MUDr. Pavel Mokrej, PhDr. Helena Knotková, CSc.

Práce vám neoplatí lásku (7. èást)
Je konec léta a mì pøilo líto,
e chodí po polích vrazi.
kodí-li - nekodí,
kdo rozsoudí to?
A tak ti nabízím azyl 
Jaromír Nohavica

Je konec léta, ubývá slunce a s ním i energie (alespoò já to takhle obvykle proívám), dny se stávají kratí a ménì sluneèné a tedy jaksi vednìjí. Zmìna období
jakoby nás volala zpìt do práce. Je èas
vyvolávaných fotografií a ukládání letních vìcí nìkam do krabic. Ideální chvíle
ohlédnout se za létem, za dovolenými, za
proitým volným èasem - jak jsme si jej
uili a k èemu jsme jej vyuili.
Minulé zamylení o volném èase, co
by nám mìl pøináet a umoòovat, jsem
konèil mylenkou, e èlovìk potøebuje být
dobrým tvorem, dobrým umìlcem, dobrým
milencem a dobrým filosofem. A k tomuto
názoru bych se rád nyní vrátil. Pokud má
tahle mylenka být nìèím víc, ne pouhým
bonmotem, je nutné, abychom za ní byli
schopni vidìt zcela konkrétní ivotní praxi

Má hlava je vesmír, autor: MUDr. Pavel Mokrej
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a také, aby se tento pohled netýkal jen naeho volného èasu a dovolených.
Slyel jsem od pøátel námitku, e je
obtíné upravit svùj profesionální ivot
v souladu s takovou nevýkonovou filosofií. Nesouhlasím. Jsem pøesvìdèen, e
komplexní nazírání na ivotní praxi nám
nebrání ve výkonu - brání nám vidìt výkon a výkonnost jako jedinou smysluplnou funkci, které je vechno podøízeno.
Kvalita i kvantita naeho výkonu mùe
být lepí, pokud budeme v lepí tìlesné
i duevní formì, budeme pracovat z perspektivy irího obzoru a neredukovat se
na pouhá dìladla, která se po práci prostì vypnou. Moná vám tahle èást pøipadá hodnì povechná a zøejmì té teoretická a nepraktická, proto se pokusím vysvìtlit ve názornìji a vìcnìji.
A jako blues ve vyzpívám..., autor: MUDr. Pavel Mokrej

Pole jistoty
Pøirozenou lidskou tendencí je identifikovat se s tím, co nám dává pocit úspìchu a bezpeèí. V tomto smìru nám práce
skýtá ideální prostor - je spoleèensky vysoce pøijatelná a nabízí dobøe pochopitelné cesty k úspìchu, k pomìøování, ke
kvantifikaci hodnocení. Zamìøujeme- li se
na nae profesionální fungování, ve
ostatní nás potom v podstatì ruí. I sebesloitìjí a sebenároènìjí práce - je jedno
jestli je nároèná duevnì, nebo fyzicky,
emoènì, psychomotoricky - je zdrojem
bezpeèí. Nezáleí na tom, jak nestrukturovaná zadání máme. Je lhostejné s jakými
pøekvapeními, problémy a stresy se setkávají vìdci, záchranáøi, nebo tøeba pojiovací agenti. Kdokoli pracuje na èemkoli,
vdy se pohybuje v urèitých vymezených
rámcích. Jeho pole jistoty je koneèné,
zøetelnìji èi ménì jasnì ohranièené. Pracovní pole eliminuje èást nejistot z ostatních koutù vesmíru.
A tomu, s èím se identifikujeme, vìnujeme více a více èasu a pozornosti a vzni-

ká pozitivní zpìtná vazba. Výsledkem je
bludná spirála, smìøující k workoholismu
nebo naprosté duevní a tìlesné jednostrannosti.

Milý tvoreèek
Proè potøebujeme být dobrým tvorem
a co se tím vlastnì myslí? Proè je dùleité,
jakou kvalitu má nae biologická existence?
Zámìrnì se na tomto místì vyhýbám
výrazu fyzická. Proè? Protoe nae mylení je stále ovlivnìno køesanskou praxí,
která v podstatì øíká: èlovìk má tìlo a má
dui. Není proto divu, e se ke svému
tìlu namnoze stavíme jako k nìjakému nosièi - hardware urèenému k plnìní nìkterých potøeb naí psýchy. Tato pøedstava
vede k chápání tìlesnosti jako nìèeho niího, podøadného a není proto divu, e se
o své tìlesné schránky staráme tak nedobøe.
Èlovìk nemá tìlo (a nemá ani dui) èlovìk je tìlo a je due a protoe nevíme,
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kde konèí tìlo a due zaèíná, mìli bychom

tuto dichotomickou pøedstavu spíe potlaèovat a opoutìt. Je pravda, e biologický rozmìr existence vyvolává pøedevím pøedstavu fyzického - utiení hladu,
potøeba tepla a vechny ostatní potøeby,
které si dovede vybavit v souvislosti se
savèí fyziologií. Naopak sociální rozmìr
existence evokuje mylenky vztahující se
k duevnímu a citovému ivotu èlovìka.
A opìt vyvolává pøedstavu jakéhosi vyího patra, které je nadøazeno prostému
dýchání, výkání a polykání.
Nae zkuenost vak tuto pøedstavu
zøetelnì popírá - pøíkladem budi tìlesná
bolest, která naprosto opanuje také nai
mysl a silnì ovlivní vekeré duevní i sociální procesy; nebo tøeba hlad (a to nechci mluvit o nedostatku vzduchu) Podobnì sociální a emoèní pohoda má svoji
ryze fyzickou odezvu - uvolníme se a nae
pøíjemné pocity se projeví neverbálnì tak
jasnì, e je vnímá i nae okolí.
Jsme biologické bytosti a je nutné,
abychom sami sebe tak dokázali vidìt beze vech ideologických zkreslení. Samozøejmì je to tìké ve vem tom kulturním
a ideovém balastu dvacátého století (jaké
asi bude to jednadvacáté?) V balastu
a zmatku totalitních a náboenských dogmat, který nejvíc ovlivnil klima, ve kterém

jsme vyrùstali a byli vychováváni. Vdy
vechny dùleité politické smìry hlásající
jakousi správnost povaovaly biologické bytí za cosi poivaèného, nevyzpytatelného a snad proto zavreníhodného.

Vis vitalis
Nechci se poutìt do debaty, zda je
nae biologická existence ta jediná. Jsem
pøesvìdèen, e je, ale i pokud tomu tak není, pøedstavuje nezanedbatelnou etapu bytí. Proto není rozhodnì ádoucí, abychom
ji promarnili, promrhali nebo mrzaèili.
Být dobrým tvorem je pøedevím cesta
ke zdraví, jeho posílení a harmonii. Patøí
sem jednoznaènì sblíení s naí tìlesností
a nalezení radosti ve vem, co fyzicky
podnikáme. Mluvím-li o zdraví, nemám na
mysli ani hypochondrické sebepozorování ani trýznìní dietami a snahu o dosaení
co nejlepího vnìjkového efektu (modelkovská tíhlost, kulturistická svalnatost
apod.). Myslím zejména na dobøe prosperujícího jedince - zdatného, odolného, který dokáe nalézat vyváenou radost z fyzické aktivity i relaxace, z dobrého jídla
a z dobrého sexu. Je dùleité porozumìt
této stránce ivota a neváhat pro ni dìlat
to, co je potøebné - vdy nejde pouze

o uspokojování nìjakých primitivních potøeb, vechny nae biologické a fyziologické aktivity pøináejí také proitky, dobré nebo patné. A nae proívání sebe
sama má potom vliv na vechno ostatní zdraví, sebedùvìru, inspiraci. Porozumìní
tomuto základu nás samých je klíèem
k porozumìní ostatním a k navázání dobrých vztahù mimo sebe. A chceme nebo
ne, z naí tìlesnosti vychází ve ostatní.

Dùleitost, zapojení a sdílení
Být dobrým umìlcem vyvolává otazníky u lidí takøíkajíc prakticky zamìøených,
ale kadý z nás potøebuje hru a tvùrèí èinnost. Ta nemusí mít nic spoleèného s tím
co úzce chápeme jako umìní nebo umìlecké disciplíny. Jedná se prostì o záitky
tvorby, experimenty a nebo prostý úas je jedno jestli nad umìleckým dílem nebo
tøeba nad krásou sluneèného dne. Umìlec
v nás je v mnoha ohledech dìtský rozmìr
naí osobnosti. A dítì si potøebuje pøedevím hrát. Právì hra je cosi, co má schopnost osvobozovat a na èas nás pøenést
do svìta, který je jenom ná. Nae vnímavost a fantazie nám mùe pøinést zcela jedineèné podnìty a záitky. Budeme-li ji
probouzet, posílíme vlastní autentiènost

Klid a mír s tebou..., autor: MUDr. Pavel Mokrej

Labor Aktuell 03/06

33

a individualitu.
Být dobrým milencem a pøítelem je
schopnost a ochota vlastní individualitu
nabízet a sdílet. A vnímat pøitom individualitu a osobitost druhých. Sdílení emocí,
hodnot a záitkù je nesmírnì obohacující.
Je ale tøeba abychom rozumìli tomu,
v èem jsme odliní a v èem se sobì podobáme, co mùeme sdílet a co nikoli, jaké
kompromisy potøebujeme nalézt. To ve
od nás vyaduje zapojení, nikoli výkonnost.
A usilujeme-li o to být dobrým filosofem, znamená to, e se dokáeme na to ve
podívat z odstupu a hledat smysl a porozumìní. Být dobrým filosofem nám umoní
vystoupit z kruhu protichùdných vlivù
a tlakù a neít zmítaným ivotem, který
nám byl vnucen zvenèí.

Naslouchat sobì
Jak tohle vechno souvisí s naím tématem? Pokusme se pøedevím zamyslet
nad tím, co bychom v ivotì chtìli a co
pro to aktuálnì dìláme. Tohle sebeporozumìní je základem pro kadou cestu kupøedu. Existuje øada praktických postupù,
jak tyto vìci sám pro sebe zmapovat. Øadu z nich jistì znáte, na nìkteré jsme upozoròovali v minulých textech, jiné jsou
velmi rozíøené díky literatuøe o technikách osobního rozvoje. Není moná tak
dùleité, jakou techniku ke zmapování
svých pøání a vìcí dùleitých pro ivot
pouijeme. Pro zaèátek postaèí tøeba prosté seznamy toho, co si pøejeme, toho, co
nám je v ivotì pøíjemné, co nás posiluje
a co nás naopak sráí a trápí. Pokuste se

Vìèná plá, autor: MUDr. Pavel Mokrej
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tøeba zase jednou takový seznam vypracovat a pak se nad ním zahloubejte.
Jeví se vám to jako otøepané a triviální? Stokrát opakované doporuèení? Moná, ale je velmi uiteèné se tímto znovu
dùkladnì prokousat. Èasto tuto techniku
pouíváme v rámci programù urèených lidem potýkajícím se s nìjakou krizí ve vztahu k práci, kteøí mají problémy se stresem,
duevní hygienou nebo tápou v otázkách,
jak v ivotì dál. Problém, který bývá nad
prvními pokusy s takovým materiálem
více èi ménì zøetelný, je povrchnost a nekonkrétnost.
Pokud se zadíváte na mentální mapy
nebo seznamy pøání lidí, kteøí mají problémy se vztahem k práci, zjistíte, e jsou
plné obecných klié a nezpochybnitelných hodnot jako vyniknout v práci ,
mít lepí vztah s rodinou , více se vìnovat dìtem  atd. Jakoby autoøi byli
vedeni snahou uspìt v jakémsi tajném
testu. Nechci tvrdit, e si tyto vìci opravdu upøímnì nepøejí, ale toto pøání je neseno pøedevím potøebou být dobrý èi
správný pøi porovnávání s nìjakou
obecnou pøedstavou.
Taková pøání ale mnoho nepøináejí nemùeme se toti o nì opøít pøi konkrétních èinnostech a úspìnì cokoli realizovat. Vyniknout v práci nám nedává pøedstavu, co dìlat, mít lepí vztah s rodinou
neposkytuje oporu pro zmìnu chování
nebo spoleèné aktivity. Tato povechná
formulace èásteènì maskuje bezradnost,
èásteènì vytváøí alibi pro pøípad budoucího selhání. Cíl nebyl jasnì stanoven
a proto nelze ovìøit, zda byl dosaen.

Ètenáøka rukou, autor: MUDr. Pavel Mokrej

Zmatení hodnot
Proè je tak èasto problém formulovat
autentické a velmi konkrétní pøání a zámìry? Jedná se o neschopnost pøedstavit si
nìjakou novou alternativu, vít se do
pøedstavy neznámé aktivity? Nebo je to
neochota vystoupit ze zabìhlých a vychozených rámcù? Proè je pro mnoho lidí
tak obtíné si pøát nìco pøirozeného a pøíjemného? A pokud je vyzývám, aby se zamìøili na bìná pøání, na nìco konkrétního
a dosaitelného v blízké budoucnosti, slýchám nejèastìji nìco ve smyslu  hmm,
no tak bych si dal tøeba zmrzlinu . Aèkoli vichni pøedem proklamovali, e se
chtìjí více vìnovat dìtem, pøání chtìl
bych jít s dìtmi do kina nebo dìlat nìco
podobného je úplnou raritou. Chtìl bych
vìdìt, naè by ly moje dìti rády do kina,
patøí do kategorie nevídaného.
Tento rozpor má øadu pøíèin, ale velice
èasté je urèité zmatení vlastních hodnot.
Vìtinou v dùsledku toho, e jsou nám ty
univerzálnìjí a správnìjí hodnoty
a zásady vnucovány ze vech stran po
vìtinu naeho ivota.
Pokud nemáme zformovaný vlastní
systém hodnot, který je dosti robustní
a odolává soustavným vnìjím tlakùm,
jednáme na základì reakcí okolí. To by
bylo únosné v pøípadì, e bychom se
mohli spolehnout na morálnost, pravdivost a univerzálnost hodnot, které jsou
nám tímto zpùsobem pøedkládány. Bohuel spoleènost, ve které ijeme, se chová
velmi úèelovì. To nám neposkytuje dostateèná vnìjí vodítka pro identifikaci autentických hodnot. Vnìjí svìt je zkrátka

mnohem ménì spolehlivý rámec pro srovnávání, ne si obvykle pøipoutíme. Nae
osobní zkuenost a historie je proto mnohem dùleitìjí, musíme vak èerpat z jejích zdrojù.

Inventáø hodnot
si
1.

2.

3.

4.

Zkusme nyní malý pokus. Zpracujme
inventáø hodnot.
Nadepite si následující kategorie na
volné listy papíru (nebo si rozdìlte jeden velký list):
- Rodina
- Spoleènost
- Práce
- Osobní rozvoj/individuální sféra
- Pøátelé
- Spiritualita/náboenství
- Komunita
- Národ.
Do kadé kategorie vepite maximální
mnoství hodnot, na které si vzpomenete. Mùete na tom pracovat i nìkolik
dnù. Pøemýlejte a snate se své hodnoty zachytit co nejpøesnìji a v co nejvìtí míøe.
Provìøte vechny popsané hodnoty
podle toho, jak odráejí vae chování
a vae praktické názory v kadodenním ivotì. Následnì pak oceòte jednotlivé hodnoty body od 1 do10.
1 bod znamená, e se zapsanou zásadou øídíte minimálnì. 10 bodù znamená, e se jí øídíte prakticky vdy.
Vypoètìte prùmìrné hodnoty pro jednotlivé kategorie.

Pro interpretaci tohoto inventáøe je
nutné nepøikrálovat vlastní zpùsoby
chování resp. postoje pøed sebou samým,
co není vdy lehké. I proto je vhodné dát
si s tímto zadáním na èas. V první øadì se
podívejte na dosaené prùmìry. Èím více
se budou v jednotlivých kategoriích blíit
èíslu 10, tím více se uznávané hodnoty
a zásady shodují s vaí ivotní praxí. Zamyslete se, ve kterých kategoriích jsou
hodnoty, které uznáváte, v nejvìtím souladu s tím, jak ijete a proè tomu tak asi je.
Uvaujte rovnì o pøíèinách toho, proè
jste v nìkterých kategoriích dosáhli niího prùmìru.
Nyní se zamìøte na jednotlivé hodnoty, u kterých jste zapsali mení hodnotu
ne osm. Polote si otázku, proè jim vìøíte,
pokud se podle nich nechcete nebo ne-

mùete øídit. Kde se vùbec vzaly takové
zásady, které si sebou neseme, ale které se
míjejí s naím reálným ivotem?
Inventáø hodnot je èas od èasu uiteèná vìc, je to jeden z klíèù k systému vnitøní zpìtné vazby - Èemu vìøím? Co povauji za hodnotu? Takto mohu získat orientaci a lépe posoudit, co je dùleité a co nikoli. Mohu snáze rozhodovat o tom, co
má smysl a co je bezvýznamné. Mohu
omezit síly, které mi cokoli vnucují. Tak se
mohu stát pro své bliní dùvìryhodnìjím, stabilnìjím a èitelnìjím.
Pro lidi nezdravì orientované na práci
je typická øada postojù, které se projeví
právì v inventáøi hodnot. V oblasti rodiny
je to pøedevím dùraz na materiální zabezpeèení. Osobní hodnota jakoby se odvíjela od souhrnného pøíjmu. Ohroení pøedstavuje vechno, co naruuje ekonomický
status rodiny.
Spoleèensky se takoví lidé cítí nejlépe
ve spoleènosti profesních kolegù. Èasto
se cítí dobøe pouze, kdy mohou pracovat.
Spoleèenský status odvozují od postavení v práci.

kového èlovìka dány tím, co mùe dosáhnout penìzi. V mimopracovních sférách
bývá jeho rozhled omezen a to se projeví
i na vìrohodnosti a koatosti uznávaných
hodnot.

Pohled vpøed
Pokud tedy zjistíme, e nae identifikace s vlastní prací a profesní pozicí je nadbyteèná a rozhodneme se proti tomu nìco
dìlat, je nutné revidovat vyznávané hodnoty a zamyslet se nad jejich smyslem
a platností. Je tøeba pøijmout plán aktivit,
které nám pomohou být dobrými tvory,
umìlci, milenci a filosofy. V jednotì a harmonii tìchto rolí tkví velká stabilita. Pøedevím nesmìøujeme pouze tam, kam nám
velí kariéra - jsme vedeni kompasem, který
respektuje potøebu ivoèiného ivota,
hraní, vztahù i idejí. Nejsme ohroováni
situacemi, jako je ztráta místa, nebo pracovní schopnosti v takové míøe, nebo
máme dalí zdroje emoèní stability a motivace. Nejsme proto tak závislí na jednostranném a vnìjkovém zrcadle výsledkù

Schoulit se... být malièká..., autor: MUDr. Pavel Mokrej

Práce pøedstavuje posvìcení existence. Zpùsoby jednání jsou omezeny modely pracovní role, monostmi kariéry a momentálními úspìchy nebo neúspìchy.
Osobní a individuální sféra je definována pracovním postavením a rolí. Pracovní a osobní sféry se prakticky identifikují, jejich hranice je velmi neostrá. Osobní rozvoj je podøízen lepí nebo horí
schopnosti vykonávat danou práci.
Kromì práce samotné jsou hranice ta-

a hodnocení pracovní role.
Pøemýlejte! Plánujte! Co mùete udìlat pro svého ivoèicha? Èím mùete pobavit a potìit svého umìlce? Nad èím
by se mìl zamýlet vá filosof? A hlavnì, èím by mìl potìit vá milovník? Najdìte si na nì èas v tìchto krátících se
dnech.
ijte a mìjte se skvìle!
i

Upraveno podle B. C. Collinsové
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