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3. kapitola

JDE O TO,
JAK SE DÍVÁTE;

NE O TO,
CO VIDÍTE.

První zákon kritického zaměření pozornosti:
Naše nejnovější zážitky ovlivňují to, 
na co zaměřujeme svou pozornost, 
ať se nám to líbí nebo ne.
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2. července 1988 kapitán amerického námořnictva 
Will C. Rogers z americké námořní lodi Vicennes vydal 
rozkaz sestřelit neznámé íránské letadlo, které mířilo pří-
mo na Vincennes. Toto letadlo bylo zničeno, ale ukázalo 
se, že to bylo jen dopravní letadlo. Tento rozkaz stál život 
290 civilistů. Existují četné spekulace, že Íránci si pozdě-
ji na základě této nehody objednali bombový útok na let 
103 společnosti Pan Am nad Lockerbie ve Skotsku. Jaké 
okolnosti ovlivnily kapitánovo vnímání situace, když se 
rozhodoval? Zrovna v tu chvíli vedl námořní bitvu s írán-
skými bitevními loděmi, když mu operátoři podaly hlášení 
o neidentifikovaném íránském letadle klesajícím z výšky 
2,5 kilometru směrem k jeho lodi. Jeho emoce byly vypja-
té. Projevil se První zákon kritického zaměření pozornosti: 
Jeho nejčerstvější zkušenosti ovlivnily to, na co se zaměřil. 
Nemohl si pomoci. Zaměřil se na možnost dalšího útoku. 
Než dal pokyn k vystřelení raket, vyslal tři varování na ci-
vilní radiové frekvence a čtyři na vojenských frekvencích, 
letadlo však na žádné varování nereagovalo. Na základě 
toho kapitán usoudil, že úmysly posádky jsou nejpravdě-
podobněji nepřátelské. Musel se rychle rozhodnout a zvolit 
mezi životy lidí v onom letadle a životy vlastní posádky  
a povinnosti ke své zemi. Kapitán Rogers se rozhodl leta-
dlo sestřelit. 

„Jednotlivci se nechovají v souladu s realitou, 
ale v souladu se svým vnímáním reality.“

Denis Waitley

Vnímáním situace kapitánem Rogersem bylo význam-
ně ovlivněno jeho posledními zážitky. Jeho loď byla zrovna 
napadena. Udělal všechno, co mohl, aby se ubezpečil o to, 
že situace je opravdu taková, jaká se mu jeví. Nemohl blí-
žící se letadlo identifikovat dříve, než bylo ve vzdálenosti 
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dostřelu letadlových střel od lodi. Byl nucen zvolit mezi 
životy svých mužů a životy lidí na palubě letadla, které 
mohlo být vnímáno pouze jako nepřátelské. Kapitán sice 
zvážil možnost, že by se jednalo o civilní let, ale letadlo 
neodpovědělo na žádné varování na civilní frekvenci. Pro-
to vyloučil pravděpodobnost, že by šlo o civilní let. Byla 
cena špatné volby vyšší než výhoda správné volby? Kdyby 
kapitán Rogers věděl, že se jedná o civilní let, samozřejmě 
by letadlo nikdy nesetřelil. Ale kdyby to bylo vojenské le-
tadlo a on ho nesetřelil, ohrozil by bezpečnost svých mužů 
a své lodi. 

Tento příběh nám ukazuje, jak naše nejnovější zážitky 
ovlivňují, na co se zaměříme. Na co se zaměříme určuje, 
čemu věříme, i náš emocionální stav. Čemu věříme, určuje, 
co očekáváme. Co očekáváme, určuje, co vidíme. Vidíme, 
co očekáváme, že uvidíme. Kapitán Rogers viděl místo do-
pravního letadla nepřátelský vojenský letoun. 

Když vypršel čas, kapitán Rogers udělal všechno pro-
to, aby se ubezpečil, že situace je opravdu taková, jaká se 
mu jeví. Přestože mělo jeho rozhodnutí vážné následky, 
těžko bychom mu mohli vyčítat.

 Jaké věci mají moc ovlivnit zaměření naší pozor-
nosti? Cokoliv, co se díky našim pěti smyslům dostane až  
do mozku: 

1. Věci přicházející z našeho zorného pole, 
    ať už dobrovolně nebo nedobrovolně.
2. Věci z okruhu doslechu, ať už dobrovolné, 
    nebo nedobrovolné.
3. Věci, kterých se dotýkáme nebo které se 
    dotýkají nás.
4. Věci, které ochutnáme.
5. Věci, které cítíme čichem.
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Všechny tyto věci spoluvytvářejí to, čemu říkáme zá-
žitek. Naše poslední zážitky ovlivňují to, na co se soustře-
ďujeme, ať už se nám to líbí nebo ne.

První zákon kritického zaměření pozornosti figuruje
také v příběhu vyprávěném novinářem Peterem Godwinem, 
jenž se odehrál v Zimbabwe. Tento příběh popisuje zásadní 
rozhodnutí, před kterým stál, když se snažil uniknout zim-
babwské vojenské policii po svém úsilí upozornit na tamní 
porušování lidských práv vládou. Věděl, že ho hledá armá-
da. Když se snažil uniknout ze „zakázané zóny“, uviděl vo-
jáka obávané Páté brigády, jenž stál na silnici a mával na něj. 
Godwin rychle zvážil všechny možnosti. Mohl auto otočit 
a jet plnou rychlostí zpět. Mohl z náklaďáku, ve kterém jel, 
vyskočit a zmizet v džungli — většina vojáků nebyla moc 
fit a chvíli by jim trvalo, než by sehnali pomoc ze vzduchu. 
Nebo mohl přidat plyn a projet. Jak mu tak hlavou běžely 
různé možnosti, objevilo se také pár důležitých otázek. Byla 
toto řádná silnice s pořádnými zátarasy nedaleko od toho-
to osamělého vojáka nebo to byl jen opotřebovaný zátaras,  
od kterého by mohl snadno zmizet? Kolik tam bylo vojáků? 
Co měli za zbraně? Měli funkční rádio (mnoho posádek mělo 
jen vadná rádia)? Byla tato konkrétní posádka informována 
o jeho přítomnosti v zakázané zóně? Hlavou mu probleskla 
představa toho, jak je zadržen a vystaven mučení. To bylo 
tím, na co se zaměřil. Ve zbývajících vteřinách se Godwin 
rozhodl kolem vojáka zkusit rychle projet. Ale když položil 
nohu na plyn, všiml si něčeho, co ho zarazilo a přimělo ho 
znovu porovnat svoje vnímání dané situace se skutečností. 
Voják neměl žádnou zbraň. Pátá brigáda se nikdy nepohybo-
vala beze zbraně, hlavně v zakázané zóně. Godwin zpomalil. 
Pak si všiml, že se na něj voják usmívá a že se jeho pohyby 
nepůsobí nepřátelským dojmem. Godwin v oblaku prachu 
zastavil. Voják se ukázal být poručíkem, který potřeboval 
kousek svézt. Godwin mu nabídl, že ho kousek vezme,  
a představil se mu jako místní farmář. 
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O pár kilometrů dále narazili na opravdový zátaras 
s kulomety a rádiem. Seržant Páté brigády poručíka ostře 
pozdravil a vysvětlil mu, že hledají mladého bělocha, kte-
rý pomáhá místním disidentům. Měli přísný rozkaz zastavit 
každého bělocha, prověřit jeho totožnost a vyzpovídat ho. 
Bez výjimek.

Poručík vystoupil a šel si se seržantem promluvit. Zbylí 
vojáci na Godwina mířili samopaly, připraveni bez mrknutí 
oka vystřelit. Po několika minutách se poručík vrátil a řekl: 
„Jedeme.“ Godwin tomu nemohl uvěřit. Poručík mu vysvět-
lil, že seržant Godwina podezíral, že je novinářský špion. 
Ale aby se vyhnuli zdržení, přesvědčil ho o tom, že God-
win je místní farmář, kterého zná už dlouho, a že jsou staří 
přátelé. Tak se Godwin bez újmy dostal ze zakázané zóny  
a později o tom napsal příběh, jenž pomohl ukončit porušo-
vání lidských práv. 

Godwin se málem dopustil zásadní chyby. Jeho po-
slední zážitky rozhodly o tom, na co se zaměřil. Na co se 
zaměřil, rozhodlo o tom, čemu věřil. Čemu věřil, rozhodlo 
o tom, co očekával. Očekával, že ho vojáci budou hledat. 
Když spatřil vojáka, uviděl tak to, co očekával — hrozbu. 
Ale Godwin byl dost chytrý, a tak ze sebe střásl omezenost 
svého očekávání a poctivě prozkoumal všechny důkazy. 
Rozhodl se, na co se zaměří, nezávisle na tom, co se dělo 
kolem něj. Pak si všiml toho, že ten voják nemá zbraň. Vši-
ml si něčeho, co by uniklo většině lidí.

Godwin tedy porovnal svoje původní vnímání situace 
se skutečnými důkazy. Rychle prověřil všechny záchytné 
body. Využil všechny dostupné informace i svůj důvtip. 
Nepropadl panice. Během času, který měl k dispozici, 
provedl analýzu všech informací, jež měl k dispozici. Ze-
ptal se sám sebe na všechny správné otázky a odpovědi 
na ně mu poskytly to, co hledal. Viděl věci, jichž si před-
tím nevšiml. Pak učinil rozhodnutí, jež mu o pár kilometrů 
dále zachránilo život. Kdyby kolem osamělého vojáka jen 
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rychle projel, později by narazil na zátaras bez spojence  
po svém boku.

Godwin se řídil pravidly, jež se aplikují v kritických 
situacích. V tomto případě bylo rozhodnutím v pozadí roz-
hodnutí zastavit, i kdyby jen na vteřinu, a prověřit rozdíl 
mezi realitou a jeho očekáváním. A právě tohle z něho udě-
lalo hrdinu. Rozhodnete se zastavit a zvážít možnost, že 
to, co vidíte, může být přehnaně ovlivněno vašimi posled-
ními zážitky a vaším očekáváním? Rozhodnete se zastavit 
a znovu prověřit důkazy? Nebo se bez dalšího přemýšlení 
vrhnete vpřed?

Někdy se všechny naše možnosti zdají být riskantní. 
Neexistuje jasná volba. Nezávisle na tom, co uděláme, se 
něco může pokazit. Podstatou je, že ať děláme cokoliv, mu-
síme být připraveni žít s následky svých činů. A pamatujte, 
že musíte žít sami se sebou po zbytek svého života. Ustojí-
te vzpomínku na to, co se chystáte udělat? Kdyby vás vaše 
děti požádali o radu, doporučíte jim to jako ten nejlepší 
způsob? Chcete, aby se to stalo vaším odkazem?

Když jste ve složité situaci, seberte odvahu a udělejte 
následující kroky:

• Za prvé si uvědomte, že máte možnost, možná do-
konce povinnost zastavit se a ujistit se o tom, že věci jsou 
opravdu takové, jaké se vám jeví. Jaké poslední zážitky 
ovlivňují, na co se zaměřujete a co očekáváte?

• Za druhé ještě jednou překontrolujte důkazy, které 
máte, aby vám nic neuniklo.

• Za třetí v čase, který vám zbývá, rychle zhodnoťte 
všechny důkazy.

•  Za čtvrté si uvědomte, jaké otázky musíte zodpově-
dět, než dospějete k rozhodnutí.

• Za páté pokud je v čase, který máte, nemožné získat 
všechny informace, jež potřebujete, tak ty chybějící odhad-
něte a následujte svůj instinkt.*
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Budete-li se řídit tímto postupem, budete se dívat očima 
hrdiny. Uvidíte věci, jichž jste si nikdy nevšimli, a budou se 
před vámi otvírat možnosti, které jste dříve nebrali v potaz. 
Pak se lidé ohlédnou a prohlásí o vás, že jste hrdina. Ale vy 
se začnete chovat jako hrdina až tehdy, když se naučíte vidět 
věci tak, jak je vidí hrdinové.

Nakonec si uvědomte, že všechno, co jste dosud v ži-
votě prožili, vás pro tuto chvíli připravovalo. Nemusíte si to 
myslet, ale jste tam, kde jste, protože to jste schopni zvlád-
nout.

První zákon kritického zaměření pozornosti:
Naše poslední zážitky ovlivňují to, na co se 
zaměřujeme, ať se nám to líbí nebo ne.

* Doporučujeme nejlepší knihu o instinktu a intuici a jejich vlivu  
na život Dar strachu (1998) Gavina de Beckera - pozn. red.


