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Zresetuj sa:

Simona Lučkaničová x Žurnál

AKO SA NAD 
DLHODOBÝMI PLÁNMI 

ZAMYSLIEŤ NANOVO
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Aj ty máš posledné obdobie pocit, akoby sa zbláznil svet?

Vojna zúri pár kilometrov od našich hraníc, internety vybuchujú pod náporom 

hoaxov, neslušných ľudí či botov a politici si už aj prestali vyzliekať kabáty,  

lebo je vlastne úplne jedno, akú farbu majú na sebe.

Aj tebe sa posledné roky zo dňa na deň zmenili skoro všetky plány?

Ostali sme zavretí vo svojich domovoch, začali prerábať byty a pestovať  

zeleninu na balkónoch. Opäť sme si museli hľadať cestu k svojim blízkym  

a samým sebe.

Aj tvoja Ročnica či Polročnica bola plná krásnych cieľov, ale kvôli vonkajším 

okolnostiam sa ti nepodarilo ku nim ani priblížiť?

Zrušili sa dovolenky, aktivity a hobby. Vymenili sa za iné alternatívy. Chvíľkové 

či dlhodobé. Denná rutina bola nahradená inou. A potom opäť. A potom opäť.

Ľudia ochoreli. Ľudia sa uzdravili. Ľudia nás opustili.
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Máš pocit, že tvoje plánovanie ostalo uzatvorené v Žurnáli a už sa ani  

neodvažuješ snívať o splnení tvojich cieľov?

A možno sa naopak snažíš zorientovať v tomto guláši. Balansuješ medzi túž-

bou opäť chytiť svoj život do vlastných rúk. A zároveň strachom z toho, že je 

to vlastne zbytočné, lebo čoskoro bude aj tak zúriť ďalšia vlna, ďalší vyšinutý 

diktátor, ďalšie zvyšovanie cien, ďalší [pokojne doplň] …

Aj ty pociťuješ potrebu ZRESETOVAŤ, na chvíľu zastaviť, doplniť energiu  

a zamyslieť sa nad tým, ako ďalej?

Práve pre hľadanie odpovedí na tieto otázky sme pripravili krátku a praktickú  

cvičebnicu s názvom Reseťák. Samotným Reseťákom sa celý tvoj život asi 

neobráti o 180 stupňov k lepšiemu. Ale veríme, že môže byť začiatkom tvojej 

cesty k naštartovaniu sa.

V tomto Ebooku ti predstavíme jednu z teórií, ktorým sa v Reseťákovi venu-

jeme, lebo veríme, že ti pri opätovnom hľadaní samého seba môžu byť veľmi 

nápomocné.

Pohodlne sa preto usaď.

Otvor myseľ.

Hor sa do skúmania.
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Keď chceme kontrolovať 
nekontrolovateľné
Poznáš CIA?

Nie, nepýtam sa na ústrednú spravodajskú službu v Amerike ani kriminálny 

seriál v telke. 

Mám na mysli Control – Influence – Accept model, ktorý popísali Neil and 

Sue Thompson v ich knihe “The Critically Reflective Practitioner” (Thompson 

& Thompson, 2008).

Táto teória je užitočná vtedy, keď sa človeku nahromadí kopec každodenných 

úloh a zároveň je svet okolo neho nevyspytateľný. Preto pociťuje stratu kon-

troly, nerozhodnosť, beznádej či frustráciu. Tento model mu pomáha uvedo-

miť si, ktoré aspekty danej situácia dokáže kontrolovať a ktoré sú mimo jeho 

záber. V konečnom dôsledku ho učí, ako na danú udalosť či problém reagovať.

Trik spočíva v analýze situácie.

Poďme však trocha do praxe!

zóna
kontroly

málo

veľa

situácie, ktoré môžeš 
priamo ovládať

situácie, ktoré môžeš 
nepriamo ovplyvniť

situácie, ktoré nemôžeš 
ovplyvniť

zóna
vplyvu
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akceptácie
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Čo ťa trápi?

Zamysli sa nad všetkými vecami, ktoré ťa momentálne trápia. Svetové  

udalosti, problémy ľudí okolo teba a tvoje osobné či pracovné starosti. 

Pre ešte lepší efekt si ich zapíš na papier. 

Mind-mapuj. 

Kresli. 

Je to len na tebe. 

…

Môžeme ísť ďalej? Je totiž načase si ich trocha roztriediť a zanalyzovať.
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Zóna akceptácie

Aj teba rozhorčuje svet okolo? Cez správanie našich politikov, medzinárodné 

dianie, hluční susedia, ktorí prerábajú svoj byt od začiatku pandémie, doprav-

né zápchy každé ráno, či dážď, ktorý ti zmočil kabát cestou do práce. 

Čo s tým môžeš spraviť? 

NIČ.

V tejto zóne nemáš jednoducho žiaden vplyv. Politikov zo dňa na deň  

nevymeníš, autá nezakážeš, dážď nezastavíš. Bodka.  

Vitaj v Zóne akceptácie. 

Určite je náročné akceptovať, že nad veľkou časťou diania okolo seba  

jednoducho nemáš moc. Snaž sa však, aby si tieto udalosti nevzali kontrolu 

nad tvojimi emóciami a prežívaním. S veľkou pravdepodobnosťou budeš  

totiž pociťovať iba väčší hnev, strach, stres a frustráciu.
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Zóna vplyvu

Dezinfikuješ si ruky pred vstupom do potravín? Kupuješ si aspoň niekedy časo-

pis Nota bene? Hádžeš pár drobných pouličnému muzikantovi v podchode? 

Vitaj v Zóne vplyvu.

Je priestorom, v ktorom môžeš druhých inšpirovať svojím konaním, rozhodo-

vaním a rozprávaním.

V tejto zóne sa sami stávame akýmsi príkladom pre ostatných. Ruky si môžeš 

dezinfikovať nielen z dôvodu ochrany vlastného zdravia. Ale tiež aj preto, aby 

ostatní ľudia okolo videli, že aj takto jednoducho vieme prispieť k zastaveniu 

šírenia rôznych infekčných chorôb. 

Dokážeš kontrolovať správanie ľudí okolo? Určite nie.

Môžeš ho však ovplyvniť? Určite aspoň trocha.
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Zóna kontroly

Čo máš v živote v skutočnosti pod kontrolou? 

Jedinou správnou odpoveďou si TY!

Len TY ovládaš to, ako sa správaš, kde si, kam pôjdeš, ako sa budeš s ľuďmi 

rozprávať a počúvať ich.

To je všetko. Nič iné zo sveta okolo seba jednoducho ovládať nemôžeš. 

Vitaj v Zóne kontroly. Tu sa tiež nachádzajú aj naše medziľudské vzťahy, 

osobné rozhodnutia a v neposlednom rade to, ako reagujeme na svoje vlastné 

prežívanie alebo okolité situácie.
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Čo s tým mám robiť?

Pozri sa na svoje poznámky a zamysli sa. 

Ktoré z vecí, ktoré ťa momentálne trápia, musíš jednoducho akceptovať, lebo  

na nich nemáš a nemôžeš mať žiaden vplyv?

Naopak, nachádzajú sa medzi nimi také, ktoré môžeš ovplyvniť svojim  

správaním a ísť tak iným ľuďom príkladom? 

Určite sa tam však nájdu aj také, nad ktorými máš alebo môžeš mať kontrolu, že?

Nahliadať na svoje starosti a zdroje smútku, hnevu či frustrácie cez tieto tri 

optiky ti môže naozaj pomôcť lepšie pochopiť svoj svet a hlavne zmeniť tvoje 

prežívanie v ňom.

Ktoré z tvojich aktuálnych problémov máš v moci kontrolovať či ovplyvniť,  

a ktoré musíš jednoducho akceptovať?
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Poď sa zresetovať. 
Dopraj si poriadne naštartovanie tvojich cieľov a snov.

Mrkni si našu novú cvičebnicu Reseťák. 

Venuje sa nielen CIA modelu, ale navyše:

 • ti odhalí koncept Čiernej labute a teda udalostí v tvojom živote, ktoré  

 majú vážne dôsledky na celé tvoje fungovanie. Veríme, že jej identifikova- 

 ním sa ti podarí objaviť spôsob, ako zmeniť uhol pohľadu na posledné  

 neočakávané udalosti vo svete a tvojom živote.

 • ti cez koncept Ikigai pomôže opätovne a viac do hlbky zamyslieť sa nad  

 svojimi hodnotami, názormi a sebou samým. Možno naozaj od základov  

 otrasie tvojim osobným poslaním.

 • ti cez teóriu One thing pomôže určiť si nové priority, aby si sa v množstve  

 nových podnetov akosi nestratil a práve naopak vedel, kde začať. Tak, ako  

 je to pri ročnom a mesačnom plánovaní u nás medzi Žurnálistami zvykom.  

 Veď vieš, že sa snažíme nezahltiť množstvom túdúčiek.

https://zurnal.sk/collections/zurnal-cvicebnice/products/resetak
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Dlhotrvajúce zmeny sa neudejú po prečítaní jedného ebooku, to vieme.

Motivácia vyprchá.

Poznámky ostanú na papieri.

Ebook na ploche alebo schovaný v stiahnutých súboroch. 

Tak na čo ešte čakáš?

Poď sa zresetovať!

Reseťák

https://zurnal.sk/collections/zurnal-cvicebnice/products/resetak
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Text: Simona Lučkaničová́

Som Simi a mojou veľkou vášňou je rozvoj a objavovanie rôznych kreatívnych 

foriem komunikácie. Od detstva aktívne pôsobím v umení. Moje kučeravé vlasy, 

zamatový hlas a gitara patria neoddeliteľne k sebe. So svetom komunikujem 

vlastnými piesňami, lyrickými či trefnými textami, dokumentárnymi rozhovormi, 

kvalitnými príbehmi, cez mikrofón alebo len tak na plné hrdlo, na javisku pod 

reflektormi alebo na lúke, tancom či pohľadom. Verím, že všetci v sebe ukrýva-

me jedinečný príbeh, ktorý práve vlastnou prácou na sebe neustále objavujeme 

a tvoríme. 

 

Vydanie: Žurnál

Naším poslaním je pomôcť ľuďom využiť svoj potenciál naplno. Zaktivizovať  

ich k pomoci komunitám a neziskovým projektom. A zmeniť ich uhol pohľadu. 

Ďakujeme, práve si sa stal/a súčasťou tohto príbehu. 

 

Spoznaj naše hodnoty a zisti, čo nás ženie vpred: zurnal.sk/hodnoty 

 

Art direction: Matej Binka 

 

Grafická úprava: Milan Pleva 

 

Fotografie: canva.com, unsplash.com

Úprimne veríme, že sa ti vďaka tomuto jednoduchému, ale praktickému 

cvičeniu podarilo aspoň trochu zorientovať vo vlastnom aktuálnom prežívaní.

Veľa štastia ti želajú: Ivan, Zambo, Matej, Dávid L., Laci, Simi a Dávid S. 

Záver

Ebook Zresetuj sa ti priniesli: 

https://zurnal.sk/pages/hodnoty

