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nejlepší rok života? Přesný postup zde

Jak používat tuto knihu

Tato kniha obsahuje 52 změn, které můžete udělat během jednoho 
roku, jednu každý týden. 

Není psaná tak, abyste si ji přečetli v  jednom sezení. Místo toho si 
ji zkuste pročítat průběžně a soustředťe se na  jednu kapitolu týdně. 
V dalším týdnu si ji otevřete znovu a soustřeďte se na druhou kapitolu 
a tak dále. Budeme tomu říkat single-tasking. 

Nemusíte dělat všechny změny, které v této knize navrhuji. Jednoduše 
si můžete vybrat 10 věcí, nebo 20, a soustředit se na ně, dělat je 2–3 
týdny. Můžete si vybrat 12 a dělat jednu za měsíc. 

Ne všech 52 změn je pro každého. Někteří lidé nejsou zadlužení a ne-
potřebují kapitoly o financích. Místo toho pracujte na ostatních změ-
nách, nebo si dejte pauzu. 

Ale… pokud je všech 52 změn pro vás, klidně je zkuste všechny. Ne-
musíte je dělat v tomto pořadí, ale bylo by zábavné to zkusit. 

Tato kniha obsahuje 52 změn, které jsem udělal a které si myslím, že 
jsou nejdůležitější. Proč jich je právě 52, ne 45 nebo 73? Je to z poho-
dlnosti – 52 týdnů v roce, 52 změn, jedna za týden. Mohl jsem vybrat 
12, ale to by bylo méně zábavné!

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Úvod

Jmenuji se Leo Babauta. Mnozí z vás mne znají jako stvořitele Zen 
Habits a někoho, kdo píše o jednoduchosti a tvoření návyků.

Co mne kvalifikuje k tomu, abych napsal tuto knihu? V krátkosti, svůj 
život jsem změnil s použitím některých jednoduchých zásad. Naučil 
jsem se dělat změny a užívat si je. Dělám malé pokusy, jeden či dva 
týdně, a  pozoruji, co se stane. Zůstávám u  změn, ze kterých mám 
dobrý pocit a přestanu s těmi, které pro mne nejsou dobré. To navr-
huji, abyste dělali. 

V posledních 7 letech (od roku 2005), jsem udělal nespočet drobných 
změn – a ano, jsou to právě malé změny, které fungují nejlépe. Já jsem 
začal běhat a nakonec jsem na konci roku 2006 uběhl maraton a další 
dva v  průběhu následujících dvou let, stejně jako množství dalších 
závodů, triatlonů a podobně. Začal jsem jíst zdravěji, teď jsem vegan, 
a zhubl jsem zhruba 70 liber. 

Začal jsem vstávat dřív, meditovat, naučil jsem se soustředit se a pře-
stal prokrastinovat, splatil jsem spoustu dluhů, začal spořit a poté in-
vestovat, vytvořil jsem populární webové stránky, napsal několik knih 
a založil několik oblíbených kurzů, začal cestovat, přestěhoval jsem se 
s manželkou a šesti dětmi z Guamu do San Francisca a tak dále. 

Sám jsem kdysi udělal všechny změny popsané v této knize, i když 
jsem se občas k některým musel vrátit. Ano, je v pořádku nechat ně-
které plavat, když máte pocit, že je to pro vás nejlepší a vraťte se k nim, 
když se na to cítíte. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změny v této knize nejsou návodem, jak si vylepšit život. Ještě jednou 
zdůrazňuji: toto není kniha svépomoci. Je to kniha o experimentech. 
Je to laboratoř změn. Je to návod, jak se naučit něco o sobě, zjistit, co 
vám funguje nejlépe, dostat se z pohodlné zóny, naučit se změnám, 
a akceptovat změny. 

Je to o žití života způsobem, který vás naplní co nejvíce, dovede vás 
k největšímu naplnění, pomůže vám pomoci světu a  žít víc naplno 
a v přítomnosti. 

Zde vám dávám 52 Změn, a děkuji vám, že je čtete.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Zásady

1. Jedna změna po druhé. Jen jedna. Nedělejte jich několik záro-
veň, protože pak to nezvládnete. 

2. Jen malé změny. Nepokoušejte se běžet 30 minut, pokud jste 
dosud neběhali. Dejte si jen 2 minuty. Malé změny nám vydrží 
častěji.

3. Užijte si změnu. Pokud si ji neužíváte, nestojí za to. A stejně to 
pak nevydržíte. 

4. Upravujte. Pokud se změna nepovede, zjistěte proč a upravte 
metodu. Nebo si vyberte jinou změnu. 

5. Vyberte si spouštěč. Spouštěč je něco, co je už zapuštěné ve va-
šem každodenním životě, co můžete používat k ukotvení nové 
změny. Například, běžte se projít (nový návyk) hned po vypití 
ranní kávy (spouštěč).

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Otázka: Když udělám jednu změnu týdně, mám ji dělat i po zbytek roku? 

Odpověď: Ano, pokud vám to tak dává smysl. Některé změny jsou 
zásadní a mohou váš život zcela transformovat – a u těchto byste měli 
zůstat. Ale které změny jsou zásadní, je pro každého člověka jiné – 
poznáte to, až když to pocítíte. 

O: Ale přece nemohu dělat 52 věcí denně, každý den! Jak si mám udržet 
všechny změny? 

O: Nemůžete. Některé změny vám zůstanou, jiné ne. O některé se ani 
nepokusíte, protože vám přijdou hloupé nebo že se pro vás nehodí. 
Takže místo toho zkuste jinou změnu. Některé změny nemusíte dělat 
každý den – když vyklidíte poličku, musíte se jen naučit, jak ji udržo-
vat uklizenou, místo toho, abyste ji každý den uklízeli znovu a znovu. 
I  když se na  ní udělá nepořádek, pravděpodobně to musíte udělat 
jednou za několik měsíců. 

O: Co mám udělat na konci roku? 

O: Můžete obměnit změny, o které jste se pokusili, podívat se, co vám 
fungovalo nejlépe, zjistěte, co se nepovedlo a co byste chtěli znovu 
zkusit. Znovu si projděte tuto knihu a vyberte si změny, které chcete 
znovu zkusit. Některé stejně můžete dělat každých 4–6 měsíců (na-
příklad vyklizení skříně).

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/


Meditujte

1

Změna
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Změna 1: Meditujte

Změna: Najděte si klidné místo a 2 minuty jen seďte a soustřeďte se 
na své dýchání. Je to jednoduchá forma meditace.

Proč: Meditace je způsob, jak procvičit sebeuvědomění, což je do-
vednost, kterou využijete v každodenním životě. Se sebeuvědoměním 
přichází to, že žijete v současnosti. Lépe vnímáte své myšlenky, své 
tělo, své emoce a osoby, se kterými jste v kontaktu. Nejste v takovém 
stresu a jste klidnější. Jste více přítomní ve všem, co děláte.

Tento pocit uvědomění je klíčovým pro další kroky v této knize. Proto 
doporučuji vyzkoušet tuto změnu, i když si při meditaci budete při-
padat směšně.

Jak:

1. Slibte si, že této změně věnujete 2 minuty denně.

2. Vyberte si čas a spouštěč.

3. Najděte si tiché místo a pohodlně se usaďte.

4. Začněte dvěmi minutami.

5. Soustřeďuje se na svůj dech.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Když zjistíte, že vám myšlenky odbíhají od dýchání, všimněte si toho, 
ale nezlobte se na sebe ani nezkoušejte myšlenku odehnat, ale pomalu 
se vraťte k dechu. Tento proces opakujete, kolikrát budete potřebovat.

Pokud se Vám první dva nebo tři dny bude dařit, nebojte se interval 
prodloužit na 5 minut. Pokud ne, zůstaňte u dvou minut celý týden. 
Doporučuji zůstat u 2 až 5 minut zůstat tak dlouho, jak vám to bude 
vyhovovat. Klidně celý rok, nebo i život. Je to opravdu nezbytný zvyk. 
Pokud to s nějakého důvodu přerušíte, vraťte se k němu později.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/


Neprokrastinujte

2

Změna
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Změna 2: Neprokrastinujte

Změna: Soustřeďte se, abyste 10 až 15 minut denně neprokrastinovali.

Proč: Prokrastinace je jedním z nejčastějších problémů, které lidé 
mají, když pracují – víme, co bychom měli dělat, ale odkládáme to. 
Hrajeme hry, ztrácíme čas na různých webových stránkách, kontrolu-
jeme Facebook, Twitter a jiné sociální sítě, čteme zprávy, kontroluje-
me e-mail a jinou poštu, zaměstnáváme se drobnými úkoly… děláme 
cokoliv, kromě úkolu, na kterém bychom měli pracovat.

Například vím, že dnes musím napsat tuto kapitolu, ale stejně si na-
jdu tisíc malých úkolů, které splním před tím, než začnu psát, i když 
vím, že nic není důležitějšího než psaní. Pokud tak budu pokračovat 
i nadále, knihu nikdy nedopíšu!

Proč to děláme? Protože soustředění se na důležité věci je nám často 
nepříjemné – obtížné, neznámé, za hranicemi našeho pohodlí. Vra-
címe se k tomu, co nám příjemné je. Budeme se tedy soustředit na to, 
aby nám bylo příjemné neprokrastinovat.

Jak:

1. Každý den si vymezte čas, kdy nebudete prokrastinovat. První 
a druhý den začněte s pěti minutami a navyšuje to na pět minut 
ve třetím až sedmém dnu. Určete tomu určitý čas – například 
9 hodin ráno.

2. Než začnete měřit čas, vyberte si jeden důležitý úkol. Jen jeden. 
Stačí udělat prvních 5 (nebo 10) minut práce. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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3. Odstraňte věci, které vás rozptylují. Vypněte internet, zavřete 
veškeré programy, které nepotřebujete, zapojte sluchátka a hudbu, 
pokud ji potřebujete. To vše před tím, než začnete měření času.

4. Jakmile odbije čas určený pro začátek činnosti, soustřeďte se je-
dině na začátek činnosti. Nic jiného na světě není v ten moment 
důležitější, než začátek úkolu. 

5. Když si všimněte nutkání přesměrovat pozornost k  něčemu 
jinému, zastavte se. Nic nedělejte, jen pozorujte. Je v pořádku 
toto nutkání mít, ale je důležité si uvědomit, že toto nutkání vás 
neovládá. Můžete si ho jen všímat, i když je to lehce nepříjemné. 
Pozorujte toto nutkání, nadechněte se a vraťte se k úkolu. 

6. Krok 5 opakuje tak často, jak je potřeba.

7. Proces si užívejte. Když se nám do něčeho nechce, oddalujeme 
to – ale když se to naučíme užívat, nebude to těžké ani nepří-
jemné. Vžijte se do okamžiku a úkol si užijte. Opusťte nepří-
jemné pocity a soustřeďte se na ty příjemné a radost spojenou 
s děláním.

Na konci daných pěti až deseti minut se zastavte a běžte dělat něco 
příjemnějšího. Jestli se Vám bude chtít si tento proces později během 
dne zopakovat, jen do  toho. Procvičujete si dobrý pocit z  toho, že 
neprokrastinujete a s časem k prokrastinaci budete mít čím dál men-
ší nutkání. Tato změna vyžaduje cvik, takže klidně s  ní pokračujte 
i po skončení tohoto týdne.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/


Choďte
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Změna 3: Choďte

Změna: Každý den si v určitý čas zajděte na dvou až pěti minutovou 
procházku. Pokud již jste chodec, nebojte se navýšit čas na 10 minut. 

Proč: Pohyb je jednou z nejdůležitějších věcí, které pro sebe můžete 
udělat, pro zdraví svého těla i mysli. Chůze je skvělým způsobem jak 
se hýbat a trávit přitom čas na čerstvém vzduchu. Pokud již cvičíte, 
berte chůzi jako bonus – je lepší si jednou denně zacvičit a později 
přidat procházku (nebo se projít před cvičením), než si zacvičit a pak 
celý den sedět. Navíc je to skvělý způsob jak se zbavit stresu a najít čas 
a klid na přemýšlení. 

Jak: 

1. Vyberte si čas, ve který budete chodit na procházku.

2. Zavažte se jen k dvěma až pěti minutám, maximálně deseti po-
kud jste zkušený chodec.

3. Soustřeďte se, abyste vůbec vyšli ven ze dveří – nejdůležitější 
je začít.

4. Přidávejte 2–3 minuty denně.

Dobrým způsobem, jak si chůzi užít je, že s vámi chodí někdo jiný. 
Najděte kamaráda nebo příbuzného (partnera, nejlepšího kamaráda, 
sourozence, rodiče apod.) a slibte si, že budete chodit každý den v ur-
čitý čas. Pokud víte, že na vás někdo čeká, je větší pravděpodobnost, 
že půjdete a také si to více užijete. Tuto metodu můžete použít pro 
kterýkoliv návyk v této knize.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/


Otevřete svou mysl
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Změna 4:  
Otevřete svou mysl

Změna: Drobnými cvičeními se naučte mít flexibilní mysl.

Proč: Zdrojem frustrace, iritace, zlosti a smutku je neflexibilní mysl 
– mysl, která se pevně drží představy o tom, jaké by věci měli být dle 
našich představ a myšlenek. Pokud věci nejsou podle našich představ, 
jsme potom frustrovaní, naštvaní a smutní. 

Procvičováním si flexibilního myšlení se naučíte myslet tak, že jste 
připraveni na cokoliv a jste spokojeni se změnami. Zamyslete se: když 
náš život něco naruší, je to špatně jedině z důvodu, že se pevně dr-
žíme představy o tom, jak si přejeme, aby to bylo takové, na co jsme 
zvyklí. Pokud toto přání opustíte, změna není tak špatná. Je to jen jiné 
a mohlo by to vlastně být i dobré, pokud onu změnu přivítáte a podí-
váte se na ni jako výzvu a příležitost. 

Je to o tom, vytvořit si schopnost si s novou situací poradit, být flexi-
bilním a zjednodušit situaci. 

Jak: 

1. Na týden se zavažte, že se pokusíte nechat plavat vše, čeho se 
držíte, když jste naštvaní, frustrovaní, smutní atd. 

2. Udělejte si seznam věcí, které tyto emoce způsobují – když vás 
někdo vyruší, někdo vás odřízne v dopravě, někdo je hlučný, když 
se snažíte pracovat, když si lidé po sobě neumyjí nádobí, atd. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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3. Vytvořte si připomínky na dobu, kdy se tyto spouštěče stanou – 
papírové upomínky, korálkový náramek, něco napsané na ruce, 
značka na palubní desce v autě atd. 

4. Když se spouštěč stane, zastavte se. Všimněte si budujících se 
emocí. Všimněte si emocí, ale nic nedělejte. Dýchejte. 

5. Zkuste zjistit, čeho se držíte – přání, aby byl řidič milejší, přá-
ní si, abyste mohli dělat, co děláte bez přerušení, přání si, aby 
ostatní byli perfektní v uklízení po  sobě. Toto jsou představy 
– opusťte je. Buďte otevření věcem, jak jsou a změnám, které se 
staly. Nadechněte se, otevřete své srdce, akceptujte. 

6. Teď reagujte přiměřeně, místo toho, abyste si přáli, aby věci byly 
jinak, s citem. 

Během týdne toto opakujte, kolikrát musíte, ale minimálně jednou 
denně. 

Uvědomte si, prosím, že když začnete, nebudete perfektní. Je těžké 
se tuto dovednost naučit, protože se nám za léta vybudovaly emoční 
návyky. Stačí, začít si to uvědomovat a zkoušet tuto metodu jednou 
denně. Buďte flexibilní ve vaší touze po tom, aby vše bylo perfektní. 
Cvičte to po zbytek roku, kdykoliv si vzpomenete.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 5: Identifikujte, co 
je pro Vás nezbytné

Změna: Udělejte si krátký seznam věcí, které jsou pro vás nejdůležitější. 

Proč: První pravidlo zjednodušování je identifikace toho, co je pro 
vás nezbytné, co milujete, co je pro vás nejdůležitější – a odbourejte 
vše, co vás rozptyluje a zdržuje od toho, co je důležité. V našich živo-
tech je spousta věcí, od materiálního majetku, přes věci, které musíme 
dělat, po ohromnou spoustu informací, která se na nás chrlí, po změť 
emocí a vizuálních vjemů, které nás zahlcují. A výsledek? Nakonec 
děláme spoustu věcí, které pro nás nejsou až tak důležité, protože se 
nám vkradly do života a zabírají náš čas.  

Jak:

1. První den tohoto týdne si sepište seznam všeho, co ve svém živo-
tě děláte, všech závazků i věcí, které byste chtěli dělat (věcí, které 
máte rádi, ale nemáte na ně čas). Toto je váš dlouhý seznam. 

2. Druhý den vyberte top 4 až 5 věcí z dlouhého seznamu. Jen ty, 
které máte nejradši. Toto je váš krátký seznam. (Můj krátký se-
znam: psaní/pomáhání lidem, čtení, běh/cvičení a moje rodina. 
Ne v tomto pořadí.)

3. Třetí den zjistěte, které z věcí, které v tyto dny děláte, jsou na va-
šem krátkém seznamu, a které nejsou. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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4. Čtvrtý den zvažte poslání e-mailu nebo zavolání a zrušení ně-
kterých věcí, které nejsou na vašem krátkém seznamu, i když 
vám mohou připadat důležité.  Půjde život dál, když tento zá-
vazek zrušíte? Stojí vám jeho zrušení za ušetření času na věci, 
které jsou na vašem krátkém seznamu? 

5. Pátý den si zarezervujte časový blok v  diáři pro něco, co je 
na vašem krátkém seznamu, ale nemáte na to čas. Berte tento 
termín jako posvátný. 

V tomto procesu můžete pokračovat i v nadcházejících týdnech – za-
čněte se zbavovat nebo trávit méně času věcmi, které nejsou na vašem 
Krátkém seznamu, abyste měli čas na ty, které tam jsou. Pište si do di-
áře čas na věci na krátkém seznamu. 

Zjednodušování nemá za cíl nechat váš život prázdným – slouží to 
k tomu, abyste v životě měli čas na to, co opravdu chcete dělat. Než 
začnete zjednodušovat, zjistěte, co přesně tyto věci jsou. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 6:  
Uvědomte si, co jíte

Změna: Soustřeďte se na uvědomělé stravování.   

Proč: Často je přejídání způsobeno emocemi, což vede k přejídání 
bez rozmyslu. Jíme z emocionálních důvodů – na utěšení, za odměnu, 
protože se cítíme sami, nudíme se nebo jsme ve stresu. Soustředěním 
se na to, jak jíme, oddělíme spouštěče od jídla samotného. 

Dbání na to, co jíme, nám napomáhá k tomu, abychom jedli pomaleji 
a více si užili jídla, namísto toho, abychom ho do sebe rychle hodili. 
Když se soustředíte, jste dříve zasyceni a sníte toho méně. 

Jak: 

1. Vyberte si jedno jídlo denně a zavažte se, že se každý den v tom-
to týdnu budete soustředit pouze na toto jídlo . 

2. Při vybraném jídle se soustřeďte jen na něj. Nedívejte se na tele-
fon, počítač, nezapínejte televizi. Nečtěte si, ani u sebe nemějte 
jinou formu zábavy. Jen jezte. 

3. Mějte dané místo, kde jíte - u stolu, jen se sklenicí vody nebo 
šálkem čaje. 

4. Dívejte se na jídlo. Užívejte si krásu toho, co se chystáte sníst. 

5. Vychutnejte si každé sousto. Kousejte pomalu a vychutnávejte 
si jídlo naplno. Užívejte si chutě a strukturu. Sousto po sous-

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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tu. Spolkněte a nadechněte se před tím, než vůbec pomyslíte 
na další sousto. 

6. Všímejte si vašich emocionálních spouštěčů, když se na  jídlo 
chystáte a poté během jídla. 

7. Až budete skoro plní, dejte si pětiminutovou pauzu. Popřemýš-
lejte nad tím, jestli už jste plní. Běžte dělat něco jiného a dál 
jezte jen, když máte hlad i po pěti až deseti minutách. 

Trénujte to celý rok. Můžete trénovat mezi lidmi a  na  oslavách si 
můžete dát dobré jídlo bez pocitu viny, protože sníte menší množství, 
ale pomaleji. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 7:  
Nejdůležitější věci

Změna: Každé ráno si vyberte 1–3 věci, jejichž splnění je pro daný 
den nejdůležitější. Může být jen jedna. Soustřeďte se na splnění prv-
ního úkolu hned ráno, před tím, než začnete dělat cokoliv jiného. 

Proč: Často jsme zaneprázdněni malými úkoly, díky kterým se cítí-
me produktivně, zatímco ty nejdůležitější úkoly odkládáme na později, 
až už na ně nezbude čas kvůli všem malým „urgentním“ věcem, které 
nastanou. Toto je forma prokrastinace, nebo alespoň špatných priorit. 

Například, pokud jste spisovatel, který musí napsat knihu, může se 
stát, že odkládáte práci, až si zkontrolujete e-mail, který vytvoří velké 
množství dalších malých úkolů, o které se musíme postarat, možná se 
objeví schůzka či dvě, věci, které musíte zařídit, poté se objeví něco 
neodkladného a nakonec jste příliš unavení na to, abyste něco psali. 
Co kdybyste místo toho napsali kapitolu před tím, než začnete dělat 
něco jiného? Ostatní úkoly by se vyřešily později, ale to nejdůležitější 
by bylo hotové. 

Jak:

1. Každé ráno (nebo večer před tím), si vyberte minimálně jednu 
(maximálně tři) nejdůležitější věci. Zkuste je limitovat na dva-
ceti až třiceti minutové úkoly, nebo pokud jsou delší, rozdělte je, 
aby nezabrali déle, než 20 až 30 minut. Například, pokud chce-
te napsat kapitolu, ale nestihnete to za dvacet až třicet minut, 
napište pouze stránku nebo půl stránky.  Až se dostanete k cíli, 
můžete pokračovat, ale není to nutné. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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2. Než uděláte cokoliv jiného do  práce (včetně kontroly e-mai-
lu), splňte první úkol. Minimalizujte věci, které vás rozptylují, 
a soustřeďte se na začátek. 

Když máte hotovo, oslavte to! Dejte si pauzu, protáhněte se, dejte si 
deset minut na e-mail nebo další drobnou práci, poté začněte praco-
vat na druhém důležitém úkolu. Nejdůležitější je začít. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 8: Ukliďte poličku

Změna: Ukliďte jednu až dvě poličky nebo plochy doma nebo v práci. 

Proč: Uklizený prostor je uklidňující, zatímco nepořádek nás roz-
ptyluje. Úklid celého bytu nebo kanceláře naráz je pro většinu lidí 
příliš stresující, takže začneme jednou nebo více plochami, jako jsou 
poličky, stoly nebo kuchyňská linka. Jakmile začnete, nebude se vám 
chtít přestat!

Jak: 

1. Vyberte si jednu poličku nebo jinou plochu (stůl, linka apod.). 
Vymezte si 10 minut na práci. 

2. Z poličky nebo plochy vše sundejte a dejte na zem nebo na hro-
mádku. Vezměte si dvě krabice na třídění. 

3. Věci probírejte jednu po druhé, podle pravidla, že nic nemůžete 
přeskočit, ani vrátit na hromadu. Musíte se rychle rozhodnout! 
Podívejte se na další krok. 

4. Rozhodujte se rychle – máte tři možnosti a musíte rozdělit věci 
na tři skupiny. Ponechte si oblíbené nebo často používané věci. 
Do krabice na darování nebo pytle na odpadky dejte věci na vy-
hození. Do poslední krabice dejte věci, se kterými se nechcete 
rozloučit, ale nepoužíváte je. Zkuste nepoužívat tuto krabici 

„možná,“ pokud nebudete muset.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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5. Krabice s  věcmi „možná“ nadepište datem za  šest měsíců 
a do kalendáře si na toto datum zapište. V tento den se vraťte, 
a pokud jste věci v této krabici nepoužili, zbavte se jich. Nepo-
třebujete je. 

6. Dejte věci, které si necháte zpět na poličku, nebo pro ně zvolte 
lepší místo. Sem tato věc patří – po každém použití ji sem vraťte. 

Pokud za 10 minut nestihnete poličku vyklidit, klidně pracujte déle, 
pokud vám zbývá čas a energie. Pokud ne, vyhraďte si na to 10 minut 
následující den a tak dále, než budete hotovi. 

Jakmile máte hotovou jednu poličku, můžete si vybrat další poličku, 
stůl, linku, skříň, nebo jinou plochu. Pracujte na jedné ploše po druhé. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 9: Začněte spořit

Změna: Pokud ho ještě nemáte, založte si spořící účet pro případ 
nouze. Pokud už máte spořící účet a nemáte dluhy, popřemýšlejte nad 
investováním. 

Proč: Jednou z nejdůležitějších věcí, které můžete udělat při organi-
zaci svých financí je vytvoření úspor pro případ nouze. Je těžké neu-
stále splácet dluhy, když nemáte úspory. 

Spořící účet vám pomůže vyrovnat finanční toky. Stane-li se něco 
neočekávaného, například porucha auta nebo někdo skončí v nemoc-
nici, nesklouznete zpět to dluhů. Budete mít hotovost, abyste zaplatili 
nepředvídatelné výdaje a plat můžete používat na obvyklé výdaje. 

Jak:

1. Pokud ho ještě nemáte, založte si spořící účet. Je to jednoduché. 
Zkuste si vybrat účet, kde nemůžete okamžitě vybrat peníze, ale 
v případě potřeby je můžete mít do 2–3 dnů.

2. Do tohoto účtu začněte dávat peníze pravidelně – minimálně 
$50, pokud stále splácíte nějaké dluhy a jste ve složité finanční 
situaci. Poté $100, když je finanční situace jednodušší, ale víc, 
pokud budete moci. 

3. Pokud nemáte $50 až $100 navíc ke  každé výplatě, podívej-
te se na  své utrácení. Většinou existuje něco, na  čem můžete 
ušetřit: účet za  telefon nebo internet, noviny a  časopisy čtěte 
na internetu místo tištěných, knihy si půjčujte v knihovně, šet-
řete i za online služby, kino nebo chození do baru, alkohol, kávy 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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v kavárnách, restaurace, nákupy, nakupování sladkostí a různých 
pochutin, nové oblečení, cestování, druhé auto, oslavy, dárky, 
nové věci do bytu, členství v posilovně (cvičte doma), cigarety 
či jiné návykové látky, hračky, konzultanti či učitelé, apod. Nebo 
se pokuste najít způsob, jak vydělat $50 až $100 měsíčně navíc. 

4. Nastavte si automatický převod po každé výplatě. Zajistěte, aby 
toto byla první věc, kterou po každé výplatě uděláte. Pokud už 
máte našetřeno (více než dvě výplaty), zamyslete se nad inves-
továním, navyšte důchodové pojištění nebo investujte do něja-
kého fondu. Dělejte to pravidelně. 

Pokud již toto děláte, zkuste si zadat automatickou platbu na pravidel-
né výdaje. Toto dělám již několik let a nemusím se starat o placení účtů.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 10: Začněte cvičit 
jógu nebo posilovat

Změna: Zavažte se k tomu, abyste každý den tento týden věnovali 
2–5 minut cvičení jógy nebo posilování. 

Proč: Cvičení má spoustu důležitých výhod, že je ani nelze všech-
ny vyjmenovat, ale zahrnují větší fyzickou sílu, lepší vzhled, zdravější 
srdce a dýchání, lepší imunitu, lepší mentální stav, méně stresu, lepší 
paměť, lepší soustředění a více. 

Jóga je minimální způsob cvičení – můžete ji provozovat kdekoliv, 
můžete na sobě mít cokoliv (i když pohodlné oblečení, ve kterém se 
můžete protahovat je lepší) a pomáhá vám stát se silnějším, flexibil-
nějším, víc fit a budete víc zamyšlení a přítomní. Vřele doporučuji. 

Posilování má podobné výhody – budete silnější a  sebevědomější, 
zdraví, soustředění a budete ze sebe mít lepší pocit.  Není to jen pro 
muže – ženám posilování také přináší výhody a neměly by se ho bát 
(ne, že byste se bála, ale některé ženy se tomu vyhýbají). Doporučuji 
začít s posilováním a používáním vlastní váhy – činky jsou dobré pro 
postup, až již máte něco odcvičeno. 

Doporučuji tento týden zkusit obojí. Ne proto, že byste měli dělat 
obojí ve stejný čas (takto byste začínat stejně neměli), ale abyste měli 
možnosti. Někdo nemá rád jógu, tak by měl začít posilováním. Ti, 
kteří nemají rádi posilování jakéhokoliv druhu mohou cvičit jógu. Ale 
opravdu doporučuji časem zkusit obojí. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/


38

52 kroků ke změně školanávyků.cz

Jak udělat z roku 2015  

nejlepší rok života? Přesný postup zde

Jak: 

1. Ani na jeden typ cvičení nepotřebujete nové náčiní či oblečení. 
Obojí můžete dělat doma na  zemi v  obýváku, venku na  trá-
vě, vedle psacího stolu nebo kdekoliv, kde si můžete lehnout 
a protáhnout se. Můžete si obléct oblečení na  jógu či cvičení, 
ale pokud je nemáte, nekupujte je. Já rád nosím volné kraťase 
a nátělník či triko, ale už jsem posiloval i v džínech. 

2. První dva dny si vymezte dvě minuty na jógu nebo posilování. 
Najděte si prostor na zemi, kde budete moci cvičit. Stanovte si 
čas, kdy se budete cvičení věnovat. Já mám nejraději dobu buď 
hned ráno po probuzení, nebo po návratu z práce. 

3. Pokud si vyberete jógu, vyberte si jednu či dvě pózy na zkoušku 
– najděte si je na YouTube. Zatím nepotřebujete DVD. 

4. Pokud posilujete, pro začátek doporučuji kliky, dřepy a přitaho-
vání se. První den začněte těmito cviky a dělejte, co zvládnete. 
Pokud nezvládáte kliky, dělejte je na kolenou, nebo zkuste kliky 
proti zdi (opřete se o zeď nebo pevný stůl). Pokud neuděláte 
celý dřep, udělejte jen částečný. Pokud se nevytáhnete (většina 
lidí to napoprvé nezvládá), použijte židli, abyste se dostali na-
horu a poté se jen spouštějte. Udělejte set, který je menší, než 
maximum toho, co zvládnete, dejte si minutovou pauzu a udě-
lejte další set. 

5. Druhý den si dejte další dvě minuty. Třetí a čtvrtý den cvičení 
prodlužte na 5 minut. Pokud se pátý den cítíte dobře, prodluž-
te cvičení na 7 minut. Ale nikdy nemějte pocit, že byste měli 
cvičit déle, pokud se na to ještě necítíte. Prozatím je důležitější, 
že pokračujete a ne to, že cvičíte déle. Nejdříve se soustřeďte 
na vytvoření návyku, o výsledky se zatím nestarejte. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Po tomto týdnu, popřemýšlejte nad tím, že si tento návyk ponecháte 
po zbytek roku. Pokud ano, klidně zkoušejte nové pózy, nové cviky 
a střídejte jógu a posilování. Skvěle se doplňují. 

Pokud je pro vás posilování po několika měsících jednodušší, přidejte 
závaží – činky, vzpěračskou činku, pytle s  pískem. Na  jógu zkuste 
DVD nebo kurz. 

Poznámka: Začátek nového cvičení nemusí být příjemný, nikdy by 
neměl bolet. Měli byste být schopni jít za hranice pohodlí, protože 
pokud se budeme držet v mezích toho, co je příjemné, neuděláme 
zásadní změny. Ale, neměli byste dělat něco, co bolí – to je známka 
toho, že jste zranění, nebo že děláte něco špatně.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 11:  
Používejte dentální nit

Změna: Každý večer věnujte 2 minuty čistění zubů dentální nití. 

Proč: Toto je jedna z nejvíce přehlížených věcí, co se týče starání se 
o sebe a své zdraví. Všichni si, doufám, čistíme zuby, protože jinak by 
nám bylo cítit z úst a to je nepříjemné. Ale nikdo kromě vašeho zuba-
ře nezjistí, jestli používáte zubní nit. To je ale špatný přístup – zuby se 
vám zkazí a časem budou ve špatném stavu, nebo budete muset platit 
za drahé (a bolestivé) zákroky u zubaře. 

Musím se přiznat, že jsem sám začal nit používat pravidelně až v roce 
2012. Ale zjistil jsem, že používání nitě může rychle zlepšit stav zubů. 
Pokud nepoužíváte nit, je pravděpodobné, že máte nějakou infekci 
na dásních, takže čištění nití může způsobit nepříjemné (ale většinou 
nebolestivé) krvácení. To je normální, ale z mé zkušenosti to po ně-
kolika dnech zmizí. 

Budete také mít větší pocit čistoty, což je skvělý pocit. A až půjdete 
k zubaři (pokud nechodíte, měli byste chodit pravidelně), pochválí 
vás a čeká vás méně zákroků. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Jak:

1. Vyberte si spouštěč večer před spaním. Aby se návyk zautomati-
zoval, je potřeba spouštěč – něco, co už je ve vaší rutině zakotve-
né. Co normálně děláte, než jdete spát? (Poznámka: pokud vám 
večer absolutně nevyhovuje, dělejte to ráno, když si čistíte zuby). 

2. Mějte vizuální připomínku. Klíčem je, provést nový návyk hned 
po spouštěči, protože ze začátku lehce zapomenete. Takže měj-
te zubní nit hned vedle kartáčku, kde na ni nezapomenete. Taky 
si můžete vedle zrcadla nalepit poznámku, abyste nezapomněli. 

3. První den to dělejte jen minutu. Nemusíte být hned důslední 
– snažíte si vytvořit návyk, ne čistit skrz naskrz. Nebuďte příliš 
horliví. 

4. Každý den pomalu přidávejte čas, než zvládnete všechny zuby. 
Bude to čím dál jednodušší a méně bolestivé. Užívejte si pocitu 
čistých zubů.

5. Pokud to již neděláte, zkuste si po čištění kartáčkem a nití v ús-
tech vyplachovat ústní vodou. Pocit čistých úst, když jdete spát 
je jedním z malých tajemství života. 

Zkuste udržet tento návyk po zbytek roku. Je skvělý a zabere vám jen 
několik minut každý večer.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 12:  
Splaťte malou půjčku

Změna: Pokud máte dluhy a nemáte vážný plán na to, jak je splatíte, 
začněte splacením malého dluhu. 

Proč: Dluhy mohou být ochromující, pokud vás zahltí a pohltí vaše 
příjmy svými splátkami a vysokými úroky. Mohou vás limitovat a brá-
nit vám ve věnování se něčemu, co chcete dělat. Může to být velice 
stresující. 

Jedna z největších změn, kterou jsem udělal, bylo naučit se utrácet 
méně, než vydělávám. Může to znít jako základní věc, ale mnoho lidí 
to nedělá. Splacení dluhu (které mi trvalo 2 roky) a bytí bez dluhu 
mne osvobodilo. Jsem daleko méně stresován financemi. 

Na druhou stranu může být těžké se zbavit velkého množství dluhů 
– já se tomu vyhýbal právě kvůli pocitu strachu. Takže na to půjdeme 
malými krůčky. 

Jak:

1. První den začněte sepsáním seznamu svých dluhů. Zaměřte se 
na věci, za které dlužíte, ne na částky. Ani se nestresujte kom-
pletací seznamu, hlavně začněte. Můžete zahrnout své kredit-
ní karty, splátky na  auto, studentské půjčky, hypotéky, dluhy 
za zdravotní péči, dluhy rodině a přátelům apod.

2. Druhý den seznam dokončete, pokud jste tak již neučinili. Za-
čněte také vyhledávat dlužné částky a dopisovat je do seznamu. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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3. Třetí den, dopište seznam a  dohledejte dlužné částky. Pokud 
nemůžete najít přesnou částku, odhadněte ji. Seznam poté se-
řaďte od nejvyššího dluhu po nejnižší. 

4. Čtvrtý den si vyberte nejmenší dluh. To bude váš první cíl. Ten-
to dluh splatíte před tím, než přejdete k ostatním. Ostatní dluhy 
splácejte minimálně, včetně pozastavení splátek, pokud je to mož-
né bez placení pokuty. Pokud zaplatíte všechny své výdaje a mi-
nimum na ostatní dluhy, jaká je maximální částka, kterou můžete 
dát na onen první, nejmenší dluh? Prozatím si napište částku.

5. Pátý den se zamyslete nad snížením výdajů. Pokud nemáte fi-
nance navíc, podívejte se na vaše výdaje. Můžete se zavázat, že 
budete utrácet méně za pokrmy v restauracích, chození do kina, 
nakupování, oblečení a  různé drobnosti, alespoň prozatím? 
Můžete si dovolit zrušit jeden ze svých telefonů nebo snížit ta-
rif, například na používání dat? Můžete zrušit předplatné sate-
litní televize, Netflixu, časopisů a online služeb, za které platíte? 
Na druhou stranu, existuje něco, čím byste si mohli přivydělat 
mimo práci? Můžete uklízet, sekat zahrady, hlídat domácí maz-
líčky nebo nabídnout nějakou jinou službu? V době, kdy se sna-
žíte splatit dluh, se pokuste najít alternativní zdroje hotovosti 
a zavažte se, že prozatím budete utrácet méně. 

6. Šestý den pošlete peníze na  splacení cílového dluhu. Pokud 
normálně platíte $25 a  zavázali jste se, že budete platit $50 
nebo $100, dnes zaplaťte onu částku navíc – online nebo osob-
ně, pokud je to potřeba. Podívejte se, jestli je možné z této část-
ky udělat pravidelnou platbu ve vašem online bankovnictví, než 
je tento dluh splacený. 

7. Sedmý den si odpočiňte. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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8. Slavte (ale ne tím, že si něco koupíte). Často je možné, že se 
malé dluhy splatí hned (pokud ušetříte na něčem jiném) nebo 
až za několik měsíců. Nehledě na to, jak dlouho to potrvá, jak-
mile máte první dluh splacený, vezměte celou částku, kterou jste 
dávali na první dluh a začněte ji posílat na druhý dluh na se-
znamu. Pokud jste na první dluh posílali $75 měsíčně a splátka 
na druhý dluh je $100, když splatíte první dluh dejme tomu 
za tři měsíce, vezměte těch $75 z dluhu 1 a posílejte ji na dluh 2. 

9. Na druhý dluh teď posíláte $175 měsíčně. 

10. Jakmile máte splacený druhý dluh, aplikujte těchto $175 na tře-
tí dluh a tak dále. 

Pokud se tomu můžete vyhnout, nepůjčujte si! Začněte utrácet méně, 
abyste žili z toho, co si vyděláváte.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 13: Cvičte uvědoměle

Změna: Používejte jednoduché cvičení na procvičení uvědomění. 

Proč: Většina lidí má špatný pocit ze cvičení, protože ho vnímá jako 
těžké, nudné, jako povinnost nebo úkol, kterým se musí prokousat, ale 
raději by se mu vyhnuli. To je přesný opak toho, jak byste měli cvičit – 
je to forma meditace, příjemný zážitek, který vás naučí být přítomen. 

Většina lidí si myslí, že nemají na  tento „luxus“ čas, ale uvědomělé 
cvičení je jednou z nejdůležitějších změn, které pro sebe můžete udě-
lat. Je to stejně důležité jako každodenní čištění zubů, důležitější než 
sledování televize, čtení online nebo odpovídání na e-maily. Udělejte 
si čas na něco tak nepostradatelného pro spokojený život. 

I když miluji meditaci, je to pouze jedna forma provozování uvědo-
mění. Cvičení je další dobrá forma – může to být krásná, uklidňující 
aktivita, pokud se soustředíte na uvědomění. 

Jak: 

1. Pokud ještě necvičíte jógu nebo neposilujete, věnujte uvědomě-
lému cvičení jen 2 minuty denně. Vyberte si určitý čas, napří-
klad hned po ranní kávě nebo po příchodu z práce. Pokud již 
jógu cvičíte, tak k cvičení přidejte soustředění se na uvědomění 
(to byste již stejně měli dělat) a navyšte čas o dvě minuty. Pokud 
již posilujete, používejte to jako procvičování uvědomění.

2. Kromě jógy a posilování jsou pro tento návyk vhodné také jiné 
aktivity, například chůze, běh, pěší túry, tai-či, plavání apod. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Nejlepší je si vybrat něco, co již dobře znáte a pokud neznáte 
žádnou z těchto aktivit, vyberte si chůzi. 

3. Když začínáte, zhluboka se nadechněte a dávejte pozor na všech-
no, co při nádechu a poté při výdechu cítíte. Toto můžete udělat 
několikrát a potom dýchejte normálně, ale dávejte pozor na to, 
jak dýcháte. 

4. Kromě dechu dávejte pozor i na to, co dělá vaše tělo, když se 
hýbe. Soustřeďte se na pohyb svalů a kloubů, pocit větru nebo 
slunečních paprsků na vašem obličeji. 

5. Všímejte si také svých myšlenek, když vyplují napovrch a od-
táhnou pozornost od koncentrace na dech a tělo. 

6. Na  začátku to dělejte jen dvě minuty. Pokud se vám to líbí, 
po třech až čtyřech dnech to navyšte na pět minut. 

Toto je také jeden z návyků, které jsou dobré si zachovat po zbytek roku. 
Cílem tohoto návyku není zeštíhlet nebo posílit svaly, ale procvičovat 
uvědomění. Tento návyk můžete přenášet i do zbytku vašeho dne.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 14: Vytvořte si  
jednoduchý rozpočet

Změna: Pokud to tak jěstě neděláte, vytvořte si jednoduchý rozpočet 
a systém, který budete dodržovat.

Proč: Toto je jedna z věcí, kterou lidé odkládají, protože jim přijde 
příliš těžká. Ale popravdě, není. Může to být jednoduché a pomůže 
vám to k lepší kontrole vašich financí. Rozpočet je pouze nástroj, plán 
pro vymyšlení, kam mají peníze jít místo toho, aby vám jen pravidelně 
proplouvaly mezi prsty. 

Nemusíte se rozpočtu držet pevně po zbytek vašeho života, ale po-
kud není stav vašich financí takový, jako býval, použijte tento nástroj, 
abyste stav financí dostali pod kontrolu. Až se do ní dostanete, může-
te přepnout na autopilota a tolik nad tím nepřemýšlet. 

Jak:

1. Nachystejte si jednoduchou tabulku. Do  jednoho sloupce dej-
te pravidelné měsíční výdaje (nájem nebo hypotéka, půjčka 
na auto, jiné splátky, služby, kabelová televize apod.). Poté se-
pište variabilní náklady (věci, které se mění každý měsíc), napří-
klad potraviny, benzín, jídlo v restauraci atd. A nakonec sepište 
všechny nepravidelné výdaje (věci, které se dějí jednou za  čas, 
méně než jednou za měsíc), například údržba auta a domu, ob-
lečení, pojištění apod. Ale teď to nebudeme rozebírat, pro zatím 
to necháváme jednoduché. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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2. Do druhého sloupce napište ke každému výdaji částku. Ujistěte 
se, že jste dali dostatečně vysokou částku k potravinám a benzí-
nu – abyste neměli málo. Také určitě zahrňte vklad na účet pro 
případ nouze a splátky na dluh. 

3. Teď sepište zdroje financí v měsíčních částkách. V tabulce vy-
užijte funkci „SUM“ a sečtěte celkové částky v sloupcích. Tak. 
Máte prozatímní plán výdajů (nepravidelné výdaje můžete při-
dat později). A teď, pokud jsou výdaje vyšší, než příjmy, budete 
muset provést změny tak, aby výdaje byly alespoň stejné, ne-li 
menší než příjmy. 

4. Příjmy by měly být automaticky posílány na  váš běžný účet. 
Myslím, že většina lidí dnes dostává výplatu elektronicky. V pří-
padech, kdy jsem dříve dostával šeky, jsem si schválně nastavil 
elektronické posílání peněz.

5. Nastavte platby účtů, splátky dluhů, úspory a investice tak, aby 
se vám automaticky odesílaly z účtu. Pokud to není automatic-
ké, může se stát, že na to zapomenete. Nastavte si upomínku 
v  kalendáři, abyste si mohli každý měsíc zkontrolovat, jak se 
věci mají. 

6. Zjednodušte: podívejte se, které „nezbytné“ výdaje můžete eli-
minovat. Může vám to chvíli trvat, ale mnohé věci jsou volitel-
né. Například já jsem eliminoval kabelovou televizi, předplat-
né časopisů, platby za auto (přešel jsem z dvou aut na  jedno) 
a další. Také se podívejte na to, jaké další výdaje můžete snížit, 
dokud se budete snažit snížit zadlužení – kávu ze Starbucks, 
časté chození do restaurací, kupování volkého množství časopi-
sů nebo komiksů apod. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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7. Co vám zbude, jsou peníze na útratu navíc. Možná jsou na jídlo, 
benzín nebo na zábavu (restaurace, kino atd.). Pokud je pro vás 
těžké neutrácet peníze za jídlo a benzín tak, aby vám vydržely 
více než dva týdny, dejte částky, které myslíte, že budete potře-
bovat do obálek – jednu na benzín, jednu na potraviny a jednu 
na zábavu.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 15:  
Vytvořte si podpůrný tým

Změna: Dejte dohromady skupinu lidí kolem vás, kteří vám se změ-
nami pomohou, podpoří vás, a budou vás nutit k zodpovědnosti. 

Proč: Vlastně by tato změna měla být jednou z prvních, protože, jak 
jistě víte, je těžké dělat změny, když jsou lidé kolem vás aktivně proti. 
Nedal jsem tuto změnu do knihy dřív, protože není tak sexy, a kdyby 
byla jedna z prvních, většina lidí by ji přeskočila.

Pokud jste ale doposud měli pocit, že změny jsou těžké bez skupi-
ny lidí, kteří vás podporují, tento týden to změníme. Někdy, pokud 
máte štěstí, vás manžel či manželka, kamarádi a rodina (nebo všichni) 
ve všech změnách, které chcete uskutečnit, podporují už od začátku 
a  fandí vám po celou dobu. Ale často toto štěstí bohužel nemáme: 
manželé či manželky jsou proti našim změnám, mohou se cítit ohro-
ženi a aktivně proti nám mnohými způsoby vystupují. Je to těžké. Po-
dívejme se na způsoby, jak to změnit. 

Jak: 

1. Začněte si s  důležitými lidmi povídat. S  manželem či man-
želkou, s dětmi, s rodiči, se sourozenci, s jinými blízkými pří-
buznými, s nejlepšími kamarády, se spolupracovníky. Tito lidé 
jsou ve vašem týmu nezbytní. Začněte s tím, že jim vysvětlíte, 
co děláte, proč to děláte a proč je to pro vás důležité. Řekněte 
jim, že potřebujete jejich podporu, požádejte je o pomoc. To 
často pomáhá. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/


56

52 kroků ke změně školanávyků.cz

Jak udělat z roku 2015  

nejlepší rok života? Přesný postup zde

2. Přidejte se k online komunitě. Najděte si lidi na internetu, kteří 
prochází stejnými změnami. Já jsem se připojil ke komunitám, 
které přestávají kouřit, běhají, jsou vegani, zjednodušují, do-
stávají se do  formy, hubnou a  jiné. K  jakékoliv změně najde-
te podpůrnou skupinu. Někdy mají vlivné blogy vybudované 
komunity – věnujte nějaký čas tomu, že se poohlédnete kolem, 
představíte se, poznáte lidi, požádáte o pomoc, nabídnete po-
moc a najdete partnery, kteří s vámi budou sdílet zodpovědnost. 

3. Najděte ve vašem městě lidi s vášní pro věc. Většina lidí nevěří, 
že je změna možná, protože všichni kolem nich jsou v zajetých 
kolejích, žijících nezdravé životy, v práci, která je nebaví, a jsou 
neschopni cokoliv změnit. Ale když najdete lidi, kteří nejen věří, 
že změna je možná, ale dělají stejné změny, které chcete udělat 
i vy, váš svět se změní. Hledejte tyto lidi – jakmile otevřete oči, 
najdete je. Jsou na závodech na pět kilometrů, skupinách na do-
mácí učení, v posilovnách, na lezeckých stěnách, chodí na túry, 
jsou součástí National Novel Writing Month (národní měsíc 
psaní knih), jsou to blogeři píšící o  tom, co se děje, ve vegan-
ských skupinách, a tak dále. Najděte je, spřátelte se. 

Vášeň a změna jsou nakažlivé. Najděte lidi, kteří žijí těmito hodnota-
mi, a obklopte se jimi.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 16: Jezte zeleninu

Změna: Jednou denně zahrňte zeleninu do svého jídelníčku. 

Proč: Spousta lidí jí málo zeleniny, když už vůbec, a často proto, že 
jim nechutná nebo mají pocit, že je bez chuti. Zelenina je často až do-
datek – možná se nám občas na talíři objeví kousek okoralého salátu. 

Ale zelenina je výživová bomba – není nic důležitějšího, co byste měli 
zahrnout do svého jídelníčku (oříšky, fazole a luštěniny, zrníčka a ce-
lozrnné výrobky jsou další dobré přídavky).  Na počet kalorií, které má, 
disponuje skvělými hodnotami – například 50 až 100 kalorií zelené 
nebo oranžové zeleniny vám dodá velké množství železa, Vitaminu 
A, kalcia, vlákniny apod. 

Pokud chcete zhubnout nebo si udržet váhu a nenabrat během roků 
tuk, přidáním zeleniny a odebráním vysoko kalorických, tučných jídel 
nebo prázdných bílých cukrů je nejlepším způsobem jak toho do-
sáhnout. Ale nejdřív se musíme naučit mít zeleninu rádi pro to, jaké 
chutné super jídlo to je.

Jak:

1. Vyberte si jedno jídlo denně (například oběd či večeři) a zavažte 
se, že každý den tento týden k němu přidáte jeden kousek ze-
leniny. Mé návrhy na každý den jsou pouze nápad – pokud to 
chcete změnit nebo vyzkoušet něco vlastního, zkuste to. 

2. První den přidejte mrkev. Většině lidí chutná. Namáčení mrkve 
do humusu je zábavný způsob, jak ji udělat chutnější. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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3. Druhý den zkuste pečenou sladkou bramboru nebo dýni. Obojí 
je velmi chutná barevná zelenina s vitaminy a je sladká, což ji 
dělá chutnější.

4. Třetí den přidejte k hlavnímu chodu malý salát jako přílohu – 
nějaké zelené listy (ne ledový salát), možná strouhanou mrkev 
a syrové mandle/vlašské ořechy, třeba několik kousků avokáda, 
a  jakoukoliv jinou zeleninu, která vám chutná. Smíchejte tro-
chu balsamica, olivového oleje a mletého černého pepře a polij-
te tím salát pro dochucení. 

5. Čtvrtý den nakrájejte na kostky kapustu a přidejte ji do polévky, 
chilli, omáčky na špagety nebo do jiného pokrmu, který máte 
rádi a který kapusta svou silnou chutí nepřebije. 

6. Pátý den osmahněte brokolici na olivovém oleji a česneku, do-
kud lehce nezhnědne. Přidejte trochu soli a pepře a jezte jako 
přílohu k hlavnímu jídlu. 

7. Sedmý den si pohrajte – udělejte si 3–4 druhy zeleniny na pánvi. 
Například, nakrájejte tempeh, tofu, šejtan nebo kuře a uvařte 
na řepkovém oleji s cibulkou a česnekem. Jakmile máte bílkovi-
nu osmahnutou, přidejte nakrájenou zeleninu – brokolici, mr-
kev, hrášek, salát, houby a více, hodí se cokoliv. Přidejte nějakou 
asijskou omáčku, například teriyaki nebo ústřicovou omáčku, 
nebo jen tamari/sojovou omáčku s mirin nebo rýžovým olejem 
nebo sezamovým olejem. Pokud si jídlo na woku sami nechcete 
vymýšlet, na internetu je spousta receptů. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Je spousta dalších zábavných způsobů, jak zakomponovat zeleninu 
do vašeho jídelníčku – dejte si velký salát (spousta zeleniny s fazolemi, 
ořechy, zrníčky, třeba i nějakou bílkovinou a sýrem feta), přidejte zele-
ninu na sendvič, udělejte čočkovou a mrkvovou polévku se zeleninou, 
experimentujte!

Velmi doporučuji přidávat zeleninu do jídelníčku po celý rok. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 17: Buďte vděční

Změna: Každý den provozujte děkovný rituál.

Proč: Vděčnost je jedním z nejlepších způsobů, jak najít spokojenost. 
Často jsme ve svém životě nespokojení, chceme víc, protože si neuvě-
domujeme, kolik toho máme. Místo toho, abyste se soustředili na to, 
co nemáte, buďte vděční za to, co vám bylo dáno: lidi, které máte rádi 
a jednoduché radosti – zdraví, zrak, dar hudby a knih, přírody a krásy 
a schopnosti tvořit, a vše mezi tím. Buďte vděční každý den. 

Vděčnost vám připomíná vše pozitivní ve vašem životě. Díky ní jste 
rádi za osoby, které ve svém životě máte, ať už to jsou příbuzní nebo 
cizí člověk, který na vás byl nějakým způsobem milý. 

Vděčnost mění špatné věci na dobré. Máte problémy v práci? Buďte 
vděční za  to, že práci máte. Buďte vděční za  výzvy a  za  to, že ži-
vot není nudný. Buďte vděční za to, že se z těchto výzev můžete učit. 
Buďte vděční, že z vás dělají silnějšího člověka. 

Vděčnost vám připomene, co je důležité. Je těžké si stěžovat na malé 
věci, když jste vděční za to, že máte živé a zdravé děti. Je těžké se stre-
sovat placením účtů, když jste vděční za to, že máte střechu nad hlavou.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Jak:

1. Zavažte se, že každé ráno (nebo těsně před tím, než půjdete 
spát) budete věnovat 2 minuty rituálu vděčnosti

2. Jednoduše si sedněte na místo bez věcí, které vás rozptýlí, za-
vřete si oči a přemýšlejte nad tím, za co a za koho jste vděční. 
Poté se usmějte.

3. Také věnujte chvilku tomu, že budete vděční i za negativa. Jsou 
dva způsoby, jak se na věc dívat. Často přemýšlíme o věcech 
negativně – je to stresující, škodlivé, smutné, neblahé, těžké. Ale 
na tuto stejnou věc můžete pohlížet i pozitivněji. Poděkováním 
za tyto věci si připomenete, že téměř ve všem je něco dobrého. 
Na problémy se můžete dívat jako na příležitosti jak růst, jak 
být kreativní. 

4. Děkujte – když pro vás někdo udělá něco milého, jakkoliv malého, 
zkuste si vzpomenout na poděkování. A opravdu to tak myslete. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 18:  
Ukliďte linku nebo pult

Změna: Ukliďte odkládací plochy doma a naučte se je mít prázdné. 

Proč: Už jsme začali odklízet poličky a jiné plochy a nalezli jsme ten 
příjemný pocit, který uklizený prostor přináší. Budeme v tom pokra-
čovat uklizením odkládacích ploch. 

Odkládací plochy jsou velkou součástí našich kuchyní a jiných míst-
ností – to, že jsou prázdné, je skvělý způsob, jak dosáhnout pocitu 
čisté a pohodové domácnosti.

I když jste nějaký pult či dva vyklidili v minulém vyklízecím týdnu 
(Změna 7: Vykliďte poličku), teď už může být zase zaplněný. To ne-
vadí. Jen se musíme naučit pár návyků, které je ode dneška zanechají 
čistými a krásnými. 

Jak:

1. Začněte stejným způsobem jako v  týdnu „Vykliďte poličku“ – 
vyberte si jednu plochu, kterou začnete. Vše z ní sundejte a dej-
te na zem na jednu velkou hromadu a nachystejte si dvě krabici 
na třízení. 

2. Probírejte hromadu věcí jednu po druhé. Pravidlo je, že nesmíte 
žádnou věc přeskočit ani ji vrátit. U každé věci udělejte rychlé 
rozhodnutí – máte tři možnosti a musíte rozdělit věci na  tři 
skupiny – 1) Věci, které si necháte – nechte si věci, které máte 
rádi nebo používáte často, 2) věci na darování (nebo odpadkový 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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pytel) – tyto věci vyhoďte co nejdříve a 3) krabici „možná,“ kde 
budou věci se kterými se neumíte rozloučit, ale nepotřebujete 
a nepoužíváte je.  Pokuste se krabici „možná“ nepoužívat, po-
kud opravdu nejste na něčem zaseknutí. 

3. Dejte věci, které si necháte, zpátky na  plochu nebo na  jiné, 
vhodnější, místo. Kam je dáte je důležité – je to nový domov 
dané věci a vždy byste je po použití měli vrátit na místo.

4. Teď přichází na řadu dlouhodobý návyk: během nadcházejícího 
týdne se soustřeďte na to, abyste věci vždy vraceli jen do jejich 
domovů. Místo toho, abyste věc na tuto plochu odhodili, najdě-
te jí místo – měla by mít domov a pokud ho nemá, vytvořte ho. 

Když se dostanete do návyku vracení věcí na své místo, místo toho 
abyste je odložili kamkoliv, budete mít plochu vždy čistou. Dva malé 
návyky, které si můžete vytvořit, jsou: nalezení domova pro každou 
věc a vrácení věci domů po každém použití. 

Pokud máte čas, vyzkoušejte další plochu a  pokračujte tak dlouho, 
dokud nemáte všechny plochy uklizené!

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 19: Zpomalte

Změna: Každý den si vymezte chvilku na to, že budete trénovat po-
malý pohyb. 

Proč: Naše životy jsou o hodně rychlejší a hektičtější, než kdy dřív. 
Život ubíhá tak rychle, že nám často uteče dřív, než si ho stačíme užít. 

Ale nemusí to tak být. Buďme rebely proti hektickému životnímu sty-
lu a zpomalme, abychom si užili života. 

Pomalejší život znamená udělat si čas, abychom si užili ráno místo 
úprku do práce. Znamená to vymezení času na  to, co děláte, ať už 
děláte cokoliv, abyste si užili venkovního světa, soustředili se na toho, 
s kým zrovna mluvíte nebo trávíte čas – místo toho, abyste byli ne-
ustále připojeni na  iPhone nebo počítač a  neustále přemýšleli nad 
pracovními úkoly a e-maily. Znamená to soustředění se na jeden úkol 
místo neustálého těkání mezi mnoha úkoly a  nesoustředění se ani 
na jeden z nich. 

Zpomalení je vědomé rozhodnutí a není vždy jednoduché. Vede ale 
k většímu ocenění života a většímu štěstí. 

Jak: 

1. Každý den si vymezte čas, kdy toho budete dělat méně. První 
den či dva jen 10 minut, ale zkuste to prodloužit na 20 a poté 
30 minut, pokud můžete. 

2. Odpojte se. Nebuďte vždy připojení. Zavřete internet a/nebo 
vypněte počítač. Pokud s sebou nosíte iPhone nebo jiné přenos-

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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né zařízení, vypněte jej. Nebo ještě lépe, naučte se ho nechávat 
doma, pokud můžete. To, že jsme neustále připojeni, znamená, 
že jsme náchylní k vyrušení, neustále se stresujeme příchozími 
informacemi a  jsme vydáni na pospas ostatním. Je těžké zpo-
malit, když pořád kontrolujete nové přicházející zprávy. 

3. Dělejte méně věcí. Je těžké zpomalit, když se snažíte dělat mi-
lion věcí. Místo toho, udělejte vědomé rozhodnutí, že toho 
uděláte méně. Soustřeďte se na opravdu důležité věci a zbytek 
nechte plavat. Mezi úkoly a schůzky si dávejte větší časové in-
tervaly, abyste se dnem mohli pohybovat pomaleji. Čtěte víc. 
Zkuste chvilku nedělat nic. 

4. Buďte v okamžiku. Nestačí zpomalit – musíte myslet na to, co 
v daný moment děláte. To znamená, že když se nachytáte, že 
přemýšlíte nad tím, co musíte udělat nebo nad něčím, co se stalo, 
nebo co se může stát, opatrně se vraťte do momentu. Soustřeďte 
se na to, co se právě děje. Na své jednání, na své okolí, na osoby 
kolem sebe. Toto je potřeba trénovat, ale je to nezbytné. 

5. Dýchejte. Pokud se přistihnete, že zrychlujete a  stresujete se, 
zastavte se a  nadechněte se. Nadechněte se ještě několikrát. 
Opravdu se soustřeďte na  to, jak vám vzduch vchází do  těla 
a  jak ho stres opouští. Tím, že se budete soustředit na každý 
dech, se vrátíte do současnosti a zpomalíte se. Je také příjem-
né se jednou či dvakrát zhluboka nadechnout – udělejte to teď 
a zjistíte, co tím myslím. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 20: Hrajte si

Změna: Do denního režimu si přidejte hravost. 

Proč: Když ke všemu přistupujeme jako ke hře, vše co děláme, může 
být zábavné. Nic není nudné, dřina ani zdlouhavé. 

Je to jen o tom si vzpomenout, jaké to bylo být dítětem. Příkladem 
je má šestiletá dcera Noelle. Vše, co dělá, se stane hrou, možností 
k podivení se a průzkumu, nebo aspoň možností zazpívat si písničku. 
Nikdy se nenudí. Proč tomu tak je? Protože nic nevnímá jako nudné. 
Vše je nové a vždy existuje hra, kterou si můžete zahrát. 

My to můžeme dělat také. Každý úkol můžeme změnit v hru. Každá 
cesta do obchodu může být doplněna  myslí začátečníka, takže vní-
máme naše okolí jako nové, vhodné k prozkoumání. Každý nudný 
úkol v práci se může změnit ve výzvu, hru. 

Můj osmiletý syn Seth všude běhá a skáče. Jdeme po ulici a je z něj 
vlkodlak, čaroděj, superhrdina. Obývák se stává místem, kde postavit 
pevnost, z polystyrénu se stává hračka a pokud není s čím si hrát, cho-
dí po místnosti a vymýšlí si příběhy. Jak se s tímto přístupem můžete 
v životě nudit? 
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Jak: 

1. Každý pracovní den si v diáři vymezte 10 minut pro hru. Po-
pravdě, jakákoli činnost může být hrou, ale často nás právě pra-
covní činnosti nudí, takže zapojme hru do práce. 

2. V těchto deseti minutách, zkuste, co můžete udělat, abyste za-
pojili hru do momentálního pracovního úkolu. Existuje spousta 
možností – zpívejte si u  toho, zadejte si výzvu, dejte si body 
za  různé úkoly, představte si, že jste ve  filmu, když vcházíte 
na poradu, tancujte, změřte si, jak rychle vám některé úkoly tr-
vají, představujte si, že jste čaroděj, představujte si, že všichni 
okolo jsou upíři, oslovujte kolegy „Jeeves“, promlouvejte ke své-
mu počítači a pojmenujte ho, zatancujte si, když něco dokončíte, 
představujte si, že jste noví a danou činnost jste nikdy nedělali. 

Nemůžu dostatečně zdůraznit, jak je důležité si v práci hrát. Proměni-
lo to můj život v něco zábavného, dovolilo mi to vytvořit a dosáhnout 
více věcí, než kdy dřív, a miluji každou minutu. Nepřeji vám nic jiného, 
než prosté štěstí.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 21: Ponořte se

Změna: Vytvořte si zónu pro nejdůležitější práci každý den. 

Proč: Ponoření se je stav, kdy se ztratíte v úkolu, zapomínáte na svět 
kolem vás, protože jste natolik soustředění na to, co děláte. Nalezení 
soustředění a dostání se do stavu ponoření je způsob, jak předejdete 
tomu, že se stanete obětí internetové pasti – úžasného silného ná-
stroje, který může zaplnit váš den věcmi, které odvádí vaši pozornost, 
miliony „produktivních“ úkolů, které nejsou důležité a neustálým ru-
šením ve formě zpráv a statusů. 

Kdo se nestává jeho obětí? 

Takto drolíme naše životy. 

Jak: 

1. Každý den si nastavte „zónu soustředění“. Pokud stále pracu-
jete na neprokrastinačním návyku, můžete ho použít jako svou 
zónu soustředění, ale prodlužte ho třeba o 10 minut. 

2. V tuto dobu, vypněte internet, zavřete prohlížeč, e-mailový pro-
gram a cokoliv jiného, co běžně používáte ke komunikaci nebo 
čtení. Vypněte upomínky a  telefon/mobilní zařízení. Mějte při-
chystaný těžký, ale zábavný úkol, na kterém budete pracovat – já 
se rád soustředím na psaní, ale jiné kreativní úkoly jsou také skvělé. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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3. Naučte se, jak se ponořit práce. To znamená ztratit se v úkolu 
a nechat svět kolem vás aby se rozplynul. Je to způsob medi-
tace a  potřebuje trénink. Často míváme poruchy krátkodobé 
koncentrace a chceme přepnout z jednoho úkolu na druhý, ale 
během „zóny soustředění“ se naučíte zůstat u  jednoho úkolu 
a opravdu se do něj ponořit. 

Ze začátku toto musíte dělat jen 10 minut – nebo jen 5, pokud je 10 
příliš těžké. Pomalu rozšiřujte zónu soustředění o  5 minut jednou 
za několik dní, než se dostanete někam mezi 30 a 60 minut v kuse 
s malými přestávkami mezi nimi (není dobré sedět 4 hodiny v kuse, 
protože se potřebujete hýbat, dýchat a brát si mentální pauzy). Klidně 
u tohoto návyku zůstaňte a vytvořte si 2 – 4 zóny soustředění za den. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 22:  
Opusťte jeden hlas

Změna: Opusťte na  týden jeden zlozvyk, jako je kouření, alkohol, 
smažené jídlo, limonády, nakupování, porno apod.

Proč: Víme, že tyto zlozvyky pro nás nejsou dobré – ale těžko se 
ovládají a, popravdě, často s nimi ani nechceme přestat. Až moc si je 
užíváme!

Tyto zlozvyky naplňují opravdovou potřebu – jsou to způsoby, jak se 
zbavit stresu nebo jak si dopřát něco příjemného, odměnu, pohodlí, 
lásku. Všichni jsme to dělali, takže za to nikoho neodsuzuji, ale tyto 
věci vidím jako negativní způsob, jak zvládat situace. 

Jak jsem řekl, mnoho z těchto zlozvyků jsem také měl, takže vím, že 
při nich můžete mít pocit, že se opravdu zbavujete stresu, ale poprav-
dě mohou vést k ještě většímu stresu. Jídlo, kouření a pití, pokud jsou 
přehnané, jsou nezdravé… a když děláte něco nezdravého, je to pro 
vaše tělo stresující. Nakupování je špatné pro vaše finance (znovu, jen 
pokud to přeháníte a to vede k finančnímu stresu). Zatímco vám tyto 
zlozvyky mohou krátkodobě ulevit, dlouhodobě dobré nejsou. 

Jakmile si uvědomíte, jak moc si škodíte, budou pro vás zlozvyky čím 
dál méně atraktivní. Ale zbavit se jich není jednoduché, protože vět-
šina návyků není čistě špatná. Jít si popít do baru uspokojuje potřebu 
socializace a rozruchu. Tyto potřeby samotné nejsou špatné, ale po-
třebujeme lepší způsob, jak je naplnit.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Jak: 

1. Plně se zavažte na  pouhý týden. V  dobách, kdy jsem se neú-
spěšně pokoušel přestat kouřit, jsem se snažil jen napůl. Sice 
jsem si řekl, že přestanu, ale vždy jsem tušil, že se to nepovede. 
Nic jsem si nepsal, nikomu jsem to neříkal. Když jsem se plně 
zavázal, vydržel jsem. Takže si vymezte jeden týden na to, abys-
te se zbavili zlozvyku – teď už jste dobří v dělání změn, takže 
zvládnete i toto. Řekněte o svém záměru lidem a slibte, že ho 
budete dodržovat celý týden. 

2. Poznejte svou motivaci. Když přijde chuť, budete racionali-
zovat. „Co se může stát?“ A zapomenete na to, proč to děláte. 
Svou motivaci byste měli znát ještě PŘEDTÍM, než dostanete 
na zlozvyk chuť. Je to pro vaše děti? Pro vaši manželku? Kvů-
li vašemu zdraví? Abyste mohli běhat? Protože dívka, která se 
vám líbí, nemá ráda kuřáky? Mějte dobrý důvod či důvody, proč 
chcete přestat. Sepište je. Vytiskněte. Pověste je na zeď. A každý 
den, kdykoliv dostanete chuť, si na tyto důvody vzpomeňte.

3. Znejte své potřeby. Jaké potřeby vám tento zlozvyk uspokoju-
je? Úleva od  stresu, pohodlí, odměna, sociální lubrikant, dob-
rý pocit, láska, pocit důležitosti, pocit toho, že jste cool? Není 
okamžitě nutné vědět jistě, jakou potřebu uspokojujete. Pokud 
si nejste jistí, zkuste si tipnout a  vyzkoušejte následující kro-
ky. Dávejte pozor na to, jaké máte pocity, když se dostaví chuť 
na starý zlozvyk a časem zjistíte opravdovou potřebu. 

4. Mějte alternativní způsob uspokojení potřeby. Pokud potřebu-
jete ulevit od stresu, pohodlí, odměnu… jakou pozitivní činnost 
můžete provést? Já jsem dělával kliky nebo chodil na procházky 
nebo si zaběhat, abych si ulevil od stresu. Teplá koupel, masáž, 
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čaj, nebo pokec s kamarádem jsou dobrými způsoby, jak uspo-
kojit potřebu pohodlí nebo odměny. 

5. Ani jedna výjimka. Mysl je lstivá věc. Řekne vám, že jednou ci-
garetou přece nic nezkazíte. Je těžké popírat tuto logiku, zvlášť 
pokud máte zrovna chuť. A chutě se přebíjí těžko. Nevzdávejte 
se. Před tím, než přijde chuť, si řekněte, že si ani jednou ne-
zakouříte, už nikdy. Protože, popravdě, jedno zakouření vám 
uškodí. Vede k druhému a třetímu a brzo už nepřestáváte kouřit, 
ale kouříte. 

6. Mějte podporu u lidí. Přidejte se k diskusnímu fóru. Požádejte 
o pomoc na Facebooku. Mějte na přestávání partnera. Kdo vás 
podpoří, až dostanete chuť? 

7. Odkládejte. Pokud dostanete chuť, počkejte. Udělejte následují-
cí věci: desetkrát se hluboce nadechněte. Napijte se vody. Dejte 
si mrkev. Zavolejte svému člověku, který vás podporuje. Napiš-
te online, požádejte o  pomoc. Cvičte. DĚLEJTE, COKOLIV 
MUSÍTE, HLAVNĚ ODKLÁDEJTE, ODKLÁDEJTE, 
ODKLÁDEJTE! Zvládnete to, zbavíte se chutě. Až se to stane, 
oslavte to! Když budete zvládat jednu chuť po druhé, zvládnete to. 

8. Pokud spadnete, zvedněte se. Poučte se ze svých chyb. Ano, 
všichni chybujeme. To neznamená, že jsme zklamali, nebo že 
se nám nikdy nepodaří uspět. Pokud spadnete, není to konec 
světa. Vstaňte, otřepejte se a  zkuste znovu. Já jsem zklamal 
mnohokrát před tím, než jsem uspěl. Ale víte co? Každý neú-
spěch mě něco naučil. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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9. Myslete pozitivně. Toto je nejdůležitější tip ze všech. Zní to 
jako obyčejná fráze, ale pokud máte pozitivní přístup a věříte, 
že to zvládnete, budete úspěšní. Věřte mi. Funguje to. Řekněte 
si, že to zvládnete a zvládnete to. Když si řeknete, že to nepůjde, 
tak to určitě nezvládnete. Když jde do tuhého, myslete pozitiv-
ně! Vy ZVLÁDNETE přemoct vaše chutě. Já to zvládl. Stejně 
jako miliony dalších. Nejsme o nic lepší, než vy.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 23: Nepřejte si,  
aby věci byly jinak

Změna: Zastavte se, když se nachytáte, že si přejete, aby věci byly 
jinak a tuto myšlenku opusťte. Přijměte věci tak, jak jsou. 

Proč: Kolik z vašeho stresu, frustrace, zklamání, zlosti, iritace a našt-
vání pochází z jedné drobnosti? Skoro vše pochází z vašich očekávání, 
a když se věci (samozřejmě) nepovedou přesně podle našich představ, 
přejeme si, aby to bylo jinak. V hlavě si vytváříme očekávání toho, jak 
si myslíme, že se lidé budou chovat, jak by naše životy měly vypadat, 
jak by se měli chovat řidiči... a stejně je to všechno jen fantazie. Není 
to opravdové. 

Zde je jednoduché řešení: Popadněte svá očekávání a zahoďte 
je do oceánu. 

Jak: 

1. Představte si všechna svá očekávání pro sebe, svůj život, svého 
manžela či manželku, svoje děti, spolupracovníky, práci, svět. 
Popadněte je zevnitř a hoďte je do oceánu. Co se s nimi stane? 
Odplují. Pohupují se na vlnách. Proud je odnese ven, odplují 
daleko. Nechte je, aby byly odebrány očisťující vodou a pusťte je. 

2. Začněte se během dne pozorovat. Pokud zjistíte, že jste naštva-
ní, frustrovaní, zklamaní, iritovaní, křičíte na jiné řidiče, chcete 
se vypsat na  internetu... používejte tyto pocity jako spouštěče. 
Jsou indikátorem toho, že si přejete, aby se věci měly jinak. Že 
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máte představy o tom, jak by realita měla vypadat, ale jsou jiné, 
než to, jak se věci skutečně mají. 

3. Když si všimnete očekávání, že by věc měla být jinak... hoďte 
ho do oceánu. 

4. Cvičte se v akceptování reality takové, jaká je, lidí takových jací 
jsou, bez toho aniž byste od nich cokoliv očekávali, aniž byste 
cpali lidi do škatulek, které jste si pro ně připravili a berte věci 
takové, jaké jsou. Je to život, kde nemusíte být zklamaní, fru-
strovaní nebo naštvaní – nebo pokud jste, akceptujte to a nechte 
plavat. Tím neříkám, abyste nikdy nejednali – jednejte tak, aby 
to bylo v souladu s vašimi hodnotami a vlivem ve světě, ale nikdy 
nemějte očekávání toho, jak svět bude na vaše činy reagovat. 

Pokud uděláte něco dobrého, nebudete očekávat pochvalu nebo po-
děkování. Nechte očekávání pochvaly a  poděkování odplout na  vl-
nách. Konejte dobro, protože rádi konáte dobro a nic víc nečekejte. 

Nechme se očistit vodami světa a choďme lehce světem, který je skvě-
lý i bez našich představ.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 24: Vykliďte skříň

Změna: Tento týden vykliďte celou skříň. 

Proč: Už jsme vyklidili poličky, linku a jiné plochy – možná jsme už 
i začali s jednou či dvěmi skříněmi. Ale tento týden budeme odvážní 
a zaútočíme na celou skříň. Budete z toho mít skvělý pocit. 

Skříně jsou království ztracených věcí, schovaných ve tmě se vším co 
chceme schovat z dohledu. Mohou být stresující a vůbec ne uklidňu-
jící...nebo je můžeme změnit na malá místa klidu. 

Jak: 

1. Vyberte si skříň, na kterou se tento týden zaměříte. Můžete za-
čít malou skříní nebo být odvážní a zaútočit na vaši šatní skříň. 
Je to vaše volba!

2. Dejte si několik minut na prohlídku místa. Co ve skříni vidíte? 
Stresuje vás pomyšlení na to, že to všechno budete muset projít? 
Jestli ano, procvičujte si opuštění tohoto stresu. Toto může být 
uklidňující, meditační zkušenost pokud opustíme stres. 

3. Rozdělte skříň na zóny, do kterých se pustíte postupně: napří-
klad dno, věci pověšené na ramínkách nebo různé poličky. První 
den si vyberte jednoduchou zónu.

4. V každé zóně používejte stejný proces jako při vyklízení poliček 
a  ploch v  minulých týdnech: v  dané zóně vše vykliďte, dejte 
na hromadu a rozdělte na: nechat, darovat/recyklovat/vyhodit, 
a  krabici možná (pokud ji potřebujete). Vykliďte zbytek skří-
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ně, než úhledně uložíte věci, které si necháte, do jejich nových 
domovů. Zbavte se hromady na  darování/recyklaci/vyhození 
a krabici „možná“ někam uložte. 

5. Každý den použijte stejný způsob na další zóny, až do doby, kdy 
budete hotoví s celou skříní. Jednoduché!

Pokud vám zbývá čas, nebojte se tento týden vyklidit i druhou nebo 
třetí skříň. Je to zábava.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 25: Vynechte televizi

Změna: Tento týden se nedívejte na televizi (včetně seriálů a filmů 
na internetu, Netflix, Hulu apod.). 

Proč: Většina lidí bere dívání se na televizi (nebo jiné podobné sle-
dování videa jako jsou Netflix, online videa, sledování DVD apod.) 
jako nutnost. Ale proč? Do doby před 70 lety to lidé nedělali. Po vět-
šinu historie lidstva lidé přežívali bez televize. Život byl dobrý. 

Průměrný Američan stráví sledováním televize 5 hodin denně. Hod-
ně lidí ale sleduje více (7–8 hodin). Představte si, že každá volná ho-
dina našich životů je strávena sezením před televizí a nevnímáním, 
neděláním ničeho jiného, než konzumováním. Když odečtete 8 hodin 
spánku, hodinu chystání se/oblékání/česání, hodinu dojíždění, 8 ho-
din práce, dalších pár hodin jídla/vaření, zbudou nám možná 4 hodiny 
volného času (většina lidí sleduje televizi více než 4 hodiny, protože 
to dělají během jídla, oblékání se, práce, nebo méně pracují nebo spí). 
Pokud máme 4 hodiny volného času, můžeme je použít ke sledování 
televize... nebo je můžeme strávit aktivitou venku, čtením, psaním, 
vytvářením něčeho, trávením času s  dětmi nebo jinými lidmi, kte-
ré máme rádi, meditováním, jógou, prací na zahradě, hraním hudby, 
učením se jazyka... chápete. Televize je jedním z nejméně zajímavých 
a zdravých způsobů, jak trávit volný čas. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Jak: 

1. Tento týden, zavažte se k  tomu, že se vůbec nebudete dívat 
na televizi/video. Zamyslete se nad dobou, kdy se normálně dí-
váte na televizi – teď je to volný čas!

2. Na co byste chtěli mít čas, co jste vždy chtěli dělat, ale ještě jste 
se do  toho pořádně nepustili? Využijte k  této činnosti tento 
týden. 

3. Pokud můžete, vytáhněte televizi ze zásuvky, odneste napájecí 
kabel a dejte ho někomu jinému. Pokud se jiní lidí ve vaší do-
mácnosti chtějí dívat na televizi a nechtějí se jí vzdát, najděte si 
místo, kam můžete jít, když se budou dívat – do vašeho pokoje, 
ven, do knihovny atd.

4. Když dojde na čas, během kterého se obvykle díváte na televizi, 
dělejte to, co jste si vybrali. Může být velice prospěšné strávit čas 
čtením, psaním, hraním hudby, vytvářením něčeho... trávením 
času s milovanými osobami... chozením ven a aktivitou... věno-
váním se svojí vášni... vařením zdravého jídla. Užijte si tento čas. 

Doba, kdy se díváte na televizi je velká, velká ztráta času. Nevím, kolik 
času jste strávili sledováním televize, ale je to hodně. Hodiny a dny 
a týdny, které se mi nikdy nevrátí. Koho zajímá, co se stane v reality 
show, když nám realita venku utíká? Čas je něco, co se nám nikdy 
nevrátí – neplýtvejte ho na televizi. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 26: Více spěte

Změna: Tento týden víc spěte. 

Proč: Většina lidí je neustále unavená – většinou proto, že dostateč-
ně neodpočíváme. Ano, vím: no jasně, Leo. Ale pokud je to tak jasné, 
proč to ignorujeme? Protože spánku nepřikládáme stejnou váhu jako 
jiným věcem: vstávání brzo, dokončování věcí, chození na tisíce schů-
zek, zatažení do světa online komunikace, a té hrozné televizi.

Takže zkracujeme spánek, abychom měli čas na  ostatní věci, které 
jsou mnohem důležitější, a pak se divíme, proč máme málo energie. 
Nedostatek energie může mít rozsáhlé následky: naše práce trpí, jsme 
mrzutí, takže naše vztahy trpí, a  když jsme unavení, nemáme vůli 
na to, abychom cvičili, jedli zdravě a dělali další věci, které jsou důle-
žité, ale nikdy nám na ně nezbyde dost energie.

Spánek všechno může změnit. Když jsme dostatečně odpočinutí, 
jsme šťastnější, jsme lepší přátelé a partneři, a máme víc disciplíny 
a motivace, abychom se zaměřili na zdraví a vášeň. 

Jak: 

1. Zhodnoťte, kolik spánku se vám dostává. Pokud spíte méně, než 
7 hodin denně, popřemýšlejte nad tím, že budete spát déle. Po-
kud jste během dne unavení, popřemýšlejte nad tím, že budete 
přes noc spát víc nebo že si během odpoledne zdřímnete. 

2. Mé první doporučení je, abyste si odpoledne zdřímli. Pokud 
jste příliš unavení na další kroky, zdřímnout si je jednoduché. 
I  dvacetiminutové zdřímnutí může znamenat velký rozdíl. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Když si nemůžete zdřímnout, alespoň se odpojte od digitálních 
zařízení. Počítače a chytré telefony jsou mocné věci, ale když je 
používáme, unavují nás.  

3. Odpojte se, běžte ven, projděte se. Pokud můžete, zrušte schůz-
ku nebo dvě. Protáhněte se. Namasírujte si ramena. Zavřete si 
na pár minut oči. Dýchejte. 

4. Cvičte. Těžké cvičení nebo běh, jízda na kole nebo plavání vás 
krásně unaví. Dobré procvičení jógou je skvělým způsobem, jak 
si zároveň cvičit uvědomění. I když cvičím ze začátku dne, často 
jdu do postele s unaveným tělem a těším se na odpočinek. Ale 
necvičte těsně před spaním. 

5. Vstávejte brzo. Můžete přesvědčit tělo, aby se přepnulo na jiný 
spací režim tím, že postupně začnete vstávat dřív. Týden vstá-
vejte o 15 minut dřív než obvykle, pak přidejte dalších 15 minut. 
Pokud vstanete dřív, budete během dne unavenější, ale když 
přijde čas na spánek, užijete si odpočinek. 

6. Běžte spát dřív – Internet bez vás přežije. Já si rád před spaním 
čtu (knihu, ne webové stránky), jako rituál, který mi pomáhá 
usnout. Chvíli trvá, než se spací návyky změní. 

7. Založte si spací rituál. Chvíli trvá, než zklidníte tělo i  mysl. 
Alespoň hodinu před tím, než jdete spát, začněte zpomalovat. 
Vypněte počítač. Vyčistěte si zuby, i nití. Ukliďte věci, které jste 
používali během večera. Lehněte si a čtěte knihu (ne na počí-
tači).  Takovýto rituál pomáhá připravit mysl na to, že je čas jít 
spát a tělo to vezme jako signál a začne se chystat.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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8. Soustřeďte svou pozornost. Jakmile jste prošli svým večerním 
rituálem a  zpomalili, a  vaše tělo je krásně unavené, musíte 
uklidnit mysl. Můj trik je: zavřete oči a představte si, co byla 
první věc, kterou jste ráno udělali. To může být otevření očí 
a vstaní z postele. Pak si představte druhou věc, kterou jste udě-
lali – řekněme, že jste šli na záchod a umyli si obličej, nebo si 
dali sklenici vody. Pak jste dali vařit kafe, ale nejdřív jste namleli 
zrna. Všechny tyto kroky si představte do detailu. Já vždy usnu 
dřív, než se dostanu přes první hodinu. 

Spánek je požehnání, které přeji všem svým přátelům, včetně vás. Je 
to velmi potřebný odpočinek, který nám dovolí být opravdu vzhůru, 
až přijde nový krásný den.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 27: Važte si více času, 
než peněz

Změna: Přehodnoťte, jak trávíte čas a co to vypovídá o tom, čeho si 
vážíte nejvíc. 

Proč: Přestože že většina z vás už toto ovládá, je dobré se nad tím 
znovu zamyslet. Je to o srovnání našich životů s našimi hodnotami – 
a naučení se, že peníze mají malou skutečnou hodnotu, pokud nemá-
me čas na to, co je opravdu důležité. 

Představte si, že trávíte svůj život děláním toho, co je pro vás důležité, 
s lidmi, se kterými chcete být, soustředěním se na práci, kterou máte 
rádi, hraním si, radostí a vášní a zdravím a láskou. 

Čas je našim nejcennějším zdrojem, protože je tak limitovaný. Mů-
žeme ním plýtvat díváním se na televizi, trávením času na špatným 
webovkách a sociálních médiích, nebo s ním můžeme dělat něco, co 
je důležité, co nám přináší radost, co pomáhá ostatním. 

Můžeme ztrácet čas pokusy o  vydělávání peněz, splácením úroků 
na dluhy, které jsou vytvořené utrácením nad naše možnosti a pak 
vyděláváním peněz, abychom byli schopni ty dluhy splatit... nebo se 
můžeme rozhodnout, co je pro nás důležité a trávit čas podle toho. 

Když je pro nás čas důležitější, než peníze, změní se nám priority. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Jak: 

1. Zhodnoťte, jak trávíte svůj čas. Jak s vaším časem nakládáte nej-
víc? Je vydělávání peněz a jejich utrácení velkou součástí toho, jak 
trávíte svůj čas? Jestli ano, co to vypovídá o vašich hodnotách? 

2. Zeptejte se sami sebe, jestli byste měli věci přehodnotit. Udě-
lejte si čas na to, co pravdu chcete dělat – buďte s milovanými 
osobami, pište, tvořte, čtěte si, vykoupejte se. Nikdy nebudete 
mít dost času na to, abyste stihli všechno, ale můžete si udělat 
čas na to, co je opravdu důležité. 

3. Popřemýšlejte nad tím, kam směřuje vaše kariéra. Protože tráví-
te většinu svého dne prací, měli byste dělat něco, co máte rádi. Je 
toto opravdu to, co chcete dělat? Dovede vás tato konkrétní prá-
ce tam, kde chcete být? Nezasekněte se v místě, které neuspo-
kojuje vaše ambice. Rozhodněte se, že si vezmete svou kariéru 
do vlastních rukou, nehledě na to, jak hrozivé to může vypadat.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 28: Vyměňte názory 
za zvědavost

Změna: Tento týden vyměňte názory, které máte, za zvědavost.

Proč: Když máme názor, uzavřeme se před jakýmkoliv dalším uče-
ním a porozuměním. Myslíme si, že víme, jak se věci mají nebo jaké 
by měly být, takže brzdíme jakoukoliv další zvědavost. Toto vede 
k  velmi limitovanému porozumění a  brání nám v  kompletním po-
rozumění něčeho. Jsme lepší, než toto. Můžeme se změnit. Můžeme 
opustit naše předsudky, naše zažité názory a otevřít se opravdovému 
učení a opravdovému porozumění. 

Jak: 

1. Tento týden opravdu dávejte pozor na okamžiky, kdy odsuzu-
jete ostatní, kdy máte názor na to, jaké by věci měly být. Toto 
se stane většinou několikrát (nebo mnohokrát) za den, takže 
musíte být pozorní. 

2. Když si všimnete odsuzování ostatních, nebo názorů, podívejte 
se, jestli se místo toho můžete otevřít zvědavosti. Pokud něko-
ho odsoudíte jako hloupého, arogantního nebo ignoranta, ze-
ptejte se, „Je to pravda?“ Jak to můžete zjistit? Můžete si s ním 
promluvit, dát mu možnost vám to vysvětlit, pokusit se zjistit 
víc? Když si všimnete názoru, můžete si nějak ověřit, jestli máte 
pravdu? Jak to můžete zjistit? Zkoumejte!

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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3. Snažte se porozumět. Zkuste opravdu porozumět člověku. 
Ujděte míli v  jeho botách. Zkuste si představit jeho minulost. 
Pokud je to možné, zjistěte si jeho minulost. Každý nějakou má. 
Pokud ne, zkuste si představit, jaké zážitky vedly k tomu, aby se 
stal člověkem, který před vámi stojí. 

4. Láska. Jakmile jste akceptovali někoho takovým, kým je, zkus-
te jej mít rádi. I když ho neznáte. I když jste ho v minulosti 
nenáviděli. Milujte ho jako bratra nebo ji jako sestru, ať je to 
kdokoliv, starý nebo mladý, se světlou nebo tmavou pletí, žena 
nebo muž, bohatý nebo chudý.

Proč je dobré mít někoho rád? Vaše láska bude pravděpodobně jen 
omezená. Ale bude mít vliv na dva lidi: na vás a možná i na člověka, 
kterého jste začali mít rádi. Láska k ostatním vás udělá šťastnějším. 
V tomto mi věřte. A láska k ostatním může změnit životy jiných, po-
kud se rozhodnete tuto lásku projevit a chovat se podle ní. Nemůžu 
vám zaručit, co se stane, ale může vám to změnit život.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 29: Čtěte

Změna: Každý den věnujte chvilku svého času na čtení dobré knihy. 

Proč: Čtení dobré knihy je jednou z mých nejoblíbenějších činností 
na světě. Kniha je strojem času, portálem do jiných dimenzí, speciál-
ním kouzlem, které vás dostane do myslí a těl fascinujících lidí, trans-
portérem, který vám umožní procestovat svět, je dechberoucím pro-
zkoumáním lásky a smrti a sexu a podivných kriminálních podsvětí 
a pohádkových světů, vytváří nové nejlepší kamarády. Vše v jednom. 

Čtu, protože miluji tu zkušenost, protože čtení je mocným učitelem 
života, protože mne přeměňuje. Nejsem největším čtenářem na světě, 
ale čtu denně a s vášní. Spousta lidí tvrdí, že chce číst více, ale neví, 
kde začít. 

Jak: 

1. Udělejte si čas. Už nemáme tolik času na čtení – většinou proto, 
že stále  pracujeme, plánujeme si toho do našeho kalendáře až 
příliš, jsme neustále na  internetu (kde se sice nachází spous-
ta dobrého čtení, ale také může ujídat náš čas donekonečna) 
a moc se díváme na televizi. Vyberte si čas, a udělejte si z něj čas 
na čtení. Začněte jen deseti minutami, pokud nemůžete najít 
čas – i 10 minut je příjemných. Později v  týdnu to prodlužte 
na 20 nebo 30 minut, pokud se vám podaří vynechat několik 
věcí z diáře.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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2. Nečtěte proto, že musíte – čtěte pro radost. Najděte knihy se 
zajímavými příběhy, o lidech, kteří vás fascinují, o nových svě-
tech, které chcete navštívit. Zapomeňte na klasiky, pokud vás 
opravdu nelákají. 

3. Nedělejte nic jiného, jen čtěte. Odkliďte vše, co vás ruší. Najděte 
si tiché a klidné místo. Jen vy a vaše kniha. Všimněte si nutkání 
dělat něco jiného, ale nechovejte se podle nich. Pokud opravdu 
musíte udělat něco jiného, dejte si čaj. 

4. Milujte čtení. Neděláte to proto, abyste se rozvíjeli. Děláte to pro 
radost. Čtení je magické a magie promění vše ostatní ve vašem 
životě. Milujte tu zkušenost a budete se na ni každý den těšit. 

5. Objevte skvělé knihy. Povídám si s ostatními lidmi, kteří milují 
knihy, čtu recenze nebo jen procházím klasická knihkupectví. 
Podporování místních knihkupectví je skvělá věc a je neskuteč-
ně zábavná. Knihovny jsou také skvělá místa, která jsou málo 
používaná – zajistěte si členství hned dnes. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 30:  
Vynechte nakupování

Změna: Pokud je nakupování (online, v  nákupních centrech atd.) 
součástí vašeho týdenního programu, na týden ho vynechte.

Proč: Hodně z nás používá nakupování jako formu terapie – je po-
hodlné, příjemné, je to odměna, socializace, láska. Online nakupuje-
me impulzivně, kdykoliv slyšíme nebo čteme o něčem, co je skvělé. 
Myslíme si, že nakoupením věcí si magicky zlepšíme život... ale ne-
zlepšíme. Naše životy jsou stejné, ale s více věcmi, které nám zaberou 
větší prostor a většími dluhy (nebo menšími úsporami/investicemi). 

Impulsivní nákupy jsou velkou zátěží pro naše finance, a pro většinu 
největším zabijákem rozpočtu a jistým způsobem, jak být v nepřízni-
vé finanční situaci. Je to také špatný způsob, jak trávit náš čas – místo 
toho tento čas využijte pro spojení s ostatními, tvořením a naplňová-
ním vášně, čtením, cvičením, vařením zdravého jídla a učením se.

Jak:

1. Tento týden nenakupujte. Nechoďte do  obchodních center 
nebo jiných nákupních středisek nebo obchodních domů, jen 
abyste se podívali a nakupovali. Do obchodu jděte, když víte, co 
potřebujete (jídlo a další nezbytnosti) a hned odejděte. Často 
lidé chodí nakupovat jen s matnou představou o tom, co chtějí 
a nakonec toho nakoupí mnohem víc. Nebo jdou jen pro radost. 
Je to forma zábavy, která ale nakonec vyjde draho. Opravdu se 
to může nasčítat. Místo toho se držte dál od obchodů a najděte 
si jiné způsoby zábavy.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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2. Pokud se nachytáte v  online obchodě, jako je Amazon nebo 
v jiném oblíbeném místě pro nákupy, zastavte se. Nechoďte tam. 
Vytvořte si seznam přání a počkejte týden (či tři), než si koupíte 
něco, co momentálně absolutně nepotřebujete.

3. Když si všimnete nutkání si koupit něco, co není opravdu ne-
zbytné, zastavte se. Je v pořádku mít nutkání, ale je důležité 
se ho naučit ovládnout, aby vás nekontrolovalo. Místo toho se 
zhluboka nadechněte, podívejte se na  věc, která vás přitaho-
vala a  řekněte si, nahlas a s přesvědčením „já to nepotřebuji“. 
A odejděte.

Popřemýšlejte nad prodloužením tohoto návyku na  několik týdnů, 
pokud je pro vás dobrý. Použijte čas, který byste jinak trávili nakupo-
váním na lepší aktivity a uspořte nebo investujte peníze, které byste 
jinak utratili.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 31: Naučte se,  
že jste dost dobří

Změna: Všimněte si chvílí, kdy o sobě pochybujete a uvědomte si, že 
jste dost dobří. 

Proč: Spousta lidí za mnou chodí s tím, že na sobě chtějí něco vy-
lepšit. Nejsou spokojeni se svými životy, nesou spokojeni se svými těly, 
chtějí být lepšími lidmi. Znám to, protože jsem byl jedním z nich. 

Touha změnit sebe a svůj život byla jednou z věcí, která vedla k Zen 
Návykům. Byl jsem tam a můžu říct, že to vede k velkému úsilí, velké 
nespokojenosti s tím, kdo jste a jaký je váš život. Velké zjištění, které 
mi pomohlo je jednoduše toto: už jste dost dobří, už máte víc, než 
dost a už jste perfektní. 

Jestliže už jste perfektní, znamená to, že nemusíte dělat změny, jako 
jsou změny v této knize? Tyto změny ale nemusíte dělat – součástí 
dokonalosti je ale snaha dělat nové věci, zkoušet nové věci – ne proto, 
že jste spokojeni s tím, kým jste, ale proto, že toužíte se učit o světě 
a o sobě samém. A i když jste spokojeni s tím, kým jste, můžete pro 
sebe dělat věci z důvodu vnímání sebe. 

Trvalo mi příliš dlouho, než jsem pochopil jednu starou pravdu. Není 
to nic nového, ale zjistil jsem, že když jste spokojeni s tím, kdo jste 
a kde v životě se nacházíte, všechno se změní: 

 � Už nebudete nespokojeni se sebou a svým životem.

 � Už nebude plýtvat časem a energií na přání a snahu se změnit.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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 � Už se nebudete porovnávat s ostatními a přát si, abyste byli lepší.

 � Můžete být neustále spokojeni, nehledě na to, co se děje ve svě-
tě kolem vás.

 � Místo toho, abyste se snažili se zlepšovat, můžete trávit čas po-
mocí jiným.

 � Přestanete utrácet tolik peněz za věci, které vám mají zlepšit život. 

Jak:

1. Tento týden se sledujte a všimněte si, kdy o sobě pochybujete. 
Všimněte si, kdy se bojíte něco udělat – jen proto, že si myslíte, 
že nejste dost dobří. Všimněte si, kdy se cítíte nesví, protože 
máte s někým komunikovat – jen proto, že se bojíte, co si o vás 
budou myslet a že si budou myslet, že nejste dost dobří. 

2. Řekněte si: „Jsem nejen dost dobrý, ale jsem dokonalý takový, 
jaký jsem.“ Zkuste to, i když to zní trapně, jestli to zní pravdivě. 
Rezonuje to s něčím, čemu už věříte, nebo z toho nemáte dobrý 
pocit? Máte pocit, že ještě existují věci, které musíte vylepšit? 

3. Spočítejte svá požehnání. Lepší je se soustředit na to, co máte, 
čím už jste obdarováni. Spočítejte to, co máte, ne to, co vám 
chybí. Zamyslete se nad tím, jaké máte štěstí, že máte, co máte, 
že ve svém životě máte lidi, kterým na vás záleží a že jste vů-
bec naživu.

4. Soustřeďte se na své silné stránky. Místo toho, abyste zkoumali 
své nedostatky, zeptejte se, jaké máte silné stránky. Oslavte je! 
Nevytahujte se, ale mějte z nich dobrý pocit a používejte je, jak 
nejlépe umíte. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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5. Spokojte se s  nedostatky. Nikdo není perfektní – intelektuál-
ně to všichni víme, ale emocionálně máme špatný pocit, když 
nedosáhneme na úroveň dokonalosti. Nejste perfektní a nikdy 
nebudete. Já rozhodně nejsem a naučil jsem se s tím být srovna-
ný. Určitě se snažte zlepšovat, ale nemyslete si, že někdy budete 

„perfektním člověkem“. Pokud se na to podíváte z jiného úhlu, 
nedokonalost je to, co vás dělá, kým jste. Už jste perfektní – jste 
přesně tím, kým máte být. 

6. Uvědomte si, že právě teď a tady máte vše, co potřebujete, abyste 
byli šťastní. Máte oči, které vidí? Máte schopnost ocenit krásu 
oblohy, zeleně, lidských tváří, vody. Máte uši, které slyší? Máte 
schopnost ocenit hudbu, zvuk deště, smích přátel. Máte schop-
nost cítit drsnost džínoviny, chladný vánek, trávu na  bosých 
nohách… cítit čerstvě posekanou trávu, květiny, kávu… chut-
nat švestku, chilli papričku, čokoládu. Toto je zázrak a my to 
bereme jako samozřejmost. Místo toho, chceme víc, i když už 
máme vše. Chceme lepší oblečení, lepší elektroniku, větší svaly, 
větší prsa, plošší břicha, větší domy, auta s koženými sedačkami, 
které na nás mluví a masírují nám zadek. Tak trochu jsme se 
v tomto zbláznili. 

Jakmile akceptujete, že jste dost dobří, osvobodí vás to. Jste nyní svo-
bodní, abyste dělali věci, protože je máte rádi, ne proto, že vás vylepší. 
Protože pro ně máte zapálení a  dělají vám radost. Je zázrak, že je 
vůbec můžete dělat. 

Už jste perfektní. Být se sebou spokojen znamená uvědomit si, že 
usilování o dokonalost je založeno na představě někoho jiného o tom, 
co to vlastně „dokonalost“ je… a to jsou všechno kecy. Dokonalost je 
to, kdo jste, ne, co někdo tvrdí, že byste měli být.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 32: Tvořte 

Změna: Místo pouhého užívání věcí a pouhého existování, staňte se 
tvořitelem – soustřeďte se na tvoření. 

Proč: Je úžasné, kolik lidí, se kterými mluvím, mi říkají, že by chtěli 
vytvořit nový blog, napsat knihu, začít podnikat, změnit kariéru, vy-
tvořit něco nového. Ale neustále to odkládají. 

Zní to povědomě? Už dlouho chcete udělat něco nového, ale právě 
teď nemáte čas (ani energii)? Máte milion věcí na seznamu, co musíte 
udělat, plný diář a neustále další schůzky. Časem se dostanete k vaší 
Velké Věci, ale později. Máme všechen čas na světě, abychom to stihli 
později, že? 

Ten čas ale nikdy nepřijde. Ne pokud si ten čas sami neuděláte. Po-
padněte býka za rohy, pevně se chytněte a nikdy se nepusťte. Čas má 
zvyk nás převálcovat, tak jemně, že si toho ani nevšimneme, ale tak 
silně, že nás během týdnů a roků rozdrtí. 

Jak: 

1. Udělejte si čas. Čas vám jen tak nespadne do klína. Hodný starý 
pán vám ho nepředá. Musíte si ho udělat, vzít světu základní 
materiály, které potřebujete a přetvořit si je holýma mozolovi-
týma rukama, dejte neformné hromadě hlíny tvar. 

2. Všemu ostatnímu řekněte ne. Vše, co počká, prozatím odložte. 
A udělejte si čas na to, co je potřeba. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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3. Vytvořte něco. Přiveďte na  svět nový kreativní život, změňte 
život ostatním a  tím změňte svůj vlastní život. Lidé v našem 
novém světě jsou podporování v tom, aby se kreativně vyjádřili, 
aby tvořili, aby se stali součástí globální konverzace a transfor-
mace, způsobem, který nikdy před tím neexistoval. Co s  tím 
uděláte? Jaké bude vaše místo v tomto novém, zajímavém světě? 
Budete mít hlas? Budete tvořit nebo jen konzumovat?  

4. Napište knihu. Nebo e-knihu. Piště básně a zveřejněte je na in-
ternetu. Vytvořte zajímavá, milá nebo vtipná videa a  dejte je 
na YouTube. Buďte vášniví. Napište webovou aplikaci, která vy-
řeší lidem problém. Staňte se zpravodajem a zaberte místo sko-
mírajícím novinám. Prozkoumejte svět a blogujte o tom. Zkuste 
něco, co jste vždy chtěli vyzkoušet a natočte o tom video. Buďte 
sami sebou, nahlas. Založte novou společnost věnující se jedné 
činnosti, ale dělejte ji velmi dobře. Založte firmu, která nabízí 
službu, kterou jste vždy chtěli, nebo která vás frustruje u ostat-
ních firem, protože jejich servis je nemožný. Vložte do něčeho 
své srdce. Řekněte něco, co se ostatní neodváží vyslovit. Udělej-
te něco, čeho se ostatní bojí. Pomozte někomu, na kom ostat-
ním nezáleží. Zlepšete život ostatním. Tvořte hudbu, která do-
vede ostatní k slzám, úsměvu, tvoření. Inspirujte ostatní tím, že 
jste inspirativní. Učte mladé lidi, jak dělat skvělé věci. Napište 
divadelní hru, přesvědčte ostatní, aby v ní účinkovali, natočte 
ji. Doveďte ostatní k tomu, že udělají něco, co nikdy před tím 
nedokázali. Čtěte, čtěte a potom pište. Milujte a milujte a poté 
pomozte ostatním, aby milovali. Udělejte dobrý skutek a pře-
svědčte ostatní, aby ho předali dál. Jděte do hloubky. Najděte, 
na co se soustředit ve světě bez soustředění. Staňte se minima-
listou ve velmi komplikovaném světě. Podejte ruku těm, kteří 
jsou frustrovaní, v depresi, naštvaní, zmatení, smutní, zranění. 
Buďte hlasem pro ty, kteří ho nemají. Učte se, dělejte, poté učte. 
Poznejte nové lidi, rychle se staňte přáteli. Mějte odvahu nemít 
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pravdu. Foťte mraky a  mraky fotek. Zkoumejte nové kultury. 
Buďte jiní. Namalujte obrovskou nástěnnou malbu. Vytvořte 
online komiks. Buďte jiný, ale udělejte to odvážně. Dělejte s lid-
mi rozhovory. Pozorujte lidi. Vytvářejte nové oblečení. Vezměte 
staré věci a vytvořte z nich nové. Čtěte divné věci. Studujte velké 
osobnosti a napodobujte je. Zajímejte se o ostatní. Překvapujte 
lidi. Začněte blog, pište alespoň jednou denně. Vařte skvělé jíd-
lo a dělte se o něj. Mějte otevřenou mysl. Pomozte někomu ji-
nému založit malou firmu. Soustřeďte se na méně, ale dělejte to 
lépe.  Pomozte ostatním dosáhnout svých snů. Přimějte někoho 
se usmát, každý den. Začněte  open-source projekt. Vytvořte 
podcast. Začněte hnutí. Buďte stateční. Buďte upřímní. Buďte 
vtipní. Buďte v něčem hodně, hodně, hodně dobří. Hodně tré-
nujte. Hodně. Začněte hned. Zkuste to. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 33:  
Jezte opravdové jídlo

Změna: Vyměňte zpracované potraviny a polotovary za nezpracova-
né, opravdové jídlo. 

Proč: V dnešní době jíme tolik polotovarů a nekvalitních potravin: 
brambůrky a sušenky a sýr na nachos a mraženou pizzu a limonádu 
a sportovní nápoje a  instantní polévky a konzervované maso a pár-
ky a balené dobroty a mražené dezerty a jídlo do mikrovlnky a jídlo 
z fast-foodů. Je plné tuků a cukrů a prázdných sacharidů a soli, a to se 
ani nezmiňuji o chemikáliích. 

Konzumace opravdového jídla – co nejblíže přirozenému stavu, jak je 
to jen možné – je odpovědí na problémy s váhou a se zdravím. Čer-
stvé ovoce a zelenina, fazole, ořechy, semínka, celá zrna, která nebyla 
zpracována. Odstraněním všech věcí s přidanými cukry a solí a tuky, 
okamžitě změníte svůj jídelníček. 

Já nejím maso nebo mléčné výrobky z etických důvodů, ale pokud jíte 
maso, měli byste omezit svůj příjem červeného masa (spousta studií 
prokázala zdravotní rizika spojená s červeným masem).

Jak:

1. Udělejte analýzu zpracovaného jídla, které jíte. Podívejte se 
do lednice a skříněk – jaké polotovary máte? Co z polotovarů 
normálně jíte? Jíte často ve fast foodech nebo restauračních ře-
tězcích? Skoro všechno v těchto restauracích je předpřipravené. 
Pokud je to balené s více než dvěma či třemi přísadami (napří-
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klad jen buráky v burákovém másle), je to zpracované. Pokud 
je to připravené s bílou moukou (na rozdíl od celozrnné, jako 
bezmoučné celozrnné chleby), je to zpracované. 

2. Dejte všechny balené věci ve  skříňkách do  krabice, zalepte ji 
a dejte ji do skříně nebo na jiné místo. Dostaňte co nejvíc zpra-
covaných jídel z domu. Tento týden nechoďte do fast foodových 
restaurací nebo řetězců. 

3. Najděte 3–4 jednoduché recepty, které budete tento týden va-
řit a  jíst, které jsou založené na ovoci, zelenině, celých zrnech, 
oříšcích, fazolích a podobných věcech. Použijte přísady, které 
poznáte, ne věci plné chemikálií. 

4. Pijte vodu a čaj, ne limonády a jiné sladké nápoje (včetně slad-
kých a tučných kávových nápojů, jako ve Starbucks).

5. Svačte ovoce, mrkev, syrovou zeleninu a humus, čerstvé ořechy. 

Pokud zvládnete tento týden jíst pouze opravdové jídlo, uvidíte, že 
dostanete veškerou výživu, kterou vaše tělo potřebuje, víc vlákniny 
a vitaminů a minerálů, méně chemikálií a špatných tuků a soli a cukru, 
budete moci jíst víc, aniž byste se cítili těžce a budete mít energii a vý-
živu, kterou potřebujete, abyste mohli ve svém životě dělat skvělé věci.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 34: Prozkoumejte 
práci, kterou máte rádi 

Změna: Začněte zkoušet práci, kterou milujete (nebo pokud už dělá-
te, co milujete, pomozte s tím někomu jinému). 

Proč: Jedním z klíčů ke štěstí – stejně jako k produktivitě a efektivitě 
v práci - je nalezení zaměstnání, které milujete, která je pro vás váš-
ní. Práce, kterou chcete dělat, ne jen musíte dělat. Pokud to opravdu 
chcete dělat, téměř vám to jako práce nepřijde. 

Já jsem tu práci konečně našel v blogování tady u Zen Habits a v psa-
ní obecně. A jsem pouze jeden z mnoha, kteří to zvládli – po celém 
světě jsou lidé, kteří si jdou za  svými sny, pracují s  vášní, ztrácí se 
ve své práci. Jste jedním z nich? Chcete být? 

Pro mnohé je nejsložitější zjištění, o jakou práci se vlastně jedná. Po-
kud nevíte, kde začít, může vám to připadat beznadějné. Není. Může-
te tu práci najít, ale budete muset hledat. 

Jak: 

1. Věřte si. Většinou lidé nedělají to, co milují a  ani to nehledají 
proto, že si nemyslí, že jsou dost dobří. To je hloupost. Byli jsme 
přemluveni a přesvědčeni o tom, že nejsme dobří, že zklamání 
je děsivé, i když ani jedno není pravda. Jste nejen dost dobří, jste 
perfektní. Zklamání je způsob, jak se zlepšit. Je to krok k úspěchu. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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2. Nebojte se zeptat. Pokud ještě nevíte, co milujete, začněte psát 
seznam. Máte koníčky, pro které máte vášeň? O čem rádi čtete? 
O čem mluvíte s ostatními? Je něco, co jste vždy chtěli dělat, ale 
zapomněli jste na to, nebo jste se báli tomu věnovat? Je něco, 
čeho jste v životě vždy chtěli dosáhnout? Skoro každý má ně-
kdy během svého života takovýto sen, ale často si nemyslí, že je 
reálný. Teď nad tím přemýšlejte víc. V čem jste dobří? Jaké jsou 
vaše silné stránky? Máte na něco talent? Je něco, v čem jste vždy 
byli výjimeční? Vše sepište. Pokud máte problémy s vymýšle-
ním nápadů, poproste o pomoc přátele, rodinu nebo kariérního 
poradce. Sami můžete být příliš blízko problému, abyste viděli 
odpovědi, které jsou přímo před vámi. 

3. Začněte jednat. Pokud opravdu něco neuděláte, nikdy to nena-
jdete. Začněte si vyhledávat informace, telefonovat, sjednávat 
schůzky, pište kariérní testy. Začněte jednat teď. 

4. Objevujte nové věci. Zkuste nové koníčky, které zní zajímavě. 
Čtěte o nových věcech. Nacházejte nové způsoby průzkumu – 
změňte své návyky. 

5. Jakmile najdete něco zajímavého, věnujte se tomu. Čtěte o tom. 
Učte se, zkuste to, dělejte to a zlepšujte se v  tom. Nebojte se 
toho – je to strach, co většině lidí brání ve štěstí. 

6. Udělejte si malý, jednoduchý test. Myslíte si, že nezvládnete za-
ložit blog? Vytvořte si účet zdarma na  WordPress.com nebo 
Blogger.com a  napište krátký příspěvek. Nikomu o  tom neří-
kejte. Jen napište příspěvek. Nic vás to nestojí, nic neriskujete, 
skoro žádný čas vám to nezabere. Ale zjistíte, že tuto jednu ma-
lou věc zvládnete. A pokud zvládnete tento test, zjistíte, že vaše 
přesvědčení, že to není možné, je nepravdivé. A mimochodem, 
můžete to udělat s jakoukoliv dovedností, nejen s blogem. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 35:  
Pomáhejte ostatním

Změna: Každý den věnujte trochu času pomoci lidem. 

Proč: Až příliš často se v naší společnosti objevuje trend držet se 
dál od druhých, být odstřiženi od velké masy zbytku světa, a tím se 
s každým krokem odlidšťujeme. 

Musíme se mít na pozoru před touto tendencí individuality, abychom 
se nesoustředili tolik sami na  sebe a  nevyloučili tak zbytek lidstva. 
Tendencí k  sobectví místo k  dávání, k  pomáhání sami sobě, místo 
pomáhání našim bratrům a sestrám v lidstvu. 

Takže bojujte proti sobectví a chamtivosti našeho moderního světa 
a pomozte jinému člověku už dnes. Pomoc člověku, byť nepohodlná, 
má několik skromných výhod: 

 � Budete ze sebe mít lepší pocit.

 � Spojí vás to s  jiným člověkem, alespoň na  moment, když ne 
na celý život.

 � Aspoň trochu zlepší život někoho jiného.

 � Ze světa to udělá lepší místo, krůček po krůčku.

 � A pokud je tato milá věc předaná dál, může se násobit a násobit. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Jak: 

1. Začněte jen pár minutami každý den tento týden a  udělej-
te něco malého pro jiného člověka. Může to být něco malého, 
nebo začátek něčeho většího. Požádejte je, aby to předali dál. 
Vykouzlete někomu úsměv na tváři.

2. Nevíte, kde začít? Tady je částečný seznam, jen abyste nad tím 
začali přemýšlet: usmějte se a buďte přátelští, buďte dobrovolní-
kem, věnujte finance, dejte dar, zastavte se a pomozte někomu, 
kdo to potřebuje, naučte někoho dovednost, kterou máte, buď-
te mentorem, utěšte někoho, naslouchejte, pomozte někomu se 
rozjet, kupte jídlo pro bezdomovce, půjčte své auto, pomozte ně-
komu v nouzi, pomozte někomu stát se aktivním a fit, splňte po-
vinnost, dejte masáž, pošlete milý e-mail, ukažte někomu svou 
vděčnost veřejně či soukromě, darujte jídlo, jen tam pro někoho 
buďte, buďte trpělivý, doučujte dítě, vytvořte balíček pochutin, 
dejte svůj hlas bezmocným, nabídněte hlídání dětí, milujte.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 36: Dýchejte

Změna: Aspoň jednou denně je soustřeďte na svůj dech. 

Proč: Dýchání vám může změnit život. Pokud jste ve stresu a pře-
tížení, může vás uklidnit a uvolnit. Pokud se bojíte, že něco vznikne 
nebo už jste zamotaní v něčem, co se už stalo, dýchání vás může vrátit 
do přítomnosti. Pokud jste ztraceni a ztratili jste svůj životní cíl, může 
vám připomenout, jak cenný je život a že každý dech je dar, kterého 
si musíte vážit. 

Pokud máte příliš mnoho úkolů nebo jste během dne rozrušení, po-
může vás znovu se soustředit. Pokud trávíte čas s někým, koho máte 
rádi, může vám pomoci, abyste byli přítomni místo toho, abyste mys-
leli na práci nebo jiné věci, které musíte udělat. Pokud cvičíte, pomůže 
vám užít si cvičení a tím pádem vydržet déle. Pokud se pohybujete 
příliš rychle, připomene vám, abyste zpomalili a více si užívali života. 

Takže dýchejte. A užívejte si každý okamžik tohoto života. Jsou příliš 
prchlavé a je jich málo na to, abychom nimi mrhali. 

Jak:

1. Dejte slovo „Dýchej“ jako spořič obrazovky nebo obrázek 
na plochu, jako domovskou stránku v prohlížeči nebo si ho na-
lepte na zeď nebo lednici nebo psací stůl. Pak to udělejte poka-
ždé, když to slovo uvidíte. 

2. Když se rozhodnete soustředit se na  dýchání, vymezte si 12 
sekund na experiment: trénujte soustředění na relaxující dech… 
2 vteřiny nádech, 4 výdech, opakujte třikrát. To je vše. I takto 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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krátký čas stačí vašemu tělu a mysli na relaxaci. Dovolte, aby se 
vám zpomalil tep. Nechte stres odplout. 

3. Teď, jak si můžete dát dar relaxujícího dechu i během těch nej-
náročnějších dnů? Jedna odpověď je, abyste spojili relaxující dý-
chání s jinou aktivitou, kterou průběžně děláte celý den. Napří-
klad, pokud jste sekretářka, nadechněte se, než zvednete telefon 
pokaždé, když zazvoní. 

Jestli to zní podezřele jako meditace, tak tato podezření vykliďte 
z mysli. Nejsme tady, abychom byli podezíraví – neděláme nic. Mů-
žete dýchat, a opustit všechen ten stres a strach a buďte vděční za mo-
ment, který vám byl dán a dech, který máte. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 37: Užijte si návyk

Změna: Vyberte si návyk, na kterém jste pracovali (z minulých týd-
nů) a zaměřte se na užívání si tohoto návyku. 

Proč: Budete se divit, kolik lidí se snaží přinutit, aby dělali věci, kte-
ré si neužívají. Snaží se nastolit „disciplínu,“ protože si myslí, že to 
z nich udělá lepší lidi nebo jim zaručí lepší život, ale co je to za život, 
pokud se neustále nutíte do věcí, které nesnášíte? 

Pokud se pokusíte vytvořit návyk z něčeho, co děláte neradi, skoro 
jistě zklamete. Vím, protože jsem to mnohokrát zkusil. Vím, že když 
si říkám „Nenávidím to, ale zvládnu to!“ tak je to těžká bitva, kterou 
většinou prohraji. Protože po týdnu nebo dvou ztratíte nadšení. Do-
jde vám ono velké množství energie, které je potřeba k vytvoření no-
vého návyku. Potom jeden den návyk vynecháte, pak další den, a brzy 
je konec. 

Ale když se věnujete něčemu, co milujete, jak těžké je se motivovat, 
abyste v tom pokračovali? Těšíte se na to. Jste nadšeni. Když děláte 
návyk, jste šťastní a vaše celková zkušenost je pozitivní. Je to návyk, 
který daleko pravděpodobněji dodržíte. 

Když si člověk neužívá nový návyk, neujme se, ale když si ho užívá, 
je velká míra úspěchu. Jsou i jiné faktory, ale zdaleka nejdůležitějším 
faktorem, je láska k návyku. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Jak:

1. Soustřeďte se na  návyk, který jste se snažili vytvořit – raději 
jeden, který vás nějakým způsobem baví. Může to být změna 
z předchozích týdnů, kterou se snažíte pokračovat nebo obnovit. 

2. Soustřeďte se na  jeho zábavné aspekty. Pokud už tento návyk 
nemilujete, naučte se ho milovat. Ne naprogramováním mozku, 
aby měl rád něco, co nenávidíte, ale nalezením věcí, které si 
na návyku užíváte. Například, když jsem začal běhat, bylo to 
těžké. Nedávno před tím jsem byl ještě kuřák, takže mé plíce 
byly k  ničemu, moje nohy byly slabé a  rychle jsem se unavil. 
Ale byly také věci, které jsem si užíval – pobyt venku, čerstvý 
vzduch, pohyb a pocit mého bijícího srdce, krásu přírody, dobrý 
pocit, když jsem byl hotový. Takže jsem se soustředil na  tyto 
věci a fungovalo to. A pak se postupně běhání stalo jednoduš-
ším a zamiloval jsem si každou jeho část. Takováto věc se dá 
udělat s čímkoliv – hledejte ty dobré aspekty, věci, které vás baví. 
Pokud nemůžete nic najít, vybrali jste si špatný návyk. 

Milujte návyk a on zůstane déle. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 38: Buďte o samotě

Změna: Najděte si místo, kde budete samotní každý den tento týden. 

Proč: Nalezení času na samotu je velmi důležité a stále je to něco, 
na co se často zapomíná. Nemyslím čas osamotě, když se díváte na te-
levizi nebo surfujete na internetu nebo čtete nebo se díváte na zprávy. 
Tyto aktivity nejsou dobré pro přemýšlení, pro sebe poznání, pro re-
flexi toho, čím procházíte, pro zamyšlení se nad svými sny. 

Nejlepší umění je vytvořené osamotě z dobrého důvodu: jedině, když 
jsme sami, se můžeme podívat do sebe a najít pravdu, krásu, duši. Ně-
kteří z  nejznámějších filozofů se denně procházeli a  bylo to právě 
na těchto procházkách, kdy nalezli své nejhlubší myšlenky. 

Zde je pár výhod, které jsem nalezl v samotě: 

 � Čas na přemýšlení

 � Když jsme sami, poznáme sami sebe

 � Poznáme vlastní démony a vypořádáme se s nimi

 � Prostor na tvoření 

 � Prostor na odpočinek a nalezení míru

 � Čas na přemýšlení o tom, co jsme udělali a poučit se z toho

 � Izolace od vlivů ostatních nám pomůže nalézt vlastní hlas

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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 � Ticho nám pomáhá vážit si těch menších věcí, které se často 
ztrácí v ruchu

Existuje spousta dalších výhod, ale opravdové výhody samoty nelze 
popsat slovy, musíte je nalézt vnímáním. 

Jak:

1. Najděte 20–30 minut denně pro samotu. Dejte si to do kalen-
dáře a udělejte z toho nejdůležitější schůzku toho dne. Pokud 
ve svém životě teď nemáte moc samoty, je nejlepší začít malými 
20–30 minutovými dávkami. 

2. Pokud je pro vás těžké, abyste si ve svém zaplněném diáři našli 
půl hodiny pro samotu, zde je pár nápadů, jak ušetříte čas z ji-
ných aktivit – pokud chcete, můžete to dělat jen tento týden: 
zkraťte dobu dívání se na televizi a na Internetu, vstávejte dřív, 
dejte si e-mailovou dietu, nechoďte na nákupy, pokud můžete, 
odejděte z práce dřív, nebo běžte do práce později, dejte si del-
ší oběd, přestaňte si číst nebo se dívat na zprávy, nedělejte nic 
po práci (zrušte další závazky), přeskočte schůzky nebo občan-
ské povinnosti, minimalizujte odpočinkové aktivity, jako je pití, 
party, chození ven, hraní video her apod. 

3. Během svého času samoty se odpojte. Nechte veškerou elektro-
niku, včetně iPodu, mobilního telefonu, televize apod. někde 
jinde. Naučte se bojovat s pocitem, že si musíte zapnout televizi 
nebo počítač nebo kontrolovat telefon nebo poslouchat hudbu 
nebo číst. Je to těžké, ale stojí to za to.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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4. Zalezte si. Toto můžete udělat zavřením dveří v kanceláři nebo 
nasazením sluchátek a posloucháním uklidňující hudby. Pokud 
je to možné, dejte spolupracovníkům vědět, že vás v  určitou 
dobu vašeho dne nemohou rušit. Nebo to můžete pomocí stej-
ných metod udělat doma.  Klíčové je, abyste našli způsob, jak 
se zavřít před okolním světem, včetně spolupracovníků a lidí, se 
kterými bydlíte. 

5. Nebo utečte. Toto je popravdě můj nejoblíbenější způsob, jak 
nalézt samotu. Vyjďete se ze dveří a užijte si venkovní svět. Pro-
jděte se, najděte park nebo pláž nebo horu, najděte si klidnou 
kavárnu nebo místo na odpočinek ve stínu. Sledujte lidi nebo 
přírodu. 

6. Soustřeďte se na tvoření, nebo si dejte čas na relaxaci, přemýš-
lejte, projděte se, osprchujte se, užijte si přírodu, dejte si čaj. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 39: Vykliďte místnost

Změna: Tento týden si vezměte na mušku nepořádek v celé místnosti. 

Proč: Teď už se stáváte dobří v úklidu – už jste zvládli poličky, linku 
a skříně. Už znáte metodu. Jste připraveni na větší místo. 

Celá místnost může být pro začátečníky děsivá, ale vy už jste v úklidu 
pokročilejší. Bude to výzva, kterou si užijete a nakonec, budete milo-
vat čisté místo, které jste si vytvořili. 

Jak:

1. Vyberte si místnost, na kterou se tento týden budete soustředit. 
Můžete si vybrat místnost, ve které rádi trávíte čas, například 
obývák nebo ložnici. Uklizením této místnosti dosáhnete toho, 
že v ní budete ještě raději. 

2. Každý den si pro tuto činnost vymezte dostatečné množství 
času – možná více času první den než v ty ostatní. Kolik času 
budete potřebovat, záleží na tom, jaký tam máte nepořádek, ale 
hodina či dvě je dostatečně dlouho. Pokud tolik času nemáte, 
nebojte – udělejte, co zvládnete, ať už to je 10 nebo 30 minut. 

3. Odkliďte si pracovní plochu, pravděpodobně uprostřed míst-
nosti. Bude to místo, kam si dáte hromadu věcí z ostatních míst, 
abyste je mohli protřídit. V ložnici by měla stačit postel. 

4. Začněte jednou stranou pokoje a  pokračujte směrem k  druhé. 
Pracujte na jednom šuplíku či poličce či místě na zemi po druhém. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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5. Vytáhněte všechno ze šuplíku nebo poličky (nebo části podlahy 
nebo co si vyberete), a nakupte to na pracovní plochu. Vykliďte 
šuplík či poličku či zem.

6. Sbírejte věci z hromady, jednu po druhé a rozhodujte se rychle. 
Už to znáte-jsou tři možnosti: 1) mám to rád a používám to, 
takže hromada nechat, 2) odpadky/darovat/recyklovat a 3) kra-
bice možná, ale jen pokud je potřeba. 

7. Jakmile projdete hromadu, úhledně vraťte věci, které máte rádi 
a používáte. Zaznamenejte si jejich nový domov. Dejte druhou 
hromadu do krabice na darování nebo recyklování nebo darování 
přátelům a rodině. A třetí hromadu někam uložte, jako obvykle. 

8. Přejděte na  další šuplík či poličku či část podlahy. Opakuj-
te tento proces, dokud nebudete mít hotovou celou místnost. 
Udělejte to samé se skříněmi – jednu část po druhé. 

Pokud takto budete pracovat, zvládnete jednu místnost za pár hodin. 
Pokud v ní máte opravdu hodně věcí, může trvat 3–5 hodin. A až to do-
končíte, budete se cítit skvěle. Teď si sedněte a užívejte si jednoduchost. 

Pokud máte čas nebo energii navíc, vyberte si jinou místnost! Nebo ji 
udělejte v budoucích týdnech. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 40: Upravte návyk

Změna: Vyberte si změnu, kterou se vám dřív nepodařilo dodržet 
a vyzkoušejte ji znovu ale s jednou nebo více úpravami.

Proč: Když se snažíme vytvořit si návyk, používáme (ať už schválně 
nebo nahodile) nějakou metodu... a často tato metoda zklame. Mů-
žeme to vnímat a  internalizovat to jako znamení toho, že nemáme 
pro vytvoření návyků disciplínu, že jsme hrozní...  ebo si můžeme 
uvědomit, že metoda byla chybná a musíme ji pozměnit.

Já říkám novému pokusu vytvoření návyků „iterace.“ Je to verze meto-
dy návyku, která může být provedena mnoha způsoby. Pokud zklame-
te, zjistěte proč a udělejte změnu. Zkuste znovu s novou iterací. Nová 
iterace může fungovat, ale pokud zklame, zkuste další. 

Zkoušením a zklamáním se učíme, co na nás funguje a co ne, jak 
přemoci různé překážky, které nám stojí v  cestě. Iterujte, učte se, 
iterujte znovu.

Jak:

1. Vyberte si návyk, který se vám v poslední době nepovedl.

2. Zjistěte, proč jste zklamali. Není to proto, že jste neschopní 
nebo proto, že nemáte disciplínu. Může to být proto, že se vám 
změnil režim, nebo to bylo příliš těžké, nebo jste neměli čas 
nebo jste propadli jiným pokušením nebo se vám do toho při-
motal partner. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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3. Napište si vaši novou metodu pro návyk. Tato metoda by měla 
mít zabudovaný způsob pro překonání té překážky, která vás 
zastavila minule. Jestli to bylo příliš těžké, zjednodušte si to, 
udělejte si to zábavnějším nebo si to zkraťte. Pokud se vám ně-
kdo připletl do cesty, najděte způsob, jak je přesvědčit, aby vás 
podporovali, nebo si najděte jinou podporu. Pokud se vám změ-
nil režim, vymyslete, co uděláte, až se to stane znovu. A tak dále.

4. Zkuste tuto novou metodu tento týden. Dávejte pozor na pře-
kážky, na  řešení překážek z  minulosti, a  jestli změna fungu-
je. Učíte se, co funguje, tak dávejte pozor a pište si poznámky. 
Pokud chcete, aby návyk zůstal, začněte tak jednoduše, abys-
te nemohli zklamat. Později můžete upravit návyk na úroveň, 
na kterém ho opravdu chcete mít. Ale začněte jednoduše.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 41: Méně zbytečné 
práce, více účinku

Změna: Zkraťte čas strávený zbytečnou prací tento týden a soustřeď-
te se na dopad. 

Proč: Často si plníme dny spoustou malých úkolů – odpovídá-
ním na e-maily, staráním se o malé a jednoduché (jednodušší) úkoly 
na počítači, posíláním textových zpráv a chozením na schůzky, a sta-
ráním se o pochůzky a děláním spousty a spousty dalších malých věcí, 
kde máme pocit, že jsme produktivní a máme toho hodně, ale vlastně 
toho ani moc neuděláme. 

Můžeme takto strávit naše životy nebo se můžeme soustředit na to, 
jak mít co největší účinek s časem, který investujeme do práce. 

Jak: 

1. Začněte přemýšlet nad tím, jak můžete mít největší vliv na vaši 
kariéru nebo firmu, na váš život, na ostatní. Například, jaký vliv 
byste měl napsáním e-mailu (což může pomoci jedné osobě) 
oproti psaní příspěvku na blog (který může pomoci více lidem)?

2. Každý den si napište seznam 1–3 věcí, které můžou mít dob-
rý účinek. Co přinese dlouhodobě více práce? Co vás posune 
ve vaší kariéře dál? Co pomůže nejvíce lidem a vykoná největší 
dobro? Pokud neznáte odpovědi na tyto otázky, bylo by nejlepší 
to odhadnout a časem, když budete dávat pozor na účinek, se 
naučíte na tyto otázky odpovídat. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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3. Každý den, dřív než se pustíte do malých úkolů, začněte jedním 
z úkolů s vysokým účinkem.

4. Vymezte si po ránu trochu času (ne první věc) na malé úkoly 
a velký kus času na konci vašeho dne opět na malé úkoly. Ráno 
i po poledni si vymezte čas a práci s vysokým účinkem. Nebo si 
najděte čas, kdy máte nejvíce energie (pro některé lidi, toto není 
ráno), a dělejte práci s vysokým účinkem v  tuto dobu a malé 
úkoly dělejte v době nižší energie. 

5. Zpomalte. Dýchejte. Cvičte soustředěnost. Užívejte si práci 
s vysokým účinkem. Usmějte se a buďte šťastní. 

Pokud budete dělat méně věcí, můžete je dělat v pomalejším tempu, 
místo toho, abyste spěchali, abyste všechno stihli podle daného plá-
nu. Toto pravidlo platí nejen v pracovním životě, ale ve vašem životě 
obecně – choďte na méně pochůzek, domácích prací, občanských po-
vinností apod. abyste dosáhli uvolněnějšího rozvrhu. Zatímco mnozí 
lidé si myslí, že občanské povinnosti jsou činnosti s velkým účinkem 
(a mohou být), je důležité pamatovat na to, že nemůžete zvládnout 
všechno – omezte, co všechno děláte, abyste se mohli soustředit 
na účinek. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 42: Odpojte se

Změna: Odpojte se od počítače/elektronických zařízení v pravidel-
ných intervalech během dne. 

Proč: Toto je podobné jako týden samoty, ale budeme to trénovat 
v malých dávkách během dne. Máme tendenci být napojeni na naše 
přístroje – počítače, mobilní telefony, televize, iPody atd. – skoro neu-
stále. Náš čas daleko od elektroniky se zmenšuje a zmenšuje. 

To, že jsme neustále napojeni, znamená, že nás něco neustále ruší, 
neustále jsme ve stresu z příchozích informací, jsme vydáni na pospas 
požadavkům ostatních. Je těžké zpomalit, když si neustále kontrolu-
jete příchozí zprávy. 

Jak:

1. Nastavte si pravidelný budík každých 30, 40 nebo 50 minut. Já 
používám Mindful Mynah na Macu a slyšel jsem, že Stillness 
Buddy je dobrý pro PC. 

2. Když vám zazvoní budík, dejte si 5–10 minut na odpojení. Ode-
jděte od počítače a všech ostatních zařízení. Projděte se. Pro-
táhněte se. Udělejte několik kliků, dřepů nebo výpadů. Poskočte 
nahoru a dolů. Udělejte několik póz z jógy. Pár minut meditujte. 
Namasírujte si záda. Zavřete si na pár minut oči. Dýchejte. 

3. Zaměřte se na lidi. Vědomě se soustřeďte na odstřižení venkov-
ního světa a buďte přítomni s  člověkem, se kterým jste. Toto 
znamená, že jen malá část času strávená s rodinou a přáteli zna-
mená hodně – jen tak mimochodem, je to daleko efektivnější 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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využití vašeho času. Znamená to, že s lidmi vytváříte vztahy, ne-
jen, že se s nimi pouze scházíte. 

4. Važte si přírody. Vymezte si čas, abyste šli ven a opravdu po-
zorovali přírodu, zhluboka se nadechněte čerstvého vzduchu, 
užijte si klid vody a zeleně. Cvičte venku, pokud můžete, nebo 
si najděte další venkovní aktivity, které vás baví, například pro-
cházky v  přírodě, túry, plavání apod. Užívejte si pocitu vody 
a větru a půdy na vaší kůži. Zkuste to dělat denně – ať už sami 
nebo s milovanými osobami. 

5. Jezte pomaleji. Místo toho, abyste se snažili narvat si jídlo 
do krku co nejrychleji – což vede k přejídání a neužívání si jídla – 
se naučte jíst pomalu. Uvědomujte si každé sousto. Važte si chutí 
a  textur. Pomalé stravování má dvojitou výhodu – jste plnější 
s menším množstvím jídla a zlepšováním chutě jídla. Navrhuji 
se také naučit jíst více opravdového jídla s nějakým dobrých ko-
řením (místo tuku a cukru a smažením pro dosažení chutí).

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/


Opusťte cíl

43

Změna



146

52 kroků ke změně školanávyků.cz

Jak udělat z roku 2015  

nejlepší rok života? Přesný postup zde

Změna 43: Opusťte cíl

Změna: Podívejte se na své cíle a tento týden zkuste jeden opustit.

Proč: Cíle nejsou tak důležité, jak si myslíme. Zkuste tento týden 
pracovat s  jedním, dvěma či více cíli. Nakonec je to tak, že můžete 
dokázat skvělé věci bez cílů. A nemusíte je kontrolovat, takže si ze 
života vystřihnete byrokracii. Bez cílů jste méně ve stresu, jste volnější, 
abyste si vybrali cesty, které byste s cíli nepředpověděli. 

Jak:

1. Udělejte si seznam cílů, na kterých pracujete. Vyberte si jeden 
z nejdůležitějších.

2. Tento týden se zavažte, že tento cíl opustíte. Co to znamená? 
Jen to, že se nebudete fixovat na jeho splnění – ale klidně může-
te dělat věci, které jsou v okruhu tohoto cíle. Například, můžete 
dál psát knihu, ale nemusíte být zaměřeni na  její dokončení 
do určitého data nebo dosáhnutí určitého počtu čtenářů na va-
šem blogu. Klidně si běžte zaběhat, ale nepřemýšlejte nad hub-
nutím nebo uběhnutím určitého počtu mil.

3. Místo toho, abyste se soustředili na cíl, si užívejte onu činnost. 
Těšíte se na aktivitu samotnou, místo na její konec někdy v bu-
doucnosti. Zapněte si „Hey Mama“ od Black Eyed Peas a za-
čněte se hýbat. Kdo s takovouto hudbou potřebuje cíle?

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 44: Berte prohru 
jako příležitost  
něco se naučit

Změna: Redefinujte prohru tak, že pokaždé, když prohrajete, i ma-
lým způsobem, změníte to ze špatné věci na příležitost se něco naučit. 

Proč: Zklamání není konec něčeho – je to jen jeden z počátečních 
kroků. Až příliš často vidíme prohru jako známku toho, že jsme špat-
ní, ale popravdě je to důležitý krok v učebním procesu. 

O tomto jsme už mluvili v iteračním týdnu, ale může to být použito 
na cokoliv. Nedopadl vám dobře minulý projekt? Nedodali jste něco 
včas? Zklamali jste svého partnera? Zklamali ve škole, ve čtení knihy, 
v učení se cizího jazyka? Toto všechno jsou skvělé příležitosti, jak se 
něco naučit. 

Zdokonalte se v prohrávání a budete skvělí v učení se. Budete skvělí 
ve vytváření návyků, v práci, v rodičovství, v životě. 

Jak:

1. Všimněte si, kdykoliv se vám něco nepovede, nehledě na to, jak 
je to malé. Také se zamyslete nad nejnovějšími zklamáními 
z různých osobních aktivit. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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2. Všimněte si, jestli si tato zklamání berete jako známku oho, že 
nejste dost dobří. Pokud ano, odmítněte tuto myšlenku. Co 
způsobilo toto zklamání? Co můžete změnit? Pište si poznám-
ky – je to velmi hodnotná informace. 

Vřele doporučuji, abyste na toto mysleli i po skončení tohoto týdne – 
je to důležitý posun v myšlení.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 45:  
Snižte počet závazků

Změna: Tento týden vymažte z diáře jeden nebo více pravidelných 
závazků. 

Proč: Jedním z nejlepších způsobů, jak si zjednodušit život, je sní-
žení počtu závazků, které máte. Závazky jsou pravidelné, pokračující 
nároky na váš čas a máme tendenci k nim přidávat a zaplňovat náš 
dostupný čas. 

Problém spočívá v  tom, že je daleko jednodušší říci „ano“ než „ne.“ 
A tak si postupně nastřádáme spoustu závazků, od pravidelných schů-
zek po učení po trénování po práci na komisích a radách po čtenářský 
kroužek po cvičení s lidmi po chození na kurzy nebo do týmu nebo 
kluby a mnohé další. 

Pokud zjednodušíme naše závazky, zjednodušíme si život. Začněme 
s tím tento týden. 

Jak:

1. Udělejte si seznam svých závazků – pracovních, osobních, ob-
čanských, apod. Nemusí být kompletní. 

2. Je závazek, který vás nebaví plnit? Zdá se důležitým, ale není 
z věcí na seznamu toho, co je pro vás nejdůležitější? Začněte 
těmito typy závazků. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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3. Zavolejte nebo napište e-mail, abyste informovali ty, kteří to 
musí vědět, že tento závazek nebudete moci dodržet. Jen řek-
něte, že toho máte moc, ale nemějte pocit, že to musíte vysvět-
lovat nebo se omlouvat. Váš čas je důležitý a vy máte právo se 
rozhodnout, jak ho využijete, aniž byste se cítili špatně. A věřte: 
přežijí i bez vás. Jejich životy půjdou dál. 

Je to tak jednoduché. Pokud chcete, osvoboďte se o víc než o  jeden 
závazek tento týden, ale klidně udělejte jen jeden. Zvažte odstranění 
dalších závazků v nadcházejících týdnech. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 46: Měňte problémy 
v příležitosti

Změna: Kdykoliv narazíte na problém, změňte své myšlení, dokud 
neuvidíte příležitost. 

Proč: Každý den jsme vystaveni problémům a to, jak se k nim po-
stavíme, má vliv na naše štěstí. Můžeme skřípat zuby nad tím, jaké se 
nám dějí hrozné věci, nebo můžeme najít lepší způsob, jak se s pro-
blémem vypořádat. 

Jedním z nejlepších způsobů, které jsem se naučil, je najít v každém 
problému příležitost. Problém je pouze problémem, pokud o něm tak 
smýšlíme. Pokud o něm místo toho přemýšlíme, jako o něčem dobrém, 
pak nebude působit frustraci, zlost, iritaci, smutek. Nějaké příklady: 

 � Někdo zásadně oponuje vaší změně být zdravějším, nebo být ve-
gan, nebo rodič, který učí děti doma atd. Tato příležitost je mo-
ment, kdy můžete učit – využijte tuto příležitost, abyste sdělili, 
proč děláte to, co děláte, proč je to důležité a tím učíte ostatní. 

 � Váš partner se s vámi rozvedl – to je příležitost, jak se naučit 
přestat přemýšlet nad tím, jak si přejete, aby věci byly. Místo 
toho znovu naleznete sami sebe a vyzkoušíte nové věci. 

 � Ztratíte kufry a pasy v cizině. Je to příležitost ke komunikaci 
s místními lidmi, naučit se jejich jazyk, poddat se myšlence říci 
si o pomoc, a najít si cestu ve složité situaci. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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 � Máte problémy v práci – což je příležitost, jak být vděční za to, 
co máte, včetně toho, že vůbec máte práci. 

Jak:

1. Věnujte pozornost momentům, kdy máte problémy. Co vás fru-
struje? Tento problém je příležitost. 

2. Když si všimnete problému, hledejte příležitost. Pokud se podí-
váte pozorně, bude tam. 

3. Nějaké tipy na  příležitosti: příležitost cvičit trpělivost, pama-
tovat si být vděčný, poznat někoho nového, poznat nové místo, 
něco se naučit, zlepšit se v něčem, pracovat na vztahu, vylepšit 
si příležitosti k povýšení, naučit se být vášnivým, naučit někoho 
něco, nechat něco být, být přítomný, dýchat. 

4. Napište si příležitost, aby vám to opravdu došlo.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 47: Vychutnávejte si

Změna: Vychutnávejte si malé věci během dne, od čaje/kávy až po ak-
tivitu, po krásné chvilky. 

Proč: V  dnešní době máme přebytek luxusu, ale přebytek vlastně 
snižuje užívání si života. Pravda, dostaneme velké množství jídla bo-
hatého na chutě a můžeme jíst, co hrdlo ráčí, cpát se …ale pokud je 
to často, opravdu si to užíváte? 

Místo toho se můžeme naučit vychutnávat si malá množství věcí a tak 
si zjednodušíme život, zatímco si budeme zvyšovat potěšení toho-
to jednoduchého života. Vychutnávání si začíná v hlavě. Je to názor, 
který věří, že velké množství, spěch, neustálá práce, roztržitost, není 
ideální. Jsou to myšlenky, které se místo toho snaží:

 � Zjednodušovat

 � Dělat a konzumovat méně

 � Zpomalit

 � Být uvědomělý a přítomný

 � Vychutnávat si věci naplno

Jsou to ty malé věci, které dělají život příjemným: procházka s milova-
nou osobou, skvělá kniha, vychlazená švestka, čerstvě kvetoucí strom. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Jak:

1. V prvích třech dnech začněte jídlem. Když sednete k jídlu, od-
pojte se od digitálních zařízení a soustřeďte se jen na jídlo. Vy-
chutnávejte si, jak jídlo vypadá a voní. Dejte si sousto a oprav-
du si ho vychutnejte. Pokousejte ho, užívejte si jeho strukturu 
a  chutě. Opravdu se snažte chutnat různé tóny v  jídle. Mezi 
sousty se zastavte. Místo rychlého spořádání jídla si ho pomalu 
vychutnejte. 

2. Čtvrtý a  pátý den si všimněte malých příjemných momentů 
během dne. Může to být horká sprcha nebo koupel, procház-
ka venku, pohled na oceán nebo západ slunce, hřejivé slunce 
na tváři nebo tráva mezi prsty na nohou. Když si všimnete těch-
to momentů, zastavte se a opravdu si je užijte místo toho, abyste 
spěchali k dalšímu momentu. 

3. Šestý a  sedmý den se soustřeďte na  čas strávený s  milovaný-
mi osobami. Když jste s nimi, odpojte se od všeho ostatního, 
abyste se mohli věnovat jim. Opravdu si tyto momenty užívejte, 
opravdu poslouchejte, buďte přítomní, usmívejte se, milujte. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 48:  
Pročistěte svůj inbox

Změna: Promažte si svoji e-mailovou schránku. 

Proč:  Krása prázdné schránky je něco neskutečného. Je to uklidňu-
jící, pokojné, úžasné. Schránka, která přetéká úkoly, urgentními žá-
dostmi o odpověď, věcmi na čtení, je chaotická, stresující a zmáhající. 

Pokud máte schránku, které je přeplněná zprávami, musíte si dát pro-
stor k nadechnutí. Přeplněná schránka je unavující a vy nevíte, kde 
začít. Najdeme způsob, jak budete moci začít, aniž byste se cítili za-
hlceni. 

Jak: 

1. Vytvořte si v e-mailu složku „akce“. Sem budete dávat e-maily, kte-
ré vás vybízí k nějaké akci (kromě odepsání nebo archivace apod.).

2. Vyberte si to nejdůležitější. Projděte si inbox a  zaškrtněte si 
10–15 zpráv, které jsou nejdůležitější e-maily k akci a dejte je 
do  této složky. Pokud se hned nedostanete k  dalším sekcím, 
nevadí, aspoň teď můžete pracovat s touto složkou. 

3. Prozatímně archivujte. Teď vytvořte „prozatimní“ složku. Sem 
dejte vše, co ještě máte v  inboxu. Vše. Teď se tím nezabývejte, 
ale časem je všechny vyřídíte. K nim se dostaneme, ale aspoň 
máte prostor k nadechnutí. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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4. Už nedovolte, aby se vám věci nahromadily v  inboxu. Založ-
te nové pravidlo. Každý příchozí e-mail bude zpracován podle 
těchto pravidel: 1) pracujte seshora dolů, 2) rychle se rozho-
dujte a  konejte, 3) musíte udělat jednu z  pěti věcí: okamžitě 
odepsat (5 vět a méně), dát do složky akce a do seznamu úkolů, 
přepošlat, archivovat, nebo smazat. To, co musíte v každém pří-
padě udělat, je dostat email z inboxu. 

5. Odhlašte se ze všech zpravodajů, katalogů, zpráv ze servisů, no-
vinek ze sociálních médií apod. Všechny je smažte z temp slož-
ky. Odfiltrujte upozornění a další věci, které nepotřebujete číst. 

6. Když budete mít čas, začněte se probírat prozatimní složkou, 
po  pěti až deseti minutových blocích. Používejte stejná pra-
vidla jako nahoře – smazat, odpovědět, přidat do složky akce 
a na seznam úkolů, nebo archivovat. Klidně hromadně vymaž-
te e-maily, o kterých víte, že už je nikdy nebudete potřebovat.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 49: Učte

Změna: Každý den věnujte trochu času učení něčeho, co jste se na-
učili. 

Proč: Pokud se něco učíte, není lepšího způsobu upevnění znalostí, 
než vyučováním ostatních. Je v pořádku, pokud to úplně neovládáte – 
pokud v tom jste upřímní, když to někoho učíte. 

Například já jsem začátečník v  šachu, ale když se něco naučím, na-
učím to i své děti – oni ví, že nejsem profesionální hráč, ale stejně je 
učím něco, co nevědí. 

A když to udělám, začínám tomu teprve opravdově rozumět. Proto-
že, abyste něco učili, musíte vzít to, co jste vstřebali, musíte nad tím 
přemýšlet a najít způsob jak si zorganizovat myšlenky. Abyste byli 
schopni předat koncepty dostatečně jasně, aby to někdo jiný pochopil, 
a vy jste viděli jejich chyby a mohli je opravit, abyste viděli mezery 
ve svých znalostech apod. 

Také tím pomáháte někomu s něčím, co se chce naučit a tím mu zlep-
šujete život. Neexistuje lepší pocit, a  toto dává vašemu životu pocit 
naplnění. 

Jak:

1. Přemýšlejte nad věcmi, které jste se učili, zatímco jste prováděli 
tyto změny. Pokud jste meditovali, začali jíst zdravěji, naučili se 
být více přítomní, začali dělat práci, kterou milujete atd… to 
jsou skvělé věci, které se ostatní chtějí naučit. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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2. Přemýšlejte nad ostatními, kteří by se mohli chtít naučit všech-
no, o  čem se učíte vy. Ostatní lidé mohou mít podobné cíle 
a  velmi by vaši pomoc ocenili. Mějte oči otevřené – můžete 
najít lidi, kteří jsou otevření možnosti se od vás učit. 

3. Úkol učitele spočívá ve fascinaci studenta. Fascinace je klíčem 
k učení. Poté pomozte studentovi převést fascinaci na akci. Jako 
učitelé byste měli fascinovat studenta znovuobjevením těch 
věcí, které na tématu zpočátku fascinovali vás. Pokud nejste fas-
cinováni, nebude vám záležet na tom, abyste se něco naučili. Jen 
tím automaticky projdete. Jak se fascinujete? Často mi pomáhá 
práce s  lidmi nebo pro jiné lidi, abych měl motivaci se do ně-
čeho zabrat hlouběji, a  také mne fascinuje čtení o úspěšných/
legendárních osobách. 

4. Najděte způsob, jak vyučovat interaktivně a  se studentem. Já 
rád s lidmi cvičím, abych jim ukázal, jak to může být zábavné. 

5. Hrajte si. Učení se není práce. Pokud se učíte, protože máte po-
cit, že byste měli a ne protože si to užíváte, dlouho to nevydržíte, 
nebo to budete nesnášet. Udělejte si z toho hru. Během činnos-
ti zpívejte a  tancujte. Chlubte se svými novými dovednostmi 
s úsměvem na tváři. 

6. Ukažte jim, jak se sami mohou naučit víc. Dejte jim knihy, 
webové stránky nebo metodu učení se. Ale nabídněte, že pokud 
budou mít během učení otázky, odpovíte jim.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 50: Vžijte se 

Změna: Soustřeďte se na dělání jedné věci z porozumění každý den. 

Proč: Soucit je jednou z mála věcí, které můžeme trénovat a která 
přinese okamžitý a dlouhodobý pocit štěstí do našich životů. Nemlu-
vím o krátkodobých pocitech naplnění po příjemnostech, jako jsou 
sex, drogy nebo hazard (i když je neodsuzuji), ale něco, co přinese 
opravdové a trvalé štěstí. To, co zůstane. 

Pro vývoj soucitu v životě je klíčové, abyste ho denně cvičili. Meditujte 
nad ním ráno (můžete to dělat, zatímco si kontrolujete e-mail), pře-
mýšlejte nad ním, když jste s lidmi, a reflektujte nad ním večer. Takto 
se stane součástí vašeho života. Nebo, jak řekl Dalai Lama, „Toto je 
moje jednoduché náboženství. Není důvod pro chrámy, není třeba 
komplikovaná filozofie. Náš vlastní mozek, naše vlastní srdce je náš 
chrám, laskavost je naší filozofií.“

Proč si v  životě rozvinout soucit? Protože existují i  vědecké studie 
o tom, že soucit má i fyzické výhody – lidé, kteří ho praktikují, pro-
dukují o 100 procent více DHEA (hormonu, který funguje proti stár-
nutí) a o 23 procent méně kortizolu (hormonu stresu). 

Ale jsou i další výhody, hlavně emocionální a duševní. Hlavní výho-
dou je, že vám to pomůže být šťastnější a udělá lidi kolem vás také 
šťastnějšími. Pokud se shodneme, že každý z nás má za cíl snahu být 
šťastným, tak je soucit jedním z hlavních metod, jak se ke štěstí dostat. 
Je tedy nanejvýš důležité, abychom zapojovali soucit do každého dne. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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 Jak:

1. Každé ráno, přemýšlejte o soucitu. Můžete to dělat, zatímco za-
pínáte počítač, pijete svou ranní kávu, nebo se sprchujete. Pře-
mýšlejte, co jste dělali včera ze soucitu, koho myslíte, že dnes 
potkáte a jak s nimi a ostatními můžete soucítit. 

2. Kdykoliv někoho poznáte, přemýšlejte o tom, jak s nimi můžete 
soucítit. Snažte se jim porozumět, čím mohou trpět a  jak jim 
můžete ulevit od bolesti. 

3. Zkuste se podívat, jestli nenajdete způsob, jak cvičit soucit, i když 
nepotkáte lidi – cíleně oslovujte ty, kterým můžete pomoci. 

4. Každou noc před spaním, přemýšlejte nad tím, jak jste ten den 
projevili soucit. Tato večerní reflexe vám pomůže se poučit 
z  toho, co jste ten den dělali – co fungovalo, co nefungovalo, 
na co jste zapomněli, jak jste se cítili apod. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 51: Reflektujte

Změna: Každý den věnujte trochu času reflexi nad rokem, který jste 
prožili a změnami, které jste uskutečnili. 

Proč: Rok snažení se o změny je skvělý experiment. Ale ty opravdo-
vé výhody plynou z toho, co jste se naučili o dělání změn a o sobě sa-
mém. Věnování času na přemýšlení o těchto změnách a věcech, které 
jste se naučili je důležité.

Když přemýšlíte nad změnami, o které jste se pokusili, můžete se roz-
hodnout, co fungovalo a co ne – které metody změny fungují nejlé-
pe pro vás osobně. A můžete se rozhodnout, které změny si v životě 
ponecháte a které se vám nehodily. To, že fungovaly skvěle pro mne, 
neznamená, že budou fungovat vám. 

Nejlepší je, že můžete mít radost z posunu, který jste tento rok usku-
tečnili – i když jste nebyli perfektní (nebojte se, nikdo nebyl), dělali 
jste něco zajímavého a hodně jste se toho naučili.

Jak:

1. Každý den, věnujte trochu času přemýšlení o změnách, které 
jste letos uskutečnili. Projděte si kapitoly v této knize a přemýš-
lejte o tom, o co jste se pokusili.

2. Napište si pár poznámek: které změny byly nejlepší a ze kterých 
jste až tak dobrý pocit neměli?

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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3. Oslavte své úspěchy! A poté také oslavte své neúspěchy jako 
skvělé učitele na své cestě.

4. Další poznámky: jaké chyby jste dělali, když jste se pokoušeli 
provést změny a jaké strategie fungovaly nejlépe? Toto vám po-
může se naučit, jak lépe zavádět změny v budoucnosti.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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Změna 52: Uvědomte si,  
že o nic nepřicházíte

Změna: Reflektujte nad pocitem, že musíte věci kontrolovat, stra-
chem, že o něco přicházíte a uvědomte si, že o nic nepřicházíte. 

Proč: Naše životy se často řídí strachem, že o něco přijdete. (Nikdy 
jste o něm neslyšeli? To o hodně přicházíte.)

Některé způsoby, jak necháváme strach, že o něco přicházíme řídit 
naše životy: 

 � Kontrolujeme e-mail, Facebook, Twitter a  jiná sociální média 
často, aby nám neuniklo nic důležitého.

 � Snažíme se a děláme ty nejvíce vzrušující věci, a neustále hledá-
me další vzrušující věci, protože se bojíme, že přijdeme o zába-
vu, kterou si ostatní užívají.

 � Neustále čteme o tom, co ostatní lidé dělají a snažíme se je na-
podobovat, protože to zní, jakože dělají něco skvělého, co my ne. 

 � Často chceme procestovat svět, protože to vypadá, že ostatní 
lidé žijí skvělé životy tím, že neustále cestují. 

 � Chybí nám to, co nemáme, chybí nám místa a lidé, se kterými 
nejsme.

 � Neustále pracujeme, protože máme pocit, že když nebudeme, 
přijdeme o příležitosti, které dostanou jiní.

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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 � Máme pocit, že naše životy jsou chudé v porovnání se skvělými 
životy ostatních a tak ze sebe máme špatný pocit. 

Pravda je, že bychom se mohli honit, abychom stihli vše vzrušující, 
cestovat kolem světa a neustálé být v kontaktu… ale nikdy bychom 
to nezvládli všechno. Vždy budeme o něco přicházet. A také, pokud 
se nemůžeme vyhnout tomu, že o něco přijdeme, co je rozumnější 
alternativa k tomu nechat se ovládnout tímto strachem? Opusťte ho 
a uvědomte si, že právě teď máte vše. Nejlepší věc v životě není někde 
jinde. Je tam, kde jste právě v tento moment vy. 

Jak:

1. Zastavte se na 10 vteřin a uvědomte si, kde jste, co děláte a kdo 
jste, právě v tento moment. Všimněte si, že dýcháte, a  jak pří-
jemné to je. Všimněte si, že se můžete usmát, a mějte z toho 
radost. Všimněte si dobrých věcí kolem vás. Poděkujte za  lidi, 
které jste dnes potkali. Oslavte ten nemalý fakt, že žijete. Tento 
moment, kdo jste, je absolutně perfektní. O  nic nepřicházíte, 
protože neexistuje nic lepšího. 

2. Nadechněte se a opusťte veškerý strach z toho, že o něco při-
cházíte a buďte rádi za to, co máte. Buďte vděční a nemyslete 
každou chvíli na to, o co přicházíte, ale na to, co vám bylo dáno. 

3. Když si všimnete, že chcete zkontrolovat sociální média, e-mai-
ly, zprávy, protože si myslíte, že přicházíte o něco důležitého…  
zastavte se. Nepotřebujete nic kontrolovat, protože o nic důle-
žitého nepřicházíte. Už děláte to, co je nejdůležitější. 

http://pavel-riha.cz/nejlepsi-rok/
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