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Kapitola sedmá

Nalezení druhé stránky

„Největším objevem mé generace je to,  
že člověk může změnit svůj život tím, že změní 
svůj postoj.“

William James

V první části knihy jsme si dokázali,  
že existuje druhá stránka. Ukázali jsme 
si, jak problémy a překážky v sobě nesou  

i různé příležitosti. Obecně se dá říct, že čím větší je 
problém, s nímž se setkáme, tím větší příležitost jej 
doprovází. Naučili jsme se, že okamžiky, které formu-
jí náš život, jsou většinou ty špatné, když se nám zdá, 
že se všechno spiklo proti nám. Zjistili jsme, že krize 
může vyvolat pozitivní změnu a vést k dlouhodobému 
úspěchu. Viděli jsme také, že nepřízeň osudu – nebo 
dokonce vážné trauma – může být spouštěčem mno-
hem větších věcí a může náš život nasměrovat novým 
(někdy nečekaným) směrem. 

Je ale také jasné, že ne každý, kdo má problémy, 
nalezne i druhou stránku. Ne každý, kdo se setká s ne-
přízní osudu nebo utrpí trauma, nalezne druhou strán-
ku. Je to proto, že klíčem k jejímu nalezení není určitá 
událost, jež se nám přihodí, klíč leží v nás a v tom, jak 
se se situací vypořádáme a jak na výzvu odpovíme. 
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V druhé části knihy budeme objevovat specifické 
vlastnosti a strategie, které lidé využívají k dosažení 
druhé stránky. Na své cestě se setkáme se ženou, jež 
kvůli nemoci zvané alopecia přišla o vlasy, ale svou 
zkušenost využila k vybudování nového, smysluplné-
ho života, pomohla mnoha lidem a inspirovala tisíce 
žen na celém světě. Také se podíváme na osobní fi-
lozofii muže, který změnil svět a byl časopisem Life 
zvolen nejdůležitější osobností minulého tisíciletí. 
Odhalíme tajemství některých nejúspěšnějších podni-
katelů a zjistíme, jak člověk odsouzený k izolaci v ne-
mocničním pokoji, jemuž dávali jen padesátiprocentní 
šanci na přežití, vybudoval něco, co zasáhlo celosvě-
tové podnikání, a také – což je ještě důležitější – jak 
objevil opravdový význam úspěchu. Popovídáme si  
o významných lidech, jejichž úspěchy změnily pa-
radigmata toho, co je možné, a zjistíme, které kroky 
museli podniknout, aby čelili krizi, již nakonec otočili  
ve vlastní výhodu. Jejich odpovědi vás určitě překva-
pí. 
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Kapitola osmá

Velká očekávání a strategie 
optimistů

„Optimista mnohem častěji vidí nepřízeň osudu 
jako výzvu, přetváří problémy na příležitosti, 
věnuje hodiny a hodiny tomu, aby zlepšil 
své dovednosti, je vytrvalý v hledání řešení 
obtížných problémů, je odvážný, rychle překoná 
všechny problémy a pokračuje dál.“

Peter Schulman

Jeden můj starý přítel z univerzity mi nedáv-
no řekl, že dává přednost tomu čekat v životě 
jen to nejhorší. Tím mě dostal. „Proč?“ zeptal 

jsem se. Bez zaváhání mi odpověděl: „Protože pokud 
očekávám to nejlepší, nastavuji sám sebe na zklamá-
ní, pokud všechno nefunguje, tak jak má. Když ale 
čekám to nejhorší, nejsem nikdy zklamaný a pokud se 
věci podaří… jsem příjemně překvapen.“ Jeho úvahy 
jsou celkem běžné a na první pohled vypadají logicky  
a pochopitelně. Je to typická úvaha pesimisty. Ale je 
tu jeden nedostatek, nefunguje to!

Nefunguje to proto, že naše očekávání jsou velmi 
často proroctvími. Dan Ariely, profesor behaviorální 
ekonomie na Duke University v Severní Karolíně, 
ve svém výzkumu ukázal, že to, co očekáváme, stá-
le ovlivňuje to, čeho dosáhneme. „Pokud si myslíme,  
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že něco dopadne dobře, obecně to také dobře dopad-
ne,“ vysvětluje profesor Ariely. „Pokud si ale myslí-
me, že to bude špatné, pak to taky špatné bude.“

Ve své úžasné knize Predictably Irrational (Podle 
očekávání nerozumný) popisuje profesor Ariely růz-
né studie, kterým se věnoval a jež zkoumaly účinek 
lidských očekávání na různé stránky života. Zjistil 
například, že náš požitek z jídla je ovlivněn tím, co 
od jídla předem očekáváme. Představte si, že sedíte  
ve stylové italské restauraci a jídelní lístek obsahuje 
dvě jídla: první je jednoduše pojmenováno „vegetari-
ánské těstoviny“ a druhé je popsáno jako „domácí bio 
těstoviny po toskánsku v máslové omáčce s česnekem 
a bylinkami servírované s čerstvou zeleninou“. Co 
byste si vybrali? Podle Arielyho práce by většina lidí 
sáhla po možnosti, která je více popsána – samozřejmě  
za předpokladu, že nemají alergii na některou z ingre-
diencí. Co je ale obzvláště zajímavé, pak to, že lidé, 
kteří si vyberou tu lépe popsanou variantu, mají z jídla 
mnohem větší požitek než ti druzí, již si vybrali dru-
hou možnost, přestože se jedná o téměř totožná jídla. 

Podobně máme také větší požitek z jídla, jež je hez-
ky naservírováno, než z jídla, které je jen tak hozené 
na talíř. A totéž platí pro pití. Tohle je pravděpodobně 
taky důvod, proč se Starbucks stal tak populární. Lidé 
radši zaplatí více za „bohatou chuť Indonéské kávy 
s jemnou, hlubokou, kořeněnou vůní s bylinnými pod-
tóny“ než za obyčejnou „asijskou kávu“. A také mají 
z kávy větší požitek. Pokud kávu navíc naservírujete 
v atraktivním šálku, vyhráli jste. 

Profesor Ariely také ukázal, že naše očekávání 
mohou dokonce ovlivnit to, jak reagujeme na léky. 
Ovlivňuje nás jak popis, tak také balení léků, ale dal-
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ším klíčovým prvkem, který hraje důležitou roli, je 
také cena. Když byla pacientům sdělena cena nového 
léku (účinného analgetika) ve výši asi padesát korun 
za krabičku, prakticky všichni pacienti na lék reago-
vali velmi pozitivně. Naproti tomu když byl pacien-
tům podán stejný lék s tím, že jeho cena je pouhé dvě 
koruny za balení, zlepšení zdravotního stavu nastalo 
jen u poloviny pacientů. Ačkoliv to zní neuvěřitelně, 
přestože obě dvě tabletky měly stejné složení, ta draž-
ší byla mnohem účinnější jednoduše proto, že kdesi 
v našem podvědomí očekáváme, že dražší lék musí 
být účinnější. 

Všechny tyto pokusy dovedly profesora Arielyho 
k závěru, že prakticky ve všech oblastech našeho ži-
vota ovlivňují naše očekávání nejen naše zkušenosti, 
ale také skutečný výsledek. „Mysl dostane to, co oče-
kává,“ tvrdí profesor. Vše, co je pro nás důležité – lás-
ka, zdraví, štěstí a požitek ze života, vše, co od života 
chceme – je podmíněno našimi očekáváními toho, co 
nám budoucnost přinese. A to je podstata druhé strán-
ky. 

Budoucnost mapování myšlenek

Sterilní izolované nemocniční oddělení není prav-
děpodobně tím místem, kde bychom čekali nalezení 
druhé stránky. Ještě méně tehdy, představíte-li si mě-
síce agresivní léčby a to, že vám bylo řečeno, že váš 
život je na vážkách. Ale právě tady našel Mike Jetter, 
německý programátor, druhou stránku, jež mu změni-
la život. 
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Všechno to začalo o Vánocích 1989 v malém měs-
tečku Starnberg v Německu. Mika probudila nesnesi-
telná bolest zad, která mu až brala dech. Jeho žena 
Bettina zavolala pomoc a spěchali do nejbližší ne-
mocnice. Po rozsáhlých vyšetřeních mu lékaři sdělili,  
že bolest v zádech způsobuje zvětšená slezina. Mikovi 
se také nebezpečně zvýšil počet bílých krvinek – až 
třicetkrát oproti normálu. Něco nebylo v pořádku. 

Ukázalo se, že Mike trpí chronickou myeloidní 
leukémií (CML) – tou bývá postižen jeden nebo dva 
lidé ze sto tisíc a nemoc obvykle vyžaduje agresivní 
léčbu včetně chemoterapie, imunosupersivních léků 
a transplantaci kmenových buněk nebo kostní dřeně. 
Na chvíli se zdálo, že je léčba úspěšná, ale na pod-
zim roku 1993 Mike znovu onemocněl a o šest měsíců 
později mu byla provedena transplantace kmenových 
buněk – v té době to byla jediná možnost léčby. 

Podruhé ve svém životě se Mike dostal do nemoc-
nice. Před sebou měl několik měsíců léčby, kdy zůsta-
ne bez kontaktu s okolním světem. Aby toho nebylo 
málo, výsledky léčby byly nejisté. Lékaři dávali Mi-
kovi padesátiprocentní šanci, že přežije následujících 
dvanáct měsíců. Pro hodně lidí by tato situace zná-
sobená nejistou prognózou znamenala konec. Začali 
by panikařit a dělat si starosti, což už je samo o sobě 
sebezničující. A v této situaci víc než kdy jindy je dů-
ležité zůstat pozitivní a optimistický. 

Setkáte-li se s Mikem Jetterem, i když jen skrz 
webovou kameru na internetu, pak si nemůžete po-
moci a musíte si ho oblíbit. Má obrovské modré oči  
a okouzlující úsměv. Těžko byste našli jen náznak 
boje či těžkostí, s nimiž se musel v posledních de-
vatenácti letech vyrovnat. Nenajdete ani stopu zlosti 
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nebo hořkosti, a když s vámi mluví, prýští z něj až na-
kažlivý entusiasmus. Nikdy nebyl jedním z těch, co 
by se zabývali pesimistickými statistikami o přežití. 
„Myslím, že jsem vždycky byl pozitivně naladěný,“ 
vypráví. „Stejně jako moje žena Bettina.“ V době, kdy 
mu CML diagnostikovali poprvé, neexistoval internet, 
a tak Mike a jeho žena neměli přístup k informacím, 
jako mají dnes. „Na jednu stranu to bylo dobré, pro-
tože jsme nebyli obklopeni negativními informacemi. 
Nechali jsme doktory, aby s léčbou pokračovali, ale 
dál jsme taky hledali alternativní způsoby, které by 
mohly pomoci, například výživa, masáže, meditace  
a další věci, jež pomáhají mysli a duši. Vždycky jsme 
se dívali kupředu a plánovali nový život, a to, si mys-
lím, hrálo důležitou roli v tom, jak se věci vyvinuly.“

Mike z období první léčby před třemi lety věděl,  
že si bude muset najít nějaké rozptýlení na měsíce, 
které stráví v nemocnici. „Řekli mi, že mám šanci jen 
padesát procent, že přežiji následujících dvanáct měsí-
ců,“ vypráví. „A taky jsem z prvního kola léčby věděl, 
že musím překonat velký psychický problém.“

„Ležel jsem v malém nemocničním pokoji, lidi 
chodili sem a tam, na sobě měli chirurgické oblečení, 
masky na obličeji a rukavice a já věděl, že takhle to 
půjde několik měsíců. Musel jsem najít něco, na co 
by se mohla moje mysl zaměřit, něco, co mě odpoutá  
od leukémie a léčby a všeho, co se kolem mě dělo.“

A protože byl Mike počítačovým programátorem, 
napadlo ho, že by bylo fajn pracovat na novém vý-
vojovém softwarovém projektu. Každý, kdo strávil 
nějaký čas u počítače, ví, jak rychle čas ubíhá a jak 
lehce se naprosto ponoříte do čehokoliv, co děláte.  
A vymýšlení počítačového kódu je ještě mnohem na-
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pínavější. Celý svět vám zmizí, jste jen vy a obrazov-
ka počítače. 

Práce, do níž se Mike pustil, byl projekt mind-map-
ping (mapování mysli). Mind-mapping je technika, 
díky níž jsou myšlenky zaznamenány ve viditelné for-
mě na papíře. Myšlenková mapa (mind map) je dia- 
gram, v němž jsou slova, nápady, úkoly a další prv-
ky spojeny ústředním tematickým slovem nebo myš-
lenkou. Používá se k vytvoření a sestavení myšlenek. 
A jak se ukázalo, je velmi užitečný jako pomůcka  
ke studiu, organizaci, řešení problémů nebo při roz-
hodování. 

Myšlenková mapa (mind mapper) začíná s čistým 
listem papíru, kam zaznamená hlavní myšlenku nebo 
téma – to může být vyjádřeno buď slovy, nebo obráz-
kem – a umístí je do kruhu uprostřed stránky. Struk-
tura je dále rozvíjena kreslením větví směřujících  
od hlavní myšlenky a přidáváním vhodných nápadů. 
Další větve mohou vést k podtématům. Tak se pokra-
čuje do té doby, než je struktura kompletní a vypadá 
trochu jako nepravidelná pavoučí síť, v níž jsou všech-
ny prvky přímo nebo nepřímo spojeny s ústředním 
tématem. Všechny prvky myšlenkové mapy jsou pak 
intuitivně seřazeny podle důležitosti a jsou poskládá-
ny do skupin, větví nebo oblastí. Prezentaci nápadů, 
které se objevují v myšlenkové mapě, lze označit jako 
velmi neobvyklý brainstormingový přístup, jenž nám 
může pomoci vytvořit nápady mnohem efektivněji 
než formální, hierarchický organizační systém, kdy si 
děláme poznámky. 

Když se Mike znovu v roce 1994 dostal do nemoc-
nice, byl si velmi dobře vědom užitku, které mapování 
myšlenek přináší, a pravidelně tuto metodu používal 
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při své práci. Ale jako programátor si také uvědomo-
val, že tato technika má své hranice. „Tyhle kreativ-
ní prezentace mohou lidé dělat s barevnými tužkami  
a pery,“ vysvětluje. „Ale pokud si prezentaci pozna-
číte na papír, je to jednorázová záležitost. Ve skuteč-
nosti ji nemůžete rozvíjet. Nemůžete ji sdílet.“ Mika 
proto napadlo nabalit proces mapování na počítačový 
program, jenž by lidem umožnil posunout se do další 
úrovně. Na počítači můžete nápady lehce pohybovat, 
můžete je přidat na mapu, kterou můžete upravovat, 
vytisknout nebo ji sdílet s ostatními. 

Na svém novém projektu pracoval Mike pět nebo 
šest hodin denně mezi léčebnými procedurami. „Zpo-
čátku to pro mě bylo jen zpestření,“ vzpomíná. „Jen 
mi to pomáhalo nemyslet na to, co se děje kolem.“ 
Ale do doby, než jej propustili z nemocnice, vytvořil 
plně funkční počítačový program na mapování myšle-
nek. Jednalo se o jedinečný software, jenž pojmenoval 
Mindman (později byl přejmenován na MindMana-
ger). 

V dnešní době program MindManager používají 
miliony uživatelů po celém světě včetně mnoha me-
zinárodních společností. Mike a Bettina založili spo-
lečnost MindJet, která se stala celosvětovým podni-
kem s pobočkami v Asii, Americe a Evropě. Ale co je 
mnohem důležitější než software a podnik, jenž z něj 
vznikl, je to, jakým způsobem Mike bojoval s leu-
kémií a jaké změny to přineslo jemu a Bettině. „Než 
jsem onemocněl, jenom jsme žili,“ říká Mike. „Ale 
nebylo to nic, co bych nazval život, který má smysl. 
Teď víme, proč určité věci děláme a jsme mnohem víc 
pozorní v tom, jak a s kým trávíme svůj čas.“
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