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BÝT SÁM SEBOU
Cest sebeuskutečnění existuje nekonečné množství. Inspirovat se pro tu svou můžeme třeba
v knihách, na cestách či z životů druhých lidí. Nabízíme několik rozmanitých tipů, ve kterých
seberealizace hraje důležitou roli.

AŤ SE TI ŽIVOT POVEDE!
(RECENZE)

a etapy našeho života. V jednotlivých kapitolkách promyšleně
střídá příběhy s konkrétními radami a úvahami nad otázkami, které
přináší život. Některé kapitoly
provázejí básně vybízející k hlubšímu zamyšlení se nad tématem.
Gra ická jednoduchost, přehlednost
a krátkost textu přiměje alespoň
k prolistování a pročtení některých
kapitol. A každá taková jemně
čtenáři připomene, že podstatou
podařeného života je zejména
láska, kterou dnešní společnost
bohužel často šetří. (Mon)

a přemýšlením o svém životě.
Právě v tomto procesu autor vidí
ono „tajemství“ a dovoluje si prohlásit, že po přečtení knihy budete
šťastnějšími.

GILBERT Guy. Ať se ti život povede!
Praha: Portál, 2012. 87 s.

Vydařený život si přeje prožít každý.
A právě proto láká svým názvem
tato útlá knížečka k přečtení. Pokud
v ní nadšený čtenář očekává stoprocentně platný návod na spokojený
a bezstarostný život, mohl by být
po přečtení prvních kapitol trochu
zklamaný. Podle autora, kněze
věnujícího se práci s problémovou
mládeží, je třeba se v životě pořádně
nadřít, aby byl vydařený, a hlavně
– je třeba zasvětit ho Bohu. Ateista
z rad týkajících se modliteb a Boha
bude dost možná lehce deprimovaný, i on ale nakonec v knize najde
svou šanci na povedený život.
V krátkém, čtivém textu vzpomene
autor na všechny dary, schopnosti
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TAJEMSTVÍ POHODY
A ZDRAVÍ (RECENZE)

Proniknout do podstaty šťastného života se snaží vědci z celého
světa. Americký psycholog David
Niven shromáždil 366 závěrů
badatelů, kteří se životní pohodou
zabývali. Nechává promlouvat
psychology, terapeuty, lékaře
i vědce z dalších oborů. V úvodu
vzpomíná na svého učitele, jehož
přednáškám dominovalo téma
cesty. „Proces cesty nám umožnil
poznávat sebe samé – zjišťovat,
kdo jsme, za čím si stojíme a co
v životě potřebujeme,“ píše a zve
na cestu každodenního čtení jedné
kapitoly z knihy. A nejen četby,
ale také rozjímání nad přečteným

Struktura každé strany v knize je
jednotná. Datum. Následuje rada
dne a myšlenka, která radu rozvádí.
Reálný příběh ze života. A vědecký
fakt. Rady, které autor dává, jsou
jistě užitečné v každém věku, příběhy však osloví spíše dospělé, než
dospívající čtenáře. Pokud toužíte
pouze po rychlém návodu, co dělat,
abyste „byli v pohodě“, přečtěte si
rejstřík, ale jak autor upozorňuje,
takto to fungovat nebude… (JK)

NIVEN David. Tajemství pohody
a zdraví. Praha: Portál, 2008. 400 s.
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TED TALKS – MYŠLENKY,
KTERÉ STOJÍ ZA TO ŠÍŘIT

Možná jste na ně už narazili. Trvají
většinou patnáct minut, objevují
se na sociálních sítích, učitelé je
promítají v hodinách, a pokud jim
propadli vaši přátelé, máte o zajímavá fakta ze všech sfér života
na čas postaráno. O čem je řeč?
O tak zvaných TED talks.

aby se odhodlali k činům, a nezůstávali celý život jen u slov,“ vysvětluje Monika Stachoňová, proč se
pustila do organizace kroměřížského TEDxu.

FOTO JAROSLAV ŠAFER

Inspirace je to, co lidé v TED talks
nacházejí. Pokud se zrovna žádný
TED ve vašem okolí nekoná, tak
(kromě toho, že jej můžete sami
uspořádat)
načerpejte
inspiraci
z více než
1 500 talks
dostupných
na www.ted.
com/talks
(část z nich
má české
titulky).

TED je každoroční americká
konference pořádaná od roku
1984. Jednotlivé příspěvky zabíhají
do všech vědeckých i nevědeckých
sfér bytí. Své myšlenky na TEDu
prezentoval Bono, Jamie Oliver
nebo Bill Clinton, ale také řada
na první pohled obyčejných lidí,
vědců, umělců, učitelů, studentů.
A jejich ideje oslovují svět… Zvláště
od té doby, co jsou volně dostupné
na YouTube.
Oslovuje také myšlenka TEDu
samotného. Netrvalo dlouho a TED
konference se začaly se šířit po celém světě. V České republice se
TEDx („x“ označuje nezávislou akci
s licencí od organizátorů opravdového TEDu) konají v Praze, Brně,
Hradci Králové, ale i v menších
městech, jako je Znojmo a Kroměříž. „Chtěli jsme lidem z malého
města rozšířit obzory, inspirovat je,

I my v redakci jsme TEDu
„propadli“
a vybrali
několik
přednášejících, jejichž myšlenky
nás oslovily. Odkazy na všechna
vystoupení a tipy na další najdete
na RoverNetu
. (JK)

Sarah Kay:
Kdybych měla dceru…

O tom, jak učit ostatní lidi seberealizaci, mluví Sarah Kay, básnířka,
učitelka poezie, autorka knihy „B“,
zakladatelka neziskové organizace
„Project V.O.I.C.E.“ (www.project-voice.net). Sarah vypráví příběh
sebe samé. Mluví o těžkém dětství
a dospívání. O tom, jak ji ve třinácti letech pohltil svět poezie,
což mnoha jejím spolužákům bylo
trnem v oku, a ona se stala terčem
posměchu pro něco, co z duše milovala. Dnes se stará o děti v projektu
V.O.I.C.E. a pomáhá jim naplnit jejich
sny stejně tak, jako by chtěla, aby
v mládí někdo pomáhal jí. Podrob-

něji vše rozvádí ještě ve svém druhém vystoupení „Sarah Kay: How
many lives can you live?“. (Lad)

Susan Cain:
Síla introvertů

Každý z nás je jedinečný a má
neobyčejné schopnosti, i když to
mnohdy nedává hned na první
pohled najevo. Susan Cain nás svou
strhující promluvou během chvíle
přesvědčí o tom, že síla introvertních jedinců s jejich originální
směsí osobních vlastností a dovedností může být velmi inspirativní
a podnětná – stačí se jen zeptat
a trošku se zajímat. Každý z nás je
totiž výjimečný a jedinečný!
Susan Cain, bývalá korporátní
právnička a jednatelka, se stala celosvětově známou zejména díky své
knize Ticho: síla introvertů ve světě,
který nikdy nepřestává mluvit. Více
informací o ní i jejím bestselleru na
www.thepowero introverts.com.
(Lad)

Joe Smith:
How To Use One Paper Towel
Papírové ručníky jsou dnes běžnou
součástí toalet, kuchyní, restaurací… Ročně se jen v USA spotřebuje
259 106 000 kilogramů těchto
ubrousků. Používáme je neuváženě, plýtváme jimi a nepřemýšlíme
nad jejich užitím. Autor příspěvku Joe Smith apeluje, abychom
alespoň při mytí rukou byli
uvědomělí, ruce po umytí pořádně
oklepali (například dvanáctkrát)
a teprve poté si zbytek vody utřeli
do ubrousku, který přeložíme
napůl, pak lépe saje a na utření je
dostatečný. Příspěvek není jen o šetření papírovými ručníky, ale také
výzva k přemýšlení o svém okolí,
které je pro nás mnohdy samozřejmé a automatické. (Sum)
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