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Proč jen pozitivní myšlení nefunguje?
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Motivační lež č. 12:
„Najděte si práci, která vás především bude bavit.“
/Lež o faktoru zábavy v práci/

V této kapitole se dovíte, proč nesmí být zábava primárním kritériem
při výběru povolání. Detailně si ukážeme, na jaké různé souvislosti
mezi prací a zábavou je třeba dbát. Dovíte se také, jaké předpoklady
kromě čistého faktoru zábavy ve skutečnosti vedou k naplnění v povolání a proč může být velkou chybou, když ze svého koníčka uděláte
povolání.

Odhalení lži
Známý dramatik Bertold Brecht jednou řekl: „Práce je všechno, co
nepřináší zábavu.“ Přestože by to takhle nepodepsal, je na tomto
výroku jeden pravdivý bod. To, co totiž skutečně baví, není bezpodmínečně práce sama o sobě, jsou to spíše výsledky a zážitky, které
z ní vyplývají. V této kapitole společně rozlišíme pojmy „povolání“
a „práce“. Obojí je sice příbuzné, ale nejedná se o dvojčata. Je důležité, abychom je řádně rozlišili, chceme-li pochopit, jaký podíl má
faktor zábavy na pracovní činnosti.
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Povolání je něčím, k čemu se člověk cítí povolán. Je to úkol, který
člověka naplňuje, dává mu smysl a pro co se s vášní angažuje. Naopak práce je přísně vzato něčím úplně jiným. Práce jsou konkrétní
pracovní úkoly, které musí člověk každý den vyřídit, takříkajíc odpracovat. Věci, které nám zadává někdo jiný, problémy, které je třeba
vyřešit, nebo také přípravy, které je třeba udělat. A – tato práce není
vždy zábavná! Často může být také namáhavá a může stát energii. Na
tom není nic negativního, neboť tak vzniká jistá forma zatížitelnosti
a rezistence vůči stresu. Žádná pracovní činnost například není zábavná, když se musí vykonávat dlouhou dobu více či méně nepřetržitě
a bez větší změny. Buď po nějaké době nastoupí jisté vyčerpání nebo
monotónnost, která takhle vznikne, způsobí pokles napětí. Jen málo
z úkolů, které je třeba vyřídit, přináší okamžitě konkrétní úspěšné
výsledky, ale zpočátku prostě jen stojí energii. „Práce se neudělá sama
od sebe,“ říkala moje babička, ještě když jsem byl dítě. Každý pracovní krok je investicí pozornosti, soustředění, fyzického nasazení,
mentálního výkonu a mnohého dalšího. Vzhledem k tomu, že naše
tělo je ale od přírody naprogramováno na úsporu energie, nejsou tyto
investice vždy úplně snadné. Z tohoto důvodu touží každý člověk po
pravidelném odpočinku. Pro naše tělo, ale také pro našeho ducha není
pracovní investice zpočátku žádnou zábavou, spíše stresem. Ale už
William Shakespeare svého času velmi správně poznamenal: „Kdybychom měli dovolenou celý rok, byla by zábava stejně nudná jako
práce.“ Lidé neusilují jen o odpočinek, ale také o výzvy, protože od
nich přicházejí nové podněty. Autor a novinář Manfred Hinrich na
toto téma s mrknutím oka řekl: „Práce je odpočinkem od nezaměstnanosti.“ To znamená, že pracovní zatížení není v podstatě zábavné,
ale přesto může být lákavé.
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Práce nemusí vždy bavit
Z této úvahy se můžeme naučit, že práce nemusí a nemůže být vždy
zábavná. To, jestli činnost vede k cíli a je smysluplná, se nedefinuje
množstvím zábavy, kterou člověk má při jejím vykonávání. Práce
v mnoha případech nejprve způsobuje jistou formu bolesti. Vědomě
vnímaná radost přichází do hry až tehdy, když díky pracovní investici dosáhneme jistých výsledků, které s sebou přinášejí emocionální
uspokojení. Jsou to tyto výsledky (nebo už samotná vyhlídka na ně),
které nechají vzniknout zábavě a radosti. To, co nás uspokojuje, není
práce samotná, ale to, co z ní sklidíme. Kdo pochopí tuto souvislost,
ten se konečně může zbavit myšlenky, že to, co musí každý den vyřizovat, musí neustále vnímat jako nekonečně zábavné. Člověk, který
nikdy nemá pocit, že by raději seděl na gauči než na pracovišti nebo
že by lampu na pracovním stole raději vyměnil za slunce na dovolené, ten by měl sám sebe poslat na vyšetření. Tyto pocity jsou prostě jen lidské.
Z práce prostě nemáme vždy příjemný nebo uspokojující pocit –
i když by tomu tak podle učení mnoha takzvaných životních koučů
a guruů štěstí mělo být. Je velkou motivační lží, když někdo
vypráví, že se v povolání vždy musíte cítit jako na dovolené. Dnes člověk získává pocit, že už by se skoro měl
stydět za to, když nesedí nad některými úkoly s trvalým pobaveným úsměvem. Obchod s životní pomocí
se rád stará o špatné svědomí lidí a vydělává mnoho

Uspokojuje nás
to, čeho naší prací
dosahujeme

peněz na své ústřední myšlence, že je člověk ve správném povolání tehdy, když už nikdy nebude mít pocit, že
skutečně pracuje. To je do nebe volající hloupost! Zeptejte
se každého libovolného fotbalisty, tenisového hráče nebo špičkového
hokejisty, jestli je vždy baví každé posilování nebo každé cvičení na
hřišti. Ani jediný vám neřekne: „Ano, vždycky je to naprosto skvělé
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a nikdy mi to nezpůsobuje bolest.“ Samozřejmě, že některé pracovní
úlohy bolí – jedno jestli ve sportu nebo v hospodářství. A propaganda
o nepřetržitém pracovním štěstí se udržuje dál, přičemž ti, kteří s ní
vydělávají peníze, přesně vědí, že tohoto cíle nikdy nelze dosáhnout.
Tím se spotřebitel dlouhodobě udržuje v kolotoči sebeoptimalizačního šílenství, protože stále ještě není úplně spokojen. To není věrnost zákazníků, to je podvod na zákaznících!
To, co nás skutečně pracovně naplňuje, nejsou vždy jednotlivé
pracovní kroky, ale smysl, který naplníme naším jednáním. Některé
úkoly baví více, některé méně. Otázkou není, co děláte a kolik zábavy
při tom pociťujete, otázkou je, proč a k čemu to všechno děláte. Když
umíte odpovědět na otázku „Proč?“, bude vám i doposud namáhavá
práce připadat snazší, protože v ní budete vidět smysl.

PRAVIDLO ÚSPĚCHU
Když víte „proč“, naleznete smysl i naplnění.

Nevěřte tedy prosím motivačním lžím nesčetných pracovních koučů,
business trenérů a obchodníků se slovy, kteří vám chtějí vyprávět cosi
o růžovém obláčku štěstí v pracovním životě. Samozřejmě že by vám
měla vaše činnost v ideálním případě přinášet co nejčastěji radost.
Zábava je podstatnou součástí pracovního života, jenž přináší naplnění! Je to ale pouhý kamínek v mozaice a ne celý obraz.
Teď vám prozradím jednu věc, kterou jsem veřejně ještě nikdy neřekl: Sice vykonávám jako řečník a kouč skutečně moje absolutní povolání snů, ale některé věci mě na tomto povolání neuvěřitelně štvou!
Například dlouhé jízdy autem! Vůbec ta spousta cestování! Účetnictví,
daňová přiznání a ještě pár dalších věcí. S těmi jsem konfrontován
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denně – povolání snů sem nebo tam. Pokud si myslíte, že lidé, kteří
našli svoje pracovní naplnění, každý den tančí a zpívají si La Paloma,
zatímco odpracovávají svoje úkoly, obrovsky se mýlíte. Často mám
na jevišti jen jednu jedinou hodinu, kvůli které ale cestuji patnáct až
dvacet hodin. Přípravy na speciální koučinky někdy trvají až třikrát
déle než koučink samotný. Když bych jen počítal, je to naprostý časový
nepoměr k těm věcem, které mne hřejí u srdce. Ale víte, proč přesto
moje povolání tak miluji a proč tohle všechno akceptuji? Protože
zábava a radost nevznikají vykonáváním určitých pracovních kroků,
ale díky výsledkům, kterých člověk dosáhne a které mu dávají smysl.

PRAVIDLO ÚSPĚCHU
Motivace k práci vzniká z dvaceti procent z práce
samotné a z osmdesáti procent z výsledků,
kterých člověk dosáhne.

Motivace k práci vzniká díky výsledkům a zážitkům
Zapomeňte na věty typu „Když si budeš hledat zaměstnání, potom dělej
to, co tě nejvíc baví“. Zábava je definitivně podstatným faktorem pro
pracovní naplnění a také úspěch. Není ale primárním kritériem při
rozhodování. Proč? Protože zábava je spíš následkem než předpokladem. Trvalý pocit radosti v práci může vzniknout jedině tehdy, když je
člověk v tom, co dělá, úspěšný. „Nic není úspěšnější než úspěch,“ říká
lidová pravda. Tento úspěch se přitom může projevovat v naprosto
rozdílných aspektech. Zpravidla ale vždy platí, že kdo nemá úspěch
při tom, co dělá, toho to dříve nebo později přestane bavit.
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Zábava je něco jiného než nadšení. V podstatě je to jen jeho část.
Zábava je jen krátké vzplanutí, které může být za určitých okolností
velmi povrchní. Známosti na jednu noc někoho baví – ale nepřinášejí trvalou radost. Tu získáme jen díky láskyplné sexualitě. Dívat se
na sport v televizi je zábava – ale skutečnou radost přináší, jen když
člověk sám sportuje. Zábava je často něčím pasivním, radost je něčím
aktivním, co člověk sám prožívá. Zábava přichází zvenčí, radost zevnitř. Zábava zažehne krátký rychlý plamen nadšení, radost poskytuje
dlouhodobé teplo. Faktory zábavy mohou rychle vytvářet závislost,
vždy jsou ale krátkodobé. Skutečná radost naopak trvale naplňuje
a osvobozuje. Stejné je to také se zdánlivou zábavou v práci, za kterou
se všichni honí. Problémem je, že jednou je zábavou to, jindy ono. To
nemůže být kritériem pro skutečně smysluplný výběr povolání. Kdo
si myslí, že pro svoje osobní štěstí potřebuje práci, která s sebou nese
pokud možno velký faktor zábavy, ten v budoucnu mine cíl. Nemůžete
se stále bavit. Můžete ale pociťovat hlubokou radost a emocionální
uspokojení z toho, čeho dosahujete.

Co opravdu přináší radost zaměstnancům
Když teď odhlédneme od platu – co je vlastně pro lidi důležité, aby se
na pracovišti cítili vysoce motivovaní? Musí tam být lidskost, nebo
prostě jen lepší káva? Reprezentativní studie „Pracovní motivace
2014“ organizace ManpowerGroup Německo přinesla několik zajímavých poznatků na toto téma. Pro tyto účely bylo dotazováno tisíc občanů Německa starších osmnácti let. (viz https://www.manpower.de/
neuigkeiten/presse/pressemitteilungen/studie-die-10-wichtigsten-gruende-warum-der-job-spass-macht/) Ze studie vzešlo následující
pořadí deseti top motivačních faktorů ve firmách:
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1. Dobrý pracovní vztah ke kolegům a nadřízeným (77 %)
2. Flexibilní pracovní doba (67 %)
3. Dobrý vztah ke kolegům i mimo pracovní dobu (45 %)
4. Firemní podpora zdraví (38 %)
5. Příjemné prostorové řešení (35 %)
6. Týmová práce (33 %)
7. Bezplatné nápoje (32 %)
8. Květiny v kanceláři (28 %)
9. Malé pozornosti (24 %)
10. Individuální uspořádání pracovního stolu (24 %)
Tento seznam ukazuje, že motivující není práce, ale to kolem ní.
Přesněji by se dalo říci, že zážitek při ní. Vzpomeňte si prosím krátce
na ty čtyři emoční systémy, které jsme si představili v první části
knihy. To, o co člověk ve skutečnosti usiluje, je uspokojení jeho
základních emocionálních potřeb. Ve výše uvedeném seznamu naleznete nejčastější z těchto potřeb, které vycházejí ze systémů stimulace, dominance, jistoty nebo sociálního systému. Lidé pociťují
svoje povolání jako naplňující, když se cítí chráněni, svobodní nebo
spojeni s ostatními a přitom ještě zažijí jistou pestrost. Co
nás v povolání opravdu uvádí do pohybu a přináší nám
skutečnou radost, to jsou zážitky jako uznání, úspěch,
důvěra a možnost spoluurčovat a sám utvářet. Tyto
hodnoty jsou stabilní v čase. Zábava je naopak něčím, co je závislé na situaci a co nutně podléhá jistým
výkyvům. Víte, jaký je poměr mezi zábavou a náma-

Dokonce
i při práci člověk
usiluje o uspokojení
svých základních
citových potřeb

hou při tréninku profesionálního sportovce? Pohybuje
se kolem maximálně dvaceti procent zábavy a minimálně
osmdesáti procent námahy. Jinak by nebyl možný žádný pokrok.
Přesto jsou profesionální sportovci vysoce motivovaní. Důvodem
je, že povolání získává na kvalitě tehdy, když z námahy vzniknou
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odpovídající výsledky a člověk se díky nim dostane blíže ke svým
cílům. To člověka opravdu baví!
Jeden z nejznámějších příkladů nalezneme na světoznámém rybím trhu Pike Place Market v Seattlu. Prostí prodejci ryb se tam před
mnoha lety rozhodli, že se svému povolání budou věnovat s velkou
radostí, přestože vlastně nepřináší žádnou zábavu. Činnost obchodníků je dost nudná, jednotvárná a velmi tvrdá. Stojí uprostřed zapáchajících hromad ryb, které musí svým zákazníkům prodat v jakémkoliv počasí. Oni se ale rozhodli, že z tohoto hororového povolání
udělají velkou show se spoustou humoru. Od té doby létají vzduchem
ryby od jednoho k druhému, jsou baleny dechberoucí rychlostí, jeden vtipný komentář prodejců stíhá druhý a žasnoucí zákazníci jsou
aktivně vtahováni do hry. Dnes už patří tento rybí trh k největším
atrakcím města, kterou nezmešká žádný návštěvník Seattlu. V roce
2001 byl Pike Place Market dokonce oceněn televizní stanicí CNN
jako nejoblíbenější pracoviště Spojených států. „Rybí princip“ se už
naučilo mnoho trenérů managementu ve firmách, neboť poselství je
jasné – když se mohou bavit pracující dokonce i při tak neatraktivní
práci, může se každý něco naučit pro svoji práci. Příklad rybího trhu
v Seattlu je důkazem, že určité činnosti mohou vést k naplnění i bez
vnitřního faktoru zábavy.

PRAVIDLO ÚSPĚCHU
Opravdová radost v povolání není závislá na tom,
co člověk dělá, ale na tom, jak to dělá a jaký cíl
za tím stojí.
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Odhalená pravda
Pojďme se teď podrobněji podívat na to, které faktory opravdu dlouhodobě motivují v pracovním životě. Zábava není žádným z těchto
faktorů, neboť jednak je velmi pomíjivá a navíc je výsledkem určitého postoje a pozitivních výsledků. Vysoce motivovaní prodejci ryb
ze Seattlu se tehdy ptali: „Co nám chybí, abychom mohli mít v práci
skutečnou zábavu? Našli následující čtyři body:
1. Možnost volby osobního postoje
Každý člověk má v každém okamžiku volbu, jak chce dělat svoji práci.
Člověk si může stěžovat, nebo se může smát. Člověk může odsouvat,
nebo posouvat. Člověk se může rozhodnout, že si svoji práci ponechá,
nebo že ji vymění. Nikdo nikoho nenutí. Kdo se měsíce, nebo dokonce
roky cítí na svém pracovišti totálně nešťastný, ten se sám pro toto neštěstí rozhodl. Každý den se totiž rozhodujeme znovu, co budeme dělat
a co ne. Samozřejmě že se člověk nemůže neoblíbeného zaměstnání
zbavit ze dne na den, když je na něm finančně závislý. Ale upřímně –
převzít odpovědnost sám za sebe a za svůj život přece znamená, že
máme plán, jak bychom chtěli v budoucnu žít. Třeba není možné hned
všechno změnit, ale malými změnami lze nakonec dosáhnout velkého
účinku a mít třeba za rok nebo dva jinou práci. A kromě toho se může
každá sebenudnější práce stát snesitelnější, když změníme svůj pohled
na ni a postoj k ní. Neříkám, že je to snadné, ale dává to smysl.

PRAVIDLO ÚSPĚCHU
Práce přináší trvale zábavu tehdy, když se člověk
rozhodne, že chce mít zábavu.
LEŽ O FAKTORU ZÁBAVY V PRÁCI
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2. Hrát si a utvářet
Tím jsme se dostali k druhému bodu, který obchodníci s rybami ze
Seattlu sledují. Neustále dělají bláznivé věci, které jdou proti běžným
pravidlům a principům. Z jejich práce se tak stala hra. Lidé milují
hry, neboť hra znamená obměnu. Už jste v této souvislosti někdy
slyšeli o teorii „Fun Theory“? Jedná se o tezi jednoho výrobce automobilů, že se chování a výkonnost lidí mění, je-li relativně neatraktivní a normální činnost spojena s novými podněty. Byl spuštěn experiment, aby bylo možné tuto tezi ověřit, a sice za pomocí „klavíru
na schodech“. Znáte to, když lidé vystupují z metra, z pohodlnosti
většinou používají eskalátor místo normálních schodů. Pro tento
experiment bylo schodiště v jedné švédské stanici metra přebudováno tak, že opticky připomínalo klavír. A nejen to – dokonce bylo
upraveno tak, že každý schod vydával určitý tón, když na něj někdo
skočil. Všichni byli zvědaví, jestli lidé díky zvědavosti také skutečně
změní svoje chování.
Výsledkem bylo, že klavírové schody používalo asi o šedesát šest
procent víc lidí než předtím a že tito lidé ignorovali eskalátor. Někteří
lidé se tímto nápadem tak bavili, že šli po schodech dokonce několikrát nahoru a dolů. Najednou vznikla zábava a zájem o jinak vlastně
nepříliš radostnou činnost. Stoupání po schodech je totiž namáhavé.
Zvědavost ale byla tak veliká, že „práce“ sama o sobě už najednou
nebyla vnímána jako namáhavá, nýbrž dokonce jako velmi pozitivní.
Namáhavá tedy není činnost stoupání po schodech, ale především to,
co s ní spojujeme. Když náhle odhalíme nový podnět, nemá fyzické
vynaložení sil najednou žádnou váhu.
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