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V‰ichni máme problémy

V‰ichni máme problémy
¤íkáte, Ïe vás propustili a jste teì bez zamûstnání? Va‰e manÏelka doma
celé dny jenom mlãí – a vy nevíte proã? Vá‰ syn vám právû ﬁekl, Ïe má problémy ve ‰kole? Ve va‰í automatické praãce to vãera bûhem praní najednou
zapraskalo a pak praãka ztichla?
Jistû, máte problémy. Koneãnû, i já je mám. V‰ichni máme nûjaké.
Pﬁiná‰í je Ïivot sám. KaÏd˘ den zaãínáme s problémy ze vãerej‰ka a pﬁidáváme k nim dennû nové. Problémy, samé problémy... V‰ichni máme problémy. Ale umíme je ﬁe‰it?

Tajemství, jak ﬁe‰it problémy
Îivot není jednoduch˘. Chceme-li vysvûtlit jeho dynamiku nûjak˘mi
ustálen˘mi vzorci, dostaneme se do slepé uliãky. Pﬁesto nám pomÛÏe trochu
zev‰eobecnûní, protoÏe tím vyjádﬁíme komplexní pravdu jednoduch˘mi vûtami. To nám pomÛÏe postihnout ‰ir‰í souvislosti a teprve pak se mÛÏeme
zab˘vat detaily. V tomto pojetí je moÏno tvrdit: Tajemství ﬁe‰ení problémÛ je
ãasto ve zmûnû pﬁístupu – to, co jsme dﬁíve povaÏovali za hrozbu, povaÏujme
teì za pﬁíleÏitost. V dal‰ím stadiu se mÛÏeme dívat na tyto pﬁíleÏitosti jako
na pﬁednosti, které nám BÛh udûlil pro na‰e dobro.
Pﬁi takovém konstatování nám vyvstanou dvû otázky:
1. „Zmûnit hrozbu v pﬁíleÏitost“ zní sice slibnû, jenÏe jak toho dosáhnout?
2. „Bohem udûlené pﬁednosti“ zní zase vzne‰enû, ale není to pouze náboÏenské prohlá‰ení, které souvisí se „silou pozitivního my‰lení“?
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Jsme „posedlí“ nároky

Jsme „posedlí“ nároky
S trochou nadsázky bychom mohli konstatovat: Ná‰ Ïivot se stane tím, co
z nûj udûláme. Nûkteﬁí z nás ho drÏí pevnû v rukách a utváﬁejí ho podle sv˘ch
pﬁedstav. Jiní dovolují lidem kolem sebe, aby ovládli jejich Ïivot a formovali
ho podle sv˘ch pﬁedstav. Smiﬁujeme se s tím, Ïe to dûlají rodiãe, aspoÀ do
urãité doby. Ale i oni musí pozdûji ustoupit a ponechat nám iniciativu, abychom formovali sami sebe. Do urãité míry nás pomáhají utváﬁet v na‰em
Ïivotû i jiní pro nás dÛleÏití lidé (partner v manÏelství, dûti, pﬁátelé). Mají na
to právo, protoÏe budoucnost na‰e i jejich se vzájemnû propojují. Ale nejsilnûj‰ím ãinitelem, kter˘ ovlivÀuje ná‰ Ïivot, jsou na‰e vlastní rozhodnutí
a volby, podmínûné tím, co oãekáváme od Ïivota.
Îivot se k nám chová tak, jak vûﬁíme, Ïe se chovat bude. Nebo pﬁesnûji:
jak se domníváme, Ïe se chová. Co to znamená? Nûkteﬁí z nás nalézají velkou radost a potû‰ení právû v tûch Ïivotních zku‰enostech, které jiní povaÏují
za nudné, nepﬁíjemné nebo hrozivé. Urãití lidé se rozhodli b˘t „obûtí“ a jsou
pﬁesvûdãeni, Ïe Ïivot se k nim tak chová. Îádná diskuze jejich názor nezmûní. Jde jen o na‰e stanovisko, zorn˘ úhel pﬁi pohledu na vûci, které si volíme
sami. Za na‰e chybné pﬁedstavy ãásteãnû mohou na‰e chybná oãekávání.
Vût‰inou jsme hluboce pﬁesvûdãeni o takzvan˘ch „nárocích“. MoÏná, Ïe
nepouÏíváme pﬁímo tento v˘raz, ale cítíme, Ïe Ïivot je nám dluÏen urãité
vûci, abychom mûli zaji‰tûnou fyzickou a psychickou prosperitu. Oãekáváme, Ïe pﬁátelé a rodina budou splÀovat na‰e urãité potﬁeby, na‰e práce pak
dal‰í potﬁeby, náboÏenství zase jiné. Zklame-li nás nûkdo a nesplní na‰e oãekávání – nedá nám to, na co máme podle svého názoru nárok –, tak mu to
ãasto také dáme znát!
Takhle se vytváﬁí úrodná pÛda pro vznik problémÛ. Motáme se mezi tím,
co, podle nás, nám mûl Ïivot dát, a tím, co nám skuteãnû dává. Dûti nerespektují na‰e pﬁíkazy, manÏelky ãi manÏelé neplní na poãkání kaÏdé na‰e pﬁání,
‰éfové neoceÀují na‰e pracovní úsilí. K tomu v‰emu moÏná i Pánu Bohu
zazlíváme, Ïe nám nedal v‰echny dary, které bychom touÏili mít.
Máme jasnou pﬁedstavu o tom, co je nám Ïivot dluÏen, ale málokdy víme,
co máme dûlat, abychom dosáhli sv˘ch cílÛ. A je‰tû ménû víme, co máme
dávat druh˘m, abychom splnili jejich oãekávání. KdyÏ se nadmûrnû zab˘vá-
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„Zázrak“ – v na‰em pﬁístupu
me sv˘mi vlastními potﬁebami, je to jako bychom stáli na tenkém písku,
kter˘ nás vtáhne dolÛ a udûlá je‰tû zranitelnûj‰ími vÛãi nejrÛznûj‰ím problémÛm.
Právû zde je ta startovací ãára, abychom pﬁeorientovali své my‰lení
a vytvoﬁili vhodnûj‰í „prostﬁedí“ pro ﬁe‰ení problémÛ. Je tﬁeba si uvûdomit,
jak jsme ãasto rozladûní a ne‰Èastní, protoÏe nejsou uspokojeny na‰e nároky.
Musíme si stále pﬁipomínat, Ïe nám nikdo neslíbil, Ïe dostaneme v‰echno, co
budeme chtít. Jenom malé dítû pﬁedpokládá nûco takového. Jeho pﬁesvûdãení
vypl˘vá z bezpeãného svûta mateﬁského lÛna, kde byly splnûny v‰echny jeho
poÏadavky – ani je nemuselo vyslovit. Ale v normálním Ïivotû jsou vûci
jinak – ve velké vût‰inû pﬁípadÛ nedostaneme nic, co jsme si nezaslouÏili
svou prací a námahou.
I kdyÏ jsme jiÏ dávno vyrostli, mnozí stále je‰tû Ïijí v dûtském oãekávání.
Jako velké dítû leÏíme na zádech, kﬁiãíme, máváme rukama a ãekáme svou
„kojeneckou láhev“. KdyÏ pak lidé kolem nás nereagují na ná‰ náﬁek, urazíme se. Cítíme se odstrãení, nûco nám chybí.
Lidé si nás budou váÏit jen tenkrát, kdyÏ si budeme váÏit sami sebe.
Nemáme právo na nic od nikoho. Mûli bychom jim vyjít vstﬁíc, chceme-li,
aby vy‰li vstﬁíc oni nám.
Lidem se mnohokrát stávají hrozné a nezaslouÏené vûci. Nûkdy b˘váme
obûtí cizí zlomyslnosti a krutosti. Ale i uprostﬁed nezavinûn˘ch Ïivotních tûÏkostí se nûkteﬁí lidé dokáÏí zocelit a mít radost ze Ïivota. Jiní se sesypou,
zatrpknou pod údery, které dostali v minulosti.
Proã? V ãem je ten rozdíl? MoÏná zde nenajdete vyãerpávající odpovûì,
ale zato najdete inspiraci, která vám umoÏní, abyste vy‰li z konfliktÛ Ïivota
silnûj‰í a ‰Èastnûj‰í.

„Zázrak“ – v na‰em pﬁístupu
Vidíme-li v problému jen hrozbu, pak v nûm nenajdeme nic víc. SnaÏíme
se ho obejít nebo pﬁeskoãit. Tﬁeba se nám to nepodaﬁí, prohrajeme, ale mÛÏeme i vyhrát. KdyÏ vyhrajeme, máme na chvíli pocit vítûzství a pak se zaãneme pﬁipravovat ke zdolání dal‰ího hrozícího problému.
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„Zázrak“ – v na‰em pﬁístupu
Na druhé stranû: vidíme-li, Ïe problémy pﬁiná‰ejí nové pﬁíleÏitosti, pak to
v nás mÛÏe vyvolat kladnou odezvu. Vidíme moÏnost rÛstu. Îivot zaãíná b˘t
„zajímav˘“. MÛÏeme se stát lep‰ími, neÏ jsme! Úspû‰nûj‰í! Schopnûj‰í!
Citlivûj‰í ke skuteãn˘m potﬁebám druh˘ch! Lep‰í v touze po dobr˘ch vlastnostech! Problémy dne‰ka jsou jako cihly, ze kter˘ch budujeme Ïivot, jak˘ si
pﬁejeme.
JestliÏe nahlíÏíme na pﬁíleÏitosti jako na urãité pﬁednosti – ãásti BoÏího
plánu, kter˘ zahrnuje i ná‰ Ïivot –, pak tu existuje nejen moÏnost kladné
odezvy, ale i pﬁíleÏitost pro rÛst. Kolem nás je mnoho pﬁíleÏitostí. Objevujeme, Ïe ná‰ Ïivot mÛÏe mít úãel a smysl!
Je to v‰ak jenom vûcí pﬁístupu? Ano, ale rozhodnû ne „jen“ pﬁístupu. Ten
je dÛleÏit˘ k usmûrÀování na‰eho Ïivota. Mnoho lidí si to neuvûdomuje. Jdou
Ïivotem ovládaní negativními pﬁístupy, které zatemÀují v‰echno, co dûlají.
Znovu a znovu naráÏejí na omezení, vytvoﬁené jejich mûlk˘mi pﬁístupy
a oãekáváními. ProtoÏe nevûﬁí, Ïe nûco dokáÏí, nikdy se o nic nepokusí.
A kdyÏ se i pokusí, nevynaloÏí pro to dostateãnou snahu. ProtoÏe mají pﬁedsudky vÛãi nûkomu nebo nûãemu, uzavírají se pﬁed okolnostmi, které by
jinak velmi obohatily jejich Ïivot.
Vûci se zaãínají mûnit, kdyÏ se na nû díváme z jiného zorného úhlu.
Osvobozeni od nadvlády sv˘ch negativních oãekávání objevíme, Ïe pﬁíleÏitost je rubem hrozby a kaÏd˘ problém znamená vlastnû otevﬁené dveﬁe. Ty
dveﬁe nemusí vést tam, kam pÛvodnû vést mûly. Mohou vést i lep‰ím smûrem, máme-li ochotu je otevﬁít a projít jimi – jinak ﬁeãeno: jsme-li otevﬁeni,
pﬁístupni v‰emu novému.
Ilustruje to i známá událost ze Ïivota JeÏí‰e Krista zapsaná v Markovû
evangeliu 6,30-44. JeÏí‰ a jeho uãedníci se pohybovali urãitou dobu v odlehlej‰ích oblastech, kde JeÏí‰ kázal a uzdravoval. Vyãerpaní námahou veslovali
nûkam do ústraní. Jejich odchod nezÛstal bez pov‰imnutí, protoÏe je následovala poãetná skupina lidí, kteﬁí se chtûli dozvûdût víc. Mnozí nesli na zádech
své nemocné a doufali, Ïe je Mistr uzdraví.
Slunce se schylovalo k západu. Uãedníci pﬁistoupili k JeÏí‰i a ﬁekli: „Tito
lidé mají hlad. Ale co mÛÏeme dûlat? Kolem nás není k dostání Ïádné jídlo
a lidí je na tisíce.“ Nûkteﬁí navrhovali poslat lidi do vzdálen˘ch zemûdûlsk˘ch usedlostí. Jeden z uãedníkÛ pﬁinesl JeÏí‰i obûd malého chlapce, chléb
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„Zázrak“ – v na‰em pﬁístupu
a trochu ryb. Bylo to jediné jídlo, které sehnal, a ﬁekl o nûm pohrdavû: „Co je
to pro tolik lidí!“
Uãedníci vidûli problém jenom jako hrozbu. Lidé mûli hlad, ale jídlo
nebylo. Mnozí z nich byli nemocní a bez o‰etﬁení by moÏná nepﬁeÏili. Kdyby
nûkdo umﬁel, pro JeÏí‰ovu misijní ãinnost by to mohlo mít nedobré následky.
Kolik z nás by se ve stejné situaci zachovalo jinak? Uãedníci cítili hlad
a únavu právû tak, jako kdokoli v zástupu. Na tohle pusté místo se odebrali
proto, Ïe byli vyãerpaní. Proã v‰ichni ti lidé pﬁi‰li? Copak nemají právo na
trochu odpoãinku? Pﬁi takovém uvaÏování se problém zdál neﬁe‰iteln˘.
JeÏí‰ byl rovnûÏ unaven. Lidé si vynucovali jeho pozornost, hledali jeho
léãiv˘ dotyk. JeÏí‰ podléhal stejn˘m fyzick˘m omezením jako kaÏd˘ jin˘
ãlovûk. Ale on vidûl v této situaci moÏnost ukázat na BoÏí lásku a nauãit lidi
b˘t závisl˘mi na Bohu. PoÏádal je, aby se posadili na trávu, a zaãal dûlit
chlapcovo jídlo.
Lidé kolem se nejen nasytili, ale vidûli také velmi praktickou ukázku
BoÏí schopnosti postarat se o lidské potﬁeby. Jasnû neﬁe‰iteln˘ problém se
zmûnil v jeden z neznámûj‰ích pﬁíbûhÛ z JeÏí‰ova Ïivota. Je inspirací pro
miliony lidí po celé vûky.
Je to správné vÛãi obyãejn˘m lidem – dávat JeÏí‰e jako pﬁíklad ﬁe‰ení
problémÛ? VÏdyÈ zde bylo nutno udûlat zázrak, aby se problém zmûnil v pﬁíleÏitost. Kdo z nás má zázraãnou moc?
Pﬁem˘‰lejme o tomto: Îivoty lidí kolem nás jsou doslova pﬁehu‰tûny „shodami okolností“ a „‰Èastn˘mi náhodami“, které je „potkaly“. Jsou to v podstatû
v˘sledky jejich otevﬁeného pﬁístupu k moÏnostem, které jiní nechávali nepov‰imnuty. MoÏnosti, kter˘ch jsme si snad nev‰imli ani my. Kdo z nás si uÏ
aspoÀ jednou neﬁekl: „Kdybych byl b˘val v prav˘ ãas na pravém místû, dnes
bych mûl to, co má on,“ nebo: „Není o nic ‰ikovnûj‰í neÏ já. Jak to, Ïe on se
nûkam dostal, a já ne?“ Není to takﬁka zázrak promûny z negativistick˘ch
muÏÛ a Ïen, pln˘ch beznadûje, v takové, kteﬁí vûﬁí ve velké vûci? Oãekávají, Ïe
se stanou velké vûci, a v dÛsledku toho i vidí, jak se opravdu dûjí.
Otevﬁenost vÛãi BoÏímu pÛsobení v na‰em Ïivotû – ta se nevyvíjí lehce.
Staré zvyky umírají jen po úporném boji. Negativní a beznadûjná stanoviska
b˘vají tak zakoﬁenûna v na‰em my‰lení, Ïe pﬁekáÏejí vstupu lep‰ích, pozitivních my‰lenek.
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Postupné kroky pﬁi ﬁe‰ení problémÛ
Není to lehk˘ úkol, ale není nemoÏn˘. Musíme si vybrat. Budeme jen
pasivnû pﬁijímat, co nám Ïivot naservíruje? Sná‰et v‰echno potichu, nebo
zuﬁit – to znamená trpût tak, ãi onak? Nebo „uchopíme“ Ïivotní problémy
a staneme se „ãiniteli zázrakÛ“, kteﬁí vidí pﬁíleÏitost tam, kde jiní vidí jenom
nepﬁekonatelné problémy?
Závisí to jen na kaÏdém z nás. Nikdo vás nemÛÏe pﬁinutit, abyste pochopili, oã lep‰í mÛÏe b˘t vá‰ Ïivot, a jednali jinak. Ale jestli se pro to rozhodnete, drÏte se!

Postupné kroky pﬁi ﬁe‰ení
problémÛ
Zmûna pﬁístupu k problémÛm by mûla b˘t spojená s vytváﬁením urãitého
postupu v procesu ﬁe‰ení problémÛ. KdyÏ je nám problém neznám˘, nemusíme se ho leknout. MÛÏeme si ﬁíci: „Dobﬁe, je tu problém. Nevím o nûm
v‰echno, co bych mûl, nevím zatím, pro jaká ﬁe‰ení se rozhodnu, ale pﬁi jeho
ﬁe‰ení udûlám ty a ty kroky.“ Pﬁedstava, jak asi budeme problémy ﬁe‰it,
zmen‰í úzkost pﬁed jeho ﬁe‰ením a uvolní základní tvoﬁivé síly, které máme
v‰ichni.
Nikdo z nás neovládá nûjak˘ univerzální postup ﬁe‰ení problémÛ. To v‰ak
neznamená, Ïe je nemáme ﬁe‰it. Vyskytne-li se nûco nového, obvykle propadneme panice. Bloudíme v oãekávání, jestli náhodou nenarazíme na správné ﬁe‰ení. Mnoho problémÛ se nám podaﬁí vyﬁe‰it, ale ãasto s oklikou. ¤e‰ení
nalézáme po znaãném vnitﬁním vypûtí, kdyÏ vyãerpáme trpûlivost na‰ich nejbliÏ‰ích, kteﬁí museli proces sná‰et s námi. Ale moc jsme se z toho nepouãili.
Tak tomu pﬁece nemusí b˘t! Vût‰ina problémÛ se dá ﬁe‰it uskuteãÀováním postupn˘ch krokÛ. MÛÏeme je sledovat a chápat pozvolna. Nemusíme
bloudit bez kontroly a naslepo se prodírat problémem. V nadûji, Ïe dosáhnete
úspû‰ného ﬁe‰ení, uvádíme základní kroky.
1. krok – Identifikujte problém. Abychom mohli problém ﬁe‰it, musíme
mít jasnou pﬁedstavu o nûm. Obvykle se stává, Ïe vynakládáme úsilí na vyﬁe‰ení nûãeho, co ve skuteãnosti není problémem, ale jen jeho projevem.
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Postupné kroky pﬁi ﬁe‰ení problémÛ
Pl˘tváme energií a na‰e koneãné zklamání mÛÏe b˘t tak velké, Ïe se uzavﬁeme vÛãi v‰em kladn˘m úãinkÛm, které by nám mohl problém poskytnout.
Jen málo problémÛ je tak jednoduch˘ch, jak vypadají. Vût‰inou se jedná
o spletenec vût‰ího poãtu tûÏkostí a konfliktÛ rÛzné dÛleÏitosti a naléhavosti,
které se pﬁi vzájemném pÛsobení zesilují. Rozli‰ujme:
a) co je naléhavé a vyÏaduje okamÏitou pozornost;
b) s ãím se mÛÏeme na nûkoho obrátit;
c) co je pomûrnû ménû dÛleÏité nebo ménû naléhavé a bylo by v˘hodnûj‰í to
radûji sná‰et neÏ to ﬁe‰it;
d) co zapﬁíãinilo selhání komunikace.
Hodnû skuteãnû tûÏk˘ch problémÛ, kter˘m ãelíme, vypl˘vá z konfliktÛ
mezi námi a druh˘mi lidmi. Jsou to ãasto na‰i pﬁíbuzní.
Pﬁi rozebírání problému dostaneme jasnûj‰í obraz, co která osoba si pﬁeje
nebo oãekává od vzájemné dohody. Musíme si uvûdomit, Ïe to, co bychom
mûli chtít v konfliktní situaci získat, je, aby „vyhráli“ v‰ichni.
2. krok – SnaÏte se získat v‰echny podstatné informace. (To znamená
dal‰í informace, doporuãení, návrhy od jin˘ch osob atd.) Dobrá rozhodnutí
jsou zaloÏena na správn˘ch informacích. Kolem nás je hodnû uÏiteãn˘ch
informací, které vût‰inou pﬁehlíÏíme. âasto lze vyﬁe‰it problém tak, Ïe si pﬁipomeneme „pravidlo“ pro danou situaci a ﬁídíme se podle toho.
Pﬁíklad: pravidla silniãního provozu sledují jedin˘ cíl: aby byla doprava
plynulá a co nejbezpeãnûj‰í. Zde nemusíme „objevovat ameriku“. Staãí, kdyÏ
se ﬁídíme podle pravidel. KdyÏ to dûláme (a kdyÏ to dûlají i druzí kolem nás),
nedostaneme se tak snadno do nepﬁíjemností.
Pokud jde o mezilidské vztahy, nenajdeme lep‰í vzor neÏ slova Pána
JeÏí‰e: „Chovejte se ke druh˘m tak, jak byste chtûli, aby se oni chovali
k vám.“
Není to tûÏké osvojit si tuto zásadu. Kdyby se podle ní ﬁídilo více lidí,
v na‰ich mezilidsk˘ch vztazích by nastala hluboká zmûna. Pﬁiznejme si
upﬁímnû: mnohé tûÏkosti, do kter˘ch jsme se dostali, jsou pﬁím˘m dÛsledkem
na‰eho nesprávného chování vÛãi druh˘m. Tvrdé slovo adresované na‰emu
manÏelskému partnerovi se nám vrátí. Soused, kterého jsme bezmy‰lenkovitû
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Postupné kroky pﬁi ﬁe‰ení problémÛ
ignorovali, nám odmítne pomoc právû tehdy, kdyÏ ho budeme nejvíc potﬁebovat. Zloãinec zaútoãí na dal‰í obûÈ proto, ponûvadÏ ví, Ïe se radûji odvrátíme, neÏ bychom se angaÏovali. Na‰e problémy se prohlubují, kdyÏ se nechováme k okolním lidem s úctou nebo se soucitem.
Sbírání v‰ech podstatn˘ch informací je dÛleÏit˘ krok pﬁi ﬁe‰ení problémÛ,
protoÏe druzí – ãasto ti, kteﬁí mají více zku‰eností neÏ my – uÏ ‰li touto cestou pﬁed námi. VyuÏijme jejich zku‰enosti. Otázky, jako „Co by bylo vhodné
udûlat v této situaci“ a „Co dûlají jiní v podobn˘ch situacích?“ vedou k jednodu‰‰ím ﬁe‰ením a zmen‰ují únavu na‰eho „motoru“. Nemusíme dûlat
v‰echno znova od zaãátku.
Tady se uplatní na‰e schopnost naslouchat. Obvykle nás obklopují lidé,
kteﬁí mají více informací o dané vûci neÏ my. Rodiãe, uãitelé, partner v manÏelství, pﬁátelé, odborníci v rozhlasu nebo v televizi, autoﬁi knih a odborn˘ch
ãlánkÛ – ti v‰ichni nám mohou ﬁíci hodnû uÏiteãn˘ch informací. Samozﬁejmû
jen tenkrát, kdyÏ dokáÏeme naslouchat. Na‰e poznatky musíme tﬁídit a vyluãovat. To je pﬁirozené. Lidé budou ochotni nám poskytnout tûÏce nasbírané
zku‰enosti jen tenkrát, kdyÏ budou pﬁesvûdãeni, Ïe je skuteãnû vyuÏijeme.
Mnozí z nich nám soustavnû nabízejí své poznání, aÈ uÏ o nû Ïádáme, nebo
ne. A my kolem nich procházíme bez pov‰imnutí.
JestliÏe o vûcech pﬁem˘‰líte, pﬁijdete na to, Ïe po dodateãné informaci
poznáte, Ïe jste jednali ‰patnû. Ale pﬁedtím se vám va‰e jednání zdálo logické. Problémy se ﬁe‰í nejlépe tehdy, kdyÏ jsou podepﬁeny co nepﬁesnûj‰ími
informacemi.
3. krok – ZvaÏte jednotlivé moÏnosti ﬁe‰ení. Nikdy nesmíte zapomínat, Ïe
existují rÛzné moÏnosti ﬁe‰ení problému. Máme sklon ﬁe‰it urãité situace
obvykl˘m zpÛsobem. Pﬁi tom si neuvûdomujeme, Ïe je moÏné ﬁe‰it vûci
i jinak, neÏ jsme to dûlali pﬁedtím. S na‰imi typick˘mi, obvykl˘mi reakcemi
mÛÏe b˘t problém opravdu neﬁe‰iteln˘. Ale mohli bychom nûco udûlat,
o ãem se nám ani nesnilo, co by udûlalo druhého ‰Èastn˘m a dalo by mu
právû to, co potﬁebuje. A my potﬁebujeme jen trochu tvoﬁivé pﬁedstavivosti
a snahy hledat.
Jak na to? Vezmûte si tﬁeba tuÏku a papír a napi‰te si moÏnosti ﬁe‰ení.
V‰echna, nezáleÏí na tom, která se zdají lep‰í nebo hor‰í. I kdyÏ se nám takové jednání zdá b˘t zpoãátku divné, pﬁinutí nás to, abychom zpomalili, zváÏili
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Postupné kroky pﬁi ﬁe‰ení problémÛ
problém objektivnû a tvoﬁivû. Pﬁi ﬁe‰ení pak pouÏíváme urãit˘ systém, kter˘
nás vede k ﬁe‰ení uÏ tím, Ïe se musíme zamyslet. Dal‰í v˘hody se projeví
pozdûji: nûkteré momenty ﬁe‰ení, které jsme si napsali, mÛÏeme vyuÏít aÏ
v koneãném ﬁe‰ení, i kdyÏ zpoãátku se zdály nevhodné.
4. krok – ZvaÏte dÛsledky kaÏdé moÏnosti ﬁe‰ení. Schopnost pﬁedvídat
dÛsledky dobré i zlé odli‰uje ty, kteﬁí plánují, od tûch, kteﬁí pouze reagují.
V‰ichni sníme o tom, jak by mûly vûci vypadat. Tyto sny jsou dÛleÏité, protoÏe nás motivují vydrÏet, kdyÏ jde do tuhého. Ale nemÛÏeme b˘t závislí
pouze na snech.
¤e‰ení musíme posoudit z hlediska návratnosti investic: ãasu, penûz nebo
citÛ. Je dobﬁe zeptat se sám sebe: „Co hor‰ího by se mohlo stát, kdyÏ tohle
udûlám?“ Nûkdy je to tím nejlep‰ím ﬁe‰ením, které pﬁiná‰í nejménû negativních dÛsledkÛ. Îivot je sloÏit˘. Tﬁeba ani nenajdeme ten správn˘ vzorec.
Najdeme jen takov˘, kter˘ zpÛsobí nejménû ‰kody.
Îivot není vÏdycky jen procházka rÛÏov˘m sadem. Nûkdy se spálíme,
i kdyÏ dûláme jen to nejlep‰í, co mÛÏeme. Vzchopit se v obtíÏné situaci,
vytûÏit z ní a obûtovat jen co je nevyhnutelné, to je umûní. RovnûÏ dÛleÏité je
umût zhodnotit pﬁíleÏitosti. NezáleÏí ani tak na tom, co nám Ïivot dává, záleÏí na tom, jak naloÏíme s tím, co máme. Vût‰ina z nás má tu schopnost vidût
dÛsledky vlastních skutkÛ, abychom se umûli rozhodnout s rozvahou.
5. krok – Pﬁijmûte a realizujte ﬁe‰ení. Mnozí lidé neuskuteãní svá rozhodnutí jenom proto, Ïe chtûjí udûlat vÏdy „jen to, co je správné“. Správné
jednání je vzne‰en˘ cíl. Nikdy nesmíme pﬁestoupit vzácná pravidla, která
jsme dostali od Boha. V Ïivotû se vyskytnou situace, kdy skuteãnû nevíme,
co je správné, a ani dlouhé ãekání nám v tom nepomÛÏe. âasto tatáÏ vûc, kterou jeden povaÏuje za správnou, se druhému jeví nesprávnou. Oba mohou
b˘t upﬁímní a ﬁídit se sv˘m svûdomím. V takovém pﬁípadû nám nezb˘vá nic
jiného, neÏ zváÏit moÏnosti a vybrat si tu, která je podle nás nejlep‰í a udûlá
nejménû ‰kody.
Jednou se jak˘si zákoník ptal Pána JeÏí‰e: „Které pﬁikázání je v zákonû
nejvût‰í?“ NaráÏel pﬁitom na Desatero BoÏích pﬁikázání. Nevíme, co motivovalo jeho otázku, ale teologické otázky tenkrát zamûstnávaly hodnû lidí.
Snad zákoník doufal, Ïe JeÏí‰ zaujme takové stanovisko, které by on mohl
v debatû vyuÏít.
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Lep‰í Ïivot
JeÏí‰ se vyhnul nástraze a odvolal se na formulaci jiného pﬁikázání ve
Starém zákonû. ¤ekl: „Nejvût‰í pﬁikázání je: Bude‰ milovat Hospodina,
svého Boha, cel˘m sv˘m srdcem a celou svou du‰í a celou svou silou. Druhé
je mu podobné: Miluj svého bliÏního jako sám sebe.“ Pﬁevedl debatu
z neplodného porovnávání abstraktních zákonÛ na pﬁístup zaloÏen˘ na lásce.
Proto ﬁekl, Ïe nejvût‰í pﬁikázání je láska, a to láska k Bohu i ãlovûku. KdyÏ
zaloÏíte svoje jednání na lásce, nemusíte si vybírat mezi abstraktními zákony.
Dospûjete k ﬁe‰ení, které je nejlep‰í.
Dûlat to, co odpovídá zájmÛm nejvût‰ího poãtu lidí a ubliÏovat co nejménû, to není nijak snadné. JeÏí‰ vyz˘val k laskavému konání, nejen k dodrÏování zákonÛ. Je mnohem tûÏ‰í sbliÏovat se s druh˘mi v lásce, neÏ jim pouze
neubliÏovat.
Pﬁi ﬁe‰ení problémÛ nemÛÏeme ignorovat lidsk˘ prvek. Lidé mají prvoﬁadou dÛleÏitost. Nûjaké ﬁe‰ení se nám mÛÏe zdát správné, ale pﬁitom mÛÏe b˘t
mylné, kdyÏ nezváÏíme dÛsledky, které bude mít na v‰echny zúãastnûné. Ne
kaÏd˘ vÏdy souhlasí s tím ﬁe‰ením, které znamená nejvíc lásky. KdyÏ trestáme problémové dítû pro ‰patné chování, tûÏko mu vysvûtlíme, Ïe je to projev
na‰í lásky. Je to v‰ak odpovûdnost rodiãÛ, aby udûlali takové rozhodnutí
a aby ho udûlali s láskou.
Je tﬁeba zdÛraznit, Ïe jsou úspû‰ní ti muÏové a Ïeny, kteﬁí jsou ãinní,
aktivní. Zatímco druzí nedûlají nic a doufají, Ïe se problému nûjak vyhnou, ti
ãinní jedinci „zkou‰ejí“. V‰echna ﬁe‰ení jim nevyjdou. âasto se musí vrátit,
ale je‰tû ãastûji se jejich odhad ukáÏe jako správn˘. UmoÏní jim ﬁe‰it konkrétní problém, zatímco ti druzí sedí nûkde v koutku a litují sami sebe.
¤e‰ení problému vyÏaduje ochotu nûco udûlat. Ne nerozváÏnû nebo tûÏkopádnû, ale s láskou a vycházením vstﬁíc.
6. krok – Uãte se z problému. Úspû‰ní lidé mají obvykle dobr˘ systém
k tomu, aby nebyli cel˘ den „v jednom kole“. Pﬁecházet z jedné krize do
druhé, zmítat se jako list ve vûtru, to není dobré. Nikam nás to nedovede,
stálé stresy nás unaví a pﬁedãasnû se opotﬁebujeme. Musíme se uãit ze sv˘ch
chyb a reorganizovat svÛj zpÛsob Ïivota. Tím zamezíme v˘skyt podobn˘ch
problémÛ v budoucnosti.
Podle toho, jak je problém naléhav˘, usuzujeme i na na‰i zranitelnost.
Nûkdy se projeví jako „blesk z ãistého nebe“. Ale není to pﬁíli‰ ãasto.
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Lep‰í Ïivot
Máme-li poﬁád problémy, je to signál, Ïe bychom mûli reorganizovat ná‰
Ïivot.
Jenom nerozumn˘ ãlovûk se stále rozhlíÏí, koho by mohl obvinit, kdyÏ se
mu nûco nedaﬁí. Nûkteﬁí z nás zatrpkli vÛãi Bohu, vládû, manÏelskému partneru, své firmû, etnick˘m men‰inám, a obviÀují je z tûÏkostí, kter˘m ãelíme.
Ale je také pravda, Ïe v‰ude kolem nás Ïijí lidé na stejném svûtû. Nejsou
o nic moudﬁej‰í a nemají o nic víc pﬁíleÏitostí neÏ my. Pﬁesto vypadají mnohem ‰Èastnûj‰í a úspû‰nûj‰í. Namísto aby nûkoho obviÀovali, rozhodli se ﬁe‰it
své problémy a zlep‰ili svou situaci.
âlovûk, kter˘ chce mít úspûch, se musí pﬁizpÛsobit krizím. VyuÏívá problémy jako základnu, na níÏ buduje lep‰í Ïivotní styl. Bere, co mu Ïivot dává
a plnû to vyuÏívá. Tﬁeba tak jako hrnãíﬁ hlínu. Pﬁi takovém formování se dají
vyuÏít jak problémy, tak dobré zku‰enosti. Ale jen tenkrát, kdyÏ se uvûdomûle rozhodneme modelovat svÛj vlastní Ïivot. Uãení. RÛst. Promûna. Slova,
která charakterizují takového ãlovûka, tvoﬁí základnu jeho ‰tûstí.

Lep‰í Ïivot
Jakákoli diskuze o ﬁe‰ení problémÛ by byla nedostateãná, kdybychom
nepochopili, Ïe ten cel˘ proces ﬁe‰ení je velmi ãasto jen dodateãn˘m pokusem dostat se ze situace, které se dalo pﬁedejít. KdyÏ uÏ jste se dostali do
problémové situace, pak to poslední, na co jste zvûdaví, je, kdyÏ vás nûkdo
pouãuje, Ïe jste se do ní nemuseli dostat. Pﬁijímáte to asi tak rádi, jako kdyÏ
sly‰íte: „VÏdyÈ jsem ti to ﬁíkal!“
Prevenci v‰ak ignorovat nemÛÏeme. Pﬁedcházet problémÛm v poãátcích
znamená organizovat si vyrovnan˘ Ïivot.
V Ïivotû, kter˘ je organizován dobﬁe, je správnû vyváÏená sloÏka tûlesná,
du‰evní, duchovní a sociální.
Pokud o sebe nepeãujeme po stránce fyzické prostﬁednictvím správné
stravy, odpoãinku, tûlesného cviãení nebo Ïe se zﬁekneme ‰kodliv˘ch návykÛ, pak tím postihneme svou mysl, vztahy, ba dokonce i svÛj duchovní Ïivot.
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Lep‰í Ïivot
Nebudeme-li o sebe peãovat po stránce rozumové, jako je ãtení kvalitních
knih nebo úãast na provozování nûjaké ãinnosti, která povzbuzuje na‰e my‰lení, pak to bude mít vliv na na‰e tûlo, vztahy i du‰i.
Nestaráme-li se o své vztahy, nebudeme-li vûnovat svÛj ãas i zájem tûm
nejdÛleÏitûj‰ím vztahÛm, pak bude trpût na‰e fyzické, mentální i duchovní
zdraví. Nebudeme-li se starat o svého ducha, o vytváﬁení a udrÏování hlubokého vztahu k Pánu Bohu, pak v‰echna dal‰í hlediska na‰eho Ïivota ovlivníme negativnû.
Tento proces budování lep‰ího Ïivota nás nezbaví problémÛ, ale zmûní
jejich podstatu. Problémy, které jsme si pﬁivodili vlastní hloupostí (a tûch
není málo), budou ustupovat. KdyÏ se pﬁestaneme „vozit“ po lidech, pﬁestanou se oni „vozit“ po nás. Pﬁestaneme-li otravovat své tûlo, bude nám lépe
slouÏit. Zaãneme-li v pﬁístupu k problémÛm, které nám Ïivot pﬁiná‰í, pouÏívat svou hlavu, budeme Ïít v men‰ím napûtí.
Jakmile lépe zvládneme problémy, které jsme si zpÛsobili sami, zaãnou
se nám nabízet pﬁíleÏitosti i v jin˘ch smûrech. Nebudeme svÛj ãas mrhat
pláãem nad ranami osudu, ale porozhlédneme se kolem sebe. Uvidíme dobré
pﬁíleÏitosti i lidi, s kter˘mi se mÛÏeme spﬁátelit, místa, kam mÛÏeme jít, zku‰enosti, které mÛÏeme získat. Uvidíme i lidi, kteﬁí potﬁebují pomoc. Objevíme
zcela nov˘ Ïivotní styl, pln˘ oãekávání a úspûchÛ. MÛÏeme zaãít pracovat na
budování svého Ïivota, místo stálého „boje o pﬁeÏití“.
Dejme ve svém Ïivotû vût‰í prostor zámûrÛm, které má s námi BÛh. On
se o nás stará. Nechce, abychom byli odkázáni sami na sebe, nenechá nás
v nevûdomosti o moÏn˘ch následcích na‰í volby. BÛh poslal svého Syna, aby
vyﬁe‰il nejvût‰í problém, problém hﬁíchu. Pﬁeje si vyﬁe‰it ho i v na‰em osobním Ïivotû.
Víra neznamená jen „spínat ruce k nebesÛm“. Je to úãinn˘ pﬁístup k plnû
vyváÏenému Ïivotu, zpÛsob my‰lení, kter˘ zahrnuje v‰echno, co je dobré.
Pomáhá nám stát se tím, ãím bychom chtûli b˘t. Je to cesta, jak navázat kontakt s Nûk˘m, kdo je vy‰‰í neÏ my, pﬁi hledání skuteãného smyslu Ïivota.
V‰ichni se asi shodujeme v povzdechu: „BoÏe, co já to mám za problémy?!“ MÛÏeme v‰ak b˘t vdûãni, Ïe máme Spasitele, kter˘ je vût‰í neÏ jsou
tyto problémy.
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