vaše pocity pochádzajú z myšlienok – dokážete ovládať svoje pocity.“

To znamená, že aj nadšenie a chuť niečo robiť si volíme sami: My sami rozhodujeme,
či sa budeme niečo učiť, alebo niečo robiť s chuťou, alebo s odporom! Naozaj je to tak!
„Ľudia, ktorí patria vo svojom obore k najlepším, odlišuje od ostatných, ktorí majú podobné
nadanie, práve ich schopnosť už od ranného veku celé roky húževnato študovať a cvičiť. Táto
vytrvalosť sa odvíja od ich emočných kvalít – predovšetkým na nadšení a na schopnosti
nevzdávať sa a prekonávať prekážky.“ (Daniel Goleman, odborník na emočnú inteligenciu)

VÝSLEDKOM JE VNÚTORNÁ MOTIVÁCIA
Skutočná motivácia vychádza z vnútra človeka – a motivuje ho k tomu, čo robí, preto, že
on sám to tak chce a to bez ohľadu na to, čo ho v tom niekto povzbudzuje, alebo nie, či
ho za to niekto odmení a pochváli, alebo nie. V takejto motivácii sa nachádza opravdivá
sila!
„Úspešní ľudia prijímajú zodpovednosť za svoj vlastný život. To znamená, že nečakajú, že ich
bude motivovať niekto iný, robia to sami.“ (Hal Urban)

A AKO SA TEDA NABUDIŤ?
 PRVÉ JE JASNÉ A RÁZNE ROZHODNUTIE: JA TOM CHCEM! Bez
vytáčok, bez nejakých „ale“, bez vnútorného vyjednávania s našim strachom a
lenivosťou… Toto rozhodnutie je plne v našej moci. Bez ohľadu na okolnosti, na
náladu, na pocity, na mienku ľudí okolo nás, bez ohľadu na naše doterajšie zvyky
– stále si to TY, kto rozhoduje, stále si to TY, kto v každej chvíli môže povedať
ono magické: „To je síce všetko pekné, ALE JA sa rozhodujem inak!“ Pokojne
môžeš vyjadriť toto svoje rozhodnutie aj formou záväzku, dokonca verejného.
Nakoniec, o čom inom je aj taký skautský sľub, že?
„Kým si človek nedá záväzok, je nerozhodný, má šancu ustúpiť. To je ale vždy neúčelné.
U všetkých tvorivých činností existuje jedna zásadná pravda: chvíľa, keď sa človek
rozhodne prijať záväzok, pohne zároveň aj osudom. Ignorovať túto pravdu znamená zabiť
nespočetné množstvo nápadov a skvelých plánov.“ (W. H. Murray, škótska himalájska
exepdícia)

 VIZUALIZÁCIA AKO OCHUTNÁVKA: čiže prežívanie budúceho triumfu
vďaka predstavivosti (čím silnejšia, tým lepšie!) je veľmi silný nástroj motivácie,
pretože vďaka silnej predstavivosti a ňou vyvolaným emóciám nám umožňuje už
vopred vychutnať náš budúci triumf a to nás motivuje k práci celkom tak, akoby
ten triumf nastával už dnes! Výsledkom je nabudenie našej vôle vstať a ísť
a makať, aby sme ten úžasný a krásny cieľ aj skutočne dosiahli!

„Vizualizácia je naozaj veľmi jednoduchá. Pohodlne si sadnite, zatvorte oči a
predstavujte si – tak detailne, ako len môžete – obraz tej situácie, keď sa už Váš sen
splnil. Predstavujte si, že ste v tejto situácii reálne prítomný a Vy sám sa pozeráte na
tento ideálny výsledok.“ (mlady-uspesny.sk)

 „KATEDRÁLA“ AKO DOCHUCOVADLO: Znova malý príbeh:
„Prišiel filozof na stavbu a medzi hŕbami kameňa sa pýta robotníkov: „Čo tu robíte?“
Jeden mu hovorí: „Nakladám kameň do fúrika a vozím ho na stanovište 2“. Ďalší mu
hovorí: „Ťažkou drinou si zarábam na jedlo, aby som nakŕmil seba a svoju rodinu.“
Filozof podišiel k inému, ktorý sa stále jemne usmieval: „A čo tu robíš ty?“ „Ja staviam
katedrálu. Na slávu Boha, pre potešenie ľudí a naveky, až kým sa kameň nerozpadne. Je
to dôležitá práca a vážim si, že ju môžem robiť.“ Všetci robili tú istú prácu. Ktorý z nich
bol šťastný pri práci?“ (happycompany.sk).

Zmysluplnosť – schopnosť vidieť svoje momentálne snaženie, možno nudné
a fádne, ako súčasť veľkých, fascinujúcich a zmysluplných cieľov, ktoré nás
napĺňajú vzrušením a úžasom, je ďalšia dôležitá vlastnosť, ktorá spoločne
s vizualizáciou podporuje naše nadšenie!
„Je zaujímavé, že výskumy dokázali, že šťastie závislé od zmyslového potešenia je
prchavé a veľmi nestále. Ani život v luxuse, za ktorým sa mnohí tak ženieme, nie je
zárukou šťastia. Dlhodobo najspoľahlivejším parametrom šťastia je zmysluplnosť.“
(happycompany.sk)

 MALÉ ÚSPECHY AKO PREDJEDLO: Rozloženie cesty k veľkému cieľu na
spústu malých cieľov nám umožňuje na ceste k Veľkému Úspechu prežiť fúru
malých, ale tiež povznášajúcich úspechov:
Napríklad taká cesta k titulu olympijského víťaza vo vzpieraní sa začína prvým
úspechom, keď sa vôbec odvážime vojsť medzi všetkých tých „búchačov“ v posilovni a
odcvičíme tam svoj prvý tréning… úspechom, keď prvý raz zdvihneme váhu na činke…
úspechom, keď prvý raz prekonáme niekoho väčšieho a silnejšieho z nášho okolia…
úspechom v podobe obdivu, ktorý začíname zažívať v posilovni… na pláži…
v kolektíve… úspechu v podobe víťazstva v prvej malej súťaži… potom na väčšej… atď.

Len si ich treba všimnúť a patrične vychutnať! Aj o tom sme tu už ale hovorili, že?
 CESTA DÔLEŽITEJŠIA AKO CIEĽ? Často, dokonca väčšinou to tak je!
„Čo dosiahnutím cieľov získate, nie je toľko dôležité ako to, čím sa v priebehu cesty k
týmto cieľom stanete“ (Zig Ziglar, publicista, obchodník a motivačný rečník).
„Šťastie nie je vlastnosť, ani rozkoš, ani taká, či onaká vec, je to jednoducho rast. Sme
šťastní, keď rastieme.“ (William Butler Yeats, írsky básnik)
„Mať cieľ nemusí vždy znamenať, že ho dosiahneme, často slúži len na to, aby sme mali
k čomu smerovať.“ (Bruc Lee, legenda bojových umení)

Žiaľ, bežnejší (a menej účinný) typ motivácie je motivácia zameraná na cieľ: mať
postavu ako modelka z časopisu, silu ako spolužiak odvedľa, motorku ako susedov
chlapec,… – a kým sa tak nestane, sme často skleslí, deprimovaní z toho, ako
pomaly k cieľu napredujeme… Rastová motivácia je zameraná na samotnú cestu.
Je to podobné, ako keď ideš na túru do Vysokých Tatier a smeruješ na Popradské pleso.
Aj keď máš svoj cieľ a vieš kam ideš, predsa to hlavné je samotná cesta. Popradské pleso
je síce pekné, ale nijako úžasne. Nejdeš tam kvôli nemu. To, čo Ťa teší najviac, je
samotná cesta, samotná túra, na Plese sa iba skončí…

Pri rastovej motivácii si už dnes užívaš skvelý pocit z toho, že každým svojim
rozhodnutím sa posúvaš smerom dopredu, že každým okamihu rastieš stále viac
smerom k dokonalosti a užívaš si každý krok tohto rastu – a cieľ, za ktorým
smeruješ, je len zavŕšením tejto fascinujúcej cesty!
„Kým rastiete, ste živí. Ak si uvedomíte, že môžete stále rásť, zlepšovať sa, byť stále väčší
a dokonalejší, bohato to stačí. Výsledkom rastovej motivácie je to, že ste v každom
okamihu svojim vlastnými pánmi, s nikým a s ničím sa nemusíte vyrovnávať, nikomu
a ničomu sa iba neprispôsobujete.“ (Wayne W. Dyer, psychiater)

NA INŠPIRÁCIU A ZAMYSLENIE:
„Máte v sebe obrovskú a úžasnú silu, ktorú sa ale väčšinu z nás ešte nikto nenaučil použiť.
Najlepší športovci ju využívajú. Najbohatší z bohatých tiež. Všetci, ktorí sa v akejkoľvek oblasti
dostali na vrchol, sa ju naučili využívať vo svoj prospech. Táto sila sa nazýva vizualizácia.“
(mlady-uspesny.sk)
„Objavil som niečo, čo mi fakt pomáha, keď som sklamaný, alebo deprimovaný. Idem niekam,
kde môžem byť sám, zavriem oči a predstavujem si, čím chcem byť a kam sa chcem dostať, až
budem dospelý. Usilujem sa predstaviť si svoj vysnený život so všetkým, čo k nemu patrí –
a potom automaticky začnem myslieť na to, čo je potrebné na to, aby sa tieto sny naplnili, na to,
čo je potrebné zmeniť. začal som s tým v deviatej triede a dnes už pracujem na tom, aby niektoré
z tých predstáv uskutočnili.“ (anonymný teenager, citovaný v knihe Seana Coveya, 7 návykov
vysoko efektívnych teenagerov)
„Pevná viera vo svoje schopnosti, sny a ciele je spolu s vizualizáciou základom.“ (Vladimíra
Šebová, šéfredaktorka The-Vision)
„Dokonca ešte keď som bol iba dieťaťom, mal som inštinktívne nutkanie k rastu. Pre mňa
zmyslom a povinnosťou dobrého človeka je úprimné a čestné rozvíjanie jeho potenciálu.“ (Bruce
Lee, legenda bojových umení)
„Nejprve musíš věc jasně vidět před svým duševním zrakem. Teprve potom ji můžeš udělat.“
(Alex Morrison, podplukovník kanadskej armády a držiteľ Pearsonovej medaily mieru)
„Kde nie je cieľ, nie je viera a kde nie je viera tam nie je cesta.“ (anonym)

„Ste tým, čím ste, vďaka tomu, v čo veríte.“ (Oprah Winfreyová, herečka a reportérka)
„Budúcnosť patrí tomu, kto verí v krásu svojich snov.“ (Eleanor Rooseveltová, politička)
„Ak nedúfaš, nenájdeš to, čo presahuje tvoje nádeje.“ (Sv. Klement Alexandrijský, 2. st.)
„Človek rastie očakávaním. Veľké nádeje vychovávajú veľké postavy.“ (Ján Chryzostom kardinál
Korec)
„Život pre nikoho z nás nie je ľahký. Ale čo z toho? Musíme byť vytrvalí a nadovšetko si veriť.
Musíme veriť, že sme na niečo nadaní, a že svoje dosiahneme, nech to stojí čokoľvek.“ (Mária
Currie-Skłodowská, objaviteľka rádioaktivity)
„Či už veríte, že niečo dokážete, alebo naopak veríte, že to nedokážete, v oboch prípadoch máte s
najväčšou pravdepodobnosťou pravdu.“ (Henri Ford, zakladateľ značky FORD)
„Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť to, čo sa nám páči, ale obľúbiť si to, čo robíme.“
(Thomas Alva Edison, vynálezca)
„Naučte se milovat to, co už děláte, a být v tom zatraceně dobří.“ (Cal Newport, profesor
počítačovej vedy na Georgetown University)
„Japonsko dosiahlo v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch prevrat vo svojej vojnou zničenej
ekonomike zavedením princípu nazvaného Kaizen. Slovo kaizen v japončine znamená „neustále
vylepšovanie“. Jeho základ tvorí myšlienka, že v bezprostrednom okolí každého jednotlivca vždy
existuje možnosť – aj keby to bola iba drobnosť – ako zlepšiť výkon a výsledky. Zamestnancov na
všetkých úrovniach vyzvali, aby každý deň našli a zaviedli nejaké drobné zlepšenie.
Kumulatívnym účinkom neustáleho a dlhodobého vylepšovania sa dosiahla mimoriadna
efektívnosť a úroveň kvality. Princíp postupného zlepšovania je kľúčovým faktorom šťastia, ktorý
môžete využívať vo svojej práci. Podľa tohto princípu zlepšovanie prebieha postupne, krok za
krokom, a nie kvantovými skokmi.“ (Brian Tracey, motivačný rečník)

ÚLOHA:


Ako si na tom vo svojom živote s motiváciou?
o Môžeš využiť niektorý z postupov na zvýšenie motivácie, aby si tak
znásobil svoje úsilie o dosiahnutie svojho cieľa?
 Začni „kŕmiť správneho vlka“: – urob si inventúru hudby, ktorú počúvaš, filmov
a seriálov, ktoré sleduješ, kníh, ktoré (dúfam) čítaš, spoločností a partií, v ktorých
sa pohybuješ, názorov, ktoré do seba prijímaš,… Vyhoď odtiaľ všetko, čo ťa
nedvíha nahor, čo Ťa nerobí lepším, čestnejším, odvážnejším, optimistickejším, s
väčšou sebadôverou, ale Ťa to zbytočne oberá o čas, energiu, ťahá ťa to nadol,
oslabuje a znechucuje! To druhé zo svojho života vyhoď preč – a, naopak, začni
vyhľadávať čo najviac takých vecí a vzťahov a prostredí, ktoré Ťa budú ťahať
nahor!

 Zvoľ si jednu vec, ktorú budeš tento týždeň robiť a do ktorej sa Ti veľmi
nechce.
o Využi techniky, uvedené v tejto kapitole na to, aby si zvýšil svoju
motiváciu v tejto veci.
o Skús čo najviac a vo všetkom využívať rastovú motiváciu. Na budúcom
stretnutí sa navzájom podeľte so svojimi skúsenosťami!
 Po dvoch týždňoch zhrň výsledky, skúsenosti, úspechy i prípadné problémy so
svojim tútorom!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

HĽADAŤ INFORMÁCIE A UČIŤ SA
Hľadať informácie
O ČO IDE?
V dnešnej dobe je to ľahšie, ako hocikedy predtým. Internet je v podstate nekonečným
zdrojom najrôznejších informácií. Stále fungujú aj staré dobré knižnice, od tej obecnej až
po skvelo zásobené univerzitné knižnice, kde je možné nájsť v podstate každú potrebnú
literatúru. Zaujímavým zdrojom informácií sú aj diplomové práce absolventov vysokých
škôl a univerzít, ktoré často tiež bývajú zverejňované na internete.

Kým pôjdeš ďalej:
 Zmapuj knižnice vo svojom okolí!
 Kde najbližšie sa nachádza taká „veľká“ knižnica v podobe univerzitnej, či inej
podobnej knižnice?
 Zisti, ako v tejto knižnici funguje výpožičný systém, podľa čoho si môžeš knihu
nájsť, ako zistiť, čo v nej je, ako funguje postup vypožičania si knihy, aké služby
knižnica ponúka a ako ich môžeš využiť na získavanie potrebných informácií.

REŠERŠ
„Keď chcem niečo objaviť, začnem tým, že si prečítam o všetkom, čo sa už v tejto
oblasti urobilo. Na to predsa všetky tie knihy v knižniciach sú.“
(Thomas Alva Edison, vynálezca, 19. st. po Kr.)
„Slovo rešerš pochádza z francúzštiny a znamená výťah, prehľad a súhrn údajov alebo
poznatkov získaných z literatúry, časopisov alebo dennej tlače. Rešeršér je osoba, ktorá robí
a vypracúva rešerše. Organizovaný výskum sa vždy musí začínať čo najširším prieskumom
dokumentov vo svetovom rozsahu, aby sme sa oboznámili so všetkými poznatkami, ktoré sú
o danom probléme už dobre známe a zverejnené. Vlastný vývoj a výskum sa má začínať tam, kde
iní skončili. V opačnom prípadne skúmame už preskúmané. … Podľa druhu a úplnosť
dokumentov, zahrnutých do výskumu poznáme vyčerpávajúcu rešerš, výberovú rešerš,
orientačnú rešerš a doplnkovú rešerš. Podľa druhu zahrnutých dokumentov poznáme
jednodruhovú rešerš, ktorá zahrnuje len jeden druh dokumentov, napríklad patenty, časopisecké
články o srdcových chorobách a podobne.“ (referaty.atlas.sk)

Služby vypracovania poskytujú veľké knižnice a dajú sa objednať online, niekde iba
osobne, záleží od inštitúcie. Sú to zväčša platené služby, pretože od nich žiadame, aby
nejaký človek venoval svoj čas tomu, aby pre nás vyhľadal informácie, ktoré

potrebujeme. Potrebu podobnej služby môžeme mať napríklad pri písaní diplomovej
práce a podobne.
Nás ale teraz nezaujíma takáto vyčerpávajúca profesionálna rešerš, skôr myšlienka
prieskumu a hľadania čo najväčšieho množstva informácií, ktoré sú k dispozícii na tému,
na ktorej pracujeme. Skús preto teraz, veľmi amatérsky, urobiť svoju možno prvú cvičnú
rešerš.

Kým pôjdeš ďalej:
 Nájdi na internete aspoň dve inštitúcie, ktoré poskytujú služby rešeršovania. Ako
to u nich funguje? Čo vyžadujú? A čo za to chcú?

ÚLOHA:
 Urob čo najlepšiu rešerš na tému, týkajúcu sa umenia čo najefektívnejšie sa učiť.
Nájdi všetkého, čo s touto témou súvisí. Preskúmaj internetové zdroje a hľadaj aj
publikácie a časopisy, zaoberajúce sa touto tému, Ak sa dá, využi služby knižnice
či iné možnosti, s pomocou ktorých sa môžeš dostať k tým informáciám, ktoré sú
iba v týchto publikáciách a nie sú online prístupné na internete.
 Všetky získané informácie zhromaždi vo svojom počítači, prípadne v inej vhodnej
podobe.
 Výsledky svojho rešeršovania predstav svojmu tútorovi.

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

Posúdiť získané informácie
O ČO IDE?
Nie všetky informácie majú rovnakú hodnotu. Inú váhu má vedecká štúdia, inú platená
reklama. Inak budeme brať informáciu z bulváru, inak z renomovaného periodika. Inú
váhu má to, ak odborník hovorí o veciach zo svojho oboru, inú, ak sa napríklad k politike
či ekonomike vyjadruje herec, alebo športovec. Inú váhu má emotívny prejav a inú
štatistická tabuľka. Preto musíme aj k informáciám pristupovať kriticky a rozlišovať ich
váhu a spoľahlivosť.

PRÍKLAD
Larry Larson, profesor bilológie na Univerzite v Ohio, je autorom takýchto pravidiel
kritického myslenia a posudzovania faktov:

1. Zhromaždiť informácie (internet, knižnica, štúdium,…)
2. Pochopiť a presne si zadefinovať všetky pojmy, s ktorými budeme
narábať
3. Preskúmať, ako boli zistené (a overené) fakty, o ktoré sa budeme
opierať, ich zdroje – a odlišovať ich od špekulácií, mienok, osobných
tvrdení a pod. …
4. Preskúmať závery, ktoré nám sú predkladané. Sú logické? Racionálne?
Vecné?
5. Dávať si pozor na skryté rozpornosti, zaujatosť, nepodložené
predpoklady,…
6. Nečakať, že na všetko musíme nutne hneď teraz nájsť odpovede
7. Usilovať sa dať si veci do širších súvislostí a celkového kontextu,
vidieť ich ako súčasť „veľkého obrazu“ reality
8. Overovať si príčinnú súvislosť – či pozorované následky sú naozaj
spôsobované uvádzanými príčinami a naopak, alebo či je tam príčinná
súvislosť, alebo či je medzi „príčinou“ a „následkom“ iba zdanlivá
súvislosť…
9. Hľadať logické a myšlienkové skraty a kotrmelce
10. Chápať pri tom aj svoje vlastné zaujatosti, názory a usilovať sa o
maximálnu vlastnú objektivitu a nezaujatosť

Poďme si to rozobrať bod po bode:
 Zhromaždiť informácie – čiže umenie rešeršu;
 Presne zadefinovať pojmy – to je dôležité. Veľmi často sú príčinami sporov
nedorozumenia, spôsobené odlišným chápaním pojmov. Napríklad pod pojmom
komunita bude psychológ vnímať istý stav a kvalitu vzťahov, starosta celú svoju
dedinu a jej obyvateľov, iný človek zase nejakú divnú skupinu ľudí, ktorí niekde
spolu žijú ako napríklad v Cenacolo a pod. Alebo pre militantného ateistu viera je
stav, kedy niečomu veríme bez toho, aby sme to mohli podložiť faktami, či
dokonca fakty svedčia o opaku, pre katolíka, naopak, viera je najvyšší stupeň
istoty, založený na overených faktoch. Ak sa spoločne títo dvaja dostanú do
diskusie o viere bez toho, aby si pojmy najprv presne zadefinovali a zhodli sa na
ich spoločnom chápaní, výsledkom bude chaos. V bežnom živote to znamená, že
ak čítam napríklad odborný článok o ekonomike, alebo o horolezectve, musím
najprv rozumieť pojmom, s ktorými narábajú a nespoľahnúť sa na to, že nejako
„odhadnem“, čo by znamenať mohli. Inak informácii neporozumiem vôbec, ale zle
a nesprávne.
 Preskúmať, ako boli zistené a overené fakty.

o V prvom rade, čo sú fakty: overené objektívne skutočnosti: voda je mokrá,
para je horúca, ľad je studený. Sú to neosobné, vecné, objektívne platné
zistenia.
o Odlíšiť ich od špekulácií, domnienok,… veta typu „Američania nikdy
nepristáli na Mesiaci, lebo vlajka na záberoch z TV sa hýbe a to vyžaduje
vzduch, ktorý na Mesiaci nie je, je to celé podvod“ je domnienka
(mimochodom vyvrátená v jednej z epizód Boričov mýtov), ale nie je to fakt.
Faktom by sa stala až vtedy, ak by bolo spoľahlivo potvrdené, že závan
vzduchu je jediný možný dôvod pohybu vlajky na TV zázname. Dovtedy je to
len mienka, ale nie fakt. V praxi sa nám veľmi často domnienky a osobné
názory predkladajú ako fakty, často v zmysle „Ak to hovorí tá a tá celebrita,
musí to byť pravda!“ To ale z výroku fakt (a ani pravdu) nerobí.
 Preskúmať závery, vyvodené z faktov, či sú logické + hľadať logické a
myšlienkové skraty: napríklad vyjadrenie „Ľudia odmietajúci gender ideológiu sú
homofóbni a nenávidia inak orientovaných ľudí“ – bežne sa s tým stretáme všade
naokolo – je logickým záverom? Naozaj odmietanie nejakej ideológie je
nenávisťou k nejakým ľuďom? Alebo keď čítame napríklad knihy od Dänikena –
sú jeho závery logické? Prevdepodobné? Vecné? Alebo sú za hranicami toho, čo
môžeme vecne vyvodiť? Existujú pravdepodobnejšie a logickejšie závery? To od
nás vyžaduje poznatky základov logiky.

Kým pôjdeš ďalej:
 Skús nájsť alebo na internete, alebo v knižnici, informácie týkajúce sa sylogizmu a
jeho použitia. Využi pritom pomoc tútora, alebo inej vhodnej osoby.
 Akú základnú zásadu pre tvorbu logických záverov by si si z toho mohol odniesť do
praxe?
 Skús uplatniť tento poznatok na vetu: „Ľudia odmietajúci gender ideológiu sú
homofóbni a nenávidia inak orientovaných ľudí“ – kde je v tejto vete chyba, ak by
sme ju rozpísali do podoby sylogizmu?

 Dávať si pozor na skryté rozpornosti, nepodložené predpoklady… – napríklad
veta typu „štátne školy dosahujú štatisticky o niečo horšie výsledky ako školy
cirkevné a neštátne, preto by mal štát viac kontrolovať ich činnosť a viac
zasahovať do náplne a práce štátnych škôl.“ – je v tejto vete nejaký rozpor? A je
predpoklad, že hlavným dôvodom ich horších výsledkov je nižšia kvalita a
lajdáckosť ich pedagógov a preto potrebujú tuhší štátny dozor oprávnený?
Nepripadá do úvahy iný dôvod? Je to overený fakt, alebo vecný, podložený a
logický záver?
 Usilovať sa dať si veci do širších súvislostí… – práve toto je vec, ktorá nám
pomôže s posúdením predchádzajúceho bodu: Ako ovplyvňuje kvalitu školy
demografia? Zloženie obyvateľstva? Spôsob, akým si štátne a neštátne školy

vyberajú žiadkov? Aký vplyv má na kvalitu štátne zasahovanie vo všeobecnosti?
atď.
Druhá dôležitá vec je, že ak chceme niečomu porozumieť, musíme si to vedieť dať
do súvisu s poznatkami z iných oblastí. Napríklad povahe konfliktu v Sýrii v
rokoch 2015-2016 nemôžeme porozumieť bez toho, aby sme vedeli niečo o histórii
a o tom, ako vznikli štáty ako Irán, Irak, Sýria, Izrael a pod.; bez toho, aby sme
nevzali do úvahy geopolitické záujmy veľmocí (obzvlášť USA a Rusko) – vrátane
otázky možností transportu ropy z Blízkeho východu do Európy, kadiaľ by viedla,
kto tie územia ovláda, aké má kto v tomto smere záujmy…; bez toho, aby sme
porozumeli náboženskému pozadiu vo vnútri samotného islamu…
 Overovať si príčinnú súvislosť – či následky naozaj sú spôsobené tým, čo sa
udáva ako ich príčiny. Už sme sa toho dotkli, takže iba na ilustráciu: „Plán
Barbarossa, ktorým nacistické Nemecko napadlo komunistický Sovietsky zväz, bol
spôsobený tým, že Sovietsky zväz pripravoval útok na Nemecko a Európu ako
ďalší krok vo svojej politike trvalej revolúcie. Súčasne pramenil z odporu, ktorý
Hitler mal voči komunistom a komunizmu.“ – to by sedelo, príčinná súvislosť tam
je. „Dvadsiateho júna 1941 sovietski arechológovia otvorili hrobku Tamerlána
Veľkého, dobyvateľa, na ktorého hrobe bol nápis: ‚Keď vstanem z mŕtvych, svet sa
otrasie. Ktokoľvek, kto naruší môj hrob, vypustí dobyvateľa väčšieho, než som bol
ja sám!‘ Antropológ Michail Gerasimov a jeho tím na Stalinov príkaz exhumovali
z hrobu pozostatky Tamerlána. Dva dni nato Hitlerovské vojská vpadli do ZSSR a
začala sa vojna na Východe. Sovietsky zväz prehrával. Stalin nariadil vrátiť
pozostatky Tamerlána späť do jeho hrobky v Samarkande a to so všetkými
poctami. O mesiac na to Červená armáda drvivo zvíťazila pri Stalingrade a karta
sa obrátila…“ – akokoľvek fascinujúce to znie (a chcelo by to najprv overiť, či sú
to všetko fakty, že?), je to predsa len iba náhodná súvislosť, bez toho, aby jedno
(otvorenie hrobky) bolo príčinou druhého (vypuknutie vojny).
 Chápať pri tom aj svoje vlastné zaujatosti – je jasné, že každý z nás
pristupujeme k veciam s určitým postojom a presvedčením. Je veľmi ľahké
sústrediť sa iba na to, čo potvrdzuje náš postoje a naše názory. Cieľom hľadania
informácií ale nie je potvrdiť si svoj názor, ale dopátrať sa čo najviac pravdy. Preto
si musíme dávať vážny pozor na to, aby sme k informáciám pristupovali otvorene,
vecne, nezaujato, s ochotou zmeniť svoj názor, ak by sa ukázal ako nesprávny.
Porovnaj teraz tento návod s iným, ktorý môžeš nájsť na internete (porov.
infozdroje.estranky.cz):
 Definuj problém a ujasni si, aké informácie potrebuješ na jeho riešenie.

 Nájdi čo najviac informácií potrebných na jeho riešenie a vyber tie, ktoré sú „k
veci“ a sú zo spoľahlivých zdrojov.
 Skonfrontuj novo získané informácie s tým, čo už vieš, hľadaj súvislosti a
logické väzby.
 Sformuluj záver a over si jeho platnosť a správnosť.
 Dávaj si pritom pozor na:
o čiernobiele videnie: niečo je alebo úplne správne, alebo úplne nesprávne;
o hranie na city, strašenie katastrofálnymi následkami,…;
o útočenie na autora namiesto diskusie s tým, čo tvrdí;
o používanie komplikovaného jazyka a množstva cudzích slov (niekto možo
chce pôsobiť učene, ale nás chce zmiasť)
o odvolávanie sa na autority, ktoré sú ale autoritami v iných oboroch, či
dokonca vôbec nejestvujú, alebo žiadnymi autoritami nie sú;
o vyvodzovanie všeobecných záverov z jednotlivých udalostí (napríklad:
„Dal som si na raňajky chlieb s maslom a bolo mi zle na žalúdok, čo
dokazuje, že mliečne výrobky sú zdraviu škodlivé“)

ÚLOHA:
 Zhodnoť, nakoľko si už doteraz podobný prístup používal!
 Nájdi na internete stránky, venujúce sa logickým klamom. Preštuduj si ich.
 Nájdi v novinách, časopise, alebo na internete niekoľko článkov – napríklad po
jedno zo zavedených novín, z bulvárneho magazínu a z nezávislého
spravodajského portálu – a spoločne s tútorom kriticky zhodnoť ich informačnú
hodnotu!
 S využitím v tejto lekcii získaných poznatkov sa vráť k svojej rešerši o umení učiť
sa a kriticky zhodnoť hodnotu jednotlivých informácií!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

Spracovať získané informácie
O ČO IDE?
Výsledkom rešerše je množstvo informácií, ktoré sú ale v tejto podobe v podstate
nepoužiteľné, pretože ich je priveľké množstvo. Je potrebné spracovať ich – podobne,
ako keď v škole robíš referát na nejakú tému, akurát že pritom nepodávaš len

zostručnený obsah nejakej jednej knihy, či publikácie, ale spracovávaš takto všetky
údaje, na ktoré si v rešerši narazil.

AKO NA TO?
Niektoré techniky boli už naznačené v časti o kritickom myslení. Ide hlavne o toto:
 Nájsť spoločné myšlienky, zistenia, a témy, ktoré spájajú rôzne texty a zdroje v
rešerši. Napríklad: Všetky texty sa zhodujú, že školstvo v SR nie je na tom najlepšie
a zhodujú sa, že kľúčovú úlohu v jeho náprave by mali zohrať samotní
pedagógovia.
 Hľadať súvislosti medzi jednotlivými informáciami. Napríklad: Existuje súvislosť
medzi kvalitou učiteľov a ich spoločenským statusom a finančným ohodnotením,
existuje súvislosť medzi kvalitou výuky a slobodou učiteľa prispôsobovať si
vyučovací proces podmienkam (netvrdíme, že to tak je aj naozaj, je to len
ilustračný príklad).
 Hľadať princípy a mechanizmy v pozadí, ktoré by všeobecne popísali a
charakterizovali konkrétne informácie, ktoré sme našli. Napríklad: Všeobecne
platí, že ak chceme do školstva dostať primerane kvalitných ľudí, musíme im
ponúknuť aj status a odmenu, ktorá by vyvážila možnosti, ktoré majú v komerčnej
sfére. Ak chceme, aby školy vychovávali pre reálny život, musia byť s týmto
reálnym životom prepojené, napríklad učilištia s firmami a pod.
Nakoniec skúsime získané informácie zhrnúť do čo najmenšieho počtu bodov bez
toho, aby sa zostručnením vytratili niektoré dôležité zistenia a informácie. Toto je onen
záver nášho výskumu.
Ostáva ešte jeho overenie – čiže môžeme spätne prejsť získané informácie a s pomocou
rovnakých metód kritického myslenia tentoraz podrobiť skúmaniu náš vlastný záver a
skúmať, či naozaj vysvetľuje všetko, čo sme pri našom rešeršovaní našli a či je v súlade s
poznanými faktami.

ÚLOHA:
 Spracuj teraz takto výsledky svojej rešerše o umení učiť sa!
 Výsledok prekonzultuj so svojim tútorom!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

Umenie učiť sa
Žijeme v dobe, kedy málokto pracuje celý život v jednej profesii. Dosť ľudí pracuje v
úplne inej oblasti, akú vyštudovalo. A aj v oblasti, kde pracujeme, vývoj vyžaduje, aby
sme sa neustále učili nové veci a poznatky. Umenie efektívne sa učiť a osvojovať si nové
poznatky a zručnosti a to po celý život je nesmierne dôležité. A, na druhej strane, hovorí
sa, že jedna z definícií staroby je v tom, že starým človekom je ten, kto sa prestáva učiť
nové veci a kto si myslí, že už toho vie dosť a „tie nové veci už nie sú pre neho“. Môžeš
tak naraziť rovnako na osemdesiatročných mladíkov ako aj na pätnásťročných starcov…
Zo svojho doterajšieho výskumu si už toho o učení sa asi zistil celkom dosť, tak už len
pár informácií na doplnenie.

MAGICKÁ SEDMIČKA
Človek si nedokáže naraz zapamätať (česť výnimkám) viac nových a navzájom
nesúvisiacich údajov, než 7. Napríklad sedemmiestne telefónne číslo, alebo sedem
mien, názvov, predmetov je maximum pre zapamätanie na jeden raz. V okamihu ale, keď
zapamätanie si týchto siedmych údajov zvládneme, správajú sa už nie ako sedem
informácií, ale ako jediná informácia. V praxi to znamená:






ak chceme, aby si ľudia zapamätali nejaké body, či položky, dbajme, aby ich nebolo viac, ako
sedem naraz (P.S.: už vieme, prečo niektoré skautské organizácie vytvorili nové znenie Zákona s
iba 6 – 7 položkami?);
ak ich je viac, ako sedem, rozdeľme ich do niekoľkých skupiniek (blokov), kde ich v žiadnej
nebude viac, ako sedem;
ak sa máte sami učiť blok viacerých položiek, rozdeľte si ho na podkategórie s maximálne
siedmymi položkami v jednej kategórii
ak sa učíte naspamäť text (báseň, próza), učte sa ho po frázach – čiže blokoch 5 až 9 slov so
samostatným zmyslom. každá takto raz naučená fráza sa ďalej správa ako samostatná položka.
Následne zlúčme najviac 7 takýchto fráz do jedného celku, ktorý sa po osvojení zmení na jeden
blok a takto pokračujeme stále ďalej.

VYUŽÍVANIE SCHÉM
Človek má tendenciu zapamätať si veci tak, ako si ich zapamätať chce (Hodgson).
Spravidla porovnávame nové vedomosti so svojimi doterajšími poznatkami a všímame si
rozdiely nového oproti starému.
Na jednej strane nám to pomáha osvojiť si nové vedomosti a začleniť ich do našich
doterajších vedomostí.

Na druhej strane ale pritom často skĺzavame do prispôsobovania nového starému v
štýle: „To predsa už poznám…“. Preto mnohokrát uniká to, čo je nové a podstatné. V
praxi to znamená:




keď sa učíš niečomu novému, skúmaj, či už nepoznáš niečo podobné. Potom hľadaj a skúmaj,
čo to má s tým, čo sa práve učíš, spoločné, ale hlavne čo je tam odlišné!
hľadaj príklady blízke Tvojej skúsenosti, ktoré súvisia s tým, čomu sa učíš a hľadaj vzťah
medzi touto skúsenosťou a tým, čomu sa učíš.
vytvor si vlastnú logickú schému toho, čo sa učíš – v praxi vlastne to, čo si robil doteraz: vziať
informácie z učebnice, analyzovať ich a nakoniec zhrnúť do vlastných stručných poznámok,
ktoré vystihujú podstatu toho, čo sa práve učíš. Je to veľmi účinný nástroj – pomôže Ti to
„popasovať sa“ s problematikou, vyabstrahovať z nej podstatu a vytvoriť schému toho, čo si
prijal a počul. Môžeš použiť tento postup:
1. vypátraj logickú štruktúru javu, jeho vzorec
2. vytvor schému javu
3. vyhodnoť získanú schému (ktorá je niečo ako obdoba počítačového programu).
Funguje?
4. čomu sa vzorec javu podobá z toho, čo už poznám? S akou doterajšou skúsenosťou,
alebo poznatkom, alebo schémou ho môžem spojiť?

KEĎ SI VECI TREBA ZAPAMÄTAŤ
Proces zapamätania prebieha v niekoľkých etapách:
Bezprostredná pamäť: Je to akési nárazníkové prostredie. Dokáže udržať tisícky dát a
informácií, ktoré sa na nás valia, ale len na nejaké dve sekundy, ba ja menej. Okamžitá kapacita
tejto pamäte je malá – práve oných spomenutých sedem položiek. Ak napríklad počujeme
telefónne číslo, ktoré je nám úplne neznáme, tak si ho okamih pamätáme, ale už o pár sekúnd –
ak si ho neopakujeme – ho zabudneme. vytlačí ho zase nová informácia.
Krátkodobá pamäť: Táto pamäť podrží informácie asi minútu. Ukladá ich v blokoch informácií
po 7 2 položkách. Práve preto je asi číslo 7 vo svete tak magické (sedem divov sveta, sedem
hlavných hriechov, sedem čností, austrálski domorodci poznajú iba číslice 1 až 7 a potom už
nasleduje slovo „mnoho“…). Pridať nový blok do krátkodobej pamäte trvá asi 8 sekúnd. Hneď
potom, ako je zvládnutý, sa premení z bloku položiek na jedinú zvládnutú položku – z ktorej zase
môžeme vytvoriť blok takýchto komplexných položiek… napríklad zo siedmych číslic sa
poskladá jedno telefónne číslo, ktorých si zase môžeme skúsiť sedem zapamätať ako jeden ďalší
blok…
Dlhodobá pamäť: Jej sídlo je v mozgovej kôre. Záznam informácie do dlhodobej pamäti
ovplyvňuje adrenalín a noradrenalín. Preto sa nám napríklad silné citové zážitky (sprevádzané
silným vylučovaním adrenalínu) hlboko vtlačia do pamäte.

Učenie sa potom vlastne nie je ničím iným, než snahou „prepasírovať“ informácie
až do štádia, kedy sa stanú trvalým záznamom v dlhodobej pamäti! V praxi to
znamená:

 ak sa niečomu učíte, tak približne po hodine učenia si urobte prestávku a počas nej sa
venujte niečomu, čo zvýši hladinu noradrenalínu: aeróbny, alebo silový tréning, manuálna
práca… Potom sa vráťte a ešte raz si zopakujte naučenú látku. Až potom sa začnite učiť niečomu
novému. To aj je dôvod, prečo je vhodné aj prednášky prekladať prestávkymi, naplnenými
telesnou aktivitou (viď lesoškolácke „drobničky“). V žiadnom prípade sa neučte stále a bez
prestávok a nechcite to ani od iných!
 najlepšie si zapamätáme veci vtedy, ak si ich opakujeme a vštepujeme do pamäte pred
spaním. To, že vedomosti sa v spánku ukladajú do pamäte, nie je mýtus!
 chcite sa učiť! „Vnútorná motivácia ako stav, ktorý „núti" jedinca niečo robiť, učiť sa z
vlastného presvedčenia, pre vlastný zážitok, je pri školskom učení veľmi dôležitá. Oveľa viac,
rýchlejšie a ľahšie sa naučí vtedy, ak má jednoducho povedané „chuť" do učenia.“ (PaedDr. D.
Hučeková). Tejto chuti učiť sa časom podstatne napomáha aj ten úžasný pocit človeka, ktorý má
široké vedomosti, dokáže ich medzi sebou kombinovať a vďaka tomu lepšie chápať veci,
objavovať vzťahy medzi nimi a tak nadobúdať skutočnú múdrosť…
 prv, než začnete študovať knihu, alebo navštevovať nejaký kurz (alebo sa v škole niečo
učiť), oboznámte sa s ich štruktúrou, usporiadaním, cieľom, aby ste mali jasnú predstavu, kam
to všetko smeruje a akým spôsobom.


ak sa rozhodnete niečo si zapamätať, zoraďte si to do určitého systematického súboru.

 skúste si informácie a témy, ktoré sa učíte, usporiadať do schémy (mapa mysle,
doagram), ktorá vám danú informáciu urobí viditeľnou a pochopiteľnou. Obrazová pamäť
je lepšia, než pamäť slovná – ak je možné informácie nejako zobraziť, je to výhoda (čo je
dôvod rozmachu ilustrovaných encyklopédií a slovníkov). Pri robení poznámok využívajme
kreslenie, schémy, farby, zvýrazňovače,…

KRIVKA ZAPAMÄTANIA SI
Podľa vedcov najlepšie a najtrvalejšie si vedomosti osvojíme tak, ak sa:





učíme nahlas a potom si naučenú látku trikrát zopakujeme:
prvý raz znova nahlas hodinu po učení sa,
druhý raz rovnako na druhý deň
a tretí raz si ju nahlas zopakujeme o týždeň.

Výsledkom je, že látka sa nám v mysli skutočne usadí a my si ju trvalo zapamätáme.

ČO AK MI TO NIJAKO NEJDE…?
Jestvuje pamäť na zručnosti a pamäť na fakty.
 fakty sú bloky informácií, ako sú poučky, definície, letopočty, slovíčka,…

 zručnosti sú skôr pamäťové kontinuá. Je to napríklad schopnosť jazdiť na bicykli,
hrať na hudobný nástroj,…
V praxi sa stáva, že niektorá z týchto typov pamätí je výkonnejšia. Namiesto snahy
„vylepšiť“ tú zaostávajúcu je dobré radšej sa sústrediť na posilnenie tej silnejšej.
Nie nadarmo sa dnes nedefinuje inteligencia len ako IQ, ale rozpoznávame už aj emočnú
inteligenciu, EQ a, samozrejme, aj manuálnu inteligenciu, MI.

ÚLOHY:
 Porovnaj tieto informácie so zisteniami, ktoré si zhrnul zo svojej rešerše.
 Nakoľko sa zhodujú, dopĺňajú,…? Ako by Tvoje zhrnutie na tému Ako sa
efektívne, rýchlo a dobre učiť znelo teraz?
 Spoločne s tútorom vypracuj plán, ako využiješ tieto poznatky vo svojej praxi –
obzvlášť, ak si ešte študent, je to pre Teba isto zaujímavé!
 Ako využiješ metódy motivovania sa na to, aby si sa učil naozaj s chuťou a
radosťou?
 Vyskúšaj v praxi aspoň po dobe jedného mesiaca učenie založené na krivke
zabúdania a potom zhodnoť výsledky so svojim tútorom! Počas tohto mesiaca
samozrejme môžeš v tejto odborke pokračovať ďalej, tak, ako to budeš zvládať.

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

Rada na záver
„Vedci zistili, že rozumovo boli naši predkovia omnoho pred nami. Intelektuálna úroveň
Európanov viktoriánskeho obdobia bola v porovnaní so súčasníkmi omnoho vyššia. Dokonca ani
technický progres nie je argumentom posilňujúcim úroveň IQ. IQ sa v priemere znižuje o 1,23
bodu každých 10 rokov. Napr. u obyvateľstva Západu poklesol inteligenčný koeficient v
posledných 100 rokoch o 14,1 bodu.“ (zdroj: internet)

Jedna z príčin môže byť aj tá, že naši predkovia viac čítali – a preto im nerobilo problém
uvažovať, analyzovať veci, hodnotiť argumenty a podobne. Ako nástroj rozvoja
myslenia, logiky, racionality,… je čítanie nenahraditeľné a žiadna televízia, ani internet
ho nemôžu nahradiť!
„Podľa Benjamina Franklina boli Američania jeho doby oddaní písanému slovu. Každá dedina
mala svoju prednáškovú sálu a robotníci i remeselníci, muži i ženy pravidelne navštevovali
miestne prednášky. Verejná debata Abrahama Lincolna a Stephena Douglase, ktorá prebehla v
Ottawe v štáte Ilinois v roku 1858, mala nasledujúci priebeh : Douglas hovoril 60 minút, Lincoln

mal na odpoveď 90 minút a následných 30 minút patrilo opäť Douglasovi a jeho námietkam . V
skoršej diskusii (Peoria, 1854) predniesol Douglas trojhodinový prejav, po ktorom (po
prestávke) nasledovala Lincolnova štvorhodinová odpoveď. Sedem hodín rozhovorov v jedinom
dni – rozhovorov naplnených zložitými úvahami a náročnými argumentmi!“ (Paul Copan)

Vieš si niečo podobné predstaviť dnes? Medzi svojimi spolužiakmi napríklad? U seba
samého?
Takisto naši predkovia museli viac a častejšie riešiť problémy, od ktorých často záviselo
ich prežitie. My žijeme v prostredí, kde často nemusíme o ničom rozhodovať a nič riešiť,
všetko máme nalinkované, od programu v televízii cez jogurty v samoobsluhe, až po
osnovy a systém fungovania v škole. Výsledkom je úpadok schopnosti prijímať
informácie, hodnotiť ich a na ich základe sa rozhodovať.

ANALYZOVAŤ A VYHODNOCOVAŤ
Pomenovanie problémov
O ČO IDE?
Najjednoduchšia metóda je metóda pripomínajúca účtovníctvo: MÁ BAYŤ – JE.
 Na jednu stranu si napíšeme veci tak, aké by mali byť;
 Na druhú stranu k nim potom napíšeme to, aký je skutočný stav v danej oblasti.

PRÍKLAD:
Keby sme napríklad hodnotili stav farnosti z pohľadu vízie Jána Pavla II., mohla by
vyzerať nejako takto:
Má byť
malé bázové spoločenstvá, ktoré tvoria
farnosť;

laici, ktorí prijímajú a majú pastoračnú
zodpovednosť vo farnosti;

hierarchia im to má umožniť a usilovať sa o
to;

Reálne je
máme stretká, ale nie sú to spoločenstvá, je
ich len pár a sú skôr zviazané s hnutiami
(eRko), či aktivitami )modlitby matiek), než s
farnosťou, s ktorou nie sú takmer vôbec
spojené žiadnou štruktúrou;
laici nevnímajú pastoráciu ako niečo, za čo
by mali zodpovedať spolu s farárom a pod
jeho vedením; skôr sú stále konzumentmi a
ich život je obmedzený len na vnútrocirkevné
záležitosti (pobožnosti, omše,…)
kňazi vo farnosti nevyvíjajú v tomto smere
žiadne úsilie, aby sa to zmenilo, často si
naopak strážia svoje „výsady“…

Potom nasleduje jasné pomenovanie problémov:






stretká, ale nie spoločenstvá;
nie farské
len málo % farníkov v nich je
nie sú pastoračne zaangažované
kňazi k tomu nevedú, niekedy sú dokonca prekážkou tohto trendu

Keď máme problémy pomenované, je čas odhaliť ich príčinu, ktorá ich spôsobuje. Toto
sú totiž len vonkajšie príznaky, ako vyrážka na tele je prejavom vnútornej choroby

organizmu. Lekár musí diagnostikovať chorobu, my musíme takisto nájsť chorobu v
podobe príčiny týchto problémov. To sa deje metódou 5Prečo, ku ktorej sa zakrátko
dostaneme:

Ishikawov diagram, alebo „rybia kostra“ hľadania príčin problému
Nazývaný aj ako diagram príčin a následkov. Prvý raz ho predstavil Kaoru Ishikawa.
Slúži na hľadania pravdepodobných (!) príčin problému. Zvyčajne sa spája s metódou
brainstormingu (porov. ďalej), kde cieľom je nájsť čo najviac možných príčin problému
a to v každej z kľúčových oblastí. Príčiny sa potom pretriedia, aby sa tak našli a
pomenovali zásadné problémy, ktoré treba riešiť – presne podľa zásady Tebe už známeho
Paretovho pravidla, že vyriešenie 20% najzávažnejších príčin znamená vyriešenie 80%
našich problémov.

AKO TO FUNGUJE?
Výhodou Ishikawovho diagramu je to, že už vopred definuje kľúčové oblasti, v ktorých
by sme mali hľadať príčiny problémov. V tradičnom ponímaní diagram obsahuje štyri
základné oblasti, v ktorých môžu vznikať príčiny problému, ktorý skúmame:





stroje – čiže materiálno-technické vybavenie firmy;
pracovné sily – čiže zamestnanci;
metódy – technologické a výrobné postupy a know-how firmy;
materiál – suroviny, energia, polotovary, prísun dôležitých informácií (napr.
prieskumy trhu, spätná väzba od zákazníkov)

K tomu sa zvyknú pridávať ešte ďalšie tri kategórie:
 manažment – organizačná štruktúra, vedenie, financie, náklady, ceny, zisky.
 meranie – normy, štandardy, kontrola kvality
 prostredie – vonkajšie vplyvy, napríklad štátne normy, ekologické požiadavky a
všetko ostatné, čo sa nezmestí do predchádzajúcich kategórií
Je jasné, že tieto kategórie sú postavené na komerčné firmy. Pre oblasť skautingu by
napríklad mohli tieto kategórie znieť nasledovne:





ZDROJE: materiálne vybavenie zboru, financie, iné prostriedky,
ČINOVNÍCI: vodcovia a radcovia
PROGRAM, využívanie skautskej metódy
MLADÍ ĽUDIA, s ktorými pracujeme ako s „materiálom“

 ODDIELOVÁ RADA a spôsob riadenia, rozhodovania, deľby financií,…
 HODNOTENIE výsledkov, výstupné štandardy a ich sledovanie
 PROSTREDIE, ako vonkajšie prostredie ovplyvňuje skautský život
Samozrejme, nemusia byť v každom diagrame všetky kategórie, aj tu môžeme podľa
potreby niektoré vynechať, pokiaľ je nám jasné, že daná kategória na náš problém
nevplýva.

Rovnako môžeš tieto kategórie prispôsobiť aj svojej vlastnej osobnej situácii.

Z POSCHODIA NA POSCHODIE…
Pri hľadaní problémov môžeš používať metódu akoby „poschodí“:
 1. poschodie je samotný problém, ktorý riešime – napríklad neúčasť skautov na
družinovkách.
 2. poschodie je 4 až 7 hlavných kategórií diagramu – čiže napríklad radcovia,
program,…
 3. poschodie obsahuje vlastnosti, ktoré v každej danej kategórii vplývajú na náš
problém, ktorý riešime – napríklad u radcov: zručnosti, nadšenie, čas, osobnosť,…
 4. poschodie potom obsahuje problémy, ktoré sme v rámci týchto vlastností na
predchádzajúcej úrovni našli, napríklad: zručnosti – radcovia sami nenapredujú v
programe, už dávno nebola akcia vzdelávania radcov, chýba pochopenie skautingu
ako cesty,…
 … a takto pokračujeme ďalej až pokiaľ treba.

Kým pôjdeš ďalej:
 … urob presne toto: skús pomenovať, ako by tieto kategórie vyzerali, ak by
popisovali Teba ako jednotlivca, človeka a Tvoj život, ktorý žiješ!

ÚLOHA





Nájdi na internete doplnkové informácie k tejto metóde.
S pomocou tútora sa ubezpeč, že si jej dobre porozumel.
Spolu vyberte ľubovoľný problém zo svojho okolia.
S pomocou ishikawovho diagramu ho zanalyzujte a skúste nájsť pravdepodobné
príčiny tohto problému!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

P.S.: Ishikawov diagram môžeme využiť aj na plánovanie – napríklad letného tábora:
zadefinujeme si oných sedem oblastí – a potom, zase metódou brainsotrmingu, spoločne
hľadáme všetky veci, ktoré v jednotlivých oblastiach musíme zohnať, splniť, pripraviť,
vybaviť, zabezpečiť,…

Paretovo pravidlo, alebo selekcia dôležitých príčin
Vilfredo Pareto (1848 – 1923) bol taliansky ekonóm, sociológ, filozof a politológ,
profesor na univerzite v Lausanne. Objavil vec, ktorú dnes nazývame „Paretovým
pravidlom“, alebo „pravidlom 80/20“. Pravidlo hovorí, že:

20% správne vybraných činností prinesie 80% výsledkov.

Zvyšných 80% vecí potom prinesie už len 20%
ďalších výsledkov.
POVEDANÉ ĽUDSKOU REČOU…:








20% najlepších zákazníkov predstavuje 80% obratu firmy.
20% najlepších výrobkov prinesie firme 80% zisku.
20% najdôležitejších zlepšení odstráni 80% všetkých problémov
20% vzťahov nám prináša 80% všetkého uspokojenia
20% našej činnosti počas dňa prináša 80% z nášho úspechu
20% znalosť cudzieho jazyka nám prinesie 80% schopnosť dorozumieť sa ním
atď.

POUČENIE, ALEBO PARETOVSKÁ EKVILIBRISTIKA
 20% vecí v našom živote nám prináša 80% úspechu a uspokojenia.
 To znamená, že 80% času, síl a prostriedkov by sme mali sústrediť do týchto
kľúčových 20% – a na zvyšných vedľajších 80% vecí stačí ponechať zvyšných
20% zdrojov.
 Cieľom je, aby sme kľúčových 20% vecí zvládli najmenej na 80% – a zvyšných
80% vecí pokojne stačí zvládnuť na základných 20%
Pekné, že? No dobre, neberme to zase s tými percentami až tak úplne vážne !
„Pri Paretovom pravidle treba mať na pamäti to, že svet je nevyvážený. Že niektoré veci sú
dôležitejšie ako iné veci. Niektorí ľudia sú dôležitejší, ako iní ľudia. Kľúčom je robiť naplno tie
dôležité veci. Vedieť si vybrať, čo je dôležité. Človek by mal mať aspoň jednu oblasť, ktorej sa
venuje na 100%. Nielen na 99,9, nie na 20, nie na 80%“ (ako-sa-naucit-skor.com).

TAKŽE V PRAXI…
Z Ishikawovho diagramu sa na nás zosypalo množstvo možných príčin. teraz je čas na ich
analýzu a zváženie. Niektoré z nich sú závažné, niektoré úplne vedľajšie, niktoré
dokonca možno len zdanlivé a ani príčinami nie sú. Tie hneď aj vyradíme.
Ostatné príčiny si zoradíme podľa závažnosti, podľa toho, ako podstatne vplývajú na náš
problém – a potom už sústredíme svoju svoju energiu na vyriešenie oných 20%
najzávažnejších príčin.

ÚLOHA:
 Použi Paretovo pravidlo na príčiny, zistené v Tvojej úlohe v lekcii o ishikawovom
diagrame. Ktoré príčiny by tvorili oných podstatných 20%?

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

Hľadanie prapríčiny, alebo 5Prečo (5Whys)
AKO TO FUNGUJE
Metóda 5WHYS (5 „prečo?“) je jednoduchý spôsob, ako sa dopracovať ku koreňu
problému. Spočíva v tom, že sa spravidla najmenej 5× musíme opýtať „Prečo?“, kým
sa dopracujeme k opravdivej príčine problému, ktorú potom môžeme začať riešiť.
Hodí sa hlavne na jednoduchšie problémy, v prípade komplikovaných problémov môže
zaviesť do slepej uličky… V bežnom živote je ale veľmi užitočná.

PRÍKLAD
1. Ľudia tvoria stretká, ale nevytvárajú spoločenstvá, ktoré by usilovali o spoločný život, len sa
stretnú, „odbavia si“, čo treba – a idú každý svojou cestou. PREČO?
2. Nijako po tom netúžia, nevadí im, že to nerobia. PREČO?
3. Nevedia, že niečo také vôbec môže existovať a nevedie, že je to pre kresťanský život zásadne
potrebné. PREČO?
4. V skutočnosti ich kresťanstvo nie je založené na poznaní Písma a učenia Cirkvi, ale skôr na
systéme „všetci to tak robia“ a „jedna babka povedala“ a podobne. Inými slovami, je to skôr
povera, než viera. PREČO?
5. Nemajú potrebné vedomosti. PREČO?
6. Kázne sú nesystematické, príležitostné a nejdú do hĺbky. Katechézy nejestvujú. Nemáme
spoločenstvo, v ktorom by mohli skúsenostne prijať to, čo by možno z teoretickej katechézy
prijať nedokázali. Nemáme vlastne žiadne mechanizmy seriózneho vyučovania vo farnosti.
PREČO?
7. Pretože väčšina vyznáva cukríkové kresťanstvo a veriaci sú spokojní s tým, že „niečo praktizujú“
a kňazi zase s tým, že „ľudia chodia do kostola“ a „farnosť je aktívna“. Nejestvuje žiaden pocit
potreby učiť a byť vyučovaný a to zo žiadnej strany, od ľudí ani od kňazov.
8. Problémom je teda CUKRÍKOVÉ KRESŤANSTVO vo farnosti na všetkých jej úrovniach. Tu
by sme sa po ďalšom PREČO? mohli rovno vrátiť na bod 4 a celé by sa to ako cyklus opakovalo.
Musíme teda vybrať jeden z uvedených bodov, v ktorom by bolo najvhodnejšie tento cyklus
preťať: Spochybniť nejako cukríkové kresťanstvo? Prebudiť túžbu po poznaní a učení sa – bez
ktorej by na katechézy aj tak nikto neprišiel? U koho? U ľudí? Alebo u kňazov? Ako?

Pýtanie sa „Prečo?“ ale môže viesť aj k vetveniu a k viacerým možným „koreňom“
problému:

ÚLOHA:
 Použi túto metódu na zistenie koreňa tých najzávažnejších príčin, ktoré si v
predchádzajúcej lekcii vybral s pomocou Paretovho pravidla.
 Pátraj, či jednotlivé príčiny náhodou nemajú spoločný koreň problému, či sa to
všetko nejako nezbieha v jedinom bode, v jedinej prapríčine všetkých príčin i
samého problému.

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

RIEŠŤ PROBLÉMY A PLÁNOVAŤ
Brainstorming
Po prvý raz sa táto metóda realizovala v USA v roku 1938 a prítomní účastníci ju nazvali
brainstorming, čo v preklade znamená búrka, vytriasanie mozgov (brain – mozog, storm búrka). Tvorca tejto metódy Alex F .Osborn (1962) vychádzal z týchto premís: ľudia mnohé
myšlienky, nápady ani nepovedia, lebo sa boja, že sú to nápady neuskutočniteľné, bláznivé, zlé,
smiešne, nie sú v súlade s tým, čo je napísané v učebniciach, čo tvrdia autority, čo je konvenčné.
Nechcú sa zosmiešniť, alebo sa ukázať ako hlúpi či nepraktickí. Toto však tvorivosti neprospieva,
a preto je potrebné prekonať sociálne a psychické bariéry, ktoré blokujú vznik nových,
netradičných, originálnych nápadov. Prvou zásadou brainstormingu je oddelenie tvorby,
produkcie nápadov od ich hodnotenia. Ďalšou zásadou je, že kvantita vyvoláva kvalitu - čím je
nápadov viacej, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa medzi nimi objaví originálny nápad.
Najlepšie nápady sa objavujú spravidla až ku koncu prezencie nápadov, keď už všetky konvenčné
nápady sú včerpané. Tretia zásada brainstonningu vychádza zo synergického efektu, teda z toho,
že ak ľudia pracujú spoločne, navzájom sa inšpirujú, pomáhajú si atd. vyprodukujú viac
nápadov, ako keď pracujú individuálne a výsledky ich práce sa spočítajú. Platnosť týchto zásad
Osborn a ďalší výskumníci empiricky verifikovali. Ukázalo sa napríklad, že oddelenie tvorby
nápadov od ich produkcie umožnilo vytvorenie až o 90% viac originálnych nápadov ako pri
tradičnom spôsobe. keď po vyslovení nápadu nasleduje jeho posúdenie, hodnotenie. Sústredenie
sa na kvantitu nápadov prinieslo o 78% viac originálnych nápadov a synergický efekt - práca v
skupine o 70% viac originálnych nápadov ako pri individuálnej práci členov skupiny a
následnom súčte ich. nápadov.( Osborn. 1963) (Ondrejman, www.referaty.atlas.sk)

Brainstorming je teda metóda hľadania riešení problémov, ktorých príčiny sme už
spoznali, resp. hľadanie čo najlepšieho riešenia akejkoľvek úlohy, ktorá pred nami stojí.
V jadre tejto techniky stojí vzájomné inšpirovanie a ovplyvňovanie sa účastníkov
brainstormingu, ako aj ich „odviazanie sa“, kedy navrhujú aj veci na prvý pohľad
bláznivé, s ktorými by za iných podmienok von nevyšli.

AKO TO FUNGUJE?
Pre techniku brainstormingu v praxi jestvujú nasledovné pravidlá:
1. Pravidlo zákazu kritiky. V priebehu tvorby nápadov je zakázaná akákoľvek kritika nápadov.
Treba úplne vylúčiť aj kritizovanie v zastretej, alebo neverbálnej podobe (úškľabok, mávnutie
ruky a pod.) aj za cenu vylúčenia nenapraviteľne kritizujúceho člena z brainstormingového
zasadnutia.
2. Pravidlo uvoľnenia fantázie. Každý účastník sa má usilovať čo najviac uvoľniť svoju
fantáziu a predstavivosť, riadiť sa zásadou, že najneobvyklejšie a zdanlivo najabsurdnejšie
návrhy môžu byť tie najlepšie, alebo môžu k nim viesť. Čím je nápad divokejší a búrlivejší, tým

lepšie, pretože krotenie myšlienok je oveľa drahšie ako ich invencia. (Príkladom takého
divokého nápadu je zastaviť vodu vodou - zabrániť povodni utvorením hrádze z vriec
naplnených vodou).
3. Pravidlo čo najväčšieho počtu nápadov. Každý účastník sa musí usilovať vyprodukovať čo
najviac nápadov. V prípade ustrnutia iniciatívy účastníkov musí zasiahnuť a oživiť diskusiu
svojimi návrhmi, alebo vytýčením zatiaľ nepoužitých možností vedúci brainstormingového
zasadnutia.
4. Pravidlo vzájomnej inšpirácie. Pre úspešný priebeh brainstormingu je dôležitá kombinácia a
vzájomné spájanie. Zdokonaľovanie nápadov, rozvíjanie myšlienok ostatných, inšpirovanie sa
ich nápadmi a pod.
5. Pravidlo úplnej rovnosti účastníkov. Počas brainstormingového zasadnutia neplatia vzťahy
nadradenosti a podriadenosti. Všetci účastníci sú si rovní a podľa toho by sa mali aj správať.
Platí iba podriadenosť vedúcemu zasadnutia.
(Ondrejman, www.referaty.atlas.sk)

V praxi také brainstormingové sedenie prebieha nejako takto:
1. Oboznámenie účastníkov s cieľom zasadnutia, problémom a s pravidlami brainstormingu.
V tejto etape sa môže realizovať aj krátka beseda o probléme, alebo krátka „mozgová
rozcvička“- netradičné riešenie nejakého miniproblému, napr. ako všelijako by sa dal využiť
otvárač na pivové fľaše.
2. Tvorba, produkcia nápadov, riešení. Tejto etape sa zvykne hovoriť aj vlastný
brainstorming. Tu je obzvlášť dôležité:








Dodržať všetky vyššie uvedené pravidlá brainstormingu.
Nápady sa odporúča písať na tabuľu alebo na veľký papier, aby všetci účastníci malí
neustále pred očami všetky doterajšie nápady. Je možné využiť prvky mapy mysle (porov.
ďalej).
Nesmie sa však uvádzať, kto návrh povedal, pretože nejde o ľudí, osoby, ale o nápady,
riešenia.
Účastníci sa hlásia a pri jednom vystúpení môže účastník povedať iba jeden nápad.
Ak je tím zohratejší, môže sa to robiť aj menej formálne, dôležité je, aby zapisovateľ
stačil zapisovať a navzájom sa účastníci neprekrikovali.
Optimálny čas tejto etapy sú dve až tri štvrťhodiny s malými prestávkami po každej
štvrťhodine.

3. Prestávka. Podľa charakteru riešeného problému môže trvať niekoľko minút. hodín, ale aj
dní. V jej priebehu sa „odosobnia“ návrhy a môžu nastať aj významné zmeny v motivácii
účastníkov brainstormingu.
4. Vyhodnocovanie návrhov, riešení. Určia sa kritériá na hodnotenie návrhov. Týchto kritérií
by nemalo byť viac ako 5-6, lebo ináč sa stanú neprehľadnými, zaradenie návrhov do istých
skupín obdobných návrhov, výber najlepších návrhov na ich ďalšie rozpracovanie, výber
najdivokejších návrhov na úvahy ako ich možno využiť, zhodnotenie vybraných návrhov. Je
dôležité sústrediť sa na to, ako sa nápady dajú uskutočniť a nie na hľadanie dôvodov, prečo sa to

nedá. V tejto etape zohráva kľúčovú úlohu hodnotiace myslenie. dokazovanie, práca s kritériami
a ich dôsledkami a pod. (porov. Ondrejman, www.referaty.atlas.sk)

VARIANTY BRAINSTORMINGU
Brainstorming sa dá upraviť do rôznych variant, napríklad:






Písaný brainstorming (brainwriting), ktorého podstata spočíva v tom, že hárok papiera putuje
od jedného účastníka zasadnutia k druhému a každý účastník doňho postupne vpíše svoj návrh.
Ping-pongový brainstorming je určený iba pre dvoch účastníkov. Jeden účastník povie návrh,
na ktorý reaguje druhý účastník svojim návrhom, potom opäť prvý atď.
Hobo metóda. Niektorým účastníkom brainstormingu vadí, že si nemôžu problém pokojne
premyslieť, alebo naštudovať ho z literatúry. Preto po oboznámení sa s problémom
brainstormingu, nasleduje etapa samoštúdia a až potom nasledujú ďalšie etapy: tvorba návrhov,
atď.
Gordonova metóda. Ide v podstate o variant brainstormingu, cieľom ktorého je vytvoriť iba
jedno, ale zato nové, originálne riešenie problému. Aby sa to dosiahlo, na začiatku zasadnutia
nikto, okrem vedúceho, presne nevie, aký problém sa má riešiť. Účastníci riešia problém
zoširoka, zo všetkých aspektov, ktoré vedúci postupne zužuje, až sa nakoniec nájde jediné
riešenie problému. (porov. ruksak.sk)

ÚLOHA:
 Ak treba, nájdi na internete ďalšie zdroje k téme brainstormingu.
 Spolu s tútorom sa uisti, že tejto technike rozumieš a vedel by si ju použiť.
 Nauč sa naspamäť základné zásady brainstormingu!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

Mapa mysle ako nástroj organizovania myšlienok
Alebo aj „myšlienková mapa“, „mentálna mapa“, „mind mapping“.
„Mapa mysle (niekedy tiež nazývaná mentálna mapa) je grafické usporiadanie kľúčových slov,
doplnené obrázkami znázorňujúcimi vzájomné vzťahy a súvislosti. S vynálezom máp mysle prišiel
v 60. rokoch 20. storočia Tony Buzan. Odvtedy sú jej zástancami prezentované ako „najlepšia
pomôcka na premýšľanie“. Mapy mysle sú graficky spracovanou napodobeninou procesov,
prebiehajúcich v mozgu a sú navrhnuté tak, aby mozog využíval maximum svojich schopností.“
(wikipedia)

AKO TO FUNGUJE?
 Do stredu napíšeme (nakreslíme) kľúčový objekt, kľúčovú myšlienku.
 Potom okolo neho rozpíšeme hlavnými motívmi/myšlienkami, ktoré s ústrednou
myšlienkou priamo súvisia.
 Potom rovnako rozpíšeme veci, ktoré s týmito motívmi/myšlienkami súvisia.
 A takto môžeme pokračovať ďalej a ďalej, na stále hlbšie úrovne,
 pričom môžeme medzi sebou prepájať myšlienky/motívy, ktoré vzájomne súvisia.
Výsledok môže vyzerať aj takto nejako:

alebo takto:

Alebo keby sme si Ishikawov diagram z minulej lekcie prekreslili do podoby mapy
mysle, vyzeral by nejako takto:

MAPA MYSLE A BRAINSTORMING
Predstavme si, že by sme sa v príklade s problémom nechodenia skautov na skautské
akcie dopracovali predchádzajúcimi metódami dopracovali k týmto zásadným
problémom: radcovia sú nevzdelaní, radcovia sú znechutení, oddieloví vodcovia sú
leniví. Potrebujeme tieto problémy vyriešiť.
Na začiatku brainstormingu si do stredu napíšeme náš CIEĽ a okolo neho tri želané
riešenia nášho problému:

Potom jednotlivé nápady zakresľujeme tak, aby zodpovedali niektorej z kategórií,
prípadne naznačujeme spojenia medzi jednotlivými nápadmi:

ÚLOHA:
 Ak treba, nájdi si ďalšie zdroje k technike mapovania mysle.
 Spolu s tútorom sa ubezpeč, že si porozumel jej princípom aj výhodám.
 S jej pomocou rozkresli príčiny problému, ktorý si riešil v úlohách z
predchádzajúcich lekcií (Ishikawov diagram, 5Prečo?, Paretovo pravidlo)
 Ak sa to dá, usporiadaj brainstorming (v najhoršom len vo dvojici so svojim
tútorom) a s jeho pomocou hľadaj riešenia týchto príčin a využiť pritom práve
techniku mapovania mysle na záznam jednotlivých nápadov. Ak by to bolo
výhodnejšie, môžeš rovnakým spôsobom riešiť aj iný problém – obzvlášť ak by si
tak mal príležitosť usporiadať skutočný brainstorming s väčším počtom
účastníkov!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

Po brainstormingu Ti ostane veľké množstvo najrôznejších nápadov a myšlienok. Je čas
ich učesať a upratať! Existujú na to dve metódy – podľa toho, čo práve potrebuješ získať.

Diagram afinity (zhlukový diagram) – zovšeobecnenie
Nie je nutné použiť túto techniku. Ak je ale nápadov naozaj veľa a je zjavné, že mnohé
z nich stoja na veľmi podobných princípoch, je dobré ich roztriediť do skupín podľa
spoločného princípu, alebo spoločného prístupu k riešeniu problematiky.

AKO TO FUNGUJE
 Ak rátate už vopred, že budete túto techniku používať, pri brainstormingu napíšte
každý nápad na jeden samostatný lístoček. Ten potom môžete lepiť na tabuľu /
stenu úplne rovnako, ako pri mape mysle, len namiesto písania lepíme lístočky a
(na tabuli) kreslíme čiary.
 Po skončení BRAINSTORMINGU lístočky zamiešajte a potom rozložte na veľký
stôl
 Začnite spoločne z kartičiek vytvárať skupinky podľa nasledovných pravidiel:
o Vezmite dve kartičky, ktoré "majú niečo spoločné", "akosi patria k sebe" a
dajte ich dohromady. Je lepšie postupovať cestou "niečo spoločné", než sa
snažiť vopred vytvoriť nejaké kategórie (napr. "Riešenie cez materiál",
"Riešenie cez program", "Riešenie cez ľudí"). Diagram afinity je sám o sebe
proces tvorivý, nie mechanický.
o Nájdite ostatné kartičky, ktoré ešte "patria k nim" a pridajte ich do skupinky.
Zatiaľ skupinku nijako nepomenovávajte.
o Začnite budovať ďalšiu skupinku kartičiek
o Pokračujte, kým nie sú všetky kartičky s nápadmi roztriedené do skupín
(maximálny odporúčaný počet skupín je 10)
 Teraz skúste jednotlivé skupinky POMENOVAŤ. Na vrch (do záhlavia) každej
skupinky (môžu to byť papieriky zoradené v stĺpčeku, jeden stĺpček je jedna
skupinka) sa položí prázdny lístoček, na ktorý sa názov napíše. Názov pozostáva z
krátkeho, niekoľkoslovného popisu toho, čo tvorí spoločný princíp nápadov v
skupinke.
Určite pritom nezabudnite písať na kartičky jasne a čitateľne. Ak vyzerá byť jedna
skupinka príliš veľká, rozdeľte ju ešte na dve podskupinky. Počas triedenia bez rozpakov
s lístočkami narábajte, dávajte ich na kôpky, k sebe, presúvajte, preskupujte,... Určite sa
vyhnite tomu, aby ste mali v skupine viac ako 8 členov, ktorí na diagrame afinity
pracujú; produkovať lístočky, na ktorých bude napísané len jedno slovo, stelesňujúce
nápad; začať triediť lístočky skôr, než je celá skupina na to pripravená.
Výsledkom je, že namiesto päťdesiatich jednotlivých nápadov, ako sú lezenie po
skalách, opekačka na dvore, návšteva múzea,… máte niekoľko všeobecných riešení,
napríklad: objavovanie, záhady, dobrodružstvo (lístočky v skupine sú: Miestopis záhad,
Výpravy za objavovaním, Poklad s GPS, Dobrodružstvo kombinované s prvkami DrD);
atraktívne, nezvyčajné činnosti (Výprava do Álp, Paraglajding, Horolezectvo,
Westernová jazda); podpora od inej atraktívnej organizácie (Turistický klub, Hasiči, Iný
zbor).

OKREM TOHO…
… môžeš, ako si si už domyslel, použiť túto metódu aj na triedenie príčin problémov, ak
sa Ti ich z „rybej kostry“ vysype veľké množstvo!

P.S.:
Volá sa „diagram“ preto, lebo výsledok, graficky pekne upravený, vyzerá naozaj ako
diagram:

Hľadania najlepšieho riešenia
Je to technika, s pomocou ktorej vyberieme – zase v duchu Paretovho pravidla – to
jedno-dve najlepšie riešenia, ktoré tvoria oných 20%, ktoré vyriešia 80% našich
problémov.

AKO TO FUNGUJE?
 Berieme riešenia jedno po druhom.
 Ku každému hľadáme čo najviac pozitív (plusov) a čo najviac negatív (mínusov)
napríklad:

 Ak nám to pomôže, môžeme každú z položiek očíslovať v rozmedzí povedzme od
1 do 5, kde 1 = takmer bezvýznamné, s minimálnym dopadom; a 5 = mimoriadne
dôležité, s veľmi silným dopadom.
 Nakoniec vyberieme tie riešenia, ktoré majú najlepší pomer pozitív a negatív. Ak
sme každú položku číslovali, tak len spočítame body na jednej aj druhej strane a
výsledný pomer takto získaných čísiel by mal celkom jasne odrážať tento pomer
pozitív a negatív.
Takže v našom príklade by to napríklad mohlo byť:
Na ODDIELOVEJ úrovni vytvoríme dobrodružný program, spájajúci prvky DRD a
reálneho dobrodružstva a zapojíme doň všetky družiny - podobne, ako to robil
napríklad Foglar. Skúsime do tohto dobrodružstva zapojiť aj kone a spoluprácu s
rančom a westernovým klubom zo Spišského Podhradia. Osloviť nejaký okolitý
zbor, ktorý by do toho mohol ísť s nami.

ÚLOHA:
 Vráť sa k výsledkom tvojho brainstormingu z predchádzajúcich úloh!
 Ak treba, použi diagram afinity na utriedenie a zredukovanie počtu možných
riešení.
 Nakoniec využi dnešnú techniku kladov a záporov na výber najlepšieho riešenia!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

SWOT analýza
Keď už vieme, čo chceme robiť, musíme si ujasniť, aké sú naše možnosti. Na to nám
skvelo poslúži SWOT analýza.

AKO TO FUNGUJE
SWOT analýza je nástroj strategického plánovania používaný na hodnotenie silných a
slabých stránok, príležitostí a hrozieb, ktoré spočívajú v danom projekte. Je pomenovaná
podľa začiatočných písmen slov:





S ako Strenghts, čiže naše silné stránky;
W ako Weaknesses, čiže naše slabé stránky;
O ako Opportunities, čiže príležitosti, ktoré nám ponúka naše okolie;
T ako Threats, čiže to, čím naše okolie ohrozuje náš projekt;

Dôležité je rozlíšiť od seba:
 S a W sa týkajú vecí, ktoré sú v našej moci, môžeme s nimi priamo narábať, sú
naše – vedomosti, majetok, schopnosti, ale aj konexie, priestory, ktoré môžeme
využívať, čokoľvek, čo máme plne k dispozícii a môžeme s tým rátať, alebo ktoré
naopak nejakým spôsobom nám samotným chýbajú, alebo ich máme a prekážajú
nám.
 O a T sa týkajú vecí mimo nás, mimo našej kontroly – zhruba niečo podobné,
ako je počasie (ktoré sem skutočne tiež môže patriť). Nemôžeme ich meniť, ani
ovplyvniť, môžeme ich len skúsiť alebo využiť (ak nám hrajú do kariet), alebo sa
pred nimi skúsiť chrániť (ak stoja proti nám).

Do každej z oblastí sa snažíme napísať čo najviac položiek, aby tak naša analýza bola
čo najúplnejšia a vedeli sme, na čom sme.

PRÍKLAD
V prípade nášho fiktívneho zboru, riešiaceho neúčasť členov na družinovkách, by SWOT
analýza ich riešenia vyzerala možno takto:

Dobre si všimnite rozdelenie kategórií na „mám v moci“, resp. „chýba, ale mne“ – a na
„úplne mimo mňa, ale hrá mi do kariet“, resp. „úplne mimo mňa a prekáža to môjmu
zámeru“!

ÚLOHA:
Vráť sa k Tvojmu problému, ktorý tu v rámci týchto úloh riešiš. Už by si mal mať
ujasnené jeho riešenie. Urob s pod dohľadom Tvojho tútora SWOT analýzu tohto
zámeru. Potom na základe zistených vecí skús navrhnúť najlepšie možné riešenie, ako
danú vec urobiť!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

Matica TOWS
AKO FUNGUJE
Slúži na vytváranie stratégií pre uskutočnenie nášho zámeru. Podkladom pre ňu je
analýza SWOT. Na jej základe potom definuje štyri stratégie:
 HLAVNÁ STRATÉGIA (SO): ako skĺbiť dohromady a čo najviac využiť
kombináciu našich silných stránok (S) a príležitostí okolia (O)? Táto stratégia
potom tvorí ťažisko nášho uskutočňovania daného plánu.
 OSLABENIE HROZIEB (ST): Ako môžem využiť svoje silné stránky (S) na
oslabenie, predídenie, vyhnutie sa hrozbám okolia (T)? Je to prvá pomocná
stratégia, ktorej úlohou je znížiť riziká, ktoré vyplývajú z hrozieb okolia.
 POSILNENIE SLABÍN (WO): Ako môžem využiť príležitosti okolia (O) na to,
aby som s ich pomocou odstránil, alebo zmenšil svoje slabé stránky (W)? Je to
druhá pomocná stratégia, ktorej úlohou je znížiť riziká, ktoré vyplývajú z mojich
vlastných slabostí a nedostatkov.
 „PLÁN B“ (WT): Ak sa náhodou „stretnú“ moje slabé stránky a hrozby okolia a
bude hroziť skutočná katastrofa – čo urobím? Mám pripravený záložný plán, ako v
takomto prípade reagovať?

PRÍKLAD
Ak využijeme príklad s našim fiktívnym zborom (porov. časť venovanú SWOT analýze),
tak by matica TOWS mohla vyzerať takto:

ÚLOHA:
Vyber vhodný problém, napríklad z prostredia Tvojej družiny, alebo oddielu. Urob
SWOT analýzu jeho riešenia a na základe toho potom maticu TOWS pre stratégie, ktoré
by bolo pri riešení problému vhodné použiť.

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

Realizácia
POSTUPNOSŤ KROKOV
Hlavnú stratégiu SO rozpracujeme do sledu postupných, už veľmi konkrétnych krokov,
napríklad:
1.
2.
3.
4.
5.

osloviť ranč a dohodnúť sa s nimi;
nájsť vhodnú tému na hru (symbolický rámec)
pripraviť prípravné etapy – aspoň 3 mesiace – na družinovky
pripraviť oddielovku, kde sa program odštartuje
pripraviť záverečný program na ranči … atď.

ZADEFINOVAŤ VŠETKO POTREBNÉ
Znova využijeme Ishikawov diagram. Jeho vopred stanovené kategórie zabezpečia, že
nezabudneme na nič, čo bude potrebné pri realizácii nášho cieľa – a spoločne tak
spravíme zoznam všetkých potrebných vecí, ktoré musíme zohnať, zariadiť a zabezpečiť,
aby náš plán mohol vyjsť. Takže tentokrát do jednotlivých „kostí“ nezapisujeme
problémy, ale naopak požiadavky: na ľudí, na materiál, na účastníkov, na rozpočet, na
riadenie,…

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Priradiť jednotlivým bodom termín, dokedy musia byť splnené, napríklad:
1.
2.
3.
4.
5.

osloviť ranč a dohodnúť sa s nimi – do konca novembra;
nájsť vhodnú tému na hru (symbolický rámec) – do konca novembra;
pripraviť prípravné etapy – aspoň 3 mesiace – na družinovky – do konca decembra;
pripraviť oddielovku, kde sa program odštartuje – do konca decembra;
pripraviť záverečný program na ranči … atď. – do konca februára;

URČIŤ ZODPOVEDNÉ OSOBY
Je treba podeliť úlohy a určiť, ako kto bude na čom pracovať a za čo bude zodpovedať,
aby sa nestalo, že sa budú všetci na všetkých spoliehať a nakoniec nebude toho, kto by
veci urobil. napríklad:
1.
2.
3.
4.
5.

osloviť ranč a dohodnúť sa s nimi – do konca novembra – Homér;
nájsť vhodnú tému na hru (symbolický rámec) – do konca novembra – Pišta;
pripraviť prípravné etapy –– na družinovky – do konca decembra – Pádlo;
pripraviť oddielovku, kde sa program odštartuje – do konca decembra – Uzol;
pripraviť záverečný program na ranči … atď. – do konca februára – Fineta;

URČIŤ SPÔSOB KONTROLY
Je potrebné priebežne kontrolovať, ako napredujeme, napríklad: raz za dva týždne každý
zodpovedný na oddielovej rade predloží správu o tom, čo už urobil, ako napreduje, aké
problémy sa vyskytli, s čím potrebuje pomôcť a podobne. je to vlastne uplatňovanie tebe
už známej metódy TEFCAS v prostredí tímovej práce.

URČIŤ VÝSTUPNÝ ŠTANDARD
Znamená to stanoviť jasné a konkrétne ciele, podľa ktorých nakoniec určíme, nakoľko
bolo naše podujatie úspešné. napríklad:




Účasť aspoň 30 skautov a skautiek na samotnej akcii;
nárast účasti na skautských akciách všeobecne aspoň o 20%;
navýšenie počtu nových prihlásených oproti minulému roku;

Na konci akcie tak budeme môcť jasne zhodnotiť, či sme uspeli, alebo nie. A kruh sa
uzatvára: znova vyhodnotenie, identifikovanie problémov, alebo v lepšom prípade
úspechov a nových príležitostí… atď.

KOMUNIKOVAŤ A SPOLUPRACOVAŤ
Úmenie výhry pre každého
SÚ VZŤAHY DÔLEŽITÉ?
Sú.
 SÚ DÔLEŽITÉ PRE NAŠE CIELE: Dnes žijeme v ére tímov. Máme tu športové
tímy, vedecké tímy, firemné tímy,… jednoducho preto, že akékoľvek ciele sa
omnoho ľahšie a rýchlejšie dosahujú v tíme, než jednotlivcom. Aj preto najviac
žiadaná kľúčová kompetencia v súčasnej spoločnosti je s veľkým náskokom
„Komunikácia a spolupráca“ (porov. Horst Belz a Marco Siegrist)
 SÚ DÔLEŽITÉ PRE NÁŠ ŽIVOT: Čo myslíš, prečo vo väzeniach ľudí trestajú
samotkou? Pretože vzťahy, naozaj dobré, hlboké vzťahy, sú pre náš život podstatne
dôležité, bez nich život nie je a ani nemôže byť úspešný!
Psychiater Robert Waldinger je riaditeľom Harvard Study of Adult Development, jednej
z najdlhších štúdií života dospelých ľudí, aká sa kedy uskutočnila. Od roku 1938 celých
75 rokov sledovali životy dohromady 724 rôznych ľudí. Na základe tohto výnimočného
výskumu dospeli k zaujímavému záveru: Pre šťastný život sú najdôležitejšie úzke
medziľudské vzťahy, pričom dôležitejšia, než ich počet, je ich hĺbka a kvalita. Zďaleka
najlepšie výsledky čo sa týka šťastia i zdravia zaznamenali u tých ľudí, ktorí žili v úzkych
a kvalitných vzťahoch v manželstve, s priateľmi a miestnym spoločenstvom.

ŠTYRI STRATÉGIE
Stephen Covey hovorí o štyroch možnostiach, ako môže vyzerať vzťah medzi ľuďmi –
a môžeme povedať, že všetky tieto štyri možnosti odrážajú našu odvahu stáť si za
svojim na jednej strane – a rešpektovať ostatných na druhej strane.
Môžeme si to znázorniť takto:

VÝHRA – PREHRA: STRATÉGIA TYRANOV
Ak vo vzťahu hráme podľa tejto stratégie, znamená to, že uprednostňujeme seba
a svoje záujmy na úkor ostatných.
Napríklad: Pripravujete oddielovú vianočnú párty. Družina chlapcov chce usporiadať maratón
filmov o prežití s Bearom Gryllsom a spústou pizze, družina dievčat chce zase tancovačku
s bublinkami, kofolou a koláčikmi v štýle retro. Obe družiny sa hádajú a bez ohľadu na to, ktorá
družina si presadí svoje a vyhrá (jedno, či hádkou, demokratickým hlasovaním, alebo
intervenciou u zborového vodcu), tá druhá bude porazená a možno ani vôbec na žiadnu párty
nakoniec nepríde a urobí si niekde inde svoj vlastný truc-program… V pozadí tohto konfliktu
bude možno pocit krivdy a vlastnej menejcennosti („Vždy musí byť po ich!“), alebo povyšovanie
seba tak, že pohŕdame tými druhými („No zrovna! Grylls! Taká blbosť môže napadnúť iba
chalanov!“) a pod.

PREHRA – VÝHRA: STRATÉGIA SLUHOV
Pri tejto stratégii je to presne opačne: máme veľmi malé sebavedomie a sebaúctu, ale
súčasne zbožňujeme a obdivujeme niekoho iného, v kom sa vidíme („Ja som nanič. Aj
tak sám nič nedokážem. Nič neznamenám. Jediné, čo môžem urobiť, je stať sa členom
bandy VEĽKÉHO IDOLA, machra a šéfa, byť jeho poskokom, slúžiť jeho cieľom
a zámerom – a dúfať, že niečo z jeho „slávy“ trošku padne aj na mňa…“); alebo sa ho
bojíme a preto hneď ustupujeme a netrúfame si stáť za svojim, lebo aj tak prehráme (a
možno ešte dostaneme „nakladačku“ k tomu); alebo sme na ňom závislí;
A tak je „veľký ON“ víťazom – a my sme tí, ktorí prehrávame, ktorí nemáme žiadne
vlastné ciele ani ambície, len slúžime záujmom iných.

Napríklad: Pripravujete oddielovú vianočnú párty. Družina chlapcov chce usporiadať maratón
filmov o prežití s Bearom Gryllsom a spústou pizze, družina dievčat chce zase tancovačku
s bublinkami, kofolou a koláčikmi v štýle retro. Ale družina dievčat, keď sa dozvie
o chlapčenskom programe, si povie: „A bez chalanov to aj tak nikdy nedokážeme zorganizovať.
My sme také nemehlá, nevieme sa ani vôbec dať dokopy. A chalani si to určite presadia na
zborovej rade. Tak kašlime na celú tancovačku, budeme sedieť v klubovni s chalanmi ako také
ťapy, chrúmať pukance a čumieť na toho nudného Grila, či ako sa to volá, ako tam hlce nechutné
červy a húsenice… ale aspoň dačo bude, my by sme tú našu zábavu aj tak sami nedokázali
zorganizovať, keď sme také nemožné…“

PREHRA – PREHRA: POMSTA PORAZENÝCH
Je to alebo o pomste, alebo o tak veľkej nešikovnosti a neschopnosti, že nakoniec všetci
prehrajú. Nastáva vtedy, ak máme malé sebavedomie a malú sebaúctu – ale súčasne
nemáme žiadnu úctu, ani ohľad na druhého, neznášame ho, možno ho dokonca
obviňujeme z nášho vlastného neúspechu: Ja síce prehrám, ale keď neuspejem ja, tak ani
on! Ja mu to ešte osladím!
Príklad 1: Pripravujete oddielovú vianočnú párty. Družina chlapcov chce usporiadať maratón
filmov o prežití s Bearom Gryllsom a spústou pizze, družina dievčat chce zase tancovačku
s bublinkami, kofolou a koláčikmi v štýle retro. Vznikne konflikt, v ktorom si dievčatá nakoniec
cez zborového vodcu presadia svoje. Chalani sa naštvú a vyhlásia, že oni na podobný trápny
babský podnik nepôjdu a basta. Dievčatá sa naštvú a povedia, že oni nič robiť nebudú a kašlú na
všetko. Chalani sa potešia a povedia: „Tak ak vy nič nerobíme, my si donesieme projektor
a video a…“ – ale dievčatá si povedia: „Ak nebude tancovačka, nebude ani pozeračka!“
Nakoniec pred Vianocami všetci sedia doma, nadávajú jeden na druhého a oddiel je na pokraji
rozdelenia sa…
Príklad 2: Pripravujete oddielovú vianočnú párty. Družina chlapcov chce usporiadať maratón
filmov o prežití s Bearom Gryllsom a spústou pizze, družina dievčat chce zase tancovačku
s bublinkami, kofolou a koláčikmi v štýle retro. Keď sa chalani dozvedia o dievčenskom
programe, kapitulujú a povedia si: „Tak dobre, žiaden Grylls nebude, pôjdeme na hospačku
s dievčatami…“ a zatvária sa tak kyslo, že dievčatá okamžite povedia: „Ale nie, nie, my sme
o tom uvažovali len tak, v skutočnosti to vôbec nemusí byť, môžeme pokojne pozerať s vami
telku…“ – ale tiež to hovoria tak akosi umelo. A chalani preto odpovedia: „Ale nie, nie, to by aj
tak nebol dobrý nápad, to si môžeme pozrieť aj inokedy…“ – a nakoniec, aby sa nikto necítil
ukrivdený, sa dohodnú, že zorganizujú niečo úplne tretie, napríklad urobia večer skautských
súťaží am kvízov a tvorivé dielne z ručných prác, áno, to bude úplne super – ale v skutočnosti to
nikoho nebude nijak strašne baviť a nakoniec to skončí viac ako „povinnosť“, než ako zábava…

VÝHRA – VÝHRA: POSTOJ ZRELÝCH OSOBNOSTÍ
Je výsledkom vzťahu, v ktorom: Máme vysokú sebadôveru a sebaúctu, máme svoje
ciele a preto neplánujeme prehrať, ale súčasne máme vysokú úctu a ohľaduplnosť aj
k druhým ľuďom a nechceme preto ani to, aby oni prehrali.

Práve úcta voči sebe samému je kľúčom k tomu, aby sme vedeli aj k iným ľuďom
pristupovať s úctou a rešpektom ako s seberovným. V podstate LEN TENTO DRUH
VZŤAHU je dôkazom toho, že takúto úctu k sebe a dôveru v svoje schopnosti a kvality
skutočne aj máme a že sami seba vnímame ako ľudí „stredu“, ak by sme použili Cardove
slová! „Naučiť sa vážiť si každého človeka a naučiť sa zdravo si vážiť samého seba sú
len dve strany jednej mince“ (Jack Canfield, motivačný rečník a Frank Siccone, odborník
na leadership).
Výsledkom je, že spoločne a s veľkou úprimnosťou a otvorenosťou hľadáme
riešenie, kde by sme všetci boli víťazmi. Nesnažíme sa presadiť svoje na úkor druhých,
lebo vtedy by sme síce my vyhrali, ale oni prehrali, ani sa nesnažíme o kompromis,
pretože tam by sme viac, alebo menej prehrali všetci a nikto z nás by nebol úplne
spokojní, ale usilovne, vytrvalo a trpezlivo hľadáme konsenzus – teda také riešenie, ktoré
úplne a vo všetkom uspokojí všetkých a všetci tak budú víťazmi.
Napríklad: Pripravujete oddielovú vianočnú párty. Družina chlapcov chce usporiadať maratón
filmov o prežití s Bearom Gryllsom a spústou pizze, družina dievčat chce zase tancovačku
s bublinkami, kofolou a koláčikmi v štýle retro. Spoločne si preto sadnete a budete hľadať
riešenie, ktoré bude najlepšie pre všetkých. Nakoniec sa zhodnete, že urobíte večierok spoločne
v dvoch miestnostiach, kde v zborovej miestnosti urobíte „videoklub“ a budú tam bežať celú noc
dookola Gryllsove filmy a hneď vedľa v klubovni spravíte tancovačku a každý sa bude môcť
celý večer pohybovať a byť chvíľu tu, chvíľu tam a vyberať si, čo sa mu páči. Okrem toho sa
dohodnete, že spoločne pripravíte jedivo a pitivo a spolu vyzdobíte obe miestnosti a možno ešte
dohodnete aj nejaké úplne spoločné časti… A všetci sú spokojní, pretože chlapcov poteší občas
si odbehnúť a zatancovať si a byť s dievčatami a tešia sa na koláčiky, čo dievčatá napečú;
dievčatá sú zase radi, že tam budú chalani a že pomôžu aj s výzdobou a občas si niektoré
odbehnú pozrieť aj čosi z toho Gryllsa…

Postoj VÝHRA – VÝHRA je jediný postoj, na základe
ktorého vznikajú skutočné rovnocenné vzťahy, o ktoré
nám ide!
ČO S TÝM V PRAXI?
V PRAXI MÁME IBA DVE ROZUMNÉ VOĽBY
 Alebo sa dohodneme na vzťahu VÝHRA–VÝHRA,…
 … alebo nemá zmysel vytvárať vzťah, rozídeme sa a každý si pôjdeme svojou
cestou.
Hovoríme tu, samozrejme o vzťahoch, ako sú priateľstvo, alebo vzťah snúbencov,
ktorí uvažujú o manželstve, či partnerstvo vo firme a podobne.

Iste, v živote nevyhnutne budeme čeliť aj vzájomnej konkurencii – napríklad pri
prijímačkách na vysokú školu, pri konkurze do zamestnania, v konkurenčnom boji s ostatnými
firmami na trhu,… Nič z toho sa ale netýka vzťahov v tom zmysle slova, o ktorom tu
hovoríme.

Nemá preto zmysel napríklad vytvárať vzťah hlbšieho priateľstva s niekým, o kom
už vieme, že má s nami natoľko rozdielne postoje, ciele a názory, že sa nikdy
nezhodneme a že nakoniec bude musieť jeden z nás ustúpiť tomu druhému a ostať
tak nespokojný a porazený. Možno to znie vypočítavo, ale znova si uvedomme, že hlbší
vzťah priateľstva, partnerstva,… dokážeme reálne vytvoriť najviac tak s dvanástimi
ľuďmi. Nikdy nebudeme takýto vzťah prežívať so všetkými – naopak, možno väčšia
polovica ľudí takýto vzťah neprežíva dokonca s nikým! Nemá zmyslu investovať
množstvo času a energie na budovanie vzťahu, ktorý nakoniec skončí sklamaním
a horkosťou, pričom ten istý čas a energia nám budú chýbať vo vzťahu k iným ľuďom,
s ktorými by sme si inak skvelo rozumeli a vzájomne sa podporili k ešte lepšiemu
a úspešnejšiemu životu!
Ak teda čestní a sebavedomí ľudia zistia, že sa ich cesty a ciele spoločne nezhodujú
a nedajú sa zladiť tak, aby uspeli obaja, tak sa s úctou a rešpektom rozídu. Ostanú aj
naďalej priateľmi, budú sa aj naďalej rešpektovať, budú si v prípade potreby nepochybne
nápomocní – ale inak si každý pôjde svojou cestou za svojim vlastným cieľom bez toho,
aby si navzájom prekážali, či obmedzovali sa. Nakoniec, aj toto je prejav lásky a rešpektu
k druhému človekovi!

ALE AJ MIMO ÚZKYCH VZŤAHOV,…
… pri každom kontakte s inými ľuďmi, je postoj VÝHRA–VÝHRA tým najlepším
možným. Iste, sú chvíle, kedy sa konfrontácii asi nevyhneme, ale napriek tomu je vždy
najlepšie pri akomkoľvek vzťahu s inými ľuďmi, hoci aj ako zákazník u predavača,
pacient u lekára,… – hľadať taký spôsob konania a správania sa, v ktorom nakoniec
všetci vyhráme. Do veľkej miery práve o tomto je Aristotelova čnosť spravodlivosti.
Erich Fromm túto ideu pekne rozvíja slovom „slušnosť“, ktorá v jeho podaní nie je to, že
slušne pozdravíme a poďakujeme, ale niečo omnoho hlbšie:
„Byť slušným znamená nerobiť podvody a triky pri výmene tovaru a služieb alebo pri výmene
citov. „Dávam ti toľko, koľko ty dávaš mne“ platí práve tak pre hmotne veci ako aj v láske a je to
vládnuce etické pravidlo v kapitalistickej spoločnosti.“

Čiže aspoň toľko, koľko som ja prijal od iných, ktorí tak prispeli k môjmu „víťazstvu“
– a to môže byť skautský vodca, radca, oddiel, družina, rodičia, priatelia, škola, mesto
(obec), štát, národ, cirkev,… tak aspoň toľko by som im ja mal aj vrátiť a tým prispieť
zase k ich „víťazstvu“!

A ZASE JE TO O NÁVYKU…
… správať sa k iným ľuďom takýmto spôsobom – a tým ich „vyprovokovať“
k tomu, aby aj oni konali podobne! Ak budeme my pre druhých oporou, povzbudením
a inšpiráciou, napomôžeme tým, aby sa aj oni začali správať podobne. A presne toto je
spôsob, akým sa buduje opravdivý vzťah!
„Pri bráne istého mesta sedí starý muž a víta prichádzajúcich. Blíži sa istý cudzinec a pýta sa:
„Akí ľudia žijú v tomto meste, dobrí alebo zlí?“ „Takí, akí žili v meste z ktorého prichádzaš“,
odpovedá starec. „V mojom predchádzajúcom meste boli len samí dobrí ľudia. Boli láskaví, milí,
pomáhali si jeden druhému. Bola radosť tam žiť,“ odpovedá cudzinec. „Môžem ti teda naisto
zaručiť, že ľudia v tomto meste budú takí istí. Iba dobrí, milí a láskaví“, odpovedal starec. Vtom
sa približuje ďalší človek. „Akí ľudia žijú v tomto meste?“ pýta sa aj on starca. „Takí, akí žili v
meste, v ktorom si žil doteraz“, odpovedá starec. „No to vám teda ďakujem. Ľudia v mojom
predchádzajúcom meste boli hrozní. Na nevydržanie. Som rád, že som odtiaľ preč. Sama zloba,
neochota, nežičlivosť, závisť.“ „Myslím, že ľudia v tomto meste nebudú o nič lepší,“ hovorí
starec. Aj keď tento príbeh je veľmi zjednodušený, myšlienka, ktorú nám podáva je jasná. Svet a
ľudia okolo nás sú takí, akí sme my. Ak my v sebe nosíme pokoj, potom ho budeme nachádzať
všade, kde prídeme. Ak my sami nemáme pokoj vo svojom srdci, potom ho nenájdeme nikde
okolo seba.“ (Milan Bubák, SVD)

A rovnako to platí aj o úcte, o ochote rešpektovať druhého a o všetkom tom, bez čoho
dobrý a priateľský vzťah nemôže fungovať! Prvým krokom je teda navyknúť si
pozerať sa na ľudí týmto spôsobom! Alebo, slovami Ježiša Krista:
„Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“ (Mt 7,12 SSV)

– a namiesto toho slova „aj“ by sme si pokojne mohli dosadiť aj slovo „najprv“…

NA INŠPIRÁCIU A ZAMYSLENIE:
„Intimní vazby s lidskými bytostmi jsou jako osa, kolem níž se otáčí celý život člověka, a
to nejen v kojeneckém, batolecím nebo školním věku, nýbrž během celého období
dospívání a dále i v dospělosti a stáří. Z intimních vazeb čerpáme sílu a radost ze života
a zpětně poskytujeme sílu a radost druhým.“ (Psychiatr John Bowlby)
„Známá Aristotelova věta, že člověk je na základě přirozenosti bytost politická,
neznamená, že žije v sociálním svazku podobně jako mravenec a včela, nýbrž že je
bytostí, která může uskutečnit svou přirozenost pouze v takovém způsobu soužití, který je
charakteristický pro polis2. Teprve takové soužití je - alespoň pro většinu lidí - zdařilým
životem.“ (Robert Spaemann)

2

polis: „společenství dobrého života domácností a rodů, jehož cílem je v sobě dokonalý život“ (Aristoteles)

„Človek nie je stavaný na to, aby bol zameraný na seba. Prílišná sebarealizácia je slepá
ulička. K šťastiu sa ide naokolo, cez druhých.“ (Viktor Emil Frankl, psychológ,
zakladateľ logoterapie)
„Jedno z najhlbších tajomstiev života spočíva v tom, že len to, čo robíme pre druhých, má
naozaj cenu.“ (Lewis Carroll, autor knihy Alica v krajine zázrakov)

ÚLOHA:
 Uvažuj spolu s tútorom: ako môžete napomôcť tomu, aby fungovala stratégia
„výhra-výhra“ vo Vašej družine? V oddiele? Čo pre to konkrétne urobíte?
 Pouvažujte o tom, ako by to vyzeralo vo Vašom oddiele, družine, meste (obci),
farnosti, škole,… keby každý ctil zásadu slušnosti, hľadel na záujmy druhých
rovnako, ako na svoje a vracal „do systéme“ najmenej toľko, koľko z neho prijal
a sám pre seba využil! Aké by to bolo? Aké by bolo žiť v takomto „slušnom
svete“?
o Uvažujte, čo je potrebné zmeniť u Vás, aby Váš život bol v tomto
zmysle slušným, spravodlivým a teda čestným!
o Ako by „zásada slušnosti“ mohla vyzerať napríklad aj voči Tvojmu
telu? Dá sa to aplikovať aj na túto oblasť? Kde všade a ako by táto zásada
ešte mohla a mala fungovať?
 Pouvažujte, ako vniesť túto ideu do praxe!
 Začni s tým.
 O dva týždne spolu s tútorom zhodnoť výsledky!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

UMENIE POCHOPIŤ I BYŤ POCHOPENÝ
„Najprv sa snažte pochopiť,… až potom byť pochopení!“
(Stephen Covey)
Je veľmi ťažké dosiahnuť stav, v ktorom vyhrávame všetci – a v ktorom sme si navzájom
oporou a inšpiráciou k rastu – ak najprv nezistíme, o čo vlastne tomu druhému ide.
Hovorí sa, že Boh dal človeku dve uši, ale len jeden jazyk práve preto, aby viac počúval
a menej hovoril. Je v tom kus pravdy a schopnosť načúvať druhému človekovi,
porozumieť mu a pochopiť ho je druhá kľúčová vlastnosť pre tvorbu vzťahov.

KDE ROBÍME NAJČASTEJŠIE CHYBY?
Väčšinou druhých ľudí veľmi nepočúvame, pretože sme príliš zaujatí sebou:
 Druhí ľudia nás veľmi nezaujímajú a nemáme záujem im načúvať a zaoberať sa
ich problémami;…
 alebo na druhých ľudí pozeráme ako na nástroje vlastných cieľov, nezaujíma
nás, čo hovoria, naopak, sústreďujeme sa na to, ako ich presvedčiť o svojom;
 alebo na nich pozeráme ako na protivníkov a počúvame len natoľko, aby sme si
našli vhodný argument, ktorým si presadíme svoje.

AKO NEPOČÚVAME?
To sa potom prejavuje zhruba v týchto najčastejších chybách:










Ignorujeme druhého – namiesto počúvania uvažujeme nad tým, čo mu odpovieme, ako ho
zotrieme, akú úžasne vtipnú odpoveď mu dáme, ako MY zažiarime – a ON nám je vlastne
ukradnutý, je tu len nato, aby sme vďaka nemu zažiarili… a vlastne sa nevieme dočkať, kedy už
konečne dohovorí, aby sme sa dostali k slovu my.
Iba predstierame, že druhého počúvame – to vtedy, ak cítime, že by bolo slušné si druhého
vypočuť, ale súčasne nás to vôbec nezaujíma, nudí nás to a tak len občas povieme niečo v štýle
„Ale nehovor!“, „No toto!“, „Hm,…“, „Zaujímavé…“ – a nevieme sa dočkať, kedy už konečne
skončí!
Načúvame selektívne – čiže vyberáme si z toho, čo druhý hovorí len to, čo nás zaujíma. Takže
ak začujeme vetu: „A potom otec, on bol v armáde, zomrel na misii…“ – tak namiesto správy
o smrti otca a bolesti za tým ukrytej zareagujeme len na to, čo zaujme nás: „Ach armáda! Vieš,
že som celé detstvo túžil byť vojakom?“
Načúvame iba slovám, ale nie „reči tela“ – v skutočnosti keď hovoríme, tak iba 7% obsahu
vyjadrujeme slovami. Tónom hlasu dávame najavo 40% a postojom, výrazom tváre, gestami,…
dávame najavo až zvyšných 53% obsahu. Ak teda počúvame, síce poctivo a statočne, ale
nevšímame si tieto ostatné veci, len veľmi málo pochopíme a porozumieme.
Načúvame zahľadení do seba – a namiesto toho, aby sme druhého človeka najprv pochopili
a aspoň trochu sa vžili do jeho situácie, hneď k všetkému zaujímame stanovisko, všetko
hodnotíme – a, samozrejme, vždy a výlučne zo svojho hľadiska!

ZABIJACI ROZHOVORU
Výsledkom sú potom odpovede a reakcie, ktoré spoľahlivo ničia akýkoľvek
rozhovor. Ak ho aj „neodpália“, zabezpečia, že sa bude pohybovať na veľmi povrchnej
rovine a zmení sa skôr na hru slov a fráz, než na skutočný rozhovor:


HODNOTENIE: Hneď, ako niečo počujete, tak vyjadrujete, či s tým súhlasíte, alebo nie,
napríklad:

o „Dnes som pred tou písomkou strašne nervózna…“
o Tvoja odpoveď: „Blbosť! Veď je to len NOS-ka! Brnkačka!“ – a to, prečo je Vaša priateľka
nervózna pred tak ľahkým predmetom a čo sa za jej nervozitou skutočne ukrýva, sa nikdy
nedozviete…


VYŠETROVANIE: Kladiete otázky na základe Vášho vlastného chápania, pýtate sa na veci, ktoré
by ste považovali za problém vo svojej vlastnej situácii a ani si neuvedomujete, že ten druhý žije
v odlišnej situácii a Vaše problémy nemusia byť jeho problémami:
o „Dnes som pred tou písomkou strašne nervózna…“
o Tvoja odpoveď: „Včera si namiesto učenia pozerala Pirátov z Karibiku, čo? Ty kujón,
nezdáš sa!“ – automaticky predpokladáte, že Vaša priateľka má rovnaké záľuby, ako Vy,
rovnako im nevie odolať a, rovnako ako u Vás, dôvodom jej nervozity je fakt, že nič
nevie… Pritom v skutočnosti môže byť nervózna z toho, že zaľúbila do fešného profesora 
a bojí sa, že ak niečo pokazí, čo si o nej pomyslí… 



RADENIE: Namiesto toho, aby ste problém toho druhého najprv pochopili a porozumeli mu, hneď
mu radíte na základe svojej vlastnej situácie a skúsenosti, ktorá ale nie je jeho situáciou a
skúsenosťou:
o „Dnes som pred tou písomkou strašne nervózna…“
o Tvoja odpoveď: „Hja, treba sa poctivo učiť a nebudeš nervózna!“ – automaticky
predpokladáte, že dôvodom jej nervozity je fakt, že nič nevie, pretože je lenivá, nechce sa jej
učiť a preto sa ani neučila… Pritom v skutočnosti môže naozaj nebyť naučená, ale napríklad
preto, že má doma ťažko chorého starkého a otca alkoholika a celú noc prebdela pri starkom
a volal mu záchranku, pretože otec bol na mol a ak donesie zlú známku, rodičia ju doma
zmlátia… 



VYSVETĽOVANIE: je podobné vyšetrovaniu. Snažíte sa to, čo od iných počujete, napasovať na
svoju vlastnú situáciu a vlastné skúsenosti – a potom sa ich snažíte zorientovať, vysvetliť im ich
domnelé motívy, správanie, vychádzajúc pritom z Vašich vlastných motívov a správania sa. Vlastne
v takomto prípade „počujete to, čo chcete“, namiesto toho, aby ste „počuli to, čo druhý naozaj
hovorí“:
o „Dnes som pred tou písomkou strašne nervózna…“
o Tvoja odpoveď: „Človeče, tiež nič neviem! To teda dopadneme! Ešteže mám dobrý ťaháčik.
Ak sa chce jeden v dnešnej dobe nielen stále učiť, ale aj zabaviť, nič iné mu neostáva…“ –
automaticky predpokladáte, že Vaša priateľka je v rovnakej situácii, ako Vy a preto aj veci
vníma a cíti rovnako, ako Vy…

Všetky tieto typy odpovedí v podstate sú len o presadzovaní, zvýrazňovaní, vynášaní
seba a svojich skvelých schopností (ako si myslíme) rozumieť tomu druhému, chápať ho,
radiť mu a to všetko vlastne úplne bez toho, aby nám on sám musel vôbec niečo
povedať– ten druhý je tak len objektom nášho zahviezdenia…

AKO SA NAUČIŤ POČÚVAŤ?
Aj to je len zvyk… takže sa dá naučiť. Tu je malý návod:

1) ROZHODNÚŤ SA MAŤ O DRUHÉHO SKUTOČNÝ ZÁUJEM
Toto je základné rozhodnutie pre akýkoľvek vzťah. Nemôžete sledovať spoločné
víťazstvo, ani sa navzájom podporovať a inšpirovať, ak sa najprv nezačnete o toho
druhého zaujímať – skutočne a úprimne!

2) OTVORENÉ OTÁZKY
 ZATVORENÉ OTÁZKY sa tak volajú preto, že rozhovor akoby ukončovali,
uzatvárali. To preto, lebo sa na ne spravidla dá odpovedať iba „áno“, alebo „nie“.
Spoznáme ich podľa toho, že sa zvyčajne začínajú slovesom, napríklad: „Bol si
včera večer doma?“; „Učil si sa včera matematiku?“; „Máš rád Nedvědov?“;
„Hrávaš Counterstrike?“ a podobne.
 OTVORENÉ OTÁZKY naopak rozhovor podnecujú, pretože „nútia“ toho
druhého rozprávať. Spoznáme ich podľa toho, že sa zvyčajne začínajú
opytovacím zámenom, napríklad: „Ako si strávil včerajší večer?“; „Čo si sa
včera učil?“; „Akú hudbu máš najradšej?“; „Ktoré hry máš rád na počítači?“
a podobne.
Prečo sú tieto otázky dôležité? Pretože sme zvyknutí (chlapci asi ešte viac, ako dievčatá)
na to, že druhých ľudí naše problémy a záležitosti nezaujímajú a preto ani nemáme vo
zvyku o sebe hovoriť. Tieto otázky sú povzbudením k tomu, aby sa ten druhý aspoň
trochu rozrozprával.
P.S.: Aj toto Ti môže pomôcť lepšie pochopiť, nakoľko Ťa Tvoji priatelia skutočne zaujímajú.
Ak netúžiš skutočne toho druhého počúvať a venovať mu pozornosť, podvedome asi zvolíš
radšej otázky zatvorené, ktoré znemožňujú dlhšiu odpoveď, aby si sa síce zdvorilo opýtal, ako sa
darí, ale mal to podľa možnosti čo najrýchlejšie za sebou. A naopak, ak sa zaujímaš o druhých
ľudí a túžiš ich spoznať, podvedome budeš častejšie používať otázky otvorené, aby si ich
povzbudili hovoriť o sebe… 

3) ÚCTA A DISKRÉTNOSŤ
Nie je ľahké hovoriť o veciach, ktoré nás skutočne trápia, možno dokonca o svojich
slabostiach, strachu, o tom, za čo sa hanbíme… Nikdy nám to nikto nezverí, ak u nás
narazí na posmech, odpisy, pohŕdanie, ponižovanie, alebo ak zistí, že čo nám dnes
v dôvere zveril, zajtra vie polovička zboru…

Porozumenie a ctenie zásady, že o iných jednoducho v tomto smere nehovoríme a je len
na nich, či sa s tým zveria aj niekomu inému, alebo nie, je základom dôvery a dôvera je
predpokladom vzájomného spoznania sa a porozumenia si.

4) PRAVIDELNÉ ZHRNUTIA
Hlavne, ak ide o vážnejšie témy, riešenie problémov, zdieľanie názorov,… je dobré
z času na čas zhrnúť to, čo si počul a ubezpečiť sa, že si správne toho druhého
pochopil. Napríklad, ak Ti nováčik v družine hovorí o tom, ako sa napríklad bojí ísť na
letný tábor, tak keď si vypočuješ, čo Ti hovorí, zhrnieš to vlastnými slovami nejako
takto: „Takže, ak som to dobre pochopil, bojíš sa ísť na letný tábor, lebo si ešte len dva
mesiace skautom a neovládaš všetky tie veci, nikdy si nestanoval, bojíš sa, že tam budeš
za nemehlo a ostatní sa Ti budú posmievať?“ – načo Ti ten druhý môže alebo potvrdiť, že
si veci pochopil správne, alebo povedať: „Nie, nerozumieš,…“ – a Ty aspoň vieš, že si to
ešte stále nepochopil a tak počúvaš ďalej, až kým dôkladne svojmu priateľovi
neporozumieš.
Je dobré takéto zhrnutie urobiť vždy vtedy, ak máš pocit, že si pochopil nejakú
myšlienku v pozadí toho, čo Ti ten druhý rozpráva a chceš sa ubezpečiť, že si ju pochopil
správne.
V praxi potom môže taký rozhovor vyzerať nejako takto:
- „Dnes som pred tou písomkou strašne nervózna…“
- „Prečo sa cítiš nervózne?“ (= OTVORENÁ OTÁZKA )
- „Vieš, nie som na dnes dobre naučená, celú noc som sa musela starať o starkého, volali sme
sanitku…“
- „Takže si ani nespala, si nenaučená, nevyspatá…“ (= ZHRNUTIE, overenie si správneho
pochopenia, UZATVORENÁ OTÁZKA )
- „Hej…a navyše sa veľmi o starkého bojím…“
- „Aké problémy má Váš starký?“ (= OTVORENÁ OTÁZKA )
- „Má slabé srdce… a niekedy dostane záchvat… a ja mám strach, aby sa mu niečo nestalo.
Veľmi sa o neho bojím!“
- „To mi je ľúto. Máš ho rada, že?“ (= ZHRNUTIE, overenie si správneho pochopenia,
UZATVORENÁ OTÁZKA )
- „Hej, veľmi mi na ňom záleží!“
- „Ale keď sa o neho staráš, nemáš potom málo času na učenie sa?“ (= pokračovanie
ZHRNUTIA , overenie si správneho pochopenia, UZATVORENÁ OTÁZKA)
- „Niekedy mi to fakt chýba…“
- „A čo na to Tvoja sestra?“ (= OTVORENÁ OTÁZKA )
Atď.

5) VŠÍMAŤ SI REČ TELA
O tom sme už hovorili. Pre chlapcov je to zvyčajne náročnejšie, ako pre dievčatá, ktoré
sú na reč tela vnímavejšie. Je možno dobré si na túto tému prečítať aj nejakú tú knižku…

6) USILOVAŤ SA, NAJLEPŠIE AKO VIEME, DRUHÉHO POCHOPIŤ…
… porozumieť mu, vcítiť sa do jeho situácie – Pretože toto je zmysel počúvania: vedieť
sa vcítiť do situácie druhého človeka a vnímať ju tak z jeho pohľadu; pochopiť jeho
problémy; porozumieť jeho cieľom, zámerom, túžbam, motívom,…, aby sme následne
mohli spoločne vytvoriť vzťah založený na spoločnom víťazstve!

7) AKO ODPOVEDAŤ, AK OD NÁS CHCE NIEKTO RADU?
Cieľom vzťahov je pomáhať si vzájomne rásť. Preto aj vtedy, ak sa nám niekto zdôverí
s problémom, cieľom nie je vyriešiť problém za neho, ale pomôcť mu, aby si ho dokázal
vyriešiť sám.
 Sú ľudia, ktorí si myslia, že pomôcť inému človekovi znamená poradiť mu
a povedať mu, čo má robiť. Alebo namiesto toho za neho urobiť niečo, čo by
mal inak urobiť sám. V skutočnosti nič z toho opravdivou pomocou nie je,
pretože nič z toho neprispieva k tomu, aby sa ten, komu radíme a pomáhame, stal
nezávislým, samostatným, zrelým a zodpovedným človekom. Naopak, učí sa
spoliehať na nás, na naše rozhodnutia, našu „pomoc“ a stáva sa tak na nás závislý.
Nám to možno môže lichotiť („Čo by si, chudáčik, bezo mňa počal…!“ ), ale
jemu to ubližuje – a to nechceme.
 Skutočná pomoc znamená napomôcť druhému človekovi, aby si vedel poradiť
sám a aby sa vedel o seba starať sám a nebol od nikoho závislý. Takže
namiesto toho, aby sme mu poradili, budeme sa s ním zhovárať a pomôžeme mu,
aby svojmu problému lepšie porozumel, pomôžeme mu, aby ho pochopil a
nakoniec sám našiel riešenie, ktoré bude pre neho najlepšie. A namiesto toho, aby
sme veci robili namiesto neho, pomôžeme mu, aby ich nakoniec zvládol sám –
hoci aj tak, že zo začiatku naozaj namiesto neho urobíme niečo, čo sám nijakovsky
nezvláda, ale s tým, že čo najskôr mu pomôžeme, aby podobné veci zvládol aj bez
nás.

ABY SME SI ROZUMELI…
Tieto zásada neznamenajú stať sa obecnou bútľavou vŕbou a tráviť všetok svoj čas
tým, že budeme pozorne načúvať každému človekovi, na ktorého narazíme a ešte ho

povzbudzovať, len aby sa nám čo najobšírnejšie vyžaloval. Ani to neznamená, že ak sa
Ťa niekto spýta: „Mám si dať bagetu, alebo hamburger?“, tak si s ním sadneš a venuješ
mu pol hodiny sokratovského rozhovoru, aby si mu pomohol samému sa rozhodnúť, čo si
dá na olovrant… To by nás nakoniec asi priviedlo najskôr kamsi na psychiatriu (a zrejme
aj ľudí okolo nás)…
Väčšina ľudí na svete s nami nikdy nebude mať nejaký skutočný a hlboký vzťah.
Väčšina ľudí sa o nás nikdy nebude zaujímať – a nebude čakať, že na zdvorilú otázku
„Ako sa Ti darí?“ dostanú polhodinové podrobné vysvetlenie našej situácie. V takýchto
bežných „spoločenských vzťahoch“ a v bežnom „spoločenskom pokece“ je asi
normálne, že púšťame veci jedným uchom dnu a druhým von a s prehľadom ho
ukončíme pár uzatvorenými otázkami, či odpoveďami „zabijakmi“.
Ale tam, kde je rozhovor nástrojom vzťahu – a je jedno, či ten vzťah už trvá 5 rokov
a ďalších 5 potrvá, alebo je to len 10 minút, kým niekomu, kto sa na nás obrátil,
poradíme – tak kým trvá vzťah, mali by sme aj týmto spôsobom počúvať!
Musíme sa jednoducho naučiť rozlišovať, kedy sa jedná o skutočné vzťahy, resp. kedy
sa jedná o vážnu vec, s ktorou sa na nás niekto obrátil, resp. kedy ide o ten druh vážneho
problému, v ktorom naozaj nie je na mieste inému radiť, ale skôr mu pomôcť, aby sám
našiel to najlepšie možné riešenie a sám sa rozhodol.

… ALE AJ BYŤ VYPOČUTÝ!
Stephen Covey vo svoje zásade hovorí: „Najprv pochopiť, až potom byť pochopený!“ To
preto, lebo väčšinou nie sme vôbec náchylní počúvať a chápať druhého a hneď začíname
hovoriť my. Ak si navykneme najprv dôkladne druhého vypočuť a nielen vypočuť, ale ho
aj naozaj pochopiť, je to dobrý krok vpred! Ale rovnako je pravda, že keď si my
vypočujeme toho druhého a pochopíme ho, tak je oprávnené očakávať, že aj ten
druhý si rovnako pozorne vypočuje nás a porozumie nám.
Každý opravdivý vzťah je PARTNERSTVO, založené na OBOJSTRANNEJ ÚCTE.
 TY máš úctu k tomu druhému, počúvaš ho, usiluješ sa ho pochopiť a konať tak,
aby si sledoval nielen svoje, ale aj jeho záujmy.
 ON ale koná to isté!
Ak to ale ten druhý nekoná – potom to nie je partnerstvo ani vzťah, ale snaha
zatiahnuť Ťa do kvadrantu 3 (porov. 9. úloha) a urobiť si z Teba otroka, ktorý bude robiť
veci dôležité pre neho, ale nie pre Teba! V takom prípade sa musíš Ty sám
rozhodnúť:

 Alebo sa zmieriš s tým, že budeš jeho otrokom – ale prečo?
 Alebo ho upozorníš a zmeníte to,…
 Alebo, ak to nebude ochotný urobiť, tak z takéhoto vzťahu jednoducho odídeš,
pretože to už nie je o spoločnej výhre, ani o vzájomnej úcte a partnerstve a je Ti
jasné, že toho druhého ako osoba vlastne vôbec nezaujímaš…
Pokiaľ si ale v skutočnom vzťahu zrelých ľudí, je na Tebe, aby si
 nielen pozorne a s úctou počúval toho druhého a jasne porozumel jeho zámerom
a záujmom a jemu samému,
 ale aby si aj Ty sám jasne a bez strachu vyjadril svoje zámery, záujmy a
umožnil druhým spoznať Ťa a porozumieť Ti!

PÁR TIPOV…
Je to podobné, ako s počúvaním: Môže nám byť jedno, či nás chápe, alebo nechápe
99% ľudí v našom okolí – ale mali by sme si dať záležať, aby nám správne
porozumeli a chápali nás a naše zámery tí, s ktorými sme skutoční priatelia, na
ktorých nám záleží a s ktorými spolupracujeme na našich spoločných cieľoch!
Tvoj priateľ možno neabsolvoval tento kurz a preto nemusí byť v týchto veciach zbehlý.
Uľahči mu to!
 Ujasni si najprv sám pred sebou, čo presne chceš a o čo Ti ide, aby si Ty sám
mal v tomto úplne jasno a vedel to aj jasne vyjadriť!
 Hovor sám od seba, obšírne, jasne, priamo a pochopiteľne;
 Snaž sa čo najviac informácií vložiť do slov, aby sa nemusel spoliehať na Tvoju
reč tela a tón hlasu, aby Ti porozumel.
 Ak to neurobí sám, popros ho, aby Ti na záver vlastnými slovami zhrnul, ako
pochopil Tvoje slová a porozumel Tvojim problémom, túžbam, zámerom, plánom
a cieľom,…

NA INŠPIRÁCIU A ZAMYSLENIE:
„Jeden verný priateľ je viac hodný, ako desaťtisíc známych“ (Euripides, starogrécky básnik)
„Vedieť ako byť chápaný je druhá polovica … a je obvykle rozhodujúca pre dosiahnutie riešenia
"Výhra/Výhra". Zrelosť sme definovali ako rovnováhu medzi odvahou a uznaním. Snaha chápať
si vyžaduje uznanie, kým snaha byť pochopení odvahu. "Výhra/Výhra" si vyžaduje vysoký stupeň
obidvoch. Takže v situáciách vzájomnej závislosti sa stáva pre nás dôležitým, aby sme boli
chápaní.“ (Stephen Covey)

„Jedna z najkrajších vlastností skutočného priateľstva je tá, že chápeme a sme pochopení.“
(Lucius Annaeus Seneca, rímsky stoik a filozof)
„Jediný spôsob, ako mať priateľov, je byť ním tiež.“ (Ralph Waldo Emerson, spisovateľ a básnik)
„Empatia je ‚základnou ľudskou kvalitou‘ ... Empatia pramení zo sebauvedomenia. Čím
otvorenejší sme k vlastným pocitom, tým lepšie dokážeme chápať a rozoznávať aj pocity
ostatných. Rozvinuté uvedomovanie si pocitov iných ľudí nachádza uplatnenie v množstve oblastí
života – či už ide o predaj výrobkov, riadenie firmy, romantickú lásku a rodičovstvo, o súcit,
alebo o politickú aktivitu. Nedostatok empatie tiež o mnohom vypovedá. S neprítomnosťou tejto
vlastnosti sa stretáme u kriminálnych psychopatov a násilníkov.“ (David Goleman, priekopník
skúmanie emočnej inteligencie)
„Priateľ, to je niekto, kto ti dáva úplnú slobodu byť tým, kým si.“ (Jim Morrison, spevák, básnik,
člen skupiny The Doors)

ÚLOHA:
 Všímaj si, ako vyzerajú napríklad Vaše rozhovory v družine, ale aj v škole
a medzi inými kamarátmi. O čom svedčia?
 Všímaj si svoje reakcie v rozhovore – objavovali sa u Teba doteraz niektoré
z chýb rozhovoru? Zo „zabijackých odpovedí“?
 Daj si každý deň záležať na tom, aby si aspoň raz v rozhovore s jedným
človekom skutočne počúval a usiloval sa ho čo najlepšie pochopiť!
 O týždeň zhrň spolu s tútorom svoje zistenia a skúsenosti!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

KEĎ 1 + 1 = 3 a viac…
„Synergia je lepšia ako moja cesta, či tvoja cesta. Je to naša cesta.“
(Stephen Covey)

V KRÁTKOSTI:
 Čo sa naučíme: že v oblasti spoločného života a práce existuje mnoho rovín a že
namiesto prekážania si, brzdenia sa existuje aj opak a tým je, že dokážeme
vzájomne znásobiť svoje schopnosti a dosahovať viac, rýchlejšie a lepšie.

 Kde v skautingu toto umenie nájdeme: v samotnom základe jeho metódy, ktorou
je družinový systém – ktorý ak funguje, tak práve synergiu vytvára.

OTÁZKY NA POHĽAD PRIMITÍVNE…
1. Predstav si, že si trénerom hokejového mužstva a práve posielaš na ľad
kompletnú šestku hráčov. Ktorá z možností sa Ti javí ako najlepšia:





6 brankárov, alebo
6 obrancov, alebo
6 útočníkov, alebo
1 brankár, 2 obrancovia a 3 útočníci?

2. Ako by podľa Teba fungovala takáto zostava hokejovej šestky:







1 hádzanársky brankár
1 obranca z vojenskej jednotky Červených baretov
1 golfista
1 podomový poisťovací agent
1 hokejista
1 maratónec?

AKÉ POUČENIE Z TOHO PLYNIE?
Najlepšie spolupracujú také skupiny, kde:
 Na jednej strane vládnu medzi členmi skupiny odlišnosti a tým pádom môže
každý z nich priniesť do skupiny svoje vlastné, originálne postoje, názory,
vedomosti, zručnosti, schopnosti,… a tak ju obohatiť a znásobiť jej výkonnosť.
 Na druhej strane ale nesmú byť tieto odlišnosti príliš veľké – pretože v otázke
cieľa a spôsobu jeho dosahovania by mala existovať všeobecná a jasná zhoda!
Takže hokejový tím, zložený z brankára, dvoch obrancov a troch útočníkov je perfektný,
pretože tri rôzne „profesie“ sa vhodne dopĺňajú, pričom ale všetci sú stále hokejisti a teda
majú rovnakú predstavu o tom, čo je víťazstvo a ako vyhrať (na rozdiel od maratónca, či
vojaka, ktorí majú predstavu o víťazstve a tom, ako ho dosiahnuť, úplne odlišnú)

VÝSLEDKOM JE SYNERGIA
„Synergia je všadeprítomná v prírode. Ak dáte dokopy dva kusy dreva, znesú oveľa väčšiu záťaž
než znesie každý z nich sám osebe. Celok je väčší než suma jeho častí. Jeden plus jeden sú tri
alebo i viac.“ (Stephen Covey)

Obe zručnosti, o ktorých sme si posledne hovorili – schopnosť myslieť spôsobom
„výhra-výhra“ a schopnosť dôkladne porozumieť druhému a súčasne umožniť, aby aj on
porozumel nám – sú bránou práve k synergii, čiže k znásobeniu svojich schopností.
Synergia je podstatou tímovej práce a dôvodom, prečo dnes rôzne spoločnosti
a organizácie kladú tak veľký dôraz na tímovú prácu: pretože desať ľudí, pracujúcich
tímovo, dokáže urobiť veci, na ktoré by inak bolo treba možno dvadsať, možno tridsať
a možno ešte viac jednotlivcov, pracujúcich každý samostatne!

SYNERGIA JE OTÁZKOU DÔVERY A OCHOTY SPOLUPRACOVAŤ

 KONFRONTÁCIA (vzájomný zápas, stratégia „výhra-prehra“) spôsobuje
obrovské mrhanie zdrojov na vzájomný boj a len malá časť energie sa vynakladá
na skutočnú prácu. Vzájomne si nedôverujeme, bojíme sa podrazu, podvodu,
úskoku, útlaku,… Výsledkom je, že rozhádaná skupina pracuje omnoho horšie,
než jednotlivci. Dá sa to vyjadriť „rovnicou“ 1 + 1 = 0. Preto sú ľudia, ktorí si
oprávnene povedia: „Viete čo? Ja si to radšej urobím sám, než by som sa tam
s ostatnými dohadoval…“
 KOMPROMIS – hľadáme nejaké kompromisné „spoločné riešenie“ tak, že sa
každý niečoho vzdávame. Výsledkom je, že nikto nie je úplne spokojný a ani
nedosahujeme náš úplný potenciál. Nakoniec možno znova dospievame
k presvedčeniu, že „samému by mi to išlo rýchlejšie a lepšie“ a spoluprácu
vnímame ako stratu času, ktorá nás navyše ešte zbytočne oberá o časť našich
cieľov, zámerov, možností a núti nás prispôsobovať sa iným a podobne…
 SYNERGIA – je to ochota spoločne nachádzať úplne nové, netušené riešenia,
využívať vzájomne svoje rôzne a odlišné schopnosti a pohľady a následne
spoločne dosahovať viac, než by dosiahol každý osamote:
„Synergia znamená, že 1 + 1 sa môže rovnať 8, 16 alebo dokonca aj 1 600. Synergické
stanovisko vysokej dôvery prináša riešenia, ktoré sú lepšie než tie, ktoré boli pôvodne
navrhované, a všetci sú si toho vedomí.“ (Stephen Covey).

SYNERGIA A VZÁJOMNÉ ODLIŠNOSTI
„Vážiť si rozdiely - mentálne, emocionálne, psychologické rozdiely medzi ľuďmi - je podstatou
synergie. Kľúčom k tomu je uvedomiť si, že všetci ľudia vidia svet nie taký, aký je, ale podľa toho,
akí sú oni sami.“ (Stephen Covey)

 KONFRONTÁCIA je vlastne snaha vymazať odlišnosti a všetkých prispôsobiť
sebe – chceme teda, aby ostatní obetovali všetko, čo nám nevyhovuje.
 KOMPROMIS znamená, že sa všetci dobrovoľne zriekame prinajmenšom
niektorých odlišností v prospech uniformity a každý tak niečo obetuje…
 SYNERGIA – využívame odlišnosti na to, aby sme sa nimi obohacovali a cez ne
si pomáhali efektívnejšie ísť k cieľu. Takže nikto neobetuje nič a všetci sme
naopak veľmi obohatení.

JEDNOTA V ODLIŠNOSTIACH
Ako sme už videli v príklad s hokejovým tímom, synergia a tímová spolupráca „vyžadujú
jednotu v odlišnostiach“:
 JEDNOTA V CIEĽOCH – to je základ stratégie „výhra-výhra“. Ak nemáme
zhodu v cieľoch – napríklad vo firme nevieme, či chceme vyrábať automobily,
alebo pestovať kaleráb – asi ťažko budeme môcť spolupracovať na dosahovaní
spoločného cieľa, ktorý nejestvuje… V takom prípade je lepšie rozísť sa a každý si
ísť za svojim: jeden za výrobou automobilov, druhý za pestovaním kalerábu…
 ODLIŠNOSŤ V SCHOPNOSTIACH A PRÍSTUPOCH – ak však vieme, čo
chceme, odlišné schopnosti, vedomosti, zručnosti a prístupy sú šancou na
uplatnenie opravdivej SYNERGIE.

AKO VYUŽIŤ ODLIŠNOSTI A DOSIAHNUŤ SYNERGICKÝ VÝSLEDOK?
Existuje jednoduchý postup, ako povzbudiť synergiu v tíme – napríklad vo Vašej
družine:

1) VEĽMI STAROSTLIVO DEFINUJTE PROBLÉM, ALEBO PRÍLEŽITOSŤ
Bez presného pochopenia a zadefinovania jadra problému sa spravidla nikam
nedostaneme… Pokojne použite techniku 5WHYS na odhalenie jadra problému! Spočíva
v tom, že sa budete donekonečna (zvyčajne ale stačí 5×, preto sa vola 5whys) pýtať:
„Prečo?“

Napríklad: Prečo dnes ráno na tábore nie sú raňajky? Pretože nik nebol na nákup! Prečo nik
nebol na nákup? Pretože na to nikto nebol určený. Prečo nikto nikoho neurčil, aby išiel na
nákupy? Pretože nikomu nebolo nič podobné zverené na zodpovednosť a nik to teda nerobí.
Prečo? Pretože keď sme plánovali tábor, nedefinovali sme presne, čo bude mať kto na starosti.
Prečo? Lebo sme vlastne ani nemali kedy tieto veci prerokovať, taký bol pred táborom frmol.
A prečo? Lebo sme si to nechali na poslednú chvíľu a nikto nič nestíhal. Prečo? Lebo vodca
oddielu je zjavne preťažený a sám to všetko nestíha. Prečo? Lebo mu nik nepomáha a na
oddielové rady už ani nikto nechodí a je to všetko na ňom. A prečo nikto nechodí? No, na to si
musí dať odpoveď už aj vodca, nielen radcovia… A zrazu zistíme, že problém, ktorý sa navonok
javí len ako „dnes-nebudú-raňajky“ je omnoho hlbší a bude vyžadovať, aby vodca zmenil svoj
spôsob práce v oddiele a aby sa družiny a ich radcovia začali viac zapájať do práce oddielu. A to
je pekný rozdiel, než iba „zhučať“ službu v kuchyni!

Faktom je, že množstvo aj skúsených ľudí nakoniec zlyhá len preto, že správne
nepochopili problém, alebo záujmy ostatných, aj keď si mysleli, že hej. Výsledkom je
fúra nedorozumení, možno konflikty, možno dokonca rozpas spolupráce. Preto je
dôležité nepovedať si len tak „No, veď vieme, o čo ide!“ – na čo všetci chápavo prikývnu,
že hej, nie sú predsa hlúpi  – ale dôkladne si to overiť: po prvé, či naozaj chápeme,
v čom je jadro problému, alebo o čo presne ide; po druhé, či tomu naozaj všetci dôkladne
rozumejú!

2) ČO CHCÚ ONI? (UMENIE NAJPRV POCHOPIŤ A POROZUMIEŤ,…)
3) ČO CHCEM JA? (… AŽ POTOM BYŤ POCHOPENÝ)
4) BRAINSTORMING
Ide o hľadanie nových, originálnych riešení a možností. Dá sa rozdeliť do dvoch krokov:

 Ak treba, najprv naštudovanie problematiky – Éra polyhistorov, géniov,
ktorí ovládali všetko vtedajšie poznanie, sa dávno skončila. Nie sme géniovia a
aj keby sme boli, nie je reálne predpokladať, že budeme len tak, z fleku,
odborníkmi na všetko. Keď sme si konečne ujasnili, o čo nám ide a čo vlastne
presne chceme, je na čase si naštudovať danú problematiku a pripraviť sa tak na
riešenie nájdených problémov – leda, že by sme boli v problematike natoľko
doma, že nič také nepotrebujeme, čo je tiež možné…

 BRAINSTORMING – metóda, pri ktorej hľadáme vhodné riešenie tak, že
najprv všetci navrhujú všetky možné riešenia, ktoré im prídu na myseľ a vôbec
sa nestarajú o to, aké tie nápady sú. V tejto fáze je dôležité nájsť čo najviac
nápadov, vzájomne sa svojimi nápadmi inšpirovať, rozvíjať ich a ani za mak sa
nestarať o ich hodnotenie, o to, či sú seriózne, alebo bláznivé, reálne, či

nereálne, dobré, alebo zlé… To prichádza na rad až neskôr. Počas
brainstormingu všetci navrhujú čokoľvek, čo ich v súvislosti s riešením
problému napadne a jeden poverený člen skupiny len zapisuje všetky nápady na
tabuľu, najlepšie formou mapy mysle (mind-mapping). Niekto nič nehodnotí,
nikto nikoho nekritizuje, nikto sa ničomu neposmieva, ani nič podobné.

5) VYHODNOTENIE
Z obrovského množstva nápadov, ktoré sme v brainstormingu navrhli, treba teraz vybrať
ten jeden, ktorý aj naozaj zrealizujeme. Môžeme pritom postupovať rôzne, napríklad:
 Najprv vyradíme tie, ktoré sú na prvý pohľad zjavne neuskutočniteľné.
 Potom vyradíme tie, ku ktorým má niektorá strana vážne výhrady (a teda
nespĺňajú požiadavku na riešenie „výhra-výhra“)
 Zvyšné nápady skúsime zlúčiť do väčších celkov tak, že dáme dohromady tie,
ktoré sú si podobné, alebo spolu súvisia a dali by sa tak zlúčiť do jedného nápadu
a vyjadriť jednou spoločnou myšlienkou. Každú skupinku nakoniec pomenujte
názvom, ktorý by vyjadril hlavnú myšlienku v nej obsiahnutých nápadov.
 To, čo nám ostane, si napíšeme a ku každému nájdeme a napíšeme
o čo najviac kladov (prínosov, výhod, ziskov,…)
o a čo najviac záporov (nevýhod, rizík, nákladov,…)
 Nakoniec vyberieme to riešenie, ktoré má najlepší pomer „cena/výkon“, čiže
má v porovnaní najviac výhod a najmenej nevýhod.

6) SYNERGIA!
Čiže ísť do toho! Pretvoriť víziu na plán, podeliť si úlohy podľa toho, kto má na čo
najlepšie schopnosti – a uskutočniť to! Práve v tom je sila tímovej práce, že sa delí medzi
členov tímu tak, aby každý využil čo najviac svoje odlišné schopnosti a aby tak dostal tú
časť práce, na ktorú má najlepšie predpoklady. Svojou prácou potom dopĺňa a podporuje
prácu ostatných – a tí zase doplňujú a podporujú jeho časť práce. Preto je tím tak
výkonný a efektívny.

TÍMOVÉ ROLE
Okrem rôznych zručností, vedomostí, schopností, rôznorodosť v tíme je ešte zvyšovaná
tým, že jeho členovia si osvojujú isté špecifické tímové role, ktoré v rámci tímu
„hrajú“ a v ktorých najlepšie využívajú svoje schopnosti a talent.

Sú veľmi podobné životným roliam, ktoré poznáme z úlohy č. 9/2. Rozdiel je v tom, že v
rámci tímu zvyčajne nehráme viac rolí, ale prijímame tú, na ktorú máme najviac
predpokladov. Aj v tejto oblasti existujú určité viac-menej typické tímové role, s
pomocou ktorých si navzájom pomáhame, podporujeme sa a dopĺňame sa. Môžu to byť
niektoré z týchto:
1. INOVÁTOR / VIZIONÁR – tvorivá zložka tímu. Prináša nové a neočakávané nápady a vízie.
2. PLÁNOVAČ – dokáže víziu previesť na konkrétny a uskutočniteľný plán s konkrétnymi
krokmi, harmonogramom, organizačnou schémou, rozdelením úloh, rozpočtom,...
3. POZOROVATEĽ / KRITIK – je vecný, odmeranejší a tichý. Je obozretný, neuniknú mu
chyby, vyhodnocuje, má objektívny náhľad na realitu, vidí plusy aj mínusy. Myslí kriticky. Skôr
ako urobí konečné rozhodnutie, dôkladne zváži vplyv všetkých faktorov. Má vynikajúce
pozorovacie schopnosti, dokáže nachádzať možné problémy a upozorniť na ne – a obvykle má
pravdu.
4. HĽADAČ ZDROJOV – dokáže nachádzať potrebné zdroje: informácie, kontakty, známosti,
peniaze,…
5. REALIZÁTOR – je prakticky orientovaný. Aplikuje a realizuje nápady v praxi. Jeho doménou
je skôr realizovanie a uskutočňovanie vecí, než ich tvorenie, či plánovanie. Bez neho by sa veci
vymysleli, naplánovali, ale neuskutočnili.
6. DOKONČOVATEĽ – doťahuje veci do konca, aby boli perfektné, detailista. Je metodický,
svedomitý, pozná všetky kritériá, vie čo kedy kam poslať a ako to má vyzerať.
7. KOORDINÁTOR / FACILITÁTOR (čiže ten, kto tím vedie) – pokojný a sebaistý, prirodzená
autorita. Prácu rozdeľuje tak, aby správny človek robil správnu prácu, rozpozná, na čo ľudia
majú a na čo nie. Vyzdvihnutím silných stránok zvyšuje sebavedomie aj menej výrazným
členom. Má zmysel pre povinnosť. Plní úlohu vodcu, má prehľad, dobre komunikuje, určuje
priority, pomáha tímu byť opravdivým tímom a nielen „oddielom na povel“.
8. FORMOVAČ / MOTIVÁTOR – dodáva tímu motiváciu a energiu, je impulzívny a priebojný
a dokáže mobilizovať tím k akcii.
9. TÍMOVÝ PRACOVNÍK / BAVIČ – vytvára dobrú atmosféru, stmeľuje. Dokáže tlmiť
konflikty, je dobrý poslucháč, prejavuje záujem o problémy ostatných a dokáže ich pochopiť.
Funguje ako nenápadný harmonizátor, keď tam nie je, až vtedy ľuďom dôjde, čo tam robil.
10. ŠPECIALISTA – je skutočný odborník vo svojej oblasti. Dodáva odbornú úroveň, výsledky
jeho práce dodávajú prestíž tímu.

MALÝ TEST SYNERGICKÝCH SCHOPNOSTÍ…
Chcete zistiť, či máte už teraz postoje, ktoré synergii prosievajú? Odpovedzte si každý
sám za seba na tieto otázky:

 Pozorne počúvate a zvažujete aj názory ostatných, vyhľadávate ich a vážite si ich,
alebo ste presvedčení, že máte vždy pravdu Vy a názorom iných nevenujete
pozornosť, či ich považujete za prekážku, alebo zbytočné zdržanie?
 Ste tvoriví pri hľadaní nových a lepších riešení, alebo sa uspokojíte s
kompromisom, či dokonca len presadzujete svoje riešenie proti iným?
 Povzbudzujete iných, aby vyjadrili svoj názor na veci, ktoré robíte?
 Vítate odlišnosti ostatných, alebo ich iba tolerujete, či Vám dokonca prekážajú?
 Radšej spolupracujete, alebo radšej pracujete nezávisle a sami, aj keď formálne v
skupine?
Ako ste dopadli? Čo je potrebné zmeniť?

NA INŠPIRÁCIU A ZAMYSLENIE:
„V jednote je sila... Tam, kde je tímová práca a spolupráca, môžu byť dosiahnuté obdivuhodné
veci.“ (Mattie Stepanek, básnik)
„Talent vám vyhrá zápas, ale tímová práca a inteligencia vám vyhrajú majstrovstvá.“ (Michael
Jordan, profesionálny basketbalista)
„Tímová práca je zázračná vec, ale stáva sa nočnou morou, ak líder má veľký sen a zlý tím.“
(John C. Maxwell, autor, prednášateľ a pastor)
„Najlepšia tímová spolupráca sa objavuje tam, kde ľudia pracujú na jednom cieli nezávisle a
pritom jednotne.“ (James Cash Penney, podnikateľ a obchodník)

ÚLOHA:
 Spoločne s tútorom si pozrite päťkrokovú „schému synergie“:
o Používali ste už doteraz niektoré jej prvky, bez toho, aby ste si to
uvedomovali? Aké? kedy? Ako?
o Samotná schéma vyzerá strašne formálne a na prvý pohľad v rodine, či
družine bežne takmer nepoužiteľne: veľká tabuľa, zapisovateľ,… Napriek
tomu samotná schéma rozhodovania: „O čo ide – čo chceš Ty? – čo chcem
JA? – ako by sa to dalo? – čo teda urobíme?“ je omnoho pružnejšia. Ako by
mohla vyzerať jej úplne „neformálna“, jednoduchá, každodenná
podoba, bez tabúľ a zapisovateľa a tak?
 Skúste v družine malý pokus:
o Na papieriky každý člen družiny napíšte svoju víziu toho, čo by ste chceli
v družine zažívať a robiť!
o Dajte papieriky dohromady, skúste zlúčiť podobné želania do skupín
(napríklad želanie „chcel by som výpravu niekam na skaly“ a „naučiť sa









lepšie liezť a zlaňovať“ môžeme zhrnúť do jednej skupiny s nápisom
„lezenie po skalách“). Tým sme ukončili kroky 2 a 3 z našej schémy.
o Urobte si brainstorming, v ktorom budete navrhovať také riešenia, spôsob
života a činnosti družiny, ciele a spôsoby ich dosahovania, či aktivity, ktoré
by uspokojili a naplnili všetky tieto želania.
o Nakoniec vyberte ten najlepší návrh.
Ako to dopadlo? Aké je Vaša skúsenosť s takýmto spôsobom hľadania toho
najlepšieho riešenia? Stojí za to „navyknúť si“ naň?
Skúste použiť podobnú schému aj na rovine „organizácie“ a nájsť odpoveď na
otázku: „Čo by sme my ako družina (oddiel) mali robiť, aby sme tým boli osožní
nášmu okoliu?“
Vedeli by ste nájsť vo svojej družine nejaké tímové role?
o Majú niektorí jej členovia, či už formálne (radca, kronikár,...), alebo aj
neformálne nejaké špeciálne funkcie, úlohy, postavenie,... ktoré využívajú
na spôsob tímových rolí?
o Ak nie – aké tímové role by ste si zvolili Vy sami, ak zhodnotíte svoje
schopnosti? A aké by ste prisúdili iným – a oni Vám?
o Ako by nakoniec vyzerala Vaša družina, ak by ste na ňu pozerali ako na
tím a na jej členov ako na nositeľov tímových rolí? Myslíte, že by to Vašu
družinu zlepšilo?
Čo môžeš urobiť pre to, aby Tvoj družina bola viac tímom?
Skús to zrealizovať. Výsledok vyhodnoť so svojim tútorom!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

VIESŤ INÝCH
Líder – kto je to?
„Vodcovstvo je uplatňovanie vplyvu.“
(Ken Blanchard, autor bestselleru Minutový manažér, 21. st. po Kr.)

Líder je teda človek, ktorý nejakým spôsobom ovplyvňuje svoje okolie namiesto toho,
aby ním bol ovplyvňovaný – čiže namiesto toho, aby on v niečom nasledoval svoje
okolie a prispôsoboval sa mu, jeho okolie sa prispôsobuje jemu a nasleduje ho. Toto je
prvý znak líderstva, čiže vedenia iných.
„Každá z nižšie uvedených situácií predstavuje niekoho v roli lídra: matka, ktorá sa stará o
dieťa priateľ, ktorý (riskujúc konflikt a odcudzenie) upozorní druhého na morálne zlyhanie
manažér firmy, ktorý odmietne ponuku zneužiť interné informácie na získanie výhody pred
konkurenciou veliteľ elitných jednotiek prvého nasadenia, ktorý vyšle svojich mužov do
nebezpečenstva, aby naplnili svoje poslanie manželia, ktorí sa snažia dosiahnuť zhodu v
každodennom rodinnom hospodárení učiteľka strednej školy, ktorá u svojich študentov
povzbudzuje zvedavosť a túžbu po poznaní rehabilitačná sestra, ktorá trpezlivo znáša hnev
pacienta po mozgovej príhode misijný lekár, ktorý odmietne opustiť svojich pacientov, aj keď
mu hrozí zajatie nepriateľskou armádou.“ (Ken Blanchard)

BYŤ KRESŤANOM ZNAMENÁ BYŤ LÍDROM
Pokiaľ si kresťan – a ak si sa dostal až sem, tak asi si – tak potom si líder. Pretože v
samej podstate kresťanstva je to, že sa neprispôsobujeme svetu okolo nás, ale naopak, či
už vedome, alebo samou svojou prítomnosťou ovplyvňujeme a meníme svet okolo nás.
Ak by to tak nebolo, neboli by sme kresťanmi.
„Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať,
čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.“ (Rim 12,2 SSV)
„Neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom
tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.“ (Jak 4,4 SSV)
„Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju
ľudia pošliapali. 14 Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. 15 Ani lampu
nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. 16 Nech
tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je
na nebesiach.“ (Mt 5,13-16 SSV)

LÍDER A VEDÚCI SÚ DVE RÔZNE VECI
„Líderstvo sa týka charakteru. Alebo ešte lepšie, líderstvo je charakter.“
(Alexandre Havard, tréner lídrov, 21. st. po Kr.)
„Líderstvo sa realizuje práve prostredníctvom charakteru.“
(Peter Drucker, teoretik moderného manažmentu, 20. st. po Kr.)
„Líderstvo je, obrazne povedané, schopnosť nájsť stred, súlad a rovnováhu vo
svojom živote.“
(Warren Gamaliel Bennis, priekopník teórie líderstva, 20. st. po Kr.)

Tieto tri výroky hovoria jednu dôležitú vec: že líderstvo nie je funkcia, ale spôsob života
a konania, životný štýl – a ešte viac, je to charakter.
V skautskom oddiele tak môžete mať ustanoveného vodcu, ktorý má lesnú školu,
vodcovský dekrét, je riadne vymenovaný do funkcie a na rovnošate má patričné nášivky
– a pritom nie je lídrom. A súčasne môže vedľa neho v tom istom oddiele byť niekto, kto
nemá žiadne formálne vzdelanie, žiadnu formálnu funkciu – ale tým lídrom skutočne je a
to bez toho, aby sa o to nejako usiloval. Jednoducho ním je.

ČO ROBÍ LÍDRA LÍDROM?
„Vodcovstvo je uplatňovanie vplyvu. Vždy, keď sa snažíme ovplyvniť myslenie, správanie alebo
rozvoj ľudí smerom k dosiahnutiu ich (!) osobných alebo profesionálnych cieľov, vstupujeme
do roly lídra. Vedenie môže byť také dôverné, ako slovo povzbudenia či rada milovanému
človeku, alebo také formálne, ako smernice šírené komunikačnými kanálmi organizácie.
Vedením môže byť formovanie detského charakteru a sebavedomia a prehlbovanie dôvernosti a
vzájomného obohatenia v osobných vzťahoch na jednej strane, alebo distribúcia rozmanitých
zdrojov v organizácii za účelom dosiahnutia konkrétnych cieľov a úloh na strane druhej.“ (Ken
Blanchard)

Toto je druhý znak líderstva: Líder nielen ovplyvňuje svoje okolie a uplatňuje naň svoj
vplyv – to nakoniec robí aj iní ľudia, ja manipulátori, či tyrani, ktorí preto ešte lídrami nie
sú. Líder je človek, ktorý svojim uplatňovaním vplyvu pomáha iným ľuďom
dosiahnuť ich ciele a ich osobné naplnenie! Mimochodom, dokonalá definícia zrelého
a dospelého kresťana. Už chápeš, prečo byť kresťanom je tá najlepšia kvalifikácia na to
byť lídrom – a prečo nie je možné byť kresťanom a nebyť ním všade tam, kde práve
sme?
Niekedy môžeš na internete naraziť na rôzne tabuľky a obrázky, ktoré sa snažia
porovnívať „bossa“ (šéfa, riaditeľa,…) s „lídrom“ – toto je jedna z nich:
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vydáva príkazy, nariadenia,…
usiluje sa robiť veci správne
sústreďuje sa na pravidlá, predpisy,…
sústreďuje sa na to, ako robiť to, čo robí
riadi zamestnancov
stavia na právomoci funkcie šéfa
využíva hrozby, tresty, sankcie
snaží sa udržať tím nemenný
často hovorí „Ja…“
hľadá vinníkov neúspechu
sám vie, ako robiť veci správne
využíva ľudí na dosahovanie cieľov
vyžaduje od iných úctu
nariaďuje
hovorí: „Choďte!“, „Urobte!“
vyznačuje sa záujmom o stratégie, postupy,
úlohy,…
rád robí schémy, rozpočty, tabuľky,…
nedôveruje zmenám, cení si stabilitu
Sleduje hlavne svoje ciele a záujmy a využíva
ľudí na to, aby ich dosiahol.

LÍDER



















podriadení nasledujú jeho príklad
usiluje sa robiť správne veci
sústreďuje sa na výsledky
sústreďuje sa na to, čo by sa malo vykonať
trénuje a školí zamestnancov
stavia na dobrej vôli
vyvoláva nadšenie, chuť do práce
snaží sa vnášať do tímu energiu
často hovorí „My…“
hľadá riešenie neúspechov
ukazuje, ako robiť veci správne
rozvíja ľudí, pomáha im rásť
preukazuje iným úctu
skôr prosí, žiada, pozýva,…
hovorí: „Poďme!“, „Urobme to!“
vyznačuje sa odvahou, inšpiratívnosťou, má
víziu, za ktorou ide
načrtáva jasnú víziu smerovania k cieľu
buduje vzťahy a vzájomnú dôveru
Sleduje ciele a záujmy ľudí, ktorých vedie a
využíva seba na to, aby ich dosiahli

ÚLOHA:
 Zhrň informácie, ktoré si si preštudoval, do vlastnej a stručnej charakteristiky lídra.
 Nájdi vo svojom okolí príklad skutočného lídra – v rodine, v skautingu, vo
farnosti, v obci (meste), v škole,… Koľko si ich našiel?
 Povedz, aké vlastnosti a správanie z nich robia takýchto lídrov.
 Ľudia vo formálnych vedúcich funkciách – Tvoj radca, vodca, miestny farár,
možno animátor spoločenstva, starosta,… – nakoľko sú aj lídrami? V čom vidíš
ich prípadné nedostatky?
 Ako si na tom Ty? Prejavuje sa Tvoje kresťanstvo líderstvom?
 S využitím Ishikawovho diagramu skús urobiť analýzu „problému“ s názvom
„Moje líderstvo“. Uprav dané kategórie tak, aby zodpovedali podmienkam Tvojho
osobného života ako jednotlivca – a potom v každej hľadaj to, čo v nej ovplyvňuje
Tvoju schopnosť byť lídrom – a potom v ďalšej úrovní problémy a prekážky, ktoré
myslíš, že tam sú.
 Nakoniec vhodne využi ostatné techniky, ktoré si sa už naučil na to, aby si dospel
k jasnému záveru, čo je potrebné robiť, aby si sa stával stále lepším a dokonalejším
lídrom.
 S výsledkami svojej analýzy oboznám svojho tútora.

 Vytvor si plán, ktorý začneš uskutočňovať a ktorého cieľom bude napomôcť Ti čo
najlepšie si osvojiť charakter lídra!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

Líder piatej úrovne
Americký obchodný konzultant, autor, prednášateľ, odborník na udržateľnosť a rast
firiem Jim Collins vo svojej knihe Z dobrého skvelé priviedol na svet pojem líder piatej
úrovne.
Collins sa venoval skúmaniu, prečo niektoré firmy sú veľmi úspešné, zatiaľ čo iné, v rovnakom
segmente, rovnako veľké, v rovnakom čase a rovnakej situácii, smerujú k úpadku. V závere
svojho výskumu definoval niekoľko kľúčových faktorov. Na jeho veľké prekvapenie, na prvom
mieste to bola osobnosť jeho CEO (Chief Executive Officier, čiže generálny riaditeľ). V
úspešných firmách boli na tomto poste práve lídri piatej úrovne: „Spolu s výskumným tímom päť
rokov analyzoval jedenásť spoločností, ktoré vyrástli z dobrej do skvelej, a zároveň sedemnásť
spoločností, ktorým sa to nepodarilo. Porovnával ich. Zo začiatku neveril, že by charakteristika
lídra mohla byť natoľko výrazným faktorom, aby ovplyvnila úspech firmy. Na svoj tím opakovane
naliehal, aby si riadiacich pracovníkov nevšímal. A opakovane dostával odpoveď, že to nie je
možné, pretože „na všetkých je konzistentne niečo nezvyčajné“. Napokon nechal prehovoriť
fakty. Všetky dobré spoločnosti, z ktorých sa stali napokon skvelé, mali v čase prerodu vedenie
lídrov piatej úrovne.“ (etrend.sk)

5 ÚROVNÍ LÍDERSTVA JIMA COLLINSA
 VYSOKO TALENTOVANÝ JEDINEC – Má výnimočný výkon vďaka svojmu
talentu, vedomostiam, zručnostiam a vhodným pracovným návykom.
 AKTÍVNY ČLEN TÍMU – Prispieva svojím osobným nasadením k dosahovaniu
tímových cieľov a efektívne spolupracuje s inými v prostredí, ktoré si vyžaduje
skupinovú prácu.
 KOMPETENTNÝ MANAŽÉR – Organizuje ľudí a zdroje tak, aby sa účinne a
efektívne dosahovali stanovené ciele.
 EFEKTÍVNY LÍDER – Sústreďuje energiu celého podniku na vytrvalé
sledovanie jasnej a príťažlivej vízie, pričom stimuluje vyššie výkonnostné
štandardy.
 LÍDER 5. ÚROVNE – Buduje dlhodobú výnimočnú výkonnosť paradoxným
zmiešaním osobnej skromnosti a silnej profesionálnej dravosti.
V podstate lídrami v plnom zmysle slova sú len jedinci na 4. a 5. úrovni. Líšia sa od
seba jedným podstatným znakom:

 Líder 4. úrovne akoby hovoril: „Pomôžem vám dosiahnuť vaše ciele, lebo keď sa
mi to podarí, mne bude za to patriť sláva a dostanem za to veľkú odmenu ako
architekt a strojca vášho úspechu!“ Títo lídri často koncentrujú vo svojich rukách
maximum moci, často pracujú v štýle „jeden génius a stovka pomocníkov“. Sú
úspešní a firmy pod ich vedením prosperujú. Ale po ich odchode firmy aj rovnako
rýchlo upadajú, pretože spravidla firmu až príliš naviažu na seba a nenechajú po
sebe žiadnych nástupcov a pokračovateľov. Firma bez nich nedokáže fungovať
(niekedy to dokonca môže byť zámer takéhoto lídra, aby ukázal, aký je
nenahraditeľný a že bez neho to nemôže fungovať) a preto po ich odchode rýchlo
upadá.
 Líder 5. úrovne hovorí naopak niečo takéto: „Chcem sa jedného dňa pozrieť zo
svojej verandy na jednu z najlepších spoločností na svete a povedať, že tam som
kedysi pracoval.“ (líder 5. úrovne, citovaný J. Collinsom) – a sám Collins k tomu
dodáva: „Lídri piatej úrovne chcú vidieť, ako sa v ďalšej generácii spoločnosť
stane ešte úspešnejšou a sú vyrovnaní s myšlienkou, že väčšina ľudí ani nebude
vedieť, že korene dosiahnutého úspechu siahajú späť k ich úsiliu.“ Aj preto urobia
všetko preto, aby spoločnosť aj po ich odchode prosperovala a rástla: „Top lídri
vychovávajú svojich nástupcov.“ (Peter Sasín, NLP akadémia, 21. st.)

PITVA LÍDRA PIATEJ ÚROVNE
Líder 5. úrovne buduje dlhodobú výnimočnú výkonnosť paradoxným zmiešaním
osobnej skromnosti a silnej profesionálnej dravosti.
Niečo podobné nájdeme aj u iného experta na líderstvo, Alexandre Havarda, ktorý
charakterizuje lídra ako paradoxnú zmiešaninu veľkodušnosti a pokory:
„Lídri sú veľkodušní, veľkomyseľní a uvedomujú si svoj potenciál dosiahnuť veľkosť. Ich snom je
dosiahnutie vrcholu profesionálneho života a osobnej dokonalosti. … Lídri sú veľkodušní vo
svojich snoch, víziách a … vo svojej schopnosti nabádať samých seba a ľudí vo svojom okolí,
aby robili to isté.“
A súčasne: „Veľkodušná vízia lídra slúži druhým - členom rodiny, zákazníkom a kolegom,
krajine a celému ľudstvu. Táto vznešená ambícia slúžiť je jedným z plodov nádhernej cnosti
pokory. … Vďaka pokore získavajú lídri spontánnu úctu k tomu, čo je Božie v každom stvorení.
Táto úcta nabáda na službu druhým. Lídri slúžia Bohu prítomnému v ľuďoch. Ak konajú
konzistentne, vypestujú si návyk služby.“

Nakoniec veľmi podobný postreh nájdeme u Clive Staples Lewisa, keď charakterizuje
stredoveký ideál rytierstva:
„Ak chceme skutočne porozumieť ideálu rytierstva, mali by sme si uvedomiť slová, ktoré povedal
sir Ector mŕtvemu rytierovi Lancelotovi (v diele Le Morte D‘Arthur od sira Thomase Maloryho):

„Bol si tým najmiernejším mužom, aký kedy jedol v sále medzi dámami; a bol si tým najtvrdším
rytierom k svojim smrteľným nepriateľom, aký sa kedy oháňal kopijou.“ Lewis upozorňuje, že
dôležitosť tohto ideálu spočíva práve v tej dvojitej požiadavke, ktorú vznáša na človeka. Rytier
nie je kompromisom medzi prudkosťou a miernosťou; je vyhrotením prudkosti a zároveň i
vyhrotením miernosti. … [tento ideál] učil pokore a zhovievavosti veľkých bojovníkov, a
požadoval chrabrosť od zdvorilých a miernych ľudí. … Stredoveký rytiersky ideál spojil
dohromady dve veci, ktoré normálne nemajú tendenciu tiahnuť k sebe.“ (Roman Joch, publicista,
poradca prezidenta Václava Klausa, 21. st. po Kr.)

To nás nakoniec privádza aj k Tvojej vlastnej ceste ako skauta a kresťana:
 SEBAAKTUALIZÁCIA ako veľkodušnosť, túžba po dokonalosti, po tom
najlepšom, čo je možné; profesionálna dravosť; prudkosť, sila a chrabrosť rytiera;
 TRANSCENDENCIA ako pokora, ako služba iným; osobná skromnosť;
miernosť, veľkorysosť, zhovievavosť a ušľachtilosť rytiera;
Teraz už chápeme, prečo líderstvo je charakter. Líderstvo, to nie je technika, ktorej by
sa človek mohol naučiť z učebnice a potom ju vykonávať. Líderstvo, to je životný
postoj, to je niečo, čo pramení zo samého nášho vnímania sveta, nás, človeka, z nášho
samého bytia. Líder sa nedá robiť, dá sa ním len byť.
Znova tak o niečo lepšie chápeme aj to, prečo sa ani kresťanstvo nedá praktizovať,
ale prečo sa kresťanom dá iba byť – skutočne byť, 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
celým svojím bytím. Znamená to skĺbiť v sebe presne túto na prvý pohľad odporujúcu si
dvojicu: malosť a veľkosť súčasne. Pekne to vystihuje Tebe už známy príbeh:
Bol raz istý muž, ktorý navštívil miesto, kde sa stavala veľká katedrála. Pristavil sa pri jednom
robotníkovi a opýtal sa: „Čože robíš?“ „Zarábam si na živobytie“, odpovedal robotník.
Pristavil sa pri druhom a položil mu tú istú otázku. „Miešam maltu a kladiem tehly“, znela
odpoveď. Nakoniec stretol ženu, ktorá zametala na stavenisku pred stavbou: „Čo robíš?“ spýtal
sa jej. Žena mu s radostným úsmevom odpovedala: „Staviam katedrálu.“

Byť kresťanom znamená zažívať niečo podobné:
 MALOSŤ vo VEĽKOSTI: pri všetkej svojej veľkosti som len služobníkom
nekonečne väčšieho Božieho Kráľovstva; nie som nenahraditeľný – zvíťazí a
dovŕši sa aj bezo mňa; ja mu len slúžim spolu s ostatnými spoluslužobníkmi;
ktorých služba je rovnako cenná, vzácna a dôležitá ako moja, bez ohľadu na jej
podobu a zdanlivú „veľkosť“, či „malosť“; a preto si všetci zaslúžia všetku moju
úctu, rešpekt a uznanie!
 VEĽKOSŤ v MALOSTI: napriek všetkej svojej malosti obyčajného ničotného
smrteľného človeka strateného uprostred ľudstva, uprostred gigantického Vesmíru
– o Bohu ani nehovoriac! – mám privilégium byť služobníkom a dokonca synom
(dcérou) práve tohto nekonečne väčšieho Boha a spolutvorcom Katedrály, Jeho

Kráľovstva, ktoré dáva môjmu životu veľkosť, hodnotu a zmysel; vnášam doň svoj
vlastný, jedinečný vklad a tým ho opravdivo robím krajším; v tejto službe
vydávam zo seba to najlepšie, čo dokážem, aby to bolo hodné Kráľovstva a Boha,
ktorému slúžim – hoci aj za cenu života; uprostred ostatných mojich druhov,
odlišných odo mňa, slúžiacich svojim vlastným spôsobom – často viditeľnejším,
než ja; ale necítim sa za to menejcenným, lebo v tejto službe Bohu sme si všetci
úplne rovní!
Bez vedomia „katedrály“ by som prepadol iba pocitu vlastnej malosti, bezvýznamnosti.
Bez vedomia „vlastnej malosti“ by som zase prepadol pýche, smiešnemu velikášstvu,
pocitu nenahraditeľnej dôležitosti. Ale zakotvený v Bohu a v jeho „Katedrále“ Cirkvi,
Nebeského to Kráľovstva, môžem prijať realitu v celej jej skutočnosti i paradoxnosti:
ako malý a predsa veľký a súčasne ako veľký a pritom stále malý.
Dobrá správa je, že ak si až doteraz poctivo putoval Cestou Svetla a nechával si sa ňou
premieňať, si na najlepšej ceste stať sa lídrom 5. úrovne – ak ním už dokonca nie si!

ÚLOHY
 Vráť sa k lídrom, ktorých si vo svojom okolí našiel. Koľkí z nich sa Ti javia ako
lídri piatej úrovne?
 Skús posúdiť sám seba, nakoľko sa Ty cítiš byť takýmto lídrom. Súčasne popros
svojho tútora (prípadne aj ďalšie osoby, ak také sú), aby Ťa skúsil rovnako
ohodnotiť.
 Ako túto oblasť ovplyvňuje Tvoje kresťanstvo?
 Ako na schopnosť byť lídrom 5. úrovne vplýva lectio divina a lektúra, ktoré si
pravidelne konáš? Sú účinným nástrojom tohto cieľa?
 Ak si objavil rezervy a nedokonalosti v tejto oblasti – ako by si ich mohol
napraviť? Urob znova analýzu príčin týchto nedostatkov a skús nájsť spôsob ich
riešenia!
 Vráť sa k svojmu plánu z minulej úlohy a uprav ho podľa Tvojich dnešných
zistení!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

Situačné vedenie tímu podľa Kena Blancharda

Ako líder Ti oproti členovi tímu pribúda práve úloha viesť svoj tím – či skôr napomáhať
Tvojmu tímu byť perfektným a dokonalým tímom, tak skvelým, že Ťa nakoniec úplne
prestane potrebovať.
V skautingu existuje skúška, nazývana skúškou vodcovského kresla. Spočíva v tom, že na
nejakej akcii – oddielovka, hra, deň na tábore,… – sa niekde nabok postaví kreslo a vodca si naň
sadne. Pokiaľ celá akcia bez problémov prebehne bez toho, aby vodca musel čo len raz otvoriť
ústa, vstať z kresla a zasiahnuť do diania, je to známka, že je to dobrý a zrelý skautský oddiel.

Kým sa tak ale stane, bude to chcieť veľa práce – a budeš prechádzať niekoľkými
etapami tejto cesty.

1. ETAPA: DIREKTÍVNE (AUTOKRATICKÉ) VEDENIE TÍMU

SITUÁCIA: V skupine sú vysoko motivovaní, nadšení členovia tímu – napríklad
čerstvo prijatí nováčikovia v skautskom oddiele, plní nadšenia, ale s nulovými
zručnosťami a schopnosťami, úplní začiatočníci – nemajú ešte ani len nováčikovskú,
neovládajú žiadne skautské zručnosti, nemajú žiadne skúsenosti ani skautské vedomosti.
ŠTÝL VEDENIA: Potrebujú doslova vedenie za ručičku, kedy vodca na všetko
dohliada, o všetkom rozhoduje, prikazuje a nariaďuje, čo treba urobiť.
Ide o štýl s vysokým zameraním na úlohu a s nízkym zameraním lídra na ľudí, resp. vzťahy. V
styku zo zamestnancami, vy ako líder, dávate veľmi podrobné pokyny, opisujúc presne čo, kedy
a ako urobiť úlohu. Taktiež dôkladne dozeráte na výkon a predvídate výsledky činnosti.
Nemusíte sa zaoberať otázkou, ako podporovať a motivovať členov tímu, pretože oni už
motivovaní sú. Rozhodnutia robíte vy, bez toho aby členovia tímu k tomu nejako prispievali,
alebo sa na tom podieľali. (porov. Ken Blanchard)

CIEĽ: využiť počiatočné nadšenie a naučiť členov tímu toľko poznatkom a zručnostiam,
koľko len dokážeme – a tak čo najviac zvýšiť ich kompetenciu.

2. ETAPA: KONZULTAČNÉ (MOTIVAČNÉ) VEDENIE TÍMU

SITUÁCIA: Zručnosti o niečo stúpli – naši nováčikovia už majú nováčikovskú, boli na
výprave, vedia, ako fungujú družinovky, trochu sa medzi sebou zohrali, ale prudko klesá
motivácia, nadšenie začína nahrádzať všednosť, namiesto vzrušenia sa objavuje nuda,
namiesto horlivosti skleslosť – už to nie je stále niečo nové, skauting je v tejto chvíli na
prvý pohľad akoby okukaný, z času na čas niektorý vynechá družinovku, lebo „sa mu
nechcelo“…
ŠTÝL VEDENIA: členovia tímu stále potrebujú viesť za ruku, ani zďaleka ešte
nedokážu fungovať a konať sami. K tejto úlohe lídrovi pribúda teraz ďalšia úloha: udržať
motiváciu tímu tak, aby sa mu tím nerozpadol.
Ide o štýl s vysokým zameraním lídra na úlohu aj vzťahy. V tomto prípade by ste mali dať
špecifické inštrukcie, povedať členom tímu čo, kedy, kde a ako urobiť úlohu, a tiež dozerať v
hlavných fázach plnenia úlohy. Zároveň by ste mali podporovať členov tímu tým, že im
vysvetlíte, prečo treba urobiť úlohu odpoviete im na ich otázky. Mali by ste popracovať na
vzťahoch, keď im „obhajujete“ výhody, ktoré prinesie splnenie úlohy vašim spôsobom. Keď
robíte rozhodnutia môžete ich konzultovať s členmi tímu, ale vy musíte mať posledné slovo.
(porov. Ken Blanchard)

Základnými znakmi teda je:
 podporovanie motivácie;
 obzvlášť tým, že začínate členom tímu vysvetľovať, aký je zmysel a cieľ toho, čo
práve teraz robia;

 a odhaľovať im veľký, vzrušujúci a cieľ, ku ktorému to všetko smeruje a ktorý ich
nadchne a uchváti;
 ideálne, ak môžete sami slúžiť ako ilustrácia tohto cieľa – v prípade skautingu je to
napríklad to, že si naozaj vymakaná osobnosť, ktorú ostatní hlcú a „zbožňujú“ a
predstava, že to, čo ich teraz učíš robiť a čo s nimi robíš, ich raz urobí takými, ako
si Ty (a že aj Ty si kedysi prechádzal tým istým, čo zažívajú oni a cítil to isté, čo
oni) ich napĺňa novým nadšením a energiou;
 čas na rozprávanie príbehov pri ohni a na upevňovania vzťahov a pocitu bratstva
vo vnútri tímu,…
CIEĽ: Pokračovať vo zvyšovaní kompetencií tímu a súčasne ho motivovať, budovať
vzťahy a zabrániť, aby sa v tejto kritickej etape tím rozpadol, alebo ostal nefunkčný.

3. ETAPA: PARTICIPATÍVNE VEDENIE TÍMU

SITUÁCIA: Úspechy a stúpajúca zručnosť dvíhajú motiváciu, ľudí začína ich práca
baviť – skauti vidia na sebe prvé výsledky, sú zručnejší, silnejší, šikovnejší, dokážu veci,
ktoré iní nedokážu. Súčasne vďaka stúpajúcej kompetencii dokážu podnikať aj naozaj
vzrušujúce a náročné podujatia, na ktorých prežívajú silné zážitky a ktoré im ostatní
závidia. Skauting ich začína znovu a tentoraz už veľmi hlboko baviť.
ŠTÝL VEDENIA: Ďalej pokračujeme na zvyšovaní kompetencií členov tímu.
Využívame pritom ich rastúcu motiváciu. Tú teraz môžeme podporiť novým spôsobom:
Členovia tímu sú totiž v tejto chvíli už dostatočne skúsení a dostatočne „v obraze“ na to,
aby sme s nimi začali konzultovať svoje rozhodnutia, radiť sa s nimi dávať im tak prvý
podiel na riadení tímu (moc) a tým im dali aj nový pocit hodnoty a dôležitosti. Úmerne
ich schopnostiam na nich delegujete jednotlivé čiastkové úlohy a v rámci nich im dávate
priestor na vlastné rozhodovanie.

Ide o štýl s vysokým zameraním na ľudí, resp. vzťahy a s nízkym zameraním lídra na úlohu. Keď
ste v styku s členmi tímu, dávate im už len všeobecné pokyny (čo treba urobiť) a trávite málo
času dohliadaním na výkon (môžete sa spoľahnúť, že už vedia ako to urobiť a urobia to
kvalitne), nechávajúc členov tímu, aby pracovali svojím spôsobom (majú na to dosť poznatkov,
zručností a skúseností, nemusíte nad nimi stáť a vodiť ich za ručičku, ako kedysi), zatiaľ čo vy sa
zameriavate na konečný výsledok – čiže na víziu a celkový cieľ, na ktorom tím ako celok
pracuje. Mali by ste podporovať členov tímu povzbudzovaním a budovaním ich sebadôvery. Ak
treba urobiť úlohu, nehovorte im ako ju urobiť, opýtajte sa, ako ju budú robiť. Robte rozhodnutia
spolu s členmi tímu, alebo dovoľte členom tímu, aby sami robili rozhodnutia v súlade s vašimi
obmedzeniami a s vašim súhlasom. Motivovanie je prevažne odmenou a pochvalou. (porov. Ken
Blanchard)

CIEĽ: Podporovať osamostatňovanie sa členov tímu a ich schopnosť pracovať stále
samostatnejšie a zodpovednejšie. Pritom stále narastá skúsenosť a kompetencia členov
tímu. Účasť na riadení tímu pôsobí znova motivačne a ešte tak umocňuje motivovanosť
tímu.

4. ETAPA: DELEGAČNÉ VEDENIE TÍMU, „VOĽNÁ UZDA“

SITUÁCIA: Zručnosť aj motivácia sú na vysokej úrovni, členovia tímu sa vyrovnávajú
lídrovi, možno ho aj prekonávajú – skauti v oddiele sú rovnako zruční a dokonca v
niečom aj zručnejší, ako líder. Sú skúsení a zodpovední. Skauting je pre nich už životným
štýlom, ktorý ich baví a napĺňa. Pracujú samostatne a zodpovedne, nepotrebujú ani
dirigovanie, ani nejaké motivovanie.
ŠTÝL VEDENIA: V tejto fáze delegujeme činnosť v podstate úplne na tím. Určujeme
základnú víziu (o ktorej rozhodujeme spoločne s ostatnými členmi tímu), zásadné ciele –
potom rozdelíme jednotlivé úlohy členom tímu, pričom nechávame na nich samotných,
aby našli spôsob, ako úlohy splnia a vyriešili problémy, na ktoré narazia, pretože to už

dokážu a nikto to nemusí robiť za nich. Jednou z našich hlavných úloh v tejto fáze je
neprekážať tímu a jeho výkonu nejakým zbytočným lipnutím na nejakých svojich
„riadiacich funkciách“, „postavení“, „autorite“, „dôležitosti“ a pod.
Ide o štýl s nízkym zameraním lídra na úlohu aj vzťahy. Pri práci s členmi tímu by ste ich mali
oboznámiť len s tým, čo treba urobiť. Odpovedajte na ich otázky, a usmerňujte len málo, alebo
vôbec nie. Nie je potrebné dohliadať na výkon. Títo tímoví hráči sú vysoko motivovaní a
potrebujú podporu len málo, alebo vôbec nie. Umožnite im, aby robili vlastné rozhodnutia podľa
vašich obmedzení, aj keď váš súhlas už nebude potrebný, môžete sa totiž spoľahnúť na to, že ich
rozhodnutia budú dostatočne zrelé, uvážené, kompetentné a prospešné. (porov. Ken Blanchard)

CIEĽ: Toto je už takmer cieľ. Stav, v ktorom môžeš pokojne previesť skúšku
vodcovského kresla a uspejete. Stav, v ktorom ako líder si v podstate zbytočný. Stav, v
ktorom by Ťa mohol na poste lídra tohto tímu nahradiť hociktorý z členov tímu a
fungovalo by to.

PIATY ŠTÝL ZA HRANICOU OSTATNÝCH
Posledný piaty štýl v komerčných firmách nie je možný, pretože sama ich podstata
vyžaduje niekoho, kto figuruje ako líder tímu a formálne i právne zodpovedá za tím.
Konsenzuálny štýl vedenia tíme je ten, kedy už líder skutočne prestáva byť lídrom a
stáva sa členom tímu – a samotný tím, samotná skupina sa stáva zodpovednou za tím, za
jeho fungovanie i za ciele, na ktorých pracuje. Jej rozhodnutia sú potom výsledkom
konsenzu – spoločnej zhody všetkých členov tímu.
Je to možné len preto, že všetci členovia tímu sú dostatočne zrelí, sú to samí
vodcovia, ako tento druh tímu nazýva M. Scott Peck (a nazýva ho termínom komunita) –
v tom dobrom zmysle: nie skupina ambicióznych rozhádaných „lídrov“, ale skupina ľudí,
ktorí medzi sebou zdieľajú rovnaký cieľ, rovnakú zodpovednosť a starosť o jeho
dosahovanie a sú dostatočne na výške na to, aby už nehľadali nejaké vlastné ciele,
vlastné ambície, presadzovanie seba, ale úprimne hľadali to najlepšie možné riešenie pre
celý tím a pre cieľ, na ktorom pracujú. Nemajú preto problém úprimne diskutovať a
nechať sa presvedčiť druhým, ak to, čo hovorí, je pravdivé a logické.
Orson Scott Card by povedal, že je to tím samých tvorcov. Jedného takého pod menom Will
opísal vo svojom románe Čorvi slovami: „Will totiž svoju autoritu využíval výhradne pre dobro
skupiny. Preto bol rovnako spokojný, keď poslúchal, i keď viedol. Či už vydal rozkaz on, alebo
niekto iný, ak to bol rozkaz dobrý, mal byť vyplnený.“ Jim Collins by povedal, že je to skupina
samých lídrov piatej úrovne.

Firma takto fungovať nemôže už zo samej podstaty. Oddielová rada… zborová rada…
skautská družina… v každom prípade áno! Dokonca je to želateľné! Toto je predsa cieľ

skautingu: aby vodca vychoval mladých ľudí rovnako schopných, ako on. Aby družina
tak bola naozaj skupinou samých vodcov.

KRESŤAN AKO LÍDER 6. ÚROVNE?
Konsenzuálny štýl sa teda vyberá za hranice „tímovej sféry“ a smeruje ku komunite. Už
nie dobré vzťahy a pomoc ľuďom dosiahnuť ich profesionálne ciele a urobiť prácu, ktorú
konajú, ale profesionálne ciele i práca sa stávajú iba nástrojmi, s pomocou ktorých líder
pracuje na skutočnom cieli: pomôcť ľuďom v skupine niekým sa stať, konkrétne byť ako
on, dosiahnuť jeho kvality a jeho dokonalosť, stať sa rovnakými lídrami, akým je on.
Výsledkom je „skupina samých lídrov“, ako Scott Peck definuje práve stav komunity.
A odtiaľ by sme mohli definovať lídra 6. úrovne – čiže v plnom zmysle slova kresťana:
 DOKONALOSŤ – túžba byť najlepší možný, práca na to, aby sa stal najlepším
možným, opravdivý veľkodušný autotelický život prúdenia a senaaktualizácie;
 LÁSKA – pokora a služba, dokonalá a úplná nesebeckosť, v ktorej dokonalosť je
nástrojom, motívom a nástrojom zdieľania sa a pomoci iným ľuďom tiežs a stávať
dokonalými a svätými a žiť rovnakú rozkoš dokonalého života v jednote s
Dokonalým Bohom;
 ZDIEĽANIE – posledný bod, ktorý ešte u lídrov 5. úrovne nevidíme a ani
nemôžeme. Bránou k nemu je práve konsenzuálny štýl vedenia skupiny. To je
niečo, čo si bežné firmy a organizácie „nemôžu dovoliť“, pretože nech už fungujú
akokoľvek, v centre vždy bude „výroba“, „práca“, „zisk“, „prosperita“…
Ale môže si to dovoliť Cirkev, kde cieľom je práve svätosť a dokonalosť, nie niečo
konkrétne vyrobiť, či postaviť. A rovnako skauting, zrkadlo Cirkvi a spôsob žitia
Cirkvi, ktorý tiež nie je na svete preto, aby odviedol nejakú „prácu“ v podobe
nejakého množstva táborov a osobohodín na družinovkách a podobne.
A tam potom nastupuje zdieľanie komunity: kedy líder úplne a definitívne zosadne
zo stoličky lídra a skupina už viac nepotrebuje, aby ju niekto viedol a trénoval,
pretože sama dosiahla zrelosť svojho lídra – čo, samozrejme, neznamená, že líder
nebude ďalej slúžiť skupine ako učiteľ, ako starší a múdrejší súrodenec – a ostatní
ho nebudú s rešpektom a úctou počúvať. Ale už to nebude vzťah líder-skupina. Už
to bude opravdivá komunita, kde sú všetci lídri a skupina sama zodpovedá za seba
a sama vedie samú seba a jej členovia medzi sebou zdieľajú svoje konanie, svoje
životy i samu radosť a rozkoš života, do ktorého boli uvedení. Čiže Cirkev…
Skauting je tak veľmi dobrou ilustráciou toho, ako môže žiť konkrétne cirkevné
spoločenstvo v rámci farnosti, diecézy, či sveta: že to pokojne môže byť „parta“ ľudí
chodiacich do hôr a táboriacich v típkach, ale ak sa vďaka tomu stávajú svätí a dokonalí

ako Boh, žijú medzi sebou bratskú jednotu lásky a priťahujú k tomu všetkému ďalších a
ďalších ľudí – tak je to autentické uskutočnenie Cirkvi, skutočné a opravdivé kresťanstvo
– pretože už nie vzťahy a spoločenstvo slúžia nejakej konkrétnej činnosti, ale naopak,
činnosť (a v podstate nezáleží aká, chodenie po lesoch Baden-Powella je rovnako dobrý
nápad, ako hranie futbalu a iné aktivity Don Bosca) slúži ako nástroj osobnej dokonalosti
a vzťahov vzájomnej jednoty po vzore Boha.
Mimochodom, dosť podobne, ako keď v zen-budhistickej kultúre pôjdete študovať lukostreľbu,
alebo cestu meča, alebo aranžovanie ikebany – len aby ste zistili, že cieľom nie je osvojiť si danú
techniku (za slovo „technika“ by Vás nakoniec majster zenu vyhnal kade ľahšie!), ale s pomocou
onej činnosti dosiahnuť nejaký vnútorný stav, hoci aj ono satori, osvietenie.

Boh sám sa takto javí:
 Na jednej strane veľký, dokonalý, smerujúci k obrovskému a neslýchanému cieľu:
stvoriť bytosti, ktoré sú od Neho nekonečne menšie – a potom ich priviesť až na
svoju úroveň, nielen z nich urobiť nejakú „prosperujúcu firmu pod mojim
vedením“, alebo urobiť ich rovnakými lídrami, ako je On sám, svojimi dedičmi;
 a na druhej strane v mene tohto diela slúžiaci ľuďom, ochotný ponížiť sa, zrieknuť
sa všetkého, stať sa pre nás človekom, vziať na seba utrpenie a bolesť celého
ľudstva, nechať sa zabiť – len aby všetko odpustil a ešte aj toto využil ako nástroj
služby a povýšenia tých, ktorí Ho zabili…
 a nakoniec ich pozvať, aby s Ním a v Ňom zdieľali tento život ako súčasť Božej
Jednoty Trojice.
Toto znamená aj byť kresťanom – prijať privilégium a vyznačenie a dar stať sa
bytosťami, akými nás chce mať Boh: „bytosti schopné podieľať sa na jeho živote v
Trojici, na radosti troch tvoriacich osôb tejto svätej Jednoty.“ (Claude Tresmontant,
filozof a teológ, 20. st. po Kr.) Kým v nás tento postoj nie je, nie je to ešte zrelé a
dospelé kresťanstvo!

LÍDERSTVO A PÄŤ KROKOV LÁSKY
Líderstvo nie je nakoniec nič iné, než uplatňovanie nasledovnej schémy piatich krokov
lásky, inšpirovanej psychológom Johnom Powelolm SJ:
1. INŠPIRÁCIA: „Lídri sú veľkodušní vo svojich snoch, víziách a v zmysle pre povolanie; … a
napokon vo svojej schopnosti nabádať samých seba a ľudí vo svojom okolí, aby robili to isté.“
(Alexandre Havard). Líder vedie ľudí predovšetkým vlastným príkladom: nehovorí „Choďte!“,
ale „Poďme!“ Toto si ale môže dovoliť len vtedy, ak je skutočným vzorom, príkladom a
inšpiráciou pre tých, ktorým ako líder slúži a ktorých vedie. V tom je zásadný rozdiel medzi ním
a medzi dosadeným manažérom, ktorý sa opiera skôr o svoj úrad a právomoci.

2. OPORA: „Ten, kto vstúpi do miestnosti a poskytne ľuďom pocit bezpečnosti, je kráľ“ (Richard
Rohr, psychológ a teológ, 20. st. po Kr.). „Manažérsky guru Jim Collins … zistil, že pokora je z
hľadiska líderstva kľúčom k dosiahnutiu veľkého skoku vpred. Podľa Collinsa práve táto cnosť
delí lídrov od „tých druhých". Tí druhí nemajú záujem podriadiť svoje ego požiadavkám
spoločného dobra. Slovami Collinsa, „pre nich bude práca vždy len a len o tom, čo získajú:
slávu, peniaze obdiv, moc atď. - a nie o tom, čo vybudujú, vytvoria a k čomu prispejú"“
(Alexandre Havard).
3. POVZBUDENIE K RASTU: „Líder buduje tímy, v ktorých sú ľudia často lepší ako on, pomáha
im rásť“ (Peter Sasín). „Ak tvoríte, nevyužívate iných ľudí ako nástroje. Nevyužívate ich, aby ste
dosiahli svoje ciele. Využívate seba, aby ste pomohli druhým dosiahnuť ich ciele. Využívate seba,
aby ste vyučovali a viedli, presviedčate ich a sami počúvate ich rady – a necháte ich, aby oni
presvedčili vás, ak sa ukáže, že majú pravdu“ (Orson Scott Card, spisovateľ, Tales of Alvin
Maker, 21. st. po Kr.)
4. VÝZVA UROBIŤ TO: „Dobré líderstvo službou prináša svoje ovocie v momente, keď líder
pracuje na vyzbrojení ďalšej generácie lídrov, aby odpovedali na výzvy svojej doby, so všetkou
múdrosťou, poznaním a duchovnými zdrojmi, ktoré im môže poskytnúť. … Toto je povinnosť
slúžiaceho lídra - trvalé investovanie vlastného života do životov svojich nasledovníkov“ (Ken
Blanchard). „Prevzala som právomoci diktátora, ale len preto, aby som ich mohla zrušiť. Mala
som absolútnu moc, ale vládla som zdržanlivo. Vytvorila som nezávislé súdy, ktoré mali za úlohu
kontrolovať moju absolútnu moc, a napokon som prijala zákony, ktoré mi túto moc odňali“
(Cory Aquinová, prezidentka Filipín v rokoch 1986 – 1992).
5. ZDIEĽANIE DOSIAHNUTÉHO ÚSPECHU: „Keď veci idú dobre, lídri 5. úrovne vyzrú z okna,
aby zásluhy na úspechoch pridelili faktorom mimo nich (a ak nemôžu nájsť konkrétnu osobu
alebo udalosť, ktorej by prisúdili zásluhu, prisúdia ju šťastiu). Keď však veci idú zle, pozrú sa do
zrkadla, aby si pridelili časť zodpovednosti. Nikdy vinu nepripisujú smole. Lídri porovnávacích
spoločností robili presný opak. Vyzerali z okna a hľadali niekoho alebo niečo mimo seba, čo by
mohli obviniť zo zlých výsledkov, ale keď veci išli dobre, natriasali sa pred zrkadlom a
pripisovali si za to zásluhy. Zvláštne však je, že okno a zrkadlo neodrážajú objektívnu realitu.
Každý, kto je vonku za oknom ukazuje dovnútra, priamo na lídra 5. úrovne a hovorí: „On bol
kľúčovou osobou; bez jeho pomoci a vedenia by sme sa nestali skvelou spoločnosťou." Líder 5.
úrovne zas ukazuje von z okna a hovorí: „Pozrite na tých skvelých ľudí a na naše šťastie, tieto
dve veci nám umožnili dosiahnuť, čo sme dosiahli; som šťastný človek."“ (Jim Collins).
A ako už isto tušíš, toto ZDIEĽANIE sa stáva pôdou pre ďalšiu INŠPIRÁCIU jeden druhého
navzájom – a cyklus tejto postupnosti sa tak znova a znova opakuje, stále hlbšie, stále
dokonalejšie, stále intenzívnejšie. Takto sa rodí aj spoločenstvo samotnej Cirkvi.

VŠETKY ŠTÝLY NARAZ?

V skutočnosti majú všetky tieto štýly vedenia svoje uplatnenie aj pri vysoko vyspelom
tíme:
 Čím je cieľ krátkodobejší, tým viac sa v praxi uplatňuje direktívny spôsob vedenia
tímu. To je dôvod, prečo na tábore jestvuje denný radca. Je iste nekonečne
praktickejšie, ak denný radca direktívne určí, kto pôjde na drevo a kto donesie
vodu, než keby sa kvôli tomu zvolalo zhromaždenie táborníkov a prostredníctvom
diskusie sa hľadal konsenzus na každú takúto maličkosť.
 Čím je ale cieľ väčší a dlhodobejší, tým viac sa aj proces rozhodovania posúva
stále viac smerom ku konsenzu – od toho, keď sa denný radca na tábore poradí,
alebo narýchlo prediskutuje nejakú väčšiu, či nezvyklejšiu záležitosť a potom
rozhodne, až po snemový oheň, ktorý sa nevolá „snemák“ nadarmo: on je totiž
jedným z miest, kde sa všetci zhromaždia, aby tam spolu diskutovali o veľkých
víziách a cieľoch a aby spoločne našli konsenzus, za ktorý sa celým srdcom po celý
ďalší skautský rok postavia.

POZOR NA TEMPO A REALISTICKÝ ODHAD!
Úlohou vodcu je teda vlastne robiť tri veci:
 Nechať tím a jeho členov robiť všetko, čo sami robiť dokážu;
 robiť všetko to, čo tím ešte nedokáže;
 a pracovať na tom, aby to prvé rástlo a to druhé stále viac zmenšovalo.
Z tohto pohľadu môžu v tíme nastať tri možné situácie:

Líder preceňuje tím

Líder a tím sa dopĺňajú

Líder nevie, kedy sa
stiahnúť

Líder očakáva od tímu
priveľa, členovia tímu ešte
nezvládajú toľko zodpovednosti
a samostatnosti, nemajú
dostatočné kompetencie.
Výsledkom je nezdar, zlyhanie
– a strata motivácie, úpadok
tímu.

Líder dokáže celkom presne
odhadnúť, kde ležia hranice
tímu. Dopĺňa všetko to a len to,
čo je ešte práve nad sily tímu.
Výsledkom je, že tím dobre
funguje, je úspešný, rastie čo
do kompetencií i motivácie.

Líder nevie postupne
odovzdávať priestor tímu a
stále sa drží svojej pozície. Tím
sa dusí, jeho členovia sú
nespokojní, líder im diktuje a
kontroluje aj veci, ktoré už s
prehľadom zvládajú.
Výsledkom sú konflikty, strata
motivácie, tím prestáva
fungovať.

Je jasné, ktorá jediná je fungujúca. Preto je treba dobre si všímať stav tímu – a pružne
meniť spôsob vedenia v závislosti od rastu tímu. Plne tu platí, že štýl vedenia, ktorý bol
dobrý včera, nemusí byť dobrý dnes – a ten, ktorý je dobrý dnes, už nebude dobrý zajtra.

ZÁSADA 9-9
Každý tím stojí na dvoch nohách: jednou je ČINNOSŤ a ciele, za ktorými ide, druhou
sú VZŤAHY, ktoré medzi členmi tímu vládnu. Ak jedna z nôh prestane fungovať, tím
spadne:

model 9-1

model 9-9

model 1-9

Príliš dôrazu na vzťahy na úkor
práce. Skauti sa v takej družine
príjemne cítia, poklábosia,
zahrajú sa, ale je to len ako
nejaký klub: príjemne strávený
čas, ale žiaden rast, žiadne

Vyvážený pomer vzťahov a
výkonu. Tím je výkonný,
pretože medzi jeho členmi
panujú výborné vzťahy a veľká
súdržnosť. A vzťahy sa zase
upevňujú spoločnou

Prílišný dôraz na prácu, na
výkon, skautská družina
pripomína skôr armádu, alebo
pretekársky tím, niet kedy tvoriť
vzťahy. Časom príde únava,
začnú konflikty, obviňovanie z

napredovanie.

skúsenosťou rastu, úspechu,
napredovania,…

neúspechov,… a zánik tímu.

A prečo číslo 9? Aby nám pripomenulo, že 10-ku, dokonalosť, nedosiahneme nikdy – ale
ak sa priblížime k 9-ke, sme super!

ÚLOHA
 Vezmi si: Tvoju družinu, Tvoj oddiel, tvoje malé spoločenstvo (ak ním nie je
družina) a Tvoju farnosť.
 U každej skupiny potom zhodnoť (a výsledky preber so svojim tútorom):
o V ktorej etape podľa situačného vedenia tímu sa nachádza?
o Ako sa správa jej líder? Robí priveľa, primálo, tak akurát?
o Ako by si ju hodnotil podľa modelu 9-9?
o Ak si našil nejaké nedostatky – čo konkrétne by si ich lídrom odporučil?
 Dá sa táto schéma aplikovať napríklad na rodinu – rodičia ako lídri a deti ako
členovia tímu? Ak hej – skús vysvetliť svojmu tútorovi, ako by to v praxi mohlo
vyzerať!
 Keby si bol radcom svojej družiny – aké kroky by si ako líder v tejto chvíli
podnikal? A prečo práve tie?

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

FINANČNÁ INTELIGENCIA
Základné pojmy
Či už chceme, alebo nie, svet sa točí okolo peňazí... alebo, povedané lepšie: svet sa točí s
pomocou peňazí. Peniaze totiž predstavujú niečo ako krv toho, čo konáme, životodarný
prameň energie. Ak je dostatok peňazí, môžeme zrealizovať čokoľvek - dobré, aj zlé
veci, rozumné, aj bláznivé. Peniaze sami o sebe nezaručia, že veci, ktoré robíme, sú
dobré, prospešné, alebo správne. Na druhej strane je ale takmer isté, že bez peňazí toho
nakoniec veľa nedokážeme. Aj tu výnimka potvrdzuje pravidlo, lenže práve preto je
výnimkou.
Vidíme to aj v skautingu: Ak si odmyslíme financie z dotácií, možno si povieme, že by sme to v
pohode zvládli aj bez nich... Budeme to robiť o niečo skromnejšie, lacnejšie, nebudeme
preplácať cestovné vodcom a organizátorom na tábory, budeme sa skladať na školenia... ale
zakrátko zistíme, že sme zase pri financiách: budeme musieť možno zdvihnúť členské, časť
vodcov sa dostane mimo, pretože si budú musieť zarobiť na to, či na ono a nebudú mať na
skauting a s ním spojené výdavky ani čas, ani prostriedky,... drahšie kurzy si bude môcť dovoliť
menej ľudí... a zase zistíme, že peniaze tu sú. Nech sa jedná o akúkoľvek aj tú najušľachtilejšiu
aktivitu, v pozadí vždy sú peniaze. Sú tam. Je to jednoducho tak...

Keď budeme veľkí, bude otázka peňazí našim každodenným problémom a budeme ju
musieť riešiť. V tomto smere je zvláštne, že sa na to nijak veľmi nepripravujeme...
zaujímavé, že? Nikto nás neučí v škole zákonom fungovania sveta peňazí, neučíme sa
ako s nimi hospodáriť, akú stratégiu voliť na to, aby sme dokázali peniaze optimálne
využívať... Preto teraz urobíme niečo pre to, aby sme sa naučili aspoň základy
fungovania sveta peňazí...

ZÁKLADNÝ POJEM Č. 1: PRÍJEM A VÝDAJ
Základom našich finančných záležitostí sú PRÍJMY a VÝDAVKY. To je vec, ktorej
určite výborne rozumieme.
 PRÍJEM - to sú peniaze, ktoré k tebe prídu, nejako ich získaš.
 VÝDAJ - to sú naopak peniaze, ktoré minieš, prídeš o ne.
Treba k tomu niečo dodať? Hádam nie... Peniaze ale nepadajú z neba a ani sa
neprepadávajú pod zem. To, koľko peňazí príde a koľko ich odíde, závisí od ďalšej veci.
Poďme teda k druhému základnému pojmu, ktorý s týmto prvým úzko súvisí:

ZÁKLADNÝ POJEM Č. 2: AKTÍVA A PASÍVA
Toto už je zložitejšie. Len tak, pre ilustráciu: skús povedať, čo považuješ vo svojom
živote z hľadiska financií za aktíva a čo za pasíva?
Odpoveď je jednoduchá:
 AKTÍVA - to je všetko to, čo Ti peniaze prináša.
 PASÍVA - sem patrí zase všetko to, čo Ťa o peniaze oberá a vyťahuje Ti ich z
peňaženky.
Chceš príklad? Dobre:
Príklad na AKTÍVA:






akcie, z ktorých Vám pravidelne prichádzajú dividendy (čiže výnosy);
byt, ktorý ste prenajali a prináša Vám zisk v podobe nájomného, ktoré nájomníci platia;
poplatky, plynúce z autorských práv na knihy, ktoré sa práve vydávajú a dobre predávajú;
licenčné poplatky za patenty, ktorých ste držiteľmi;
podiel na zisku firmy, ktorej ste spoluvlastníkom;

Príklad na PASÍVA:








dom, v ktorom bývate a za ktorý platíte daň a financujete jeho prevádzku;
auto, v ktorom jazdíte, ktoré udržiavate, tankujete doň, platíte daň;
členstvo v jachtárskom klube, ktoré Vás ročne stojí peknú hŕbku peňazí;
permanentka do posilovne;
mobilný telefón s programom a viazanosťou;
internet a káblová televízia vo Vašom dome;
skauting, do ktorého vrážate ako správny vodca nemalé finančné sumy;

Je to jasné?
AKTÍVUM je niečo, čo si kúpiš (vložíš do toho svoje peniaze) a to čosi Ti tie peniaze
časom mnohonásobne vráti späť.
PASÍVUM je takisto niečo, čo si kúpiš (vložíš do toho svoje peniaze), lenže tieto peniaze
už nielenže nikdy neuvidíš, ale spravidla si to vyžaduje stále ďalšie a ďalšie peniaze
(napríklad mobil: najprv ho musíme kúpiť - no a potom pravidelne mesačne "živiť" a
platiť účty za jeho používanie).
Kam patrí výplata v zamestnaní?
Výplata v zamestnaní síce vylepšuje Tvoju finančnú situáciu, pretože Ti peniaze prináša,
ale medzi Tvoje aktíva nepatrí. Dôvodom je, že zamestnanie nie je niečo, čo vlastníš.
Naopak, dá sa povedať, že Ty - ako súčasť firmy, v ktorej pracuješ - predstavuješ

aktívum niekoho iného, konkrétne majiteľa firmy, ktorému svojou prácou produkuješ
zisk. Mzda za prácu, ktorú pre niekoho vykonávaš v zamestnaní, teda tvorí kategóriu
sama o sebe. Nie je to ani pasívum, ani aktívum. je to niečo, čo máš a čo ti dáva čas a
možnosť redukovať svoje pasíva a budovať si svoje aktíva.
„Keď hovorím, starajte sa o seba, mám na mysli: budujte a udržujte silnú kolónku aktív. Len čo
tam raz dostanete peniaze, nikdy im nedovoľte odtiaľ odísť. Berte to takto: len čo peniaze vstúpia
do vašej kolónky aktív, stanú sa vašimi zamestnancami. Najlepšia vec na peniazoch je, že
pracujú 24 hodín denne a môžu pracovať mnoho generácií. Nechajte si svoje zamestnanie, buďte
svedomití, tvrdo pracujúci zamestnanci, ale budujte svoju kolónku aktív.“ (Róbert Kiyosaki,
autor knihy Bohatý otec, chudobný otec, 20. st. po Kr.)

ÚLOHA
 Napíšte teraz na papier nasledovné údaje:
o Zoznam svojich AKTÍV a vedľa toho zoznam svojich PASÍV.
o K aktívam bokom pripíšte ešte ostatné zdroje v štýle mzdy, sponzoringu a
pod.
o Hneď vedľa napíšte svoje PRÍJMY a VÝDAVKY za posledný mesiac
 Kriticky sa na tieto údaje pozrite. Aké závery by si z toho dokázal hneď teraz
vyvodiť?
 Skús podobne spísať AKTÍVA a PASÍVA Tvojej rodiny!
 Nájdi čo najviac príkladov toho, čo by mohlo byť AKTÍVOM (aj keď zatiaľ nie je)
o vo Tvojom vlastnom prípade;
o v prípade Tvojej rodiny!
 Boli by to vo všetkých príkladoch naozajstné AKTÍVA?

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

Ako peniaze pracujú pre peniaze…
Dobre, základné pojmy máme zvládnuté. Môžeme sa teda venovať prvému tajomstvu,
ktoré odhalíme - a tým je tajomstvo medzi bohatými a chudobnými ľuďmi.
Najlepšie to pochopíme na týchto schémach:

SCHÉMA KOLOBEHU PEŇAZÍ „CHUDOBNÉHO“ ČLOVEKA
Toto je fiktívny príklad, ber ho len ako ilustráciu princípu:

Výsledkom tohto nášho príkladu je mesačná úspora 100,- V praxi sa ale táto úspora
ihneď aj minie: napríklad na opravu auta, alebo na výmenu televízora za lepší a podobne.
V tom horšom prípade dokonca výdavky prevýšia príjmy (vezmeme si napríklad
pôžičku) a potom to už začína byť naozaj zlé...

SCHÉMA KOLOBEHU PEŇAZÍ „BOHATÉHO“ ČLOVEKA

Výsledkom je teda zisk 1 000,-. To je suma, ktorá s prehľadom stačí na nečakané
výdavky (nakoniec, auto i dom sú poistené a teda nečakané sumy aj tak hradí poisťovňa),
väčšinou je teda možné túto sumu ďalej investovať do ďalších aktív.

Rozdiel medzi "bohatým" a "chudobným" prístupom by sme ešte viac zbadali v
nasledujúcom mesiaci:
 zatiaľ čo "chudobný" zamestnanec by mal znova príjem 1 000,- (pevná mzda), z
ktorej by zase akurát tak vyšiel do ďalšej výplaty;

 "bohatý" sused by (vďaka investícii a tým aj vyššiemu objemu aktív) mal príjem
povedzme na úrovni 3 200,-. Znova by vyprodukoval zisk, ktorý by mohol alebo
znova celý investovať, alebo si z neho tých 200,- naviac odložiť (o mesiac to bude
možno už 400,- naviac, ďalší mesiac 600,- naviac atď.) a o pár mesiacov si dopriať

nejakú peknú "hračku" za odmenu - napríklad super-veľký plazmový TV s
kvalitným domácim kinom... alebo rozbehnúť lízing nejakého naozaj akčného
auta...
Výsledkom je, že peniaze sa "točia" a vytvárajú ďalšie peniaze.

DEFINÍCIA BOHATSTVA
„Tak ako mám svoju vlastnú definíciu na aktíva a pasíva, mám aj vlastnú definíciu na bohatstvo.
V skutočnosti som si ju vypožičal od muža menom Buckminster Fuller: „Bohatstvo je to, koľko
dní je človek schopný prežiť... alebo, keby som dnes prestal pracovať, ako dlho by som dokázal
žiť?" … Bohatstvo je množstvo peňazí, ktoré vyteká z kolónky aktív v porovnaní s kolónkou
výdavky. Vezmime si na pomoc príklad: Povedzme, že moje aktíva mi mesačne dajú 1 000
dolárov. Moje mesačné výdavky sú 2 000 dolárov. Aké je moje bohatstvo? Vráťme sa k
Buckminsterovi Fullerovi a použime jeho definíciu, koľko dní dokážem prežiť? Predpokladajme,
že mesiac má 30 dní. Podľa tejto definície mám dostatok prostriedkov na pol mesiaca. Keď sa mi
v mojich aktívach podarí zvýšiť tok peňazí na 2 000 dolárov mesačne, tak som bohatý. Nie som
nesmieme bohatý, ale bohatý som. V mojich aktívach sa každý mesiac vytvorí väčší príjem, ako
sú moje mesačné výdavky.“ (Róbert Kiyosaki)

Ak príjmy z aktív plne pokrývajú Tvoje výdavky, môžeš do konca života žiť z týchto
príjmov bez toho, aby si prstom pohol, obrazne povedané...
Bohatstvo pritom neznamená, že máš spústu majetku, domy, autá a hromadu zbytočného
luxusu. Vlastne si už počas našej cesty aj sám prišiel na to, že luxus je skutočne zbytočné
haraburdie, ktoré zvyčajne potrebujú ľudia s malým sebavedomým na to, aby nim ohurovali
okolie a tak si dvíhali svoje ego.

Bohatý duchovne zrelý človek môže pokojne vyzerať takto:
Žijem s rodinou v primeranom sympatickom domčeku, príjmy z našich aktív bohato stačia na
jeho prevádzku a na pokrytie výdavkov nášho rodinného životného štýlu - takže namiesto
trávenia osem a viac hodín denne v zamestnaní môžeme tento čas venovať tomu, čo nás baví:
práci s mládežou v skautingu, práci vo farnosti a v mojom malom bázovom spoločenstve...
dokonca príjmy z aktív sú dosť veľké, aby pokryli aj finančné náklady týchto našich záľub v
skautingu a v Cirkvi (čo je vlastne jedno a to isté). K tomu raz ročne pekná dovolenka niekde vo
svete... no nie je to skutočné bohatstvo?

ZÁKLADNÝ POJEM Č. 3: BILANČNÁ SÚVAHA
Bilančná súvaha je v podstate rovnováha medzi Tvojimi aktívami a pasívami.


Ak Tvoje AKTÍVA svojimi príjmami úplne pokrývajú Tvoje PASÍVA, čiže výdavky, máš
vyrovnanú bilančnú súvahu. Je to dobré. Si vcelku bohatý človek a keby Ťa dnes prepustili zo
zamestnania, nemáš problém a ďalej môžeš žiť rovnako, ako žiješ doteraz.





Ak Tvoje AKTÍVA svojimi príjmami prevyšujú Tvoje PASÍVA, je to úplne úžasné! Znamená to,
že máš finančnú rezervu, ktorú môžeš alebo využiť na zvyšovanie Tvojich aktív, alebo na
vytvorenie celkom obyčajnej finančnej rezervy, hoci aj v zlatých tehličkách vo švajčiarskej
banke...
Ak ale Tvoje AKTÍVA nepokrývajú Tvoje PASÍVA, potom je tu problém. Si v lepšom prípade
závislý na výplate v zamestnaní - a ak Ťa prepustia, nastáva katastrofa! V horšom prípade sa to
už stalo - a katastrofa je tu. Si na dne, na mizine...

Problémom je, ak pasíva prevyšujú aktíva dlhodobo. Katastrofou to začne byť vtedy, ak
už niet ničoho, čo by to kompenzovalo (napr. výplata v zamestnaní) - výsledkom je
stúpajúca zadlženosť a následne krach...

ÚLOHA
 Si bohatý človek?
 Je Tvoja rodina bohatá?
 Je možné „zbohatnúť“ bez toho, aby si čo len o euro navýšil peniaze, ktoré
vlastníš, či množstvo ich „pritekania“ cez potrubie aktív a mzdy? Ako?
 Ako túto tému vidí kresťanstvo?

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

Ako to naštartovať?
AKÝ JE ROZDIEL MEDZI ZAMESTNANÍM A BIZNISOM?
„Medzi vašou profesiou a vaším biznisom je veľký rozdiel. Často sa pýtam ľudí: „Aký je váš
biznis?" a dostávam odpoveď: „Som bankár." Potom sa ich opýtam, či vlastnia nejakú banku a
oni zvyčajne odpovedia: „Nie, pracujem tam." V tomto prípade si zamenili svoju profesiu so
svojím biznisom.“ (Róbert Kiyosaki)

 ZAMESTNANIE je práca, ktorú odvádzate pre niekoho iného - zamestnávateľa - a
on Vám za to dáva výplatu.
 BIZNIS je práca, ktorú vykonávate sami pre seba a ktorou si budujete svoju
vlastnú kolónku AKTÍV. Pretože ani aktíva nepadajú sami od seba a vyžadujú
prácu na ich budovanie a spravidla aj udržiavanie. Akurát že rozdiel je v tom, že
táto činnosť (investovanie a podobne) Vám môže zabrať denne dve hodiny a ak
Vás to baví, tak je to zábava - zatiaľ čo zamestnanie Vám zaberie tých hodín (aj s
cestou) najmenej deväť a až taká zábava to byť nemusí...

V ČOM SPOČÍVA DOBRÝ ŠTART?
Najprv si povedzme, v čom spočíva ZLÝ ŠTART:








Michal má zamestnanie, ktoré mu umožňuje ročne ušetriť 2 000€
Michal si prvý rok za svojich 2 000€ kúpil motorku, po ktorej túžil.
Druhý rok (pretože mu narástli výdavky na poistku a na benzín a na servis) ušetril už len 1 500€.
Kúpil si za ne oblečenie na motorku a vzal si hypotéku na nový dom.
Aj vďaka tomu (splátky hypotéky a tak) tretí rok ušetril už len 500€. Dokonca – pretože spadol
na motorke a musel ju dať do opravy – nakoniec skončil s dlhom mínus 1000€!
Štvrtý rok jeho dlh klesol o 300€, ale stále je zadĺžený 700€ a navyše sa musí začať obmedzovať,
pretože mu stále chýbajú peniaze (výdavky rastú…), dokonca si ani nemá za čo zariadiť svoj
nový dom tak, ako by chcel… na motorke už ani veľmi nejazdí…
Piaty rok jeho dlh klesol o 300€, ale stále je zadĺžený 400€. Musí sa riadne obmedzovať, stále
zápasí s nedostatkom peňazí, rozmýšľa o pôžičke, ale tá by mu priniesla ďalšie úroky a už teraz
má problémy vyjsť… Tíško závidí priateľovi Pavlovi a nadáva na to, že on má vždy smolu a iní
také šťastie…

Podobne sa správajú mnohí ľudia. Po nástupe do prvého zamestnania ešte žijú u rodičov
(= bývanie zadarmo, strava lacná, oblečenie ešte funguje to, čo im kúpili rodičia, rodinu
ešte nemajú), z výplaty si teda môžu dať bokom slušný balík. Čo s ním? No predsa kúpiť
si nejaké vytúžené veci: HiFi vež, počítač, potom nejaké staršie auto,... potom príde
rodina, hypotéka na dom,... nejaké pôžičky na zariadenie... a ocitne sa to celé na mŕtvom
bode, keď príjmy zo zamestnania akurát stíhajú pokrývať náklady, ktoré produkujú
nazhromaždené pasíva.
Dotyčný sa ocitá v tom, čo Kiyosaki nazývajú „Krysie preteky“: náročná práca (občas
aj dve zamestnania naraz), aby bol dostatok peňazí na platenie účtov, pôžičiek, nákladov
- tieto pasíva spoľahlivo pohltia takmer všetky peniaze a zamestnanie takmer všetok čas,
takže neostáva už žiaden čas a žiadne peniaze na to, aby sa človek z tohto bludného
kolobehu nejako vymanil. A ak aj občas príde niečo naviac, hneď sa to minie na nákup
ďalšíeho luxusu (zase pasíva) - a všetko sa v bludnom kruhu točí ďalej...
A v čom spočíva DOBRÝ ŠTART?






Pavol má zamestnanie, ktoré mu umožňuje ročne ušetriť 2 000€
Pavlovi sa tiež páčia motorky (a Michalovi tú jeho úprimne závidí). Ale on si svoju ešte nekúpi.
Miesto toho svojich 2 000€ investuje.
Druhý rok Pavol stále čaká, motorku nekupuje a býva v garsónke. Zarobil ďalších 2000€ a
investícia z minulého roka mu zarobila 1000€. Spolu teda už investuje 2000 (kapitál) + 1000
(zisk) + 2000 (zárobok) = 5000€.
Tretí rok Pavol stále čaká, motorku nekupuje a býva v garsónke. Zarobil ďalších 2000€ a
investícia z minulého roka mu zarobila 2500€. Spolu teda už investuje už 5000 + 2500 + 2000 =
9500€.





Štvrtý rok Pavol ušetril 2000€, na investíciách zarobil 4500€. Zo zisku z investícií si kúpil super
veľkú motorku (omnoho lepšiu, ako Michalova!) Zvyšok 9500€ + 2000€ = 11500€ zase
investuje.
Piaty rok Pavol ušetril 2000€, na investíciách zarobil 6000€. Vzal si pôžičku na veľký dom so
splátkami 3000€ ročne a ani sa nemusí pri tom nijako veľmi obmedzovať… Zvyšok 11500€ +
3000€ + 2000€ = 16500€ zase investuje a očakáva zisk 8000€ + ušetrených 2000€ zo
zamestnania.

Krátko a stručne: nájdeš si dobré zamestnanie a stále ešte žiješ u rodičov (= bývanie
zadarmo, strava lacná, oblečenie ešte funguje to, čo Ti doteraz kúpili rodičia, rodinu ešte
nemáš), z výplaty si teda môžeš dať bokom slušný balík. Čo s ním?
INVESTOVAŤ do aktív! Na začiatok oželieť luxus, oželieť najrôznejšie hračky,
uspokojiť sa s izbičkou v rodičovskom dome... a začať stavať základy budúceho
bohatstva.
„S rastom peňažného toku si budete môcť kúpiť luxus. Dôležitý rozdiel je v tom, že bohatí ľudia
si kupujú luxus až nakoniec, zatiaľ čo chudobní a stredná vrstva majú sklon kupovať luxus ako
prvú vec. Chudobní a stredná vrstva často kupujú luxusné veci, ako sú drahokamy, veľké domy,
kožušiny, klenoty a lode, lebo chcú vyzerať ako boháči. Vyzerajú ako bohatí, ale v skutočnosti sa
dostávajú do čoraz väčších dlhov. Baróni, šľachta, vyššia stredná trieda, dlhodobo bohatí ľudia
najprv budovali svoje aktíva. Až príjem vytvorený aktívami im umožnil kupovať luxus (!!!).*
Chudobní a stredná trieda platia za luxus svojím vlastným potom, krvou a pozostalosťou určenou
pre deti. Naozajstný luxus je odmena za investovanie do skutočných aktív a ich rozvoj. Keď sme
napríklad my so ženou mali voľné peniaze, ktoré pochádzali z našich nájomných domov, išla a
kúpila si Mercedes. Nebolo potrebné z jej strany žiadne úsilie navyše ani riziko, pretože nájomný
dom kúpil auto. Musela však naň počkať štyri roky, zatiaľ čo portfólio realitnej investície rástlo,
až napokon začalo vynášať dostatočne veľký tok peňazí na kúpu auta. Ale luxus, Mercedes, bol
ozajstnou odmenou, lebo dokázal, že moja žena vie budovať svoje aktíva. Mercedes pre ňu
znamená oveľa viac než iba ďalšie pekné auto. Znamená to, že použila finančnú inteligenciu, aby
si ho mohla dovoliť.“ (Róbert Kiyosaki)
* Čiže ak chodím do zamestnania, peniaze, ktoré zarobím, neminiem na nákup luxusu,
uspokojím sa len s tým, čo je naozaj nevyhnutne potrebné (jedlo, nájomné za bývanie, nutné
oblečenie a pod.) a všetko ostatné investujem do budovania aktív. A potom, o niekoľko rokov,
keď sa aktíva vybudujú a začnú prinášať zisky, tak potom, z týchto ziskov, si môžem bez rizika
kúpiť aj luxus. A keď výnos z aktív začne byť naozaj veľký, tak môžem zanechať zamestnanie a
ďalej žiť a investovať z peňazí, ktoré aktíva prinášajú - a zvyšok, ktorý ostane, môžem znova
využiť na luxus... Dôležité je uvedomiť si práve túto postupnosť toku peňazí: VÝPLATA 
INVESTÍCIA DO AKTÍV  ZISK Z AKTÍV  NÁKUP LUXUSU.

Krivka zlého štartu "chudobného" človeka: najprv prudký nárast luxusu (pasíva), potom
dosiahnutie stropu, primeraného príjmom zo zamestnania, a nasleduje stagnácia, občas mierny
pokles, občas mierny vzostup.
Krivka dobrého štartu "bohatého" človeka: Na začiatku je to skromnejšie, budujú sa základy,
ktoré - podobne ako u skutočného domu - sú neviditeľné, ale musia byť hlboké. Po čase sa ale
budovanie aktív vyplatí, príjmy stúpajú, človek si môže dovoliť budovať aj vysokú mieru luxusu,
pretože mu to jeho finančné možnosti umožňujú.

LUXUS – MALI BY SME OŇ USILOVAŤ?
Vieme už predsa, že od majetku ani luxusu nielen že nezáleží naše zbožštenie sa, ale
dokonca ani ono obyčajné pozemské šťastie.
Záleží, čo pod luxusom chápeme. Pre naše potreby si luxusom nazvime všetko, čo je nad
úroveň evanjeliovej chudoby: „Čnosť chudoby z náboženského hľadiska definuje sv.
Bazil. Chudobný, ako to žiada evanjelium, je ten, kto má to, čo potrebuje pre život, na
vykonávanie svojej funkcie, svojich povinností. Zrieka sa však všetkého, čo by bolo
nadto, čo je zbytočné. S majetkom je to podobne ako s jedlom. Ako nie je dovolené
prejedať sa, tak sa nesmie zhromažďovať zbytočné.“ (Tomáš kardinál Špidlík)
 Pre svetského človeka môže luxus znamenať Bugatti Veyron, vilu na bahamách a
jachtu zakotvenú v Marseille.
 Pre kresťana luxus môže znamenať, že má dostatok finančných prostriedkov na
to, aby mohol vo veľkom uskutočňovať svoje poslanie, ktoré ako kresťan vo svete
má.
Ako teda zadefinujeme svoj vlastný „luxus“ nad rámec našej samotnej existencie a do
čoho tento „luxusný“ balík vložíme, je už len na nás. Ako hovorí Ježiš:

„Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných
príbytkov. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je
nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé
bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše?“ (Lk 16,9-12 SSV)

Peniaze, ani onen „luxusný mamon“ nie sú problémom. Kresťanstvo nezatracuje peniaze.
Sú nástrojom, ako každý iný – rovnako ako náš rozum, naše svaly, naše vedomosti, či
spoločenské postavenie. O našom osude nerozhodne to, či ich máme, alebo nie. O našom
osude rozhodne to, na čo ich vynaložíme, či na „robenie si priateľov v Nebi“, ako
obrazne hovorí Ježiš – alebo sami na seba ako onen hlúpy boháč z podobenstva (Lk
12,16-21).
Peniaze a finančné bohatstvo nám umožňujú slúžiť Bohu lepšie a efektívnejšie – a teda
lepšie a efektívnejšie robiť to, čo je našou záľubou a srdcovou záležitosťou. Ak sme teda
dosť pevní na to, aby nás bremeno takéhoto bohatstva nezlomilo, aby sme navždy boli
iba jeho správcami a nikdy nie majiteľmi – tak potom prečo tento nástroj nevyužiť na
Božiu slávu a dobro celého sveta? Rovnako to nakoniec platí aj o ostatnom v našom
živote: o inteligencii, o svaloch a sile, o talente, o vzdelaní, o postavení,… o všetkom.

ÚLOHA:
 V tejto našej kapitole toho celkom dosť chýba – jednak preto, že autor je veľmi
lenivý a viac sa mu už nechce , ale hlavne preto, že jej úlohou bolo naštartovať
ťa a namotivovať k ďalšiemu skúmaniu.
 Súčasne už ovládaš základné techniky vyhľadávania, zhromažďovania a
vyhodnocovania informácií. Je čas ešte raz toto umenie precvičiť!
 Spoločne s tútorom zostav zoznam informácií, poznatkov, pojmov,… ktorým by si
mal porozumieť, ak niekedy chceš dnes spoznané princípy a zásady skutočne
využiť aj vo svete biznisu a financií.
o Na každú z týchto tém urob primeranú rešerš a potom vlastný súhrn.
o Výsledky odprezentuj svojmu tútorovi, alebo, ak treba, človekovi, ktorý je v
danej oblasti aspoň trochu odborník. uisiti sa, že si problematike porozumel.
 Skús tútorovi (alebo onomu odborníkovi) načrtnúť aspoň jednoduchú predstavu,
možnosť, ako konkrétne by si Ty mohol v oblasti peňazí vyštartovať dobrým
spôsobom!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

Záverečná skúška
Teraz je na čase, aby si ukázal, že to, čo si sa naučil, aj dokážeš využiť. Dôkazom toho
bude, že podstúpiš pod dohľadom svojho tútora nasledovnú skúšku:
 Kriticky zhodnoť fungovanie Tvojho oddielu a Tvojej družiny a to z hľadika
uskutočňovania ideálov a myšlienok sira Baden-Powella.
o Nakoľko je naozaj Tvoj oddiel a Tvoja družina miestom osobnostného rastu
a nielen miestom hrania sa, zaujímavých aktivít, ale bez práce na sebe a bez
zreteľného napredovania niekam?
o Nakoľko sú v Tvojej družine prítomné hodnoty Princípov, Sľubu, zákona,
Hesla a Denného príkazu? Nakoľko podľa nich žijete a napĺňate ich? Sú v
centre všetkého, čo robíte? Alebo ani nie?
o Ako je oddiel a družina k tomuto volaná a motivovaná zo strany vodcov a
radcov?
o Ako na tieto iniciatívy a ponuky odpovedajú jednotliví skauti? Je ich
odpoveď primeraná a zodpovedajúca?
o Je Je Tvoj oddiel ako nástroj formovania a informálnej výchovy svojich
členov účinný? Vidieť na oddiele, družine, ich členoch, že je to
spoločenstvo, ktoré sa mení, rastie, zdokonaľuje?
o Našiel si nejaké problémy a nedostatky?
 Spoločne s tútorom…:
 Nájdené problémy zanalyzuj, pričom pritom použiješ Ishikawov diagram,
Paretovo pravidlo, metódu 5Prečo?.
 S pomocou metódy brainstormingu, diagramu afinity a hľadania najlepšieho
riešenia nájdi jednu najlepšiu a najnaliehavejšiu vec, ktorú je možné urobiť pre
nápravu a zlepšenie situácie v oddiele, či družine.
 Urob SWOT analýzu zámeru a maticu TOWS pre stratégie, ktoré sa Ti núkajú.
 S pomocou posledných krokov z kapitoly Realizácia odborky Kľúčové
kompetencie naplánuj a stanov záverečné kroky k tomu, aby sa zámer mohol
zrealizovať. Je na Tvojej cti a úsudku Tvojho tútora, aby bol tento výsledný plán
dostatočne náročný a bol výzvou pre Tvoje schopnosti a zručnosti! nezabudni na
jasné zadefinovanie výstupných štandardov – čo očakávaš a podľa čoho teda budeš
neskôr hodnotiť, či projekt úspešný bol a nakoľko.
 ZREALIZUJ HO – ako jeho iniciátor, líder a organizátor.
 S pomocou rovnakých nástrojov analýzy, akými si projekt začínal, zhodnoť jeho
úspešnosť.

 Napíš záverečné zhodnotenie (záverečnú správu) z projektu a predlož ho svojmu
tímu i tútorovi.
 Aké osobné poučenie si si z uskutočnenia tohto projektu odniesol ty sám? Čomu
Ťa projekt naučil?

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

A sme na konci.
Pokiaľ si úspešne dorazil až sem, práve si dokončil
odborku KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE.

Blahoželáme Ti!

