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Jako poděkování za sdílení pro vás 
připravili minimaliste.cz překlad Leova článku o tom, 
jak nebýt zaneprázdněn a mít čas na to, co vás baví, 
například na psaní. 

jak být méně zaneprázdněný  
v tomto opravdu zaneprázdněném 
světě 

Většina z nás je téměř každý den velmi zaneprázdněná. 

Někteří to mají rádi – Zaneprázdněnost je totiž považována za jakýsi 

symbol společenského statutu a ukazuje všem okolo, jak důležití, 

produktivní, průbojní a úspěšní tito lidé jsou. Pokud se neustále 

účastní jednání, posílají e-maily z Blackberry, telefonují…, tak přece 

musejí být důležití, nebo ne? 

Myslím, že bychom měli ukončit hru “kdo je více zaneprázdněn”. 

Neměli bychom se do ní zapojovat. Měli bychom říci: „Raději naleznu 

vnitřní mír, budu schopen relaxovat a opravdu si život užiji, než aby mi 

proklouzl mezi prsty jen proto, že mohu být “produktivní“ a mohu 

ukazovat ostatním, že jsem důležitý.“ 

Nebo můžeme říct něco kratšího jako: „Ne, díky.“ 

Proč je zaneprázdněnost past pro hlupáky 

Potíž je v tom, že zaneprázdněnost nikdy neskončí. Nikdy se jí 

nezbavíte (pokud se o to nebudete vědomě snažit), protože seznam 

úkolů, které musíte splnit, je nekonečný, a stejně tak e-maily, příchozí 
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zprávy, hovory, jednání, další jednání a ano, další jednání. Jste křečci 

v kole, snažící se učinit šéfa šťastným, vydělat peníze pro někoho 

jiného nebo případně pro sebe samé… ale kdy to skončí? 

Kolo nemá konec, nemá žádný cíl. 

Ale cesta cíl má. A my jsme na cestě. 

To, co děláme každý den, vypovídá o tom, jaký je náš život a kam 

směřuje. Je jeho skutečným smyslem být zaneprázdněn? Nebo je to 

něco víc? Může být život lepší?  

Jsem přesvědčen, že bychom si zaneprázdněnost měli schovat pro to, 

co si ji zaslouží. Pro to, co je opravdu důležité. I potom bychom jí ale 

neměli zaplnit každou minutu. Potřebujeme také odpočívat, být šťastní 

a užívat si to. Jinak totiž nestojí za to žít. 

Musíme znovu objevit, jaké je nedělat nic, jen tak sedět a užívat si 

ticha. Musíme se naučit dát věcem potřebný čas a ne chtít vše hned. 

Přestaňte být zaneprázdnění, začněte být šťastní. 

Jak být méně zaneprázdněn 

Začíná to rozhodnutím: Chci být méně zaneprázdněný/á. Tohle již 

nechci dělat. 

A otázkou: Kolik z toho, co denně dělám, opravdu dělat musím? 

V případě, že máte v dané oblasti alespoň nějakou míru kontroly: 

Udělejte si dva seznamy, jeden pro váš ideální den a jeden se všemi 

činnostmi, které během dne běžně děláte (včetně všech závazků). 

A potom se zaměřte na ty aktivity, které nejsou nezbytné a které váš 
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ideální den kazí. Zavolejte nebo napište zodpovědným lidem, dejte jim 

vědět, že již nadále nebudete to či ono vykonávat, protože nemáte 

čas. Lidé budou zklamaní, ale přežijí to. 

Potom se pokuste řídit oním ideálním seznam.  

 Ujistěte se, že mezi jednotlivými činnostmi je dostatek 

volna, nebudete tak ve spěchu. Ponechejte i velké časové 

rezervy, ve kterých nebudete pracovat, ale budete dělat to, co 

vás baví. Ať už je to trávení času s rodinou, cvičení, věnování se 

koníčkům či relaxování. 

 Podívejte se na seznam úkolů, které máte udělat, a odstraňte, 

delegujte nebo odložte vše, co lze. Každý den si vyberte jednu 

až tři činnosti, na které se zaměříte, a chvilku si vyčleňte na 

vyřízení e-mailů, telefonů a drobností – nebudou vás pak 

v průběhu dne vyrušovat. 

 Na většinu času se odpojte od internetu. Pokud někam jdete, 

vypněte si mobil nebo ho nechejte doma, abyste si odpočali 

od online světa, a mohli se zapojit do toho skutečného, potkat se 

se skutečnými lidmi. Odstraňte rušivé vlivy, aby vás nemohly 

rozptylovat. 

 Vyhněte se jednáním. Opravdu. Jsou časově náročná a často 

nepřínosná. 

 Věnujte se vždy jen jednomu úkolu. Zaměřte se na to důležité 

namísto spousty malých hloupostí. Pokud se přistihnete, jak 

otevíráte další záložky či soubory, poznačte si je pomocí 

Instapaperu či jiného zařízení k pozdějšímu prostudování. 

Užívejte si ten klid. Relaxujte, dejte si šlofíka, dýchejte. 
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Máte-li v dané oblasti jen malou míru kontroly: 

Podívejte se, kolik z výše uvedeného můžete realizovat – možná je 

toho více, než myslíte. Zmapujte svůj ideální den, eliminujte závazky, 

snižte počet úkolů, věnujte se vždy jen jedné činnosti, odstraňte rušivé 

elementy… Většinou to můžete udělat, a pokud ne, tak alespoň něco 

z toho. 

Zkuste si promluvit se šéfem. Řekněte mu, že byste chtěli být více 

produktivní a všechna ta jednání vás rozptylují. Řekněte mu, čeho 

byste chtěli dosáhnout a co byste chtěli změnit. Domluvte se 

na kompromisu. 

Zvažte také odchod z práce, pokud nejste schopni změnit nic. Je to 

zásadní rozhodnutí, možná ale nutné. Určitě stojí za zvážení. 

Nakonec méně zaneprázdnění můžete být i jen díky tomu, že se 

budete soustředit na to, co děláte, namísto přemýšlení o čemkoliv 

jiném. Zpomalte, nadechněte se a užívejte si každý okamžik. Naučte 

se soustředit na to, co máte před sebou, a najděte klid v čemkoliv, 

co děláte. 

Potom vztyčte svůj prst na výraz vítězství a tiše se zasmějte tomu, jak 

jste porazili onen opravdu zaneprázdněný svět. 

Více článků o minimalismu najdeš na  

www.minimaliste.cz 
www.mnm-list.cz  

http://www.minimaliste.cz/
http://www.mnm-list.cz/

