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je podcast, v ktorom José a Janči hovoria o skutočne kvalitnom 
živote. Nanovo objavujú kľúčové spôsoby života, ktoré v súčas-
nej spoločnosti zapadajú prachom.

bol vypracovaný vďaka patreonom podcastu. Ak by ste nás chce- 
li podporiť, kliknite sem. Ďakujeme!

ZABUDNUTÉ
CESTY

TENTO MATERIÁL

https://zabudnutecesty.sk/podporte-podcast/
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VYTRVALOSŤ 
– DLHÁ CESTA 
JEDNÝM 
SMEROM

0101

Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Vytrvalosť – Dlhá cesta jedným smerom.

Zabudnuté cesty je podcast, v ktorom José a Janči hovoria o skutočne kvalitnom 
živote. Nanovo objavujú́ kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti  
zapadajú prachom. 

Na začiatku roka, či už kalendárneho alebo školského, máme často nejakú  
predstavu, víziu, plán alebo cieľ na ďalší rok. Týka sa to napríklad školy, práce, 
mládeže, priateľov či nás osobne. Rozhodneme sa, že budeme viac cvičiť, viac  
sa učiť, budeme produktívnejší v  práci a  podobne. Pri týchto predsavzatiach je  
veľmi dôležitá vytrvalosť.

Prečo je vytrvalosť zabudnutou cestou?

Nutnosť hovoriť o vytrvalosti vychádza z jej pomerne častej absencie. Je to zápas 
s  vlastným svetom, s  vlastnými emóciami, s  pocitmi fyzického tela (keď sme 
napríklad na jeseň viac unavení). Je to zápas vytrvať a byť konzistentní v tom, čo 
sme začali.

Jedna z charakteristík tejto generácie je potreba častej zmeny. Táto potreba zmeny 
prichádza na základe pocitov, na túžbe čo najviac toho zažiť.

Žijeme v  instantnej dobe, máme instantné jedlo, instantnú kávu, máme rýchly  
internet. Všetko je hneď alebo aspoň veľmi rýchlo. Všetko vieme dosiahnuť rýchlo, 
takže ak máme na niečo čakať, radšej to vzdáme. Nevieme už čakať a byť vytrvalí, 
aby sme dosiahli náš cieľ.

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

Začať je relatívne jednoduché. Ťažké je vytrvať. Po odhodlaní a rozhodnutí vydať 
sa na cestu, máme v prvých chvíľach dobrý pocit. No musíme v tom vytrvať. Keď 
napríklad vstupujeme do vzťahu, tak prvé mesiace nám funguje chémia a všetko 
je v poriadku, pocitovo sme spokojní. Ale po nejakej dobe je na vzťahu potrebné 
pracovať a vytrvať v tom, čo začalo.

Emócie hrajú obrovskú úlohu na ceste za cieľom a vo vy-
trvalosti. Často s nimi zápasíme. Podobne je to aj so ško-
lou, prácou alebo nejakým iným projektom. Na začiatku 
sme namotivovaní, ale po chvíli sa na to prestaneme cítiť 
a vzdáme to.

V tejto sérii nechceme rozoberať boj s emóciami a popierať význam pocitov v našom 
živote. V tejto sérii sa chceme venovať extrémom, s ktorými sa v živote stretávame, 
alebo ktoré prežívame. 

Dlhá cesta jedným smerom

Eugene Peterson, americký teológ, prevzal jednu skvelú myšlienku od Nietzsche-
ho: „long obedience in the same direction,“ čo voľne preložené znamená: dlhá  
cesta jedným smerom. Aby sme v živote naplnili naše ciele, vízie a plány, potre-
bujeme byť na dlhej ceste,  potrebujeme vytrvať a  ísť jedným smerom. Nie je to  
cesta rôznymi smermi, ale jedným smerom.

Pocity sa môžu v priebehu tejto cesty meniť, ale tie neurčujú našu cestu, neurčujú 
náš cieľ. 

Keď sa nad tým zamyslíme, tak väčšina vecí, ktoré v  živote stoja za to, získame 
iba dlhou cestou. Môžeme to vidieť aj na povrchnejšom príklade, na káve. Keď po-
rovnáme instantnú kávu s výberovou, tak sa tieto dve kávy veľmi líšia. A to chu- 
ťou, ale najmä kvalitou. Instantná káva je pripravená rýchlo, ale stráca na svojej 
kvalite a chuti. Ak si ale pripravujeme výberovú kávu, tak túto kávu musel najprv 
farmár pozbierať, potriediť, potom ju pražič upražil, tak sa dostane do kaviarne. 
Tam si ju môžete kúpiť, potom doma čerstvo namlieť a pripraviť svojim spôsobom, 
napríklad cez filter. 

Tak to funguje aj v  iných oblastiach. Ak si budeme vyberať instantnú možnosť, 
stratíme na kvalite a hodnote.

Začiatky môžu byť ťažké, pretože si uvedomujeme, čo nevieme. Postupne zisťu-
jeme, čo všetko nevieme, čo nepoznáme – vieš, čo nevieš. Ale po nejakej dobe, 
po tomto krízovom období začneme zisťovať, čo všetko už poznáme a vieme, a čo 
sme sa naučili – vieš, čo vieš. Pokiaľ si ale „profík“ v tom, čo robíš, tak nakoniec ani 
nevieš, čo vieš. Robíš to tak automaticky, že si to ani neuvedomuješ, je to pre teba 
prirodzené.
 
To, čo nás prenesie cez to začiatočné krízové obdobie, v  ktorom zisťujeme, čo 
nevieme, je práve VYTRVALOSŤ.

„Škola je ako 
tehotenstvo, trvá 
to 9 mesiacov, 
a po 2 týždňoch ti 
je na zvracanie.“ 

Janči

Angela Duchworth v knihe Húževnatosť píše o tom, že pokiaľ chceme 
byť experti a  chceme byť v  nejakej oblastí dobrí, potrebujeme tomu 
v priemere venovať aspoň 10 000 hodín. Potrebujeme trénovať hodiny  
a  hodiny, venovať čas napríklad hraniu na husle, budovaniu vzťahu,  
futbalovému tréningu atď.
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Cvičenie

Povedal by si o sebe, že si vytrvalý? V čom áno, v čom nie?

Čo sú tvoje dlhodobé ciele, plány a  vízie? Ideš za nimi po dlhej ceste jedným 
smerom? Čo si ochotný obedovať pre to, aby si tieto plány, ciele či vízie naplnil?

Aká výzva, aký projekt ťa čaká, v ktorom musíš zostať vytrvalý, aby si dosiahol cieľ?

Je nejaká oblasť v  tvojom živote, ktorej si už obetoval 10  000 hodín? Prípadne, 
ktorým cieľom, plánom, zručnostiam by si chcela venovať toľko času?

98
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VYTRVALOSŤ  
– ZÁVÄZOK  
VS. SLOBODA

0202

Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Vytrvalosť – Záväzok vs. sloboda.

Ak chceme byť naozaj vytrvalí, musíme sa k  niečomu zaviazať, a  tým čiastočne 
strácame slobodu. Musíme niečo obmedziť.

Sme na dlhej ceste jedným smerom, nie mnohými smermi. Ak chceme niečomu 
povedať ÁNO, nutne musíme niečomu povedať NIE. Napríklad, ak si chceme kúpiť 
nový telefón alebo gitaru, pravdepodobne musíme povedať nie každodennému 
chodeniu do reštaurácie a tak ušetriť peniaze.

ÁNO vs. NIE

Pri každom rozhodnutí sa tiež rozhodujeme niečo odmietnuť, niečomu povedať nie. 
Ak si sa rozhodol chodiť na nejakú školu, tak hovoríš nie tým ostatným. Ak hovoríš 
áno vzťahu s jedným chlapcom/dievčaťom, hovoríš nie tým ostatným. Platí to aj pri 
každodenných jednoduchých rozhodnutiach. Nedá sa povedať nie, ak hovoríš áno.

Obmedzovať sa, strácať časť slobody, nie je nevyhnutne zlé. Rozhodovanie je 
náročný proces. A preto je niekedy lepšie mať menej možností. Keď ideme dnes 
nakupovať, tak z každého produktu máme mnoho možností na výber, veľa značiek, 
príchutí, farieb, z ktorých si musíme vyberať. 

Steve Jobs si kúpil desiatky kusov rovnakých čiernych rolákov, aby sa nemusel ráno 
rozhodovať, čo si oblečie. Tým si ušetril kreatívnu a rozhodovaciu kapacitu, ktorú 
môže využiť inde.

Je záväzok negatívny?

Ľudia často vnímajú dlhodobý záväzok ako niečo negatívne alebo niečo, čo im 
berie slobodu. Napríklad dlhodobý vzťah s  partnerom, záväzok v  práci, záväzok 
voči škole alebo záväzok voči rodine. Záväzok ale oslobodzuje. Ak tvrdíme, že závä-
zok je v rozpore so slobodou, tak tieto dva pojmy dávame do falošnej dichotómie.  
Vybrať si jednu cestu a verne po nej kráčať môže znamenať slobodu. 

Napríklad práve to, že si Steve Jobs vybral jednu dlhú cestu jedným smerom  
(v oblasti obliekania) mu dávalo obrovskú slobodu tvoriť obrovské veci a byť oveľa 
kreatívnejší. To, čo získal záväzkom, je oveľa viac ako to, čoho sa vzdáva.

https://zabudnutecesty.sk/vytrvalost/
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„Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život.“ Prí- 
slovia 4:23 (SEB)

Timothy Keller vo svojej knihe Manželstvo rieši otázku, čo prináša do vzťahu pravú 
lásku. Môžeme mať pocit, že keď si dáme slobodu, tak si dávame najväčšiu lásku. 
Paradoxne to, čo prináša skutočnú lásku, intimitu a  romantiku je exkluzivita. Až 
vtedy môžeš byť sám sebou, prestávaš súťažiť a predávaťsa, v tej chvíli dochádza 
k slobode.

Je dôležité spomenúť aj myšlienku nasledovania vlastného srdca - follow your 
heart. Je dôležité načúvať svojmu srdcu, je to súčasťou toho, kým sme. Nie sme 
len racionálne bytie. Sme emocionálne a komplexné bytosti, a emócie majú byť 
súčasťou nášho rozhodovania, ale nemajú byť jediným meradlom. Chceme byť 
slobodní, ale nechceme byť otrokmi vlastného srdca. 

Ak by sme načúvali iba vlastnému srdcu, tak nedoštudujeme, nedokončíme veľa 
projektov, nedôjdeme do vysneného cieľa. To, čo chcem vo chvíli, keď načú-
vam svojmu srdcu, nie vždy korešponduje s  tým, čo chcem naozaj a dlhodobo. 
Napríklad, ak si práve chcem dať cigaretu, ale chcem byť aj zdravý a mať zdravé 
pľúca, tak sa tieto dva ciele nezhodujú. V  tomto prípade by sme predali svoj  
dlhodobý cieľ za slobodné, momentálne rozhodnutie. 

Sloboda 

Častokrát máme slobodu robiť si, čo chceme. Ale je dôležité si uvedomiť a naučiť 
sa, že máme slobodu nerobiť, čo nechceme.

Musíme sa učiť mať slobodu nerobiť to, čo nechceme. Je to ťažké. Keď sme  
unavení, tak zvykneme odpočívať tým, že sa nadmieru pozeráme na Netflix. Alebo 
zle využívame voľný čas aktivitami, ktoré nás dlhodobo ničia. Je dôležité si uve-
domiť čo je to, čo nás dlhodobo ničí, a čo nám, naopak, dlhodobo prospieva, čo je 
tá dlhá cesta jedným smerom.

Niektorí si myslia, že kresťanstvo je obmedzujúce, ale ako sme už na začiatku 
hovorili, v každej chvíli sa nejak obmedzujeme, len každý iným spôsobom a iným 
smerom. To platí aj v  manželstve. Keď vnímame manželstvo ako obmedzenie, 
tak človek na druhej strane sa obmedzuje v tom, že hovorí nie intímnemu vzťahu 
s hĺbkou, hovorí nie exkluzivite.

13

Cvičenie

V akých životných situáciách, ktoré boli pre Teba dôležité, si povedal niečomu áno, 
a tým pádom niečomu inému nie?

Vnímaš záväzok ako niečo negatívne a obmedzujúce? Prečo áno/nie?

Vnímaš slobodu vo svojom živote? V akých oblastiach áno a v akých nie? 
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VYTRVALOSŤ  
– KEDY ZMENIŤ 
CESTU?

0303

Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Vytrvalosť – Kedy zmeniť cestu?

V minulých dieloch sme hovorili o vytrvalosti ako o dlhej ceste jedným smerom. 
Ale otázkou je, kedy je čas zmeniť cestu, alebo zmeniť smer. Kedy vytrvalosť hraničí 
s tvrdohlavosťou?

Na túto otázku neexistuje čierno-biela odpoveď. Na zmenu cesty má obrovský 
vplyv okolie, situácia, ľudia okolo nás a ďalšie premenné, ktoré sa v každej situácii 
môžu líšiť.

Josého príbehy

José v Španielsku študoval vysokú školu a dostal sa do bodu, kedy sa mal rozhod-
núť, či zaplatí poplatok za štúdium a bude pokračovať, alebo nezaplatí a so ško-
lou skončí. José sa rozhodol nepokračovať, zmeniť cestu a vníma to ako správne 
rozhodnutie. Vďaka tomu rozhodnutiu sa mimo iné dostal aj na Slovensko, kde si 
založiť rodinu a teraz je vikárom.  

V ďalšom príbehu začal José študovať vysokú školu na Slovenku. Dúfal, že štúdium 
bude v angličtine, ale žiaľ, bolo po slovensky. Opäť sa dostal do bodu, kedy sa mu-
sel rozhodnúť, pretože po slovensky vtedy ešte nevedel. Rozhodol sa pokračovať 
a byť vytrvalý, čo prinieslo dobré výsledky, získal dokonca aj prospechové štipen-
dium.

Obe rozhodnutia považuje José za dobré, ale v prvom sa rozhodol zmeniť cestu 
a nebyť vytrvalý, a v druhom sa rozhodol byť vytrvalý. Čím to je?

Dlhodobým cieľom pre Josého bolo stať sa kazateľom. Škola v Barcelone k tomu 
nesmerovala, ale škola na Slovensku áno. José si potreboval určiť, čo je ten  
dlhodobý cieľ, a ktoré kroky k nemu smerujú. Škola bola cesta, nie cieľ.

https://zabudnutecesty.podbean.com/e/13-disciplina-dusa/
https://zabudnutecesty.sk/vytrvalost/
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Byť konzistentný

Ďalšie slovo, ktoré súvisí s vytrvalosťou je konzistentnosť.

Vďaka nej sa my, ako ľudia posúvame a rastieme. Smer je treba zmeniť vo chvíli, 
kedy sa cítime, že dozrel čas, keď cítime, že sme sa niekam posunuli a neexistuje 
spôsob, ako zmieriť moje súčasné smerovanie s tým, kým som.

V  živote môžeme tiež naraziť na prekážky a múr, s  ktorými ak nič neurobíme, 
ak sa ich nepokúsime nejakým spôsobom zničiť, budeme do nich vždy narážať.  
Vytrvalosť nám na ceste za cieľom nepomôže, naopak, môže nám uškodiť. V tom-
to prípade musíme niečo s prekážkami urobiť, zmeniť prístup, zmeniť smer alebo 
zmeniť cestu.

V  takýchto situáciách je riziko, že budeme hlúpi a tvrdohlaví. Tvrdohlavosť, na 
rozdiel od odhodlanosti, je neschopnosť vidieť výzvu, situáciu z rôznych pohľadov, 
vidíme ju len tunelovým videním.

03 03

Ľudia, ktorí píšu svoje motivačné príbehy, často nemajú tunelové videnie, ale 
vnímajú situácie z  viacerých uhlov pohľadu. Sú často obklopení ľuďmi, ktorí im 
pomáhajú a radia im. Bez ľudí okolo seba, ktorí by nám dali spätnú väzbu, pora- 
dili, priniesli nové uhly pohľadu, sa ľahšie staneme tvrdohlavými a budeme veci 
vidieť jednostranne.

Otvorená myseľ 

S tým sa tiež spája otvorenosť mysle, čo je dôležitá kvalita. Práve otvorenosť mysle 
spočíva v tom, že v pravý čas ju dokážeme otvoriť, a v pravý čas ju dokážeme za-
vrieť. Funguje to ako spojka v aute. Pri zmene rýchlosti musíme zaradiť a korigovať 
riadenie spojkou. Tak máme používať aj otvorenú myseľ. 

Mať ju stále otvorenú by bolo nebezpečné, ale ak meníme tempo našich životov 
a upravujeme ju podľa toho, čo práve potrebujeme, potom ju používame správne. 
Tak, ako je dôležité pochopiť spojku v aute a naučiť sa ju používať, tak je dôležité 
pochopiť a používať svoju otvorenú myseľ.

„Nech múdry počúva a obohatí sa o vedomosti, nech rozumný získa 
skúsenosť.“ – Príslovia 1:5 (SEB)

„Sila kráľov spočíva v múdrosti ich radcov.“

NEDOSTATOK ZDROJOV

PROKRASTINÁCIA

ZLÝ TIME-MANAGEMENT

NÉ PROJEKTY

NEGATÍVNY VPLYV OKOLIA

PREKAZKY

MUR

CIEL

SLABÁ MOTIVÁCIA
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Aké veci praktizujeme pri zmene cesty? Ako sa múdro rozhodnúť?

Odpoveď opäť nie je čierno-biela, ale je pár krokov/uvedomení, ktorými si môžeme 
v takej situácii pomôcť:

03 03

• Život sa neskladá z izolovaných udalostí, ale všetko je poprepájané. 
Všetky naše rozhodnutia majú dopad na našu budúcnosť, na ľudí 
okolo nás a na ich budúcnosť.

• Pri rozhodovaní je dôležité poradiť sa s  ľuďmi, ktorí si podobným 
rozhodnutím prešli, s ľuďmi, ktorí sú nám blízki a to hlavne preto, aby 
sme si rozšírili svoje tunelové videnie. Komunita je veľmi dôležitá. 
Nemusíme sa rozhodnúť tak, ako nám radia, ale je dôležité sa poradiť 
a nevidieť situáciu iba z jedného uhla.

• Čím ďalej siaha naša vízia, čím väčší je náš cieľ, tým lepšie sa 
dokážeme rozhodnúť dnes. Ak je naším cieľom na konci života mať 
dobré vzťahy s ľuďmi, tak sa podľa toho môžeme rozhodovať dnes. 
Ak je našim dlhodobým cieľom ako kresťana plniť Božie povolanie, 
potom sa môžeme podľa toho rozhodnúť aj dnes.

• Pamätaj si, že je ťažké budovať, ale je jednoduché búrať. Premýšľaj, 
či svojim „zbrklým“ rozhodnutím nestratíš, čo si dlho budoval, či 
nebúraš niečo, do čoho si investoval mnoho času.

• Načúvaj svojmu srdcu, ale zároveň načúvaj ľuďom okolo seba. Ak si 
kresťan, načúvaj Bohu a urob si priestor na to, aby si Ho mohol počuť. 
Nájdi si mentora, človeka s múdrosťou, niekoho, komu na tebe záleží 
a múdro ti poradí. Buduj si sieť, z ktorej môžeš čerpať, už s predsti-
hom, ešte predtým ako sa budeš musieť rozhodovať. 

Cvičenie

Už si v živote musel zmeniť cestu? Bolo to ťažké?

Máš okolo seba ľudí, ktorí ti pomáhajú vidieť situácie z rôznych uhlov pohľadu, ktorí 
ti radia? Kto to je?

Čo ti pomáha pri premýšľaní či ideš po tej správnej ceste, a pri prípadnom uvažo-
vaní o jej zmene?

19
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VYTRVALOSŤ  
– NÁVYKY, KTORÉ 
ŤA PODRŽIA

0404

Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Vytrvalosť – Návyky, ktoré ťa podržia.

Aké návyky nám môžu pomôcť vo vytrvalosti?

• Partia ľudí okolo 
 Ak sme v partii ľudí, ktorá nás povzbudzuje k disciplíne, pomáha nám 

to vytrvať. Napríklad v škole spolužiaci, ktorí sa spoločne chodia učiť. 
Nie len v škole, ale aj pri cvičení, behaní ním pomáha povzbudzovať 
sa navzájom. V práci nám tiež pomáha dobrý kolektív, ktorý je pro-
duktívny a pomáha nám vytrvať.

• Malé úlohy a oslavovanie menších úspechov
 Ak si dáme ako prvý krok obrovský cieľ, bude nás frustrovať, že sa 

k nemu neblížime, a že to trvá. Potrebujeme sa posúvať po malých 
krôčikoch. S  tým súvisí tiež to, že máme oslavovať a  radovať sa 
z  malých úspechov, zo zvládnutia malej úlohy (napríklad oslava 
skúškového v  prvom ročníku). Odmeny sú tiež dôležité, aby sme 
udržali našu motiváciu a silu ísť ďalej, vytrvať.

• Vysloviť záväzok a byť špecifický
 Niektorí ľudia tvrdia, že nemôžu vysloviť svoj cieľ, pretože keď to 

povedia nahlas, tak už to neurobia. Keď majú nejaký cieľ alebo sen, 
tak ho nechcú zdieľať, pretože potom ho nedosiahnu. Iní ľudia po-
trebujú nahlas vysloviť svoj záväzok a byť špecifickí. V tomto prípade 
môžeme byť aj vykazateľní, pretože ľudia okolo nás sa budú zaujímať 
a pýtať sa nás, ako na tom sme, čo nám pomáha mať aj nejakú se-
bareflexiu. 

• Šabat 
 Prvá séria podcastu Zabudnuté cesty bola o  šabate. V  tom, aby 

sme boli vytrvalí nám môže pomôcť práve pravidelný odpočinok, 
v ktorom môžeme oddeliť čas na sebareflexiu, zhodnotenie progre-
su, premýšľanie o tom, čo potrebujeme zmeniť a či ideme správnym 
smerom. Potrebujeme sa zastaviť a premýšľať nad tým pravidelne! 
Odpočinok je veľmi dôležitý, ale žiaľ, ako ľudia veľmi nevieme oddy-
chovať, preto je namieste sa tomu venovať a nepodceňovať to.

https://zabudnutecesty.sk/vytrvalost/
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Dnešná doba je známa tým, že je instantná, rýchla, všetko má byť rýchle, okamžité. 
Sme často o krok vpred a nie sme schopní užívať si prítomnosť naplno. V takejto 
dobe je jednoduché sa pre niečo nadchnúť. Emócie prídu rýchlo, ale nadšenie je 
ťažké udržať, je ťažké vytrvať a nakoniec to vzdáme.

Vo vzťahu s Bohom prežívame niečo podobné. Chceme rýchle skúsenosti, chceme 
nech sa naše problémy rýchlo vyriešia, nech Boh rýchlo vypočuje naše prosby 
a túžby, nechceme trpezlivo čakať a budovať vzťah. Práve preto máme v Biblii pút-
nické piesne.

Pútnické piesne tvorí 16 žalmov (120-134), ktoré Židia spievali, keď prichádzali  
z iných miest do Jeruzalema trikrát za rok, na tri sviatky. Bola to dlhá cesta, dokon-
ca do kopca. Židia tvorili tieto piesne, ktoré spievali práve pri takomto putovaní.  
Mali im pomôcť vo vytrvalosti. Pútnik si potrebuje uvedomovať, že jeho cieľom nie 
je len niekam prísť, ale samotná cesta je veľmi dôležitá.
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• Nepripusti rozvod
 Tak, ako keď vstupujeme do manželstva a  nechceme sa rozviesť, 

nechceme si nechať zadné vrátka, tak by sme mali ísť aj do iných 
záväzkov – „all in,“ naplno a dať tomu svojich 100%, nie 99%. Nepri-
púšťajme si, že to nezvládneme, že to môže skončiť, pokiaľ to nie je 
vyložene situácia, ktorá to vyžaduje. 

• Aim high, fail high 
 Je dôležité ísť do toho naplno, ale potom nebyť sklamaný, ak sa nám 

nepodarí dosiahnuť cieľ. Ak ale vieme, že sme do toho išli naplno, tak 
vieme, že sme aj napriek zlyhaniu dosiahli dosť a môžeme byť vďační 
a spokojní. 

„Pútnická pieseň. Svoje oči dvíham k vrchom. Odkiaľ mi príde po-
moc? Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopustí, 
aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj strážca. Nedrieme veru ani ne-
spí ten, čo stráži Izrael.  Hospodin je tvoj strážca. Hospodin je ti zášti-
tou po pravici. Slnko ti cez deň neublíži ani mesiac v noci. Hospodin ťa 
ochráni pred každým zlom, on ti ochráni život. Hospodin bude chrániť 
tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.“ – Žalm 121 (SEB)

Cvičenie

Máš okolo seba partiu ľudí, ktorí ti pomáhajú byť vytrvalí? Či už v škole, v práci, v cirkvi?

Dávaš si menšie ciele na ceste za dlhodobým väčším cieľom? Ak áno, aké ciele to 
sú? Ako oslavuješ ich úspech?

Mávaš pravidelný šabat, čas, kedy sa zastavíš a premýšľaš, či sa ti darí ísť po ceste 
správnym smerom? Pokiaľ nie, tak skús popremýšľať a zapísať si myšlienky, ktoré ťa 
napadajú k tvojej ceste za cieľom.
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VYTRVALOSŤ  
– Q&A

0505

Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Vytrvalosť – Q&A.

 
Kde vidíte vo svojom živote vytrvalosť, a v akej oblasti vášho života 
s ňou, naopak, zápasíte?

Janči: Vytrvalosť  vidím vo svojich koníčkoch – hudba, čítanie kníh, cvičenie, ale tiež 
v hodnotách, ktoré verím, že vytrvalo rozvíjam. Naopak zápasím s mimoriadnymi 
vecami, ktoré vletia z ničoho nič do života, narušia môj rytmus v živote a potom sa 
mi k nemu ťažko vracia.

Jose: Podarilo sa mi vybudovať v živote niekoľko vecí, v ktorých som bol vytrvalý 
a postupom času sa z nich dokonca stali návyky, takže už to pre mňa ani nie je o vy-
trvalosti. Je to už automatické, napríklad pri čítaní kníh. Snažím sa budovať dobré 
návyky k tým, ktoré už mám. Každý z nás ma nejaké neutrálne návyky (urobíme si 
kávu, umyjeme si zuby...). Práve k takým návykom sa snažím vybudovať si ďalšie, 
ešte lepšie návyky. Napríklad pri pití kávy si sadnem do kresla a snažím sa zastaviť, 
modliť sa, meditovať a premýšľať. V tomto vidím vytrvalosť, ale zároveň je to niečo 
s čím tiež zápasím. Verím, že sa tieto dve veci nevylučujú. Tam, kde som vytrvalý, 
tam aj zápasím.

Je vytrvalosť vecou jednotlivca a  mám ísť touto cestou, snažiť sa 
cestou presvedčiť ostatných, alebo by som sa skôr mal podriadiť 
nejakej komunite?

Vytrvalosť je vecou teba, ako jednotlivca, ale ty ako človek, nie si jednotlivec, si 
súčasťou nejak komunity (firmy, rodiny, priateľov, cirkvi...).

Komunita nás veľmi ovplyvňuje a je dôležitá, môžeš v nej nájsť múdrosť, ktorú po-
trebuješ, aby si nemal tunelové videnie. Môžeš byť vytrvalý ako jednotlivec, ale 
bude to o to ťažšie bez komunity. S komunitou je často jednoduchšie vytrvať.

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

Čo je podľa vás najväčším a  najmenej nápadným zabijakom vy- 
trvalosti? 

Jedným z najväčších a najmenej nápadných zabijakov je nedostatok rutiny, nepravi-
delný rytmus. Keď sa menia okolnosti a padajú nám naše rutiny či pravidelnosť, tak 
je ťažké zostať vytrvalý. Rutina nám dáva väčšie bezpečie, vieme, čo čakať a máme 
priestor na vytrvalosť.

Podľa Angely Duckworth môže byť ďalším takým zabijakom pesimizmus. Optimis-
ta je ten, ktorý keď sa stane niečo zlé, tak si povie, že to len preto, že sa to teraz 
nepodarilo. Keď sa stane niečo dobré tak si povie, že je to preto, lebo ide dlhodo-
bo správnym smerom. Naopak pesimista, keď sa stane niečo zlé, si povie „samo- 
zrejme, mne sa nikdy nedarí, vždy to tak dopadne, som nanič...“ a keď sa stane niečo 
dobré, tak usúdi, že je to náhoda, že to proste vyšlo.

Tento druh optimizmu a  pesimizmu sa dá preučiť. Pohľad na problémy a  výzvy, 
ktoré máme v živote môže byť optimistický alebo pesimistický. Optimizmus sa dá 
naučiť tým, že sa človek zameria na dlhodobý cieľ, netrestá sa za neúspechy, ale 
zameriava sa na dlhodobú cestu. Takýto optimizmus je veľmi dôležitý, kľúčový pri 
vytrvalosti. 

Existuje hranica, kedy je človek až príliš alebo zbytočne vytrvalý?

Určite existuje hranica, kedy je to príliš, ale nedá sa to popísať v jednej vete. Na túto 
otázku je mnoho odpovedí v treťom diely tejto série „Kedy zmeniť cestu?“. Ale vytr-
valosť ako kvalita, ako súčasť charakteru je dlhodobo dobrá, taká vytrvalosť nemá 
strop.

ODPORÚČANÁ 
KNIHA:

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