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jsou podcasty, ve kterých José a Janči mluví o skutečně kvalitním 
životě. Na novo objevují klíčové způsoby života, které v dnešní 
společností zapadají prachem.

byl zpracován díky podporovatelům podcastu na Patreonu. Po-
kud nás chcete podpořit, klikněte sem. Děkujeme!

ZABUDNUTÉ
CESTY

TENTO MATERIÁL

https://zabudnutecesty.sk/podporte-podcast/
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VYTRVALOST 
– DLOUHÁ 
CESTA JEDNÍM 
SMĚREM

0101

Děkujeme, že jste si poslechli podcast Vytrvalost – Dlouhá cesta jedním směrem.

Zabudnuté cesty jsou podcasty, ve kterých José a Janči mluví o skutečně kvalitním 
životě. Na novo objevují klíčové způsoby života, které v dnešní společností zapadají 
prachem.

Na nový rok ať už kalendářní nebo školní míváme často nějakou představu, 
vizi, plán anebo cíl na následující rok. Týká se na příklad školy, práce, mládeže,  
přátel či nás osobně. Rozhodneme se, že budeme více cvičit, více se učit, budeme 
produktivnější v  práci atd. Při těchto rozhodnutích a odhodláních je velmi důle- 
žitá vytrvalost.

Proč je vytrvalost zapomenutou cestou?

Potřeba mluvit o vytrvalosti vyplývá z  její poměrně časté absence. Je to zápas 
s vlastním světem, s vlastními emocemi, s pocity fyzického těla, kdy nás na podzim 
více unavuje. Je to zápas vytrvat a být konzistentní v tom, co jsme začali.

Jedna z charakteristik této generace je častá potřeba nějaké změny. Tuto potřeba 
změny často přichází na základě pocitů, na základě potřeby toho co nejvíce zažít.

Žijeme taky v  instantní době, máme instantní jídlo, instantní kávu. Máme rychlý  
internet, všechno je hned anebo velmi rychle. Všeho jsme schopní dosáhnout  
rychle, takže pokud máme na něco čekat nebo něčeho nedosáhneme rychle, tak 
se toho raději vzdáme. Neumíme už ani čekat a být vytrvalí, abychom dosáhli cíle. 

https://zabudnutecesty.sk/vytrvalost/
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Emoce a pocity

Začít je relevantně jednoduché. Těžké je vytrvat. Po odhodlání a rozhodnutí jít za 
cílem na začátku cesty, v prvních chvílích máme dobrý pocit, musíme v tom ale vy-
trvat. Když na příklad vstupujeme do vztahu, tak první měsíce nám funguje chemie 
a vše je v pořádku, pocitově jsme spokojení, ale po nějaké době je třeba na vztahu 
taky pracovat a vytrvat. 

Emoce hrají obrovskou roli v  cestě za cílem a ve vytr-
valosti, často s  nimi zápasíme. Podobně je to i se ško-
lou, prací nebo jakýmkoliv jiným projektem. Na začátku 
jsme namotivováni, ale po chvíli se na to přestaneme cítit  
a vzdáváme to. 

V této sérii nechceme rozebírat boj s emocemi a popírat význam pocitů v našem 
životě. V této sérii se chceme věnovat extrémům, se kterými se v životě setkáváme 
nebo které prožíváme. 

Dlouhá cesta jedním směrem

Eugene Peterson, americký teolog, převzal jednu skvělou myšlenku od Nietzsche-
ho, a to konkrétně myšlenku „long obedience in the same direction“, což v překladu 
znamená dlouhá cesta jedním směrem. Ve svých životech, abychom naplnili naše 
cíle, vize a plány tak potřebujeme být na dlouhé cestě a potřebujeme vytrvat a jít 
jedním směrem. Není to cesta různými směry, ale je to jeden směr.

Pocity se můžou v průběhu této cesty měnit, ale ony neurčují naši cestu, neurčuji, 
kam jdeme v životě. 

Když se nad tím zamyslíme, tak většina věcí, které stojí za to v životě, tak získáme 
pouze dlouhou cestou jedním směrem. Můžeme to uvést i na povrchnějším příkla-
du a to kávě. Když srovnáme instantní kávu s výběrovou, tak se tyto dvě kávy velmi 
liší, a to ať už chuťově, tak hlavně kvalitou. Instantní káva je připravená co nejrychleji, 
ale ztrácí na své chuti a kvalitě, přičemž pokud si připravujeme výběrovou kávu, tak 
tuto kávu musel nejdřív nějaký farmář posbírat, protřídit následně pražič tuto kávu 
upraží, následně se tato káva dostane do nějaké kavárny. Tam si ji můžete koupit 
a následně doma ideálně ještě si ji čerstvě namlít a připravit svým způsobem, na 
příklad jako překapávanou kávu. 

Tak to funguje v  životě i v  mnoha dalších věcech, které víme, že pokud budou  
instantně tak ztrácí na své kvalitě a hodnotě. 

Začátky můžou být těžké, protože si uvědomujeme, co nevíme. Postupně zjišťu-
jeme, co vše neumíme, co neznáme – víš, co nevíš. Ale po nějaké době, po tomto 
krizovém období začneme zjišťovat, co všechno už známe a víme a co jsme se 
naučili – víš, co víš. Pokud jsi ale profík v tom, co děláš, tak nakonec ani nevíš, co víš. 
Děláš to tak automatický, že si to ani neuvědomuješ, je to pro tebe přirozené.
 
To, co nás přenese přes toto krizové období, ve kterém zjišťujeme, co nevíme, je 
právě VYTRVALOST.

„Škola je jako  
těhotenství,  
trvá to 9 měsíců  
a po 2 týdnech  
je ti na zvracení.“ 

Janči

Angela Duckworth v knihe Húževnatosť píše o tom, že pokud chceme  
být experti a chceme být dobří v  nějaké oblasti, potřebujeme tomu 
věnovat v  průměru alespoň cca 10  000 hodin. Potřebujeme hodiny  
a hodiny trénovat a věnovat čas na příklad hraní na houslích, na budo- 
vání vztahu, na trénink fotbalu atd.
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Cvičení

Řekl/a bys o sobě, že jsi vytrvalý/á? V čem ano a v čem ne?

Co jsou tvé dlouhodobé cíle, plány a vize? Jdeš za nimi po dlouhé cestě jedním 
směrem? Co jsi ochotný/á obětovat pro to, aby si tyto plány/cíle/vize naplnil/a? 

Jaká výzva, jaký projekt Tě čeká, ve kterém musíš zůstat vytrvalý/á, abys do- 
sáhl/a cíle? 

Je nějaká oblast ve tvém životě, ve které jsi už obětoval/a 10 000 hodin? Případně, 
kterým cílům, plánům, zručnostem bys chtěl/a věnovat tolik času? 

98
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VYTRVALOST  
– ZÁVAZEK  
VS. SVOBODA

0202

Děkujeme, že jste si poslechli podcast Vytrvalost – Závazek vs. Svoboda.  

Pokud chceme být vytrvalí musíme se k něčemu zavázat čímž ztratíme částečně  
i svobodu. Musíme něco omezit. 

Jsme na dlouhé cestě jedním směrem, ne mnoho směry. Z toho důvodu taky pokud 
něčemu řekneme ANO, musíme taky něčemu říct NE. Na příklad, pokud si chceme 
koupit nový telefon nebo kytaru, pravděpodobně musíme říct ne každodennímu 
chození do restaurace, a tak ušetřit nějaké peníze.

ANO vs. NE

Při každém rozhodnutí se rozhodneme taky něco odmítnout, říkáme něčemu ne. 
Pokud jsme se rozhodli jít na nějakou školu, tak říkáme ne těm ostatním. Pokud 
jsme se rozhodli chodit s holkou/klukem, tak říkáme ne těm ostatním. I při každo-
denních jednoduchých rozhodnutích říkáme ne. Když se rozhodneme jít do jedné 
místnosti, říkáme ne těm ostatním. 

Ztratíme část svobody, ale to není nutně špatná věc. Rozhodování je náročný pro-
ces, a proto taky čím méně možností, tím někdy i lépe. Když dnes jdeme dnes na-
kupovat, tak z každého produktů máme mnoho možností, mnoho značek, příchutí, 
barev, z čeho můžeme vybírat.

Steve Jobs si koupil desítky kusů stejných černých roláků, tak aby si nemusel vy-
bírat, co si ráno obleče a tím se zbavil rozhodovacího procesu, a ušetřil tak kreativní 
kapacitu a čas, které využívá jinde.

Je závazek negativní? 

Lidé často vnímají dlouhodobý závazek jako něco negativního nebo něco, co jim 
bere svobodu. Na příklad dlouhodobý vztah s partnerem, závazek v práci, závazek 
vůči škole nebo taky závazek vůči rodině. Závazek ale osvobozuje. Pokud tvrdíme, 
že závazek je v  rozporu se svobodou, tak tyto dva pojmy dáváme do falešné  
dichotomie. Vybrat si jednu cestu a věrně po ní chodit může znamenat svobodu. 

Na příklad právě u Steva Jobse to, že si vybral jednu dlouhou cestu jedním směrem 
a obléká se pořád stejně mu dává obrovskou svobodu vytvářet obrovské věci  
a být mnohem víc kreativní. To, co získal závazkem je mnohem větší než to, čeho 
se vzdává.

https://zabudnutecesty.sk/vytrvalost/
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„Především dobře chraň své srdce – právě z něj všechen život vychází.“  
- Přísloví 4:23 (B21)

Timothy Keller ve své knize řeší otázku, co přináší pravou lásku v  manželství. 
Můžeme mít pocit, že když si dáme svobodu, tak si dáváme tu největší lásku. Par-
adoxně v životě to, co přináší skutečnou lásku, intimitu a romantik je exkluzivita, je 
to neměnný závazek, protože až tam můžeme být sami sebou.

V tomto je důležité zmínit taky myšlenku následování vlastního srdce („follow your 
heart“). Je důležité naslouchat svému srdci, je to součástí toho, kým jsme, nejsme 
pouze racionální bytosti, jsme taky emocionální a komplexní bytosti a emoce mají 
být součástí našeho rozhodování, ale nemají být jediným, co nás pohání a jediným 
měřítkem. Chceme být svobodní, ale nechceme být otroky vlastního srdce. 

Pokud bychom naslouchali pouze vlastnímu srdci, tak nedostudujeme, ne-
dokončíme mnoho projektů, nedojdeme k  vysněnému cíli. To, co chci ve chvíli, 
kdy naslouchám svému srdci, ne vždy souhlasí a koresponduje s tím, co chci doo-
pravdy a dlouhodobě. Na příklad, pokud zrovna mám chuť si zakouřit, ale chci být 
zdravý a chci mít zdravé plíce, pak se tyto dva cíle neshodují. V  tomto případě 
bychom prodali svůj dlouhodobý cíl za svobodné, momentální rozhodnutí toho, 
co chci zrovna teď udělat.

Svoboda 

V mnoho případech máme svobodu si dělat co chceme, je potřeba si ale uvědomit 
a naučit se taky to, že máme svobodu nedělat to, co nechceme.

Musíme se učit mít svobodu nedělat to, co nechceme. Je to těžké. Když jsme  
unavení, tak máme tendenci odpočívat tím, že se nadměrně díváme na Netflix 
nebo špatně využíváme volný čas aktivitami, které nás dlouhodobě ničí. Je důle-
žité si uvědomovat co je to, co nás dlouhodobě ničí a co nám naopak dlouhodobě 
prospívá, co je ta dlouhá cesta jedním směrem.

Někteří se ptají, zda křesťanství není omezující, ale jak už na začátku tohoto dílu bylo 
zmíněno, v každé chvíli se nějak omezujeme, jen každý jiným způsobem a v jiném 
směru. To stejné je třeba i v manželství, když vnímá manželství jako omezení, tak 
tento člověk se omezuje v tom, že říká ne tomu intimnímu vztahu s hloubkou, říká 
ne exkluzivitě.

13

Cvičení

V jakých životních situacích, které byly pro Tebe důležité jsi řekl něčemu ano a tím 
pádem něčemu ne?

Vnímáš závazek jako něco negativního, omezujícího? Proč ano/ne? 

Vnímáš svobodu ve svém životě? V jakých oblastech ano a v jakých ne? 
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VYTRVALOST 
– KDY ZMĚNIT 
CESTU?

0303

Děkujeme, že jste si poslechli podcast Vytrvalost – Kdy změnit cestu?

Co se týče vytrvalosti, tak v minulých dílech jsme mluvili o dlouhé cestě jedním 
směrem, ale otázkou je, kdy máme změnit cestu, kdy tento směr změnit?

Na tuto otázku neexistuje černo-bílá odpověď. Na změnu cesty má obrovský vliv 
okolí, situace, lidé kolem nás a další proměnné, které se v každé situaci mohou 
nějak lišit. 

Příběhy Joseho

Jose ve Španělsku studoval vysokou školu v Barceloně a dostal se do bodu, kdy 
se měl rozhodnout, zda zaplatí poplatek za studium a bude pokračovat ve studiu 
anebo zda nezaplatí poplatek a skončí se školou. Jose se rozhodl nepokračovat, 
změnit cestu a vnímá to jako správné rozhodnutí, díky tomu rozhodnutí se taky 
mimo jiné dostal na Slovensko, kde založil rodinu a je teď kazatelem.

V  dalším příběhu začal Jose studovat vysokou školu na Slovensku, kde doufal, 
že bude studium v angličtině, ale bohužel bylo ve slovenštině. Opět se dostal do 
bodu, kdy se musel rozhodnout, jelikož slovenštinu zatím neuměl. Rozhodl se ale 
pokračovat, studovat a být vytrvalý, což přineslo dobré výsledky, získal dokonce  
i prospěchové stipendium.

V obou případech udělal Jose dobré rozhodnutí, ale v prvním se rozhodl změnit 
cestu a nebýt vytrvalý a ve druhém se rozhodl být vytrvalý. Čím to je? 

Dlouhodobým cílem pro Joseho bylo stát se kazatelem. Škola v Barceloně k tomu 
nesměřovala, ale škola na Slovensku, která byla teologická, ano. Jose si potřeboval 
určit, co je ten dlouhodobý cíl a které kroky k němu směřují. Škola byla cestou, ne 
cílem.

https://zabudnutecesty.podbean.com/e/13-disciplina-dusa/
https://zabudnutecesty.sk/vytrvalost/
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Být konzistentní

Další slovo, které souvisí s vytrvalosti je konzistentnost.

Díky ní se my, jako lidé, posouváme a rosteme. Směr je potřeba změnit taky ve  
chvíli, kdy se cítíme, že dozrál čas, kdy cítíme, že jsme se někam posunuli a neexis-
tuje způsob, jak změřit to současné směřování s tím, kým jsem. 

V životě můžeme taky narazit na zdi a překážky, s kterými pokud nic neuděláme, 
pokud se je nepokusíme nějakým způsobem zničit, změnit, tak budeme pořád do 
zdí a těchto překážek narážet a vytrvalost nám na cestě za cílem nepomůže, spíš 
naopak nám ještě uškodí. V  tomto případě musíme něco se zdmi či překážkami 
udělat, změnit přistup k nim anebo změnit směr, změnit cestu.

V  takových situacích je riziko toho, že budeme hloupí a tvrdohlaví. Tvrdohlavost 
na rozdíl od odhodlanosti je neschopnost vidět výzvu, situaci z různých pohledů, 
vidíme ji pouze tunelovým viděním. 

03 03

Lidé, kteří píšou svoje motivační příběhy často nemají tunelové vidění, ale vnímají 
situaci z více úhlu pohledů. Takoví lidé jsou často obklopení lidmi, kteří jim pomáhají 
a radí jim. Bez lidi okolo sebe, kteří nám nedají zpětnou vazbu, neporadí, nevnesou 
nám do života nové úhly pohledů můžeme jednodušeji se stát tvrdohlavými a vidět 
věci jednostranně. 

Otevřená mysl 

S tím se taky pojí otevřenost mysli, což je taky důležitá kvalita. Pravá otevřenost 
mysli spočívá v  tom, že ve správný čas ji dokážeme otevřít a ve správný čas ji 
dokážeme zavřít. Funguje to jako spojka v autě. Při změně rychlosti musíme zařadit 
a korigovat řazení spojkou. Tak stejně máme používat otevřenou mysl. 

Mít ji pořád otevřenou by bylo nebezpečné, ale pokud ji měníme podle tempa našich 
životů a upravujeme ji podle toho, co zrovna potřebujeme pak ji využíváme správně.  
Tak jako je potřeba pochopit spojku v  autě a naučit se ji používat, tak stejně je 
důležité pochopit a používat svou otevřenou mysl.

„Moudrý ať poslouchá a rozmnoží svou znalost, rozumný, ať dá si po- 
radit.“ – Přísloví 1:5 (B21)

„Síla králů spočívá v moudrosti jejich rádců.“

ZED

PREKAZKY

NEDODSTATEK ZDROJŮ

PROKRASTINACE

ŠPATNÝ TIME-MANAGEMENT

INÉ PROJEKTY

NEGATIVNÍ VLIV OKOLÍ

SLABÁ MOTIVACE

CIL



18 19

Co jsou věci, které můžeme používat, praktikovat při změně cesty? 
Jak se moudře rozhodnout?

Odpověď není opět černo-bílá, ale je par kroků/uvědomění, kterými v  takovéto 
situaci si můžeme pomoct:

03 03

• Život se neskládá z izolovaných událostí, ale všechno je propojené. 
Všechny naše rozhodnutí mají dopad na naši budoucnost, na lidi 
kolem nás a na jejich budoucnost.

• Při dělání rozhodnutí je taky důležité se poradit s lidmi, kteří si podob-
ným rozhodnutím prošli, s  lidmi, kteří jsou nám blízcí, a to hlavně 
z toho důvodu, abychom si rozšířili své tunelové vidění. Komunita je 
velmi důležitá. Nemusíme se rozhodnout tak, jak nám radí lidi kolem 
nás, ale je důležité se poradit a nevidět situaci pouze z jednoho úhlu 
pohledu.

• Čím dál sahá naše vize, čím větší je náš cíl, tím lépe se dokážeme 
rozhodnout dnes. Pokud naším cílem na konci života je mít dobré  
vztahy s  lidmi, tak podle toho se taky můžeme rozhodovat dnes. 
Pokud naším dlouhodobým cílem jako křesťane je plnit Boží povo-
lání, pak se můžeme podle toho rozhodnout i dnes.

• Pamatuj si, že je těžké budovat, ale je jednoduché ničit/bourat. 
Pře-mýšlej, zda se nehodláš udělat zbrklé rozhodnutí, ve kterém 
ztratíš něco, co jsi dlouhodobě budoval, zda to není něco, do čeho jsi  
investoval mnoho času.

• Naslouchej vlastnímu srdci, ale zároveň naslouchej lidem kolem 
sebe, pokud jsi křesťan, tak naslouchej Bohu a udělej si prostor na to, 
abys mu mohl naslouchat. Najdi si „mentora“, člověka s moudrostí, 
někoho, komu na tobě záleží a moudře ti poradí. Buduj si síť, ze které 
můžeš čerpat už s předstihem, ještě předtím, než se budeš muset 
rozhodovat.

Cvičení

Už jsi v životě musel/a změnit cestu? Bylo to těžké? 

Máš lidi kolem sebe, kteří ti pomáhají vidět situace z různých úhlů pohledů, kteří ti 
radí? Kteří to jsou?

Co ti pomáhá při přemýšlení, zda jdeš po té správné cestě a při případném uvažování 
o její změně?
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VYTRVALOST  
– NÁVYKY,  
KTERÉ TĚ PODRŽÍ

0404

Děkujeme, že jste si poslechli podcast Vytrvalost – Návyky, které tě podrží.

Jaké návyky nám můžou pomoct ve vytrvalosti?

• Parta lidi kolem 
 Pokud jsme v partě lidí, která nás povzbuzuje k disciplíně, tak nám 

pomáhá taky vytrvat. Na příklad ve škole spolužáci, kteří se společně 
chodí učit. Nejen ve škole, ale třeba i při cvičení, běhání nám pomáhá 
se povzbuzovat navzájem. V práci zase nám pomáhá dobrý kolektiv, 
který je produktivní a pomáhá nám tak zůstat vytrvalí.

• Menší úkoly a oslava menších úspěchů
 Pokud si dáme jako první krok obrovský cíl, tak nás bude frustrovat 

to, že se k němu neblížíme a že to trvá. Potřebujeme se posouvat po 
malých krůčcích. S tím souvisí taky to, že máme i oslavovat a radovat 
se z malých úspěchů, ze zvládnutí malého úkolu (na příklad oslava 
zkouškového v prváku). Odměny jsou důležité, abychom udrželi naši 
motivaci a sílu jít dál a zůstali tak vytrvalí.

• Vyslovit svůj závazek a být specifický
 Někteří lidi tvrdí, že nemůžou říct svůj cíl, protože když to řeknou 

nahlas, tak už to pak neudělají. Někteří zastávají názor, že když mají 
nějaký cíl nebo i sen, tak ho nechtějí sdílet, protože ho pak nesplní, 
nedosáhnou. Ale někteří lidi potřebuji říct nahlas svůj závazek a být 
specifický. V tomto případě můžeme být i vykazatelní, protože lidé 
kolem se zajímají a ptají se nás, jak na tom jsme, což nám pomáhá 
mít i nějakou sebereflexi.

• Šabat 
 První série podcastu Zabudnuté cesty byla o šabatu. V  tom, aby-

chom byli vytrvalí nám může pomoct právě i pravidelný odpočinek, 
ve kterém můžeme oddělit taky čas na sebereflexi, na to, abychom 
zhodnotili, jak se nám podařilo posunout, co potřebujeme změnit, zda 
jdeme správným směrem. Potřebujeme se taky zastavit a přemýšlet 
nad tím a to pravidelně! Odpočinek je velmi důležitý a bohužel  
jako lidé neumíme moc odpočívat, proto je na místě se mu věnovat  
a nepodceňovat ho.

https://zabudnutecesty.sk/vytrvalost/
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04 04

Dnešní doba je známá tím, že je instantní, rychlá, všechno má být rychlé, okamžité. 
Jsme často o krok dopředu a nejsme schopní užívat si přítomnost na plno, myšlen-
kami jsme už jinde, o krok napřed. V  takové době je jednoduché se pro něco  
nadchnout. Emoce přijdou rychle, ale nadšení je těžké si udržet, je těžké vytrvat  
a nakonec se vzdáme. 

Ve vztahu s Bohem prožíváme něco podobného. Chceme rychlé zkušenosti, chce-
me ať se naše problémy rychlé vyřeší, ať Bůh rychle vyslechne naše prosby a touhy 
a nechceme trpělivě čekat a budovat vztah. Právě proto máme v Bibli Poutní písně. 

Poutní písně tvoří 16 žalmů (120-134), které Židé zpívali, když přicházeli z  jiných 
měst do Jeruzaléma 3x za rok, na 3 svátky. Byla to dlouhá cesta, dokonce do kopce, 
jelikož Jeruzalém ležel na vrcholu (754m). Židé tvořili tyto písně, které zpívali právě 
při cestování do Jeruzaléme. Měli jim pomoct ve vytrvalosti. Poutník potřebuje si 
taky uvědomovat, že jeho cílem není jen někam dojít, ale samotná cesta je taky 
velmi důležitá. 

23

• Nedopusť k rozvodu
 Tak jako když vstupujeme do manželství a nechceme se rozvést, 

nechceme si dělat zadní vrátka, tak stejně bychom měli jít do své-
ho závazku „all in“, na plno a dát tomu svých 100%, ne 99%. Nepři- 
pouštějme si, že to nezvládneme, že to může skončit, pokud to není 
vyloženě situace, která to vyžaduje.

• Aim high, fail high 
 Je důležité jít do toho naplno a nebýt pak ale zklamaný, pokud se 

nám nepodaří dosáhnout cíle. Pokud ale víme, že jsme do toho 
šli naplno, tak víme, že jsme se i přes selhání dostali dost vysoko  
a můžeme být vděční.

„Poutní píseň. K horám své oči obracím – odkud se dočkám pomoci? Má 
pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil! On nedá klopýt-
nout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme. Jistěže nedříme ani nespí 
ten, který ochraňuje Izrael! Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin po tvé 
pravici dá ti stín. Neublíží ti slunce během dne, ani měsíc za nocí. Hos-
podin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání 
tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!“ – Žalm 121 (B21)

Cvičení

Máš kolem sebe partu lidí, kteří ti pomáhají být vytrvalí? Ať už ve škole, v práci, v církvi? 

Dáváš si menší cíle na cestě za dlouhodobým větším cílem? Pokud ano, jaké cíle to 
jsou? Jak oslavuješ jejich úspěch?

Míváš pravidelný šabat, čas, kdy se zastavíš a přemýšlíš, zda se ti daří jít po cestě 
správným směrem? Pokud ne, tak zkus popřemýšlet a zapsat si myšlenky, které tě 
napadají k tvé cestě za tvým cílem.
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VYTRVALOST  
– Q&A

0505

Děkujeme, že jste si poslechli podcast Vytrvalost – Q&A.

 
V čem vidíte vytrvalost ve svém životě a v jaké oblasti vašeho života 
s ní naopak zápasíte?

Janči: Vytrvalost vidím ve svých koníčcích – hudba, četba knih, cvičení, ale taky 
v  hodnotách, které věřím, že vytrvale rozvíjím. Naopak zápasím s  mimořádnými 
věcmi, které vletí zničehonic do života, rozkolísají můj rytmus v  životě a pak se 
těžko k němu vracím.

Jose: Podařilo se mi vybudovat v životě několik věcí, v nichž jsem byl pak vytrvalý 
a s postupem času se staly dokonce návyky, takže to nebylo tak těžké vytrvat, bylo 
to dokonce i automatické, na příklad u četby knih. Snažím se budovat dobré návyky 
k těm, které už tak jako tak mám. Každý z nás má nějaké neutrální návyky (na příklad 
uděláme si kávu, umyjeme si zuby…). Právě k takovým návykům se snažím vybudo-
vat další, ještě lepší návyky jako na příklad u pití kávy si sednu do křesla a snažím 
se zastavit, modlit se, meditovat a přemýšlet. V tomto vidím vytrvalost, ale zároveň 
je to něco s čím taky zápasím. Věřím, že se tyto dvě věcí nevylučují. Tam, kde jsem 
vytrvalý, tam taky zápasím.

Je vytrvalost věcí jednotlivce a mám jít touto cestou a snažit se  
cestou přesvědčit ostatní anebo bych se spíše měl podřadit něja- 
ké komunitě? 

Vytrvalost je věcí tebe jako jednotlivce, ale ty jako člověk nejsi jen jednotlivec, jsi 
součástí nějaké komunity, a to ať už firmy, rodiny, přátel, církve…

Komunita nás velmi ovlivňuje a je důležitá ve tvém životě, v ní najdeš taky mou-
drost, kterou potřebujeme, abychom neměli tunelové vidění. Můžeš být vytrvalý 
jako jednotlivec, ale bude to o to těžší bez komunity. S komunitou lze taky vytrvat 
a často mnohem snadněji.

https://zabudnutecesty.sk/vytrvalost/
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05 KNIHY

Co je podle Vás největším a nejmíň nápadným zabijákem vytrvalost? 

Jedním z největších a nejmíň nápadných zabijáků je nedostatek rutiny, nepravidel-
ný rytmus. Když se mění okolnosti a padají nám naše rutiny a nějaká pravidelnost, 
tak je těžké zůstat vytrvalý. Rutina nám dává větší bezpečí, víme, co čekat a máme 
prostor na vytrvalost.  

Podle Angely Duckworth může být takovým dalším zabijákem pesimismus. Optimis-
ta je ten, který když se děje něco špatného, tak si řekne, že je to jen proto, že se teď 
zrovna něco nepodařilo, když se stane něco dobrého, řekne si, že je to proto, pro-
tože jde dlouhodobě správným směrem. Pesimista, když se stane něco špatného si 
řekne „samozřejmě, furt se mi nedaří, však to tak vždycky dopadne, jsem marný…“  
a když se stane něco dobrého, tak usoudí, že je to náhoda, že to prostě vyšlo.

Tento druh optimismu a pesimismu se dá přeučit. Pohled na problémy a výzvy, 
které v životě máme může být optimistický anebo pesimistický. Optimismus se dá 
naučit tím, že se člověk zaměří na dlouhodobý cíl a netrestá se za neúspěchy, ale 
zaměřuje se na dlouhodobou cestu. Takový optimismus je velmi důležitý, klíčový 
při vytrvalosti.

Existuje hranice, kdy je člověk až příliš anebo zbytečně vytrvalý?

Určitě existuje hranice, kdy je to příliš, ale nejde to popsat v  jedné větě. Na tuto 
otázku je mnoho odpovědí ve třetím díle této série „Kdy změnit cestu?“.  Ale vytrva- 
lost jako kvalita, jako součást charakteru je dlouhodobě dobrá, tahle vytrvalost 
nemá strop.

DOPORUČENÁ 
KNIHA:

https://www.martinus.sk/?uItem=298007&z=9BUG35&utm_source=z%3D9BUG35&utm_medium=banner2&utm_campaign=partner
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