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formy a metody musím uplatňovat s upřímným vlastním vnitřním přesvědčením. Musím OPRAVDU poslouchat, zajímat se, chválit, spolupracovat… Zůstanu-li jen u snahy pomocí popsaných postupů manipulovat,
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Úvod
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Všichni si děláme starosti. Některé starosti jsou krátkodobé a zbavíme se jich docela snadno. Ale když se do nás nějaká starost pořádně
zakousne, dokáže z nás vysát elán, entuziasmus a energii, a můžeme
dokonce pod jejím vlivem fyzicky nebo mentálně zkolabovat. Lékaři
poukazují na skutečnost, že permanentní stres je příčinou mnoha nemocí, jako jsou různé alergie, astma, srdeční obtíže, vysoký krevní tlak,
a dalších nemocí, které tu ani nemůžeme všechny vyjmenovávat.
Ten, kdo žije ve stínu obav, se chová zmateně, jeho mysl je roztříštěná, takže přeskakuje z jedné věci na druhou, což samozřejmě není dobré.
Můžeme se naučit, jak vytěsnit starosti, stres a negativní myšlenky ze své
mysli a vyladit se do harmonického modu, kdy naše myšlenky jsou konstruktivní, klidné, pozitivní, správně zacílené, plné lásky a porozumění.
Starosti dokážou přeměnit náš život v temnou beznaděj. A jediný
způsob, jak takovou temnotu zahnat, je, že vneseme do života jas. Světlo
totiž dokáže rozptýlit temnotu, asi tak jako slunce rozpouští mlhy. Když
jsme tedy pod vlivem starostí, stačí jen obrazně řečeno otočit vypínačem a rozsvítit. Máme tím na mysli, že si musíme připomínat, že jsme
dostatečně silní na to, abychom vyřešili problémy, kvůli kterým si děláme starosti. Musíme si prostě věřit. A také se musíme naučit držet tyto
starosti v dostatečné vzdálenosti, „posvítit si na ně“, rozebrat je na malé
kousky a ptát se: „Je tohle opravdová starost? Odkud se vlastně vzala?
Jsou opravdu mé starosti tak velké, abych se jimi vůbec zaobíral? A nedá
se za nimi vidět nějaká zákonitost?“ Musíme nad nimi zkrátka takto racionálně uvažovat. Tak se nám je podaří zlikvidovat a odpovědi na tyto
otázky nám zároveň mohou pomoci pochopit, že tyto starosti jsou vlastně jen pouhými klamnými a iluzorními stíny v našich myslích. Zjistíme
tedy, že vlastně nejde o žádnou realitu, ale o pouhý stín na duši.
A stín přece nemá žádnou moc. A protože už víme, že jsou to jen
pouhá iluzorní mračna na duši, nehledejme v nich tedy realitu a řád.
Nemá přece žádný smysl zabývat se něčím tak klamným, jako je stín.
Jak už jsme řekli, je třeba tyto negativní myšlenky nahradit pozitivními, zase a znovu o nich uvažovat, dokud je naše mysl nepřijme jako
pravdu, která nás může osvobodit a pomoci nám jít kupředu.
Tohle všechno ale vyžaduje jistou práci, ale vy na ni máte. Musíte se
jen rozhodnout, že ji podstoupíte. Je třeba, abyste si řekli: „Tohle zvlád6

nu. S tímhle se dokážu vypořádat. Není to nic než stín v mé mysli a rozhodně nemám v úmyslu přiznávat takové iluzi nějakou reálnou moc.“
V této knize se spolu podíváme na věci, které nám starosti způsobují.
Prozkoumáme všechny starosti, které mají svůj počátek doma i v práci.
Budeme mluvit o tom, jak se vypořádat se stresem a jakým způsobem
se můžeme naučit rozvinout a udržet pozitivní vyladění, které nám pomůže vytěsnit starosti a umožní nám nahradit je kladnými myšlenkami
a činy.
Pokud chcete vytěžit maximum z této knihy, nejprve si ji pozorně
přečtěte, abyste pochopili celkový koncept správného přístupu ke starostem a stresům. Pak si přečtěte znovu kapitolu za kapitolou a začněte
uplatňovat návody, které se týkají jednotlivých témat.
Nikdy nebudeme žít naprosto bezstarostně. Můžeme ale minimalizovat negativní dopady starostí a stresů a můžeme je přeměnit v pozitivně
laděné činy, které nás učiní šťastnějšími a dokážou obohatit naše životy.
Arthur R. Pell, Ph.D., editor
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Toto je třetí kniha z celé série. Těmi dalšími jsou:
Jak rozvíjet vztahy s lidmi, působit na ně a získat jejich důvěru
Jak správně myslet, jednat a mluvit
Jak vést plnohodnotný život
Jak se stát úspěšnou vůdčí osobností a efektivně se rozhodovat
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1
Rizika
spojená se starostmi
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Kolikrát jste se už v životě probudili uprostřed noci zalití potem, protože vás sužoval nějaký problém, který na vás ráno čekal (nebo jste se
s ním měli vyrovnat v delším časovém horizontu). Jistě se vám už také
někdy stalo, že jste uprostřed zábavy zničehonic pomysleli na problém,
který vás trápí.
Je téměř nepravděpodobné, že by vůbec byl někdo, kdo nepoznal toto
opakované bodání, kterými se nám starosti připomínají. Když se ohlédneme zpět na týdny a měsíce a budeme uvažovat nad věcmi, které nás tolik
zaměstnávaly a sužovaly, byly příčinou bezesných nocí a dokázaly nám
vzít radost ze života, mnohdy zjistíme, že tytéž starosti nám nakonec ve
výsledku nezpůsobily zdaleka tolik starostí, jak jsme se původně obávali.
Ještě nikdy se žádný problém nevyřešil tím, že bychom si dělali starosti. Pokud využijeme energii konstruktivním způsobem (a strach dokáže spotřebovat spousty energie), abychom naše potíže vyřešili, místo
abychom se v nich přehrabovali, můžeme se vyhnout strachu a obavám
a žít zdravější život.
Tohle ovšem není nijak nová myšlenka. Filosofové a proroci v průběhu věků ji už dříve vyjádřili v mnoha obměnách. Dale Carnegie se ve
své knize „Jak se zbavit starostí a začít žít“ touto tematikou zabýval do
hloubky. Již jen několik jeho myšlenek může pomoci většině lidí, aby si
drželi strach a úzkosti v patřičném odstupu.

Tři způsoby,
jak minimalizovat své obavy
Je velmi snadné říci někomu, aby si nedělal starosti. Ale dosáhnout
toho, aby někdo opravdu zahodil své obavy a zklidnil se, to je trochu
složitější. Nabízíme vám tři způsoby, jakými se takového stavu dá dosáhnout.
1. Když narazíte na nějaký problém, který vám působí starosti, nesmíte
o něm bez ustání přemýšlet. Uvažujte nad ním a dojděte k nějakému
rozhodnutí. Mnohé úzkostné stavy jsou totiž způsobovány tím, že se
lidé nedokážou rozhodnout.
A jakmile k nějakému rozhodnutí dojdete, držte se ho. Možná, že
ne vždy to bude to nejlepší rozhodnutí, ale jakákoli pozitivní akce je
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lepší než nečinnost. Nedělejte častou chybu, že byste očekávali vlastní neomylnost.
2. Rozlišujte mezi přemýšlením a strachováním se. Pamatujte na to, že
mezi těmito dvěma stavy mysli je velký rozdíl. Čisté myšlení je konstruktivní záležitost. Strachování je destruktivní.
3. Pokud můžete něco udělat s problémem, který vás sužuje, udělejte to.
Měli byste udělat první poslední, abyste se starosti zbavili.
Mnozí obyvatelé Domu pro seniory v New Yorku si dělali starosti,
že budou na cestě ven nebo při návratu domů přepadeni. A strach je
nakonec doslova uvěznil v osamělosti jejich pokojíků, přičemž druzí
vycházeli ven jen s velkými obavami. Jeden starší pán si ale náhle
uvědomil, že strach je už všechny naprosto ovládl a že se mu už nikdo
nedokáže postavit. A tak se rozhodl přejít od úvah k činu. Výsledkem
bylo všeobecné rozhodnutí několika mužů a žen, že budou v určitou
hodinu každý den společně procházet „zónou strachu“. Takže konstruktivní myšlení místo destruktivní úzkosti vyřešilo celý problém.
Když narazíte na nějaký problém, zeptejte se sami sebe: Co nejhoršího se
mi může stát? A připravte se na přijetí této nejhorší eventuality. A dále se
pak snažte tuto nejhorší variantu nějak vylepšit.
Dale Carnegie

Pracujte se zákonem
pravděpodobnosti
Když Mike odešel z univerzity, podobně jako mnoho mladých lidí
z jeho generace se rozhodl, že procestuje USA autostopem. Jeho matka
šílela. Celé noci nespala a sužovala se představami všech věcí, které se
Mikovi mohou přihodit. Mohli by ho zabít, unést, mohl by spadnout do
hlubokého příkopu u silnice, mohli by ho zavřít nebo by mohl chytit nějakou nemoc, mohl by se dát dohromady s nějakou špatnou společností,
a tak bychom mohli pokračovat. Nespala tak celé týdny, nemohla už ani
jíst a užívat si života. Prostě se celou dobu jen bála.
11

Hledala radu u své dlouholeté přítelkyně, která jí připomněla, že podobnou věc, jako udělal Mike, udělala před ním spousta jiných mladých
lidí. A kolika z nich se doopravdy přihodilo něco tak vážného?
Navrhla jí také, aby se zašla poradit na policii, do novin nebo do nějaké dobrovolné sociální organizace. A všude tam jí potvrdili, že opravdu
jen velmi malé procento mladých lidí přijde na cestách k úhoně. Zákon
pravděpodobnosti tedy mluvil jasně ve prospěch šťastného návratu tohoto mladého muže. Jakmile matka přijala tento pohled na věc, přestala
se strachovat a její život se vrátil do normálních kolejí. Samozřejmě, že ji
čas od času přepadly obavy, ale už nevládly jejímu životu.
Časem se její syn vrátil z cest a vrátil se i ke studiím. Pokud by se jeho
matka na celou věc nedokázala podívat ze správného úhlu, její duševní
rovnováha by byla zásadně narušená.

Žijte v „denních přihrádkách“
Ve své knize Jak se zbavit starostí a začít žít cituje Dale Carnegie
následující komentář Dr. Williama Oslera, který byl významným chirurgem a filosofem z počátku 20. století. Tato slova pocházejí z projevu,
který Dr. Osler pronesl ke studentům Yalské univerzity.
Dr. Osler tehdy poznamenal, že na velkých oceánských parnících má
kapitán právo neprodyšně uzavřít jednotlivé oddíly v trupu lodi, pokud
hrozí záhuba celé lodi. A v této souvislosti pronesl:
„Každý z vás je mnohem úžasnějším výtvorem, než je zaoceánská loď,
a zároveň jste také vyrazili na mnohem delší cestu. A já na vás apeluji,
abyste se naučili kontrolovat a ovládat svůj vzácný stroj a naučili se žít
v „denních přihrádkách“, které připomínají zmíněná uzavíratelná oddělení na lodi, která jsou zárukou bezpečné plavby. Vystupte na kapitánský
můstek a přesvědčte se, jestli tyto posuvné přepážky fungují. Zmáčkněte knoflík a zaposlouchejte se v každé fázi svého života, jestli se ocelová
vrata v podpalubí skutečně uzavírají a oddělují vás od nyní již mrtvého
včerejška. Zmáčkněte druhé tlačítko a spusťte další ocelovou přepážku,
abyste také pevně oddělili minulost od budoucnosti…Vaše budoucnost
je v tomto současném okamžiku… Zítřek pro vás nyní neexistuje. Myš12

lenky na zítřek by byly plýtváním energie, stresováním, a proto se ani
nestarejte o toho, kdo se chvěje úzkostí z myšlenek na budoucnost. Dovřete tyto přepážky vpředu i vzadu a kultivujte dál zvyk žití v neprodyšně uzavřených, denních přihrádkách“.
Aby bylo úplně jasno, doktor Osler tím rozhodně nechtěl říci, že bychom neměli věnovat energii přípravě na budoucnost. Chtěl jen svým
příměrem vyjádřit myšlenku, že nejlepší přípravou na zítřek je zkoncentrování všech duševních sil a entuziasmu, abychom zítra mohli odvést tu
nejlepší možnou práci. Jinak řečeno, dnešní koncentrace je tou nejlepší
přípravou na budoucnost.
Pokud chceme uzavřít ocelové přepážky oddělující minulost a budoucnost, Carnegie nám radí, abychom se ptali sami sebe na následující věci:
l Není to náhodou tak, že mám sklon neprožívat plně každodenní
současnost, a to jen proto, že se příliš strachuji, co mi přinese budoucnost? Nežiji současností proto, že stále doufám, že se za horizontem jednoho dne objeví „rajská zahrada“, kde teprve budu naplno
žít?
l Nekalím si někdy současnost jen proto, že lituji věcí, které se staly
v minulosti – tedy nezabývám se příliš věcmi, které už se odehrály
a nejdou změnit?
l Vstávám opravdu každé ráno s pocitem, že musím „chytit za pačesy
tento nový den“ – tedy, že se budu snažit vytěžit maximum z darovaných čtyřiadvaceti hodin?
l Nemohu náhodou získat více ze života, když budu žít v „nepropustných denních přihrádkách“?
l A kdy tohle začnu praktikovat? Příští týden? Zítra? Nebo už dnes?
Existuje jedno staré přísloví, které říká: „Minulost je pryč a nemůžeme ji změnit a budoucnost neznáme. Ale dnešek je darem, kterého si
musíme užít právě dnes.“

Tři šálky vody
Je velmi snadné ztratit naději ve chvíli, kdy se věci nedaří. Někdy
nám prostě připadá, že ať uděláme, co chceme, stejně se nám nic nedaří.
Následující podobenství nám ukáže, jak se také můžeme dívat na život.
13

Jistá mladá žena navštívila svou matku a vyprávěla jí o svém životě
a o tom, jak tvrdý ho má. Už nevěděla, co si má počít, a všechno chtěla
vzdát. Byla totiž k smrti unavena věčným bojem a věčnými zápasy. Zdálo se jí, že sotva vyřeší jeden problém, objeví se jiný.
Její matka ji vzala do kuchyně. Tam naplnila tři šálky vodou a položila je na rozpálenou plotnu. Voda začala brzy vřít. Do prvního pak vhodila mrkev, do druhého vložila vejce a do posledního dala zrnka kávy.
Nechala šálky vřít a celou dobu nepronesla jediné slovo.
Po zhruba dvaceti minutách vypnula hořák. Vylovila mrkev a vhodila ji do mísy. Pak vytáhla vejce a také ho vhodila do mísy. Poté nabrala
naběračkou kávu a nalila ji rovněž do mísy. Nakonec se otočila k dceři
a zeptala se jí: „Pověz mi, co vidíš?“
„Mrkev, vejce a kávu,“ odpověděla jí dcera. Její matka ji postrčila blíž
a požádala ji, aby ochutnala mrkev. Dcera tak udělala a řekla, že je mrkev měkká. Pak matka požádala dceru, aby vytáhla vejce a rozbila ho.
Když oloupala skořápku, zjistila, že vejce je uvařené natvrdo. A nakonec
matka požádala dceru, aby upila kávy. Dcera se usmála a nasála voňavé
aroma kávy. A pak se zeptala matky, co tohle všechno vlastně znamená.
A matka jí vysvětlila, že všechny tři předměty byly vystaveny stejnému osudu – tedy, že byly vhozeny do vroucí vody. Mrkev byla zpočátku
tvrdá a neústupně houževnatá. Ale když se povařila, změkla. Vejce bylo
původně křehké, ale pobytem ve vařící vodě jeho vnitřek ztvrdnul. Ale
káva se zachovala jedinečným způsobem – když byla delší dobu ve vroucí vodě, proměnila ji!
„A co z těchto tří věcí představuješ ty?“ zeptala se pak matka dcery.
„Když na tvé dveře zaklepou protivenství, jak na ně zareaguješ? Jsi tedy
mrkví, vejcem nebo kávou?“
A přemýšlejte o tom i vy. Kým jste? Jste snad mrkví, zdáte se být tvrdí a odolní, ale bolest a nepřízeň osudu způsobí, že „vyměknete“ a ztratíte svou sílu? Nebo jste snad vejcem, které je na začátku uvnitř měkké,
ale horkem se jeho obsah promění? Snad jste kdysi měli jiskru, ale když
jste se setkali se smrtí, zažili jste rozchody a finanční potíže nebo jste
byli jinak zkoušeni životem, časem jste se jaksi zatvrdili a zatuhli jste?
Nemáte na sobě také takovou tvrdou slupku, ale uvnitř je plno hořkosti
a vaše srdce je kamenné?
14

Nebo jste jako kávové zrno? Takové, které dokáže změnit horkou
vodu i každou potíž a všechny možné útrapy? A když začne voda vřít,
teprve tehdy se z něj uvolňuje vůně a chuť. Pokud jste tedy jako takové
kávové zrno, pak čím hůře, tím lépe pro vás. Když je vše naprosto bezvýchodné a černé, když je zkouška nejtvrdší, tohle všechno vám pomůže,
abyste se posunuli k výšinám? Jak se tedy vlastně vypořádáváte v životě
s nepřízní osudu? Jak je to s vámi? Jste mrkví, vejcem nebo kávovým
zrnem?
Nejšťastnější lidé nepotřebují mít všechno na světě. Jen si prostě umějí užít to, co jim osud přihraje. Jasné zítřky vždy stojí na zapomenutém
včerejšku. V životě se nemůžeme posunout vpřed, pokud se nám nepodaří zapomenout na minulé prohry a starosti.
Žijte proto podle starého přísloví, které říká: „Když jsme se narodili,
plakali jsme a všichni kolem se smáli. Musíme žít tak, abychom se smáli,
až budeme umírat, a druzí aby plakali.“
Kdyby lidé, kteří neustále naříkají nad svými nedostatky, uvážili to, jaké
bohatství dostali do vínku, přestali by si dělat starosti.
Dale Carnegie

Nápady, které mohou snížit počet
vašich starostí
Je jasné, že život není jen procházka růžovým sadem. Občas se nám
přihodí něco, co nás doopravdy trápí, s čím si děláme starosti, a co po
určitou dobu ovládá náš život. Ovšem hodně lidí se trápí kvůli opravdovým maličkostem, kvůli věcem, které mají přechodný charakter, anebo
dokonce ve skutečnosti ani neexistují. Nabízíme vám nyní několik myšlenek, které vám mohou pomoci držet starosti pod kontrolou.
Starejte se především o své vlastní věci
Mnozí lidé si způsobují problémy tím, že se příliš starají o věci druhých. Děláváme to proto, že si myslíme, že naše řešení problémů je tím
nejlepším, a kritizujeme ty, kdo mají na věc jiný názor. Prostě chceme,
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aby „skákali, jak my pískáme“. K takovému postoji vede tyto lidi jejich
přebujelé ego. Myslí si, že mají takzvaně patent na rozum a že jejich
posláním je nasměrovat druhé tím „správným“ směrem. Pokud se budeme starat jen o své věci a budeme rady dávat jen tehdy, když jsme o ně
požádáni, budeme mít i méně starostí.
Nechovejte zášť vůči druhým lidem
Je naprosto normální, že cítíme zášť vůči lidem, kteří nám nějak ublížili. Ale pokud se chcete posunout dál, je třeba, abyste pracovali na umění odpouštět a zapomínat. Odpusťte těm, kdo vám nějak ublížili, hoďte
celou věc za hlavu a jděte dál životem.
Věřte si
Někdy míváme starosti, protože si myslíme, že nás druzí nedoceňují. Důvodem je, že naši šéfové nebo spolupracovníci nás jen málokdy
pochválí. Je ale třeba si uvědomit, že mnoho lidí jen zřídkakdy chválí
jen tak pro nic za nic. Stejní lidé jsou ale kdykoli hotovi nás zkritizovat,
ovšem naše úspěchy přehlížejí. A my děláme chybu v tom, že dáváme až
příliš velký důraz na to, jak nás tito lidé vidí. Pokud ale máme pevnou
důvěru ve vlastní schopnosti a přednosti, budeme si pak dělat mnohem
menší starosti s tím, co o nás druzí soudí.
Dejte si pozor na závist a žárlivost
Všichni jsme už někdy zažili, jak může žárlivost a závist zničit klid
na duši. Třeba pracujete stejně tvrdě jako druzí, povyšováni jsou ale jen
oni a vy zůstáváte stát na místě. Nicméně konkurence je přesto zdravá.
Ale někteří lidé nenávidí své sousedy jen proto, že mají novější a dražší
auto. Žárlivost ovšem sama o sobě nemůže vyřešit problémy, pouze lidi
udržuje v neklidu a přidělává jim starosti. Je prostě třeba přijmout fakt,
že abychom si mohli pořídit stejně dobrý vůz, musíme tvrdě a dlouho
pracovat a zapomenout na závist.
Nebojte se změn
Změny jsou nevyhnutelné. Pokroku se prostě nedá dosáhnout beze
změn. A přesto se mnozí lidé změn obávají. Změny je totiž vytlačují
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z jejich zóny pohodlí. Pokud na vás tedy v budoucnu změny zatlačí, nedělejte si starosti a nereagujte na ně negativně. Spíše se soustřeďte na to,
co dobrého mohou přinést.
Změny ale nepředstavují jen věci, které přicházejí zvenku. Vždy bychom
měli přemýšlet o tom, jak věci děláme, a zkoumat, zda by se nedaly dělat
efektivněji. Změny s sebou ovšem pokaždé přinášejí jisté riziko. Může se
třeba stát, že neuspějeme, ale zdravě sebevědomí lidé se naučí přijímat toto
riziko a naučí se také obrnit vůči obavám z možných neúspěchů.
Naučte se přijímat nevyhnutelné
Edith strávila ve své firmě dvaadvacet let a měla už jen osm let do
důchodu. Když se proslechlo, že její firma skončí, nemohla tomu uvěřit.
Všechny její dosavadní plány totiž stály a padaly s jistotou, kterou pro ni
představovala práce ve firmě.
Každou noc proplakala. Byla vždy hrdá na to, že je soběstačná, a nyní by měla být závislá na svých dětech?! Během několika týdnů se Edith
přeměnila ze sebevědomé a veselé ženy v uzlíček nervů, neustále trpěla
migrénami a stále ji bolel i žaludek. Její lékař ale poznal, že tady nějaké
léky nepomohou. A proto jí navrhl, aby se naučila Modlitbu míru a klidu
od Rheiholda Niebuhra:
Dej mi Bože klid a mír,
abych uměl přijímat věci, které nemohu změnit.
Dej mi odvahu, abych dokázal změnit věci,
které změnit mohu,
a dej mi dar moudrosti, abych vždy rozpoznal rozdíl
mezi těmito dvěma stavy.
Časem se Edith naučila oddělovat to, co se dá změnit (tedy svůj postoj k věcem), od toho, co se změnit nedá (fakt, že její společnost končí).
S podporou své rodiny a svých přátel se smířila s nevyhnutelným a začala pracovat na tom, aby si našla novou práci a začala podnikat konstruktivní kroky ohledně nové a vzrušující fáze svého života.
Dalo by se to celé parafrázovat dětskou říkankou:
Ani všichni královi koně a muži,
i když se sebevíc tuží,
minulost přece nepřemohou.
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Odepište to, co se nedá změnit, a začněte sčítat své postoje a výhody,
které máte k dispozici, se kterými můžete dál bojovat.
Ukousněte si jen takový kousek krajíce, který dokážete rozžvýkat
Často máme sklon nabrat si toho více, než jsme schopni zvládnout.
Často to děláme proto, že chceme posílit své ego. Chceme prostě, aby
nás druzí obdivovali, a tak si nakládáme na záda víc, než nakonec uneseme. Musíme si ale být vědomi svých omezení. Pokud jste přetíženi
a někdo vám chce přidat další úkol, diplomaticky ho odmítněte.
Zaměstnejte se
Pokud není naše mysl zaměstnána konstruktivními myšlenkami,
zaplní se starostmi a obavami, přičemž často jde o věci, které se velmi
pravděpodobně vůbec nikdy nestanou. Takže je třeba, abyste svou mysl
zaměstnávali pozitivními a smysluplnými věcmi. Čtěte inspirativní knihy, poslouchejte hudbu, meditujte, pusťte se do nějakého záslužného
komunitního projektu, bavte se nějakým svým koníčkem nebo si jen tak
užívejte životních radostí a požehnání. Tohle všechno má moc vypudit
z vaší hlavy obavy a úzkostné myšlenky.
Pusťte se ihned do práce
V osobním životě i v práci jsou aktivity, které neděláme zrovna rádi.
Je lidskou přirozeností, že máme sklon odsouvat tyto nemilované činnosti a raději dělat ty, které máme v oblibě. Pokud tedy začneme tím, co
máme rádi, budeme muset nakonec udělat i ty méně oblíbené činnosti
– to je přirozená lidská obrana. Z psychologického hlediska to ale není
úplně dobrá strategie. Pokud totiž začneme tím příjemným, ani si oblíbenou aktivitu neužijeme. Zatímco pracujeme, stejně stále podvědomě
myslíme na to, co nás čeká potom: „Až tohle dodělám, musím se pustit
do té mizerné věci.“ Takže když začneme tím, co rádi nemáme, můžeme
se pak těšit na činnosti, které nás baví.
Učte se z vlastních chyb
Všichni se dopouštíme chyb. Nikdo není dokonalý a ne všechno se
vždy podaří. Jak už bylo dříve řečeno, chceme-li růst, musíme podstu18

povat jistá rizika, protože nedílnou součástí jakéhokoli rizika je možnost
neúspěchu. Podstoupení rizika ale neznamená, že musíme být opovážlivě troufalí. Úspěšní lidé každým svým rozhodnutím podstupují jisté
riziko. Rizika se nikdy nezbavíme, ale můžeme ho minimalizovat pečlivou analýzou a přípravou. Jak se říká, bez risku není zisku.
A když se vypořádáváme s neúspěchy, místo abychom si z nich dělali
hlavu a stále dokola se v nich přehrabovali, musíme především uvážlivě
zkoumat, proč se tak stalo, a pokud je to možné, podniknout kroky
k nápravě. Hledejte tedy alternativní řešení a analyzujte příčinu neúspěchu, abyste se v budoucnu nedopustili stejné chyby.
Mějte výdrž
Jednou z důležitých vlastností, kterou mají všichni úspěšní lidé, je
vytrvalost. Když napoprvé neuspějí, nepropadnou panice a nezačnou
zpochybňovat své schopnosti, ale místo toho se vrátí a věc zkoušejí zdolat znovu. Mají v sobě dar odolnosti, což je jedna z kvalit emocionální
inteligence. Tím se jim také daří úspěšně bojovat se stresem a obavami.
Vítězové zkrátka mohou klidně postrádat mnohé vlastnosti, ale nikdy nepostrádají vytrvalost a mají zarputilou touhu po vítězství za každou cenu. Bez ohledu na to, jak složité jsou okolnosti, bez ohledu na
to, jakému odporu musejí čelit, bez ohledu na překážky, které musejí
překonat, vždy vytrvají. Místo aby zbytečně pálili svou energii planým
strachováním, tvrdě a promyšleně pracují na tom, aby uspěli.
Všichni lidé, kteří dokázali něco velkého, měli tuto vlastnost. Takže,
jak už bylo řečeno, i když třeba v jiných ohledech nebyli dokonalí a měli
mnohé nedostatky, nikdy se snadno nevzdávali.
Vydržte se silami
Úspěch nenastane přes noc. Než Steve Jobs a Steve Wozniak vyvinuli
první úspěšný počítač typu Apple, potkával je neúspěch za neúspěchem.
Samozřejmě, že si dělali starosti, jestli se jim nakonec přece jen podaří
uspět, ale své obavy zaplašili a soustředili se na problémy, které bylo
třeba vyřešit.
Oliver Wendell Holmes, americký básník a filosof tuto myšlenku vyjádřil výstižně:
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Nikdy se nevzdávej, pokaždé je nová šance,
ta pomocnou ruku třeba i stokrát ti dá,
a když projdeš chaosem, duch moudrosti v brance,
vítá tě laskavě a vítězný tuš ti hrá.
Nikdy se nevzdávej, moudrost vše zmůže,
však Prozřetelnost v poháru kostky míchá,
a rada ta nejlepší a nejstarší, když je ti hůře,
toť příkaz je: nikdy se nevzdávej!
Zaměřená vytrvalost v sobě skrývá velkou sílu. A u druhých jejich
odhodlání vyvolává pocit důvěry. Když je člověk důsledný a vytrvalý,
každá bitva je předem vyhraná. Vítězem je ale nejen on sám, ale i lidé,
kteří se v boji angažovali spolu s ním.
Vytrvalí lidé si nikdy nedělají hlavu s tím, jestli uspějí anebo ne. Udělají prostě všechno, co je v jejich silách, aby pracovali co nejefektivněji.
Jediný zaručený život je ten, který právě žijeme. A tak z něho vytěžte, co
jen můžete. Zajímejte se o něco. Konečně se probuďte. Najděte si nějakou
zálibu. Ať vás inspiruje závan entuziasmu. Prožijte život naplno.
Dale Carnegie
Vytrvalost se vyplácí
Musíte si jasně určit, kam vlastně chcete dojít, a pak je třeba vykročit
na cestu. Daleko ovšem nedojdou lidé, kteří toto rozhodnutí neustále odkládají a váhají, jestli mají začít tak nebo onak. Díky vytrvalosti
vznikly na egyptských planinách pyramidy, díky ní byla z rozkazu čínských císařů postavena Velká zeď, v důsledku vytrvalosti byla změřena
výška alpských vrcholů a lidé zdolali úskalí oceánů, osídlili nová území a byly objeveny nové kontinenty. Díky lidské vytrvalosti se tvořivé
myšlenky přeměnily v prosperující podniky. Vytrvalost a zaměřenost
silných lidí změnila svět prostřednictvím jejich vynálezů, vědeckých objevů a medicínských zázraků.
Lidé, kteří jsou zcela upsáni své práci, docela jistě dosáhnou všeho.
Pokud mají potřebné dovednosti a dostatek zdravého rozumu, úspěch
je nemůže minout.
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Když nemůžete spát, místo toho, abyste se v obavách převalovali v posteli,
vstaňte a něco dělejte. Problém není v tom, že byste snad nemohli spát, to
jen starosti vás polapily.
Dale Carnegie
Benjamin Franklin je ukázkovým příkladem vytrvalosti a zaměřenosti na cíl. Když ve Filadelfii založil svou tiskárnu, jeden malý pokojík
mu sloužil jako pracovna, kancelář i ložnice najednou. Pak se dozvěděl,
že ho chce zničit jeden konkurent. A tak ho k sobě pozval. Ukázal na
kousek chleba, který mu byl celou večeří, a řekl: „Dokud nebudete žít
chuději než já, nevyhladovíte mě.“
Dalším důvodem, proč lidé selhávají, je, že se vzdají příliš brzy. Jistý
majitel dolu v Coloradu vyhloubil jeden a půl kilometru hlubokou šachtu, protože si myslel, že narazí na zlato, což ho stálo sto tisíc dolarů. Nic
nenašel a své úsilí vzdal. Jiná společnost kopala o pár metrů dál a její
lidé narazili na železnou rudu. Takže se dá říci, že zlato našeho života
leží často na dosah.
Nevzdávejte to
Když budete mít nutkání vzdát se, znovu si přečtěte následující báseň
neznámého autora. Pomůže vám podívat se na věci novýma očima a povzbudí vás, abyste se nevzdávali příliš brzy.
Když věci nedaří se, jak se někdy stává,
když zdá se ti, že do kopce kráčíš jen,
když vše je drahé a kapsa prázdná ti mává,
rád zasmál by ses, ale zní jen sten.
Když starostí je tolik, že tisknou tě a nevíš si rady,
je-li to nutné, odpočiň a zase, prosím, vstaň,
život je přec krásný se všemi vrcholy i pády,
zaplatit už musel každý tu bídnou daň.
Už mnohokrát chuť jsi měl otočit se zády,
leč ten, kdo vyhrát chce, znovu musí vstát,
nevzdávej to, byť nohy spočinuly by tak rády,
když nadechneš se, všechno můžeš brát.
Úspěch je pravým protikladem pádu,
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tušíš ho za mračny temných pochyb,
jak daleko je, nevíš, jen zdvihni bradu,
může být blízko, tak udělej přec ten pohyb!
Jen vydrž bojovat, i když právě dostal jsi
ránu nejtvrdší, co jen znáš,
a právě tehdy, kdy neštěknou už ani psi,
ty vzdát se nesmíš – na to máš.

Shrnuto a podtrženo
Dale Carnegie zformuloval následující základní pravidla, s jejichž pomocí můžeme mít starosti pod kontrolou:
Pravidla pro řešení problémů:
Zeptejte se sami sebe: „Co nejhoršího se mi může stát?“
Připravte se na tu nejhorší eventualitu.
Pokuste se vytěžit z nejhorší eventuality maximum.
Neustále si připomínejte, jakou neúměrnou cenu platíte svým zdravím za život v neustálých obavách.

l
l
l
l

Pokud chcete mít obavy a starosti pod kontrolou, analyzujte, co je
příčinou vašich obav:
l Shromážděte fakta.
l Všechna fakta vyhodnoťte – teprve pak přistupte k rozhodnutí.
l Jakmile se jednou rozhodnete – jednejte!
l Sepište odpovědi na následující otázky:
a) O jaký problém se jedná?
b) Jaké jsou příčiny problému?
c) Jaká jsou možná řešení tohoto problému?
d) Jaké je nejlepší možné řešení?
Zlikvidujte své starosti dříve, než tyto obavy zlikvidují vás:
Žijte v „denních přihrádkách“.
Zaměstnejte se něčím. Činorodost je jedním z nejlepších léků proti
nervovému zhroucení.

l
l
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Nezmatkujte kvůli nicotnostem.
Starostí se zbavíte pomocí zákona pravděpodobnosti. Zeptejte se sami
sebe: jaká je pravděpodobnost, že se taková věc může vůbec stát?
l Smiřte se s nevyhnutelným.
l Vydejte na své starosti „stop příkaz“. Rozhodněte se, za kolik úzkostí
vám která věc stojí – a odmítněte jí věnovat více.
l Neřešte věci, které už jsou za vámi.
l
l

Pracujte na kultivaci svých mentálních postojů, které vám přinesou
klid a mír:
l Naplňte své nitro myšlenkami na klid, odvahu, zdraví a naději.
l Nikdy se nesnažte vyrovnat účty se svými nepřáteli.
l Očekávejte nevděk.
l Naučte se vidět, že dostáváte od života více kladných věcí než záporných.
l Nenapodobujte druhé.
l Když vám osud začne házet klacky pod nohy, pokuste se s nimi zatopit.
l Pokuste se druhé učinit šťastnými.
l Když narazíte na problémy, nevzdávejte se.
l Obavy vytěsněte svou vytrvalostí a houževnatostí.
l Snažte se myslet kreativně.
l Nedopusťte, aby vás zlomila kritičnost druhých.
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2
Změňte
svůj přístup
k obavám
25

Když máme obavy, jak určitá situace dopadne, ať už jde o reálnou
nebo imaginární situaci, nejenže z nás tyto strachy vysávají energii a vitalitu, ale zásadně ovlivňují i kvalitu našeho života. Strach totiž snižuje naši schopnost vypořádat se s takovou situací. Nemůžeme si naplno
užívat života, když máme mysl naplněnou strachem. V takové chvíli
náš mozek nemůže myslet jasně, logicky a strukturovaně. Nemůžeme
se na nic soustředit, skoro jako kdyby byl náš mozek doslova otrávený
strachem, a jeho výkonnost se nedá srovnat se situací, kdy ho vyživuje
čistá krev a kdy je jasný.
Orison Swett Marden, který se stal na konci 19. století a na začátku
20. století doslova průkopníkem na poli osobnostního rozvoje, to vyjádřil lapidárně. Napsal následující myšlenku: „Není většího nepřítele
duševní harmonie, než když se neustále sužujeme drobnými úzkostmi
a nepodstatnými věcmi. Jsou to malé krůpěje, malá rozčilování, které
přináší náš každodenní život, a právě ty nám kazí životní pohodu a pocit štěstí, ubírají nám více sil než velké potíže, se kterými se setkáváme.
Jako kdyby nám někdo popudlivý neustále spílal a hledal na nás chyby
a tím zcela rozvrátil celý náš duševní klid a naše vnitřní štěstí.“
„Za nejnestoudnějším plýtváním naší energií stojí osudový zvyk neustále vyhlížet něco špatného, co si pro nás budoucnost přichystala
– i když se tyto obavy a strachy nedají nijak logicky ospravedlnit. Čistě
proto, že nemají oporu v realitě a jsou imaginární povahy.“

Nedělejte si starosti
kvůli triviálním maličkostem
Co můžeme udělat pro to, abychom změnili přístup ke strachu? Prvním dobrým krokem je, že budeme analyzovat věci, které nám dělají starosti. Když se odborníci vyptávali skupiny lidí, kteří trpěli neustálými
obavami, čeho se vlastně v dané chvíli obávají, někteří lidé uvedli vážné
věci, jako je ztráta zaměstnání, zdravotní problémy nebo vážné problémy v rodině. Ale velké procento lidí uvedlo poměrně triviální starosti.
Zde jsou vybrané příklady:
„Mám strach, že tento víkend bude pršet, takže budeme muset zrušit
plánovaný piknik.“
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„Obávám se, že nestihnu včas vyměnit taneční šaty.“
„Mám strach, že mi otec dnes večer nepůjčí auto.“
„Dělám si starosti, že nestihnu včas odevzdat zprávu.“
Jistě, tyto věci byly pro zmíněné lidi důležité. Ale život je příliš krátký
na to, abychom se strachovali o hlouposti, i kdyby nám opravdu měly
způsobit nějakou nepříjemnost.
Nedělejte si hlavu s maličkostmi. Nedovolte, aby vám tyto drobnosti,
které bychom mohli nazvat termity našich životů, zlikvidovaly pocit štěstí.
Dale Carnegie

Místo obav se raději zaměstnejte
Často máme kvůli starostem deprese. Obáváme se mnoha věcí. Máme
starost o rodinu, o své zdraví, o svou budoucnost – a velmi často to dopadne tak, že věci, které nám tolik naháněly strach, se vůbec nestanou.
Jeremy žil neustále v obavách. Jeho nejlepší přítel Gabriel totiž dostal
infarkt. Zdálo se, že jeho zdraví je bezvadné, a znenadání, uprostřed
tenisového zápasu, zkolaboval přímo na kurtu a museli ho ve spěchu
odvézt do nemocnice. Jeremy se nemohl zbavit strachu, že něco podobného se může přihodit i jemu. Stejně jako Gabrielovi mu bylo hodně
přes čtyřicet a měl tak trochu nadváhu. Ale nekouřil, ani přehnaně nepil
alkohol a pravidelně cvičil. Jeho obava se časem rozrostla do pořádného
strachu. Byl si jistý, že každá malá bolest nebo píchnutí na prsou jsou
známkou přicházejícího infarktu. Během dne ho naštěstí rozptýlila práce, ale v noci špatně spal kvůli obavám o své zdraví a dělal si starosti, co
by bylo s jeho rodinou, kdyby náhle zemřel.
Léta nebyl na pořádné lékařské prohlídce, obával se ovšem do nemocnice zajít, protože by mu doktor mohl potvrdit, jaké špatné má srdce. Jeho žena poukazovala na to, že neustálými obavami z infarktu si
ho nakonec přivodí. Přesvědčila ho nakonec, aby navštívil prominentního kardiologa, který mu po sérii důkladných vyšetření potvrdil, že
má srdce ve vynikajícím stavu, a doporučil mu režim, který mu zaručí
dlouhodobé zdraví.
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Smiřte se s nevyhnutelným
a vytěžte ze situace maximum
Někdy nás v životě potkají věci, které jsou zcela mimo naši kontrolu.
Mnozí lidé to v takové chvíli vzdají a nechají sebou vláčet. Jiní si zase
najdou způsob, jak i tuto negativní věc mohou využít k dosažení vlastních cílů.
Michael J. Fox, který je televizní a filmovou hvězdou, patří k tomuto typu lidí. Vrcholného úspěchu dosáhl ještě před dosažením třicítky,
kdy ho prohlásili za vrcholnou hvězdu filmového průmyslu. A ve třiceti
letech mu pak diagnostikovali Parkinsonovu nemoc, což je vysilující
nemoc se zhoršujícím se průběhem, která poškozuje motorické a řečové
dovednosti, ale i další životní funkce. Tuto nemoc lékaři dosud neumějí
léčit. Fox se ale rozhodl, že se nemoci nepoddá, a po dobu několika
dalších let dál pokračoval ve své kariéře, přičemž svůj program přizpůsobil svému stavu. Jak ale nemoc postupovala, rozhodl se později své
profese zanechat a zasvětit zbytek života pomoci druhým lidem, kteří
onemocněli toutéž nemocí. Stal se leaderem hnutí, které je zaměřeno na
výzkum buněk. Aby lékaři mohli pracovat na vývoji léku, který by alespoň průběh nemoci kontroloval, založil Nadaci Michaela Foxe pro výzkum Parkinsonovy nemoci. Vystupoval na nesčetných shromážděních
a byl klíčovou osobou, když se v Kongresu mluvilo o věcech týkajících
se zdravotnictví.
Dale Carnegie zpovídal mnoho předních amerických podnikatelů
a byl ohromen skutečností, že prohlašovali, že jsou relativně bezstarostní právě díky faktu, že se naučili smířit se s nevyhnutelným a naučili se
vytěžit z takové situace maximum. Tady je několik příkladů:
J. C. Penney, zakladatel sítě obchodů, které nesou jeho jméno, říká:
„Nedělal bych si starosti, kdybych ztratil i poslední dolar, protože nevím,
co bych strachováním získal. Dělám svou práci nejlépe, jak jen mohu,
a výsledek nechávám na vůli Boží.“
Henry Ford: „Když nemohu něco zvládnout, nechám věci, ať se vyvinou samy.“
K. T. Keller, prezident společnosti Chrysler: „Když narazím na nějakou opravdu obtížnou situaci a je v mých silách s ní něco udělat, udělám
to. A pokud to není v mých silách, přestanu se věcí zabývat. Nikdy si
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nedělám hlavu s budoucností, protože není v lidských silách zjistit, co
nás čeká.“
Jedna z průpovídek Matky Husy to shrnuje následovně:
Na každou nemoc pod sluncem
buď je anebo není medicína,
A jestli je, tak ji vyzkoušej
Pokud není, tak nech být.
Pokud se smíříme s tou nejhorší eventualitou, pak už nemáme co ztratit.
Ovšem znamená to zároveň, že můžeme i něco získat.
Dale Carnegie

Naučte se na své starosti vydávat
„STOP příkaz“
Obchodníci na burze používají techniku, která jim pomáhá minimalizovat ztráty. Například když koupí balík akcií po padesáti dolarech,
dají na tyto akcie „stop příkaz“, přičemž hranice je třeba suma 45 dolarů.
Znamená to tedy, že pokud cena těchto akcií spadne o více než pět dolarů, tyto akcie jsou automaticky nabízeny k prodeji, čímž se zaručí, že
ztráta nebude větší než oněch pět bodů.
Jak se tato technika dá aplikovat na to, abychom se přestali strachovat? Jedním ze způsobů je, že si na daný problém dáme časový limit.
Caroline se obávala, že její oddělení brzy sloučí s jiným a že tím bude
ohrožena i její pozice. Každý den chodila do práce ve velkých obavách,
protože se obávala, že to bude zároveň i den, kdy se dozví tu hroznou
zprávu. Se svými starostmi se svěřila své kolegyni, která jí řekla: „Já měla
taky strach z tohoto spojení, když se začaly po firmě šířit takové řeči. Ale
odhadla jsem, že pokud se něco takového má stát, bude to záležitostí
nanejvýš několika týdnů. Takže jsem si dala na celou věc „stop příkaz“,
který se vázal na určité datum. Když pak ten den přišel a nic se nestalo,
prostě jsem se už přestala bát.
Dale Carnegie doporučuje, že když se nás zmocní nějaké obavy, měli
bychom si položit následující otázky:
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Jak dalece se mě věc, které se bojím, dotýká?
Kdy nastane bod, ve kterém bych měl vydat „stop příkaz“ na tuto
starost – a pak už ji nadobro pustit z hlavy?
l Za kolik starostí mi tento problém vlastně stojí? Neinvestoval už jsem
do něj náhodou víc, než jakou má cenu?

l
l

Všechno jednou pomine
Je jedna věc, na kterou se můžeme spolehnout. Ať už se bojíme čehokoli, nic netrvá věčně. Existuje jisté podobenství, které se vyskytuje v mnoha odlišných kulturách, které tuto skutečnost dobře popisuje.
Nejčastěji bývá ke slyšení verze o králi Šalamounovi.
Král Šalamoun byl sužován starostmi. Navzdory svému bohatství
a moci, dokonce i navzdory své všeobecně uznávané moudrosti, se nemohl svých starostí zbavit. A tak řekl svým dvořanům: „Obávám se, že
můj smutek bude trvat navždy, navzdory tomu, že mám vše, co chci.“
A pověřil své mudrce, aby mu našli radu, která by mu pomohla. Měli
hledat moudrou radu, která bude jak pravdivá, tak i univerzální, a bude
tedy vhodná vždy za všech okolností a bude se hodit na všechny situace.
Poslové proto hledali po celém království tuto kouzelnou radu. Jednoho dne se setkali s jistým starcem, o kterém bylo známo, že dává každému, kdo ho o to požádá, moudré rady. A stařec jim řekl: „Dejte králi
tento prsten. Uvnitř prstenu je vyryta rada, kterou hledá. Když si bude
dělat starosti, když ho budou sužovat obavy, řekněte mu, aby si znovu
přečetl slova, která jsou tam vyryta.“
Poslové odevzdali králi Šalamounovi prsten. Král si přečetl vyrytý
nápis, kde stálo: „Všechno pomíjí“. Šalamoun si navlékl prsten a řekl:
„Jak moudrá jsou tato slova. Jak poučná v dobách, kdy člověk zpychne!
Jak povzbudivá v dobách hlubokého smutku! Smutek dokážou proměnit
v radost a radost ve smutek, přičemž obojí vnáší mír do duše.“

Vyrovnejte se s obavami
pomocí sebepovzbuzujících promluv
Lidé mají ve zvyku mluvit sami se sebou. Neustále přece slyšíme, jak
k nám v hlavě promlouvá slabý hlásek, stále bzučí, co si máme myslet
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o věcech, jak bychom měli správně jednat a jak bychom se měli hodnotit. Když se něčím znepokojujeme, tento vnitřní hlas se soustřeďuje na
strach samotný a spíše situaci zhoršuje, spíše než by nám ulevil a pomohl nám ve věcech, které nás trápí.
Jeden ze způsobů, jak se s tímto vnitřním hlasem vyrovnat, je, že ho
budeme držet pod kontrolou pomocí sebepovzbuzujících promluv. Když
jde o poločase fotbalový tým do šatny a prohrává, trenér používá něco
podobného – povzbuzuje hráče, promlouvá k nim a motivuje je, aby
dokázali v druhé polovině zvrátit výsledek. Když tedy máme z něčeho
strach a obavy, musíme napodobit chování fotbalových trenérů. Dobrá sebemotivační promluva dokáže vytěsnit obavy a černé myšlenky,
v mysli se nám usadí kladné a povzbudivé myšlenky, které nám pomohou problém vyřešit.
Prvním krokem při přípravě na takovou sebemotivační promluvu je
inventura našich vlastních předností, našich kladných charakterových
rysů i toho, čeho jsme v životě již dosáhli. Pokud se máme účinně bránit
obavám, je nezbytné dojít k sebepřijetí, což v praxi znamená, že doceníme vlastní kladné rysy a uvědomíme si své úspěchy.
Sebepřijetí. Stojí na schopnosti vidět se pravdivě. Znamená to, že se
soustředíte na své kvality, kladné stránky a pozitivní rysy, které z vás dělají to, čím jste. Když se tedy zaměříte na vlastní pozitivní obraz, vzroste
vám jak sebedůvěra, tak i sebeúcta. Je totiž naprosto běžné, že se lidé
obecně spíše zaměřují na své slabiny než na své silné stránky. Této tendenci musíte odolat a zaměřte se proto na vše pozitivní, co ve vás je.
Když to uděláte, máte za sebou první krok na cestě za vypořádáním se
s obavami a strachem.
Doceňte se. Klíčem k tomuto kroku je soustředění se na úspěchy, kterých jste v životě dříve dosáhli, a na to, abyste si vážili všeho, co se vám
v minulosti podařilo. Pokud se ponoříte do kontemplace a budete uvažovat o svých minulých úspěších, změní se váš pohled na sebe i svět
a nastoupí zdravá sebedůvěra.
Pokud obojí zkombinujete, na základě obou zdrojů můžete docela
snadno vytvořit sebepovzbuzující promluvu, kterou nyní můžete podložit jasnými důkazy. Jde o jakýsi druh niterného rozhovoru, který musí
každý člověk čas od času podstoupit, aby si udržel víru v sebe. Je to
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zároveň nástroj, pomocí kterého můžete kontrolovat jedinou věc, kterou
lze mít vždy za všech okolností pod kontrolou – totiž svou mysl a svůj
způsob uvažování.

Finanční obavy
Když se lidí zeptáte, z čeho mají největší obavy, jedna z prvních položek, kterou obvykle vyjmenují, budou patrně peníze. Lidé se strachují,
jestli budou mít z čeho zaplatit své pravidelné platby, jako je leasing na
auto, hypotéka nebo osobní půjčka. Jiní se zase obávají, jestli budou
mít na nájem, na poplatky za lékaře nebo jestli vůbec budou mít z čeho
koupit každodenní nákupy.
Tyto obavy se samozřejmě zhoršují v ekonomicky složitých dobách,
kdy se ve firmách propouští nebo jsou lidé nuceni pracovat na zkrácený
pracovní úvazek. Ovšem jak už jsme řekli, samotné strachování problém nevyřeší. Někdy se stává, že dluhy lidí narostou do takové výše,
že východiskem je jedině vyhlášení osobního bankrotu. Tomu se ale
většina z nás snaží vyhnout.

Deset způsobů, jak snížit napětí
z finančních obav
Odborníci na finance nám nabízejí následující výčet deseti způsobů,
jak mít pod kontrolou vlastní utrácení, abychom se vyhnuli pádu do
dluhové pasti.
1. Analyzujte, za co vlastně utrácíte
Kam vlastně všechny ty peníze, které vyděláte, jdou? Začněte seznamem pravidelných výdajů, jako je splácení hypotéky, leasingu na
auto nebo další půjčky, nezbytné pravidelné platby, jako je inkaso a podobně. K tomuto seznamu je třeba přičíst nárazové výdaje, tedy to, co
utratíme v samoobsluze za potraviny, drogistické věci, oblečení, nákup
domácích spotřebičů a podobně. Uvědomte si také, jestli tyto věci kupujete za hotové nebo na kartu. Pokud vydržíte sledovat tyto finanční
toky po dobu tří měsíců, dostanete jasnou odpověď na to, kam vlastně
vaše peníze jdou.
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Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné
verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.

