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S láskou, úctou a vdûãností vûnuji tuto knihu lidem
zab˘vajícím se metodou 10-10-10,
kteﬁí se podûlili o své pﬁíbûhy transformace.
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Pﬁedmluva
Moje manÏelka se moc ãasto nem˘lí – chci ﬁíct, nem˘lí
se prakticky nikdy –, ale pﬁed nûkolika lety ji nûjak napadlo, Ïe strategie rozhodování, kterou vynalezla a pojmenovala „10-10-10“, funguje jen u ní. A moÏná také
u jejích sester a nûkolika dal‰ích lidí.
Mûla pocit, Ïe o hodnû minula cíl.
Poprvé jsem vidûl fungování strategie 10-10-10 v roce
2001. Tehdy se zdálo, Ïe mezi dûtmi zuﬁí bouﬁe. Problémy rychle narÛstaly. Ale právû tehdy Suzy pﬁi‰la s nûãím,
co jsem brzy poznal jako 10-10-10 – a hle – kaÏd˘ se
okamÏitû soustﬁedil na otázku po ruce a rozbouﬁené
emoce a osobnostní stﬁety víﬁící v místnosti se zmírnily.
Brzy jsem vidûl, jak 10-10-10 pﬁesunulo kaÏdého z místa
konfliktu k místu vzájemného porozumûní.
Hned tehdy jsem si pomyslel: „Tento nástroj musí mít
‰ir‰í dosah.“ Proto jsem povzbuzoval Suzy, aby napsala
tuto knihu. ¤ekl jsem jí, Ïe to musí udûlat.
Proã?
ProtoÏe jsem pﬁíli‰ ãasto svûdkem toho, jak neãinnost
zpÛsobuje ustrnutí Ïivota. Vídám, jak lidé v práci i doma
setrvávají v situacích, které je neuspokojují a ãiní je ne‰Èastn˘mi, protoÏe nûco postrádají: pﬁístup, disciplínu,
jiskru, které by je vyburcovaly k zahájení zmûny a postrãily kupﬁedu. A protoÏe vím, Ïe vÛbec neumíme dûlat
tûÏká rozhodnutí, natoÏ rozhodnutí spolehlivá a rozváÏná, kdyÏ jsme zcela ochromeni.
7
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V tu chvíli nastupuje 10-10-10. Tento proces, jak jsem
jej vidûl na vlastní oãi, mÛÏe pomoci komukoli uvolnit
se, odpoutat se, osvobodit se.
Od problematick˘ch vztahÛ.
Od zamûstnání bez perspektivy.
Od let ha‰teﬁení se synem nebo dcerou ãi rodiãem.
Od zmatku a nerozhodnosti kvÛli tomu, zda se vrátit
zpátky do zamûstnání, nebo zÛstat doma s dûtmi.
Od pﬁátelsk˘ch vztahÛ, které se dostaly na klesající
spirálu fal‰e a pﬁedstírání.
Od ‰patn˘ch ‰éfÛ.
Od pﬁíli‰ dlouhého bydlení na nesprávném místû.
Tento seznam by mohl pokraãovat dál a dosáhnout
mnoha stránek. KdyÏ jsme loni se Suzy cestovali po zemi
a hovoﬁili o této knize po jejím vydání v tuh˘ch deskách,
byl jsem ohromen tím, co jsem sly‰el od zástupÛ lidí
praktikujících 10-10-10, s nimiÏ jsme se setkali. Bez
ohledu na to, jaké bylo jejich spoleãenské postavení a zamûstnání – aÈ ‰lo o Ïenu v domácnosti, obchodníka, uãitele, duchovního, studenta, o‰etﬁovatelku, podnikatele –
v‰ichni ﬁíkali totéÏ: Ïe je metoda 10-10-10 dostala ze strnul˘ch dilemat a pﬁinesla jim spokojenûj‰í Ïivot sebedÛvûry a sebeurãení.
V Kansas City vstala pﬁi jednom z projevÛ Suzy posluchaãka se spícím dítûtem na rameni a se slzami ﬁinoucími se po tváﬁi zaãala popisovat, jak ji mûsíce muãilo tûÏké rozhodnutí, protoÏe vûdûla, jak sama ﬁekla, Ïe „tolik
lidí bude ovlivnûno m˘m rozhodnutím vãetnû tohoto
malého chlapce“.
„Byla jsem úplnû ochromena, nevûdûla jsem, co mám
dûlat,“ ﬁekla. „Nikdy nemusíte pochybovat o daru, kter˘
8
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jste dala lidem sv˘m 10-10-10, protoÏe právû ten mû nakonec zachránil. Dal mi odpovûì a poskytl mi jasn˘, logick˘ zpÛsob, jak vysvûtlit mé rozhodnutí lidem, kteﬁí to
potﬁebovali sly‰et.“
V New Yorku jedna rodinná terapeutka ãekala ve
frontû pﬁi podepisování knihy od Suzy hodinu, aby jí
ﬁekla, Ïe ráda pouÏívá 10-10-10 ve své praxi, protoÏe
tento proces zvlá‰tním zpÛsobem ru‰í bolestné, hluboce
zakoﬁenûné zvyky. „Rodiny mohou b˘t uvûznûny v negativních rozhovorech a dynamikách, které se opakují stále
dokola bez moÏnosti pohybu vpﬁed,“ vysvûtlovala. „Potﬁebují nástroj, kter˘ by naru‰il jejich ostrost – a právû
v tom pomáhá 10-10-10.“
Pﬁi podepisování knihy v Los Angeles jsme se setkali
s manÏeli, kteﬁí oba mûli nenávidûné zamûstnání. Mluvili celá léta – doslova, léta – o tom, Ïe opustí otroãinu,
která k niãemu nevede, a zaloÏí si vlastní podnik, ale jakmile jeden z nich ﬁekl, „udûlejme to“, druh˘ pﬁi‰el s dÛvodem, proã by to dûlat nemûli. A naopak.
Potom objevili 10-10-10. „Potﬁebovali jsme nûco, co
by nám pomohlo mít na stole v‰echna fakta a v‰echny
na‰e pocity,“ ﬁekl manÏel. „Teì jsme informováni. Jsme
vzru‰eni. Jsme pﬁipraveni to udûlat.“
Podívejte se, nebudu vám ﬁíkat, Ïe 10-10-10 je raketová vûda. I kdyÏ postup sám mÛÏe b˘t na zaãátku nároãn˘
– ãást „objevování hodnot“, jak ji Suzy nazvala – ale nakonec k tomu potﬁebujete jen disciplínu, uvaÏování
a upﬁímnost.
Jin˘mi slovy, mÛÏete to udûlat. MÛÏete pouÏít postup
10-10-10, abyste se dostali z neteãnosti. PomÛÏe vám to
dostat se tam, kam chcete a potﬁebujete jít.
9
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Pryã od váhavosti, neteãnosti, rutiny, strachu nebo
chaosu. A k úspûchu a naplnûní.
Není Ïádn˘m tajemstvím, Ïe máme se Suzy ‰Èastné
manÏelství. Ale i kdybych neznal Suzy, vím, Ïe by se mi
metoda 10-10-10 líbila. Líbila by se mi proto, Ïe je fungujícím plánem na pozitivní ãinnost.
Chystáte-li se ãíst tuto knihu, vûzte, Ïe budete mít
pod kontrolou jak pﬁítomnost, tak budoucnost.
Blahopﬁeji vám k tomu. Osvobodíte se.
Jack Welch
Duben 2010
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Úvod

Pﬁed úsvitem
Narodila jsem se v Portlandu ve státû Oregon – v exotickém Portlandu, jak ráda ﬁíkávám, protoÏe to vÏdy vyvolá
smích, jak se zdá. Myslím si, Ïe lidé v‰eobecnû vnímají
Portland jako nemastn˘ neslan˘.
Portland je krásn˘.
AÏ na hady. KdyÏ jsem byla velmi malá, jeden se dostal na na‰i zahradu. Klekla jsem si k nûmu, abych si ho
prohlédla, ale moje matka hned vybûhla z kuchynû a zabila ho lopatou.
Moje matka byla velmi krásná – také sebejistá a moderní.
Nechtûla bych, abyste z ní mûli dojem Ïeny z Divokého západu. Jde jen o to, Ïe zoufalé Ïeny dûlají zoufalé skutky.
O tom vás mohu ujistit.
MÛj otec byl architekt. Patnáct let po pﬁíhodû s hadem
mû uãil správnû parkovat s vozidlem, jak to dûlají lidé,
kdyÏ jsou ve své du‰i inÏen˘ry a v mozku rozumí fyzice
a uãí lidi, kteﬁí jsou svou du‰í spisovatelé a sv˘m mozkem chápou poezii. Teì se tomu smûjeme.
KaÏdé léto svého mládí jsem trávila na Cape Cod na
palubû malé lodi táhnoucí v chladicím zaﬁízení kranasy
a okouny.
11

Welch - zlom

13.2.1957 12:44

Stránka 12

Suzy Welch

Nav‰tûvovala jsem vysokou ‰kolu, stala jsem se novináﬁkou v Miami, vidûla jsem, jak mûsto dvakrát vyhoﬁelo,
pﬁestûhovala jsem se na sever, zakotvila jsem v zamûstnání v Associated Press, vdala jsem se, chodila jsem do obchodní ‰koly, stala jsem se konzultantkou managementu
a velmi tvrdû jsem pracovala na tom, aby se zdálo, Ïe vím
nûco smysluplného o prÛmyslové v˘robû.
Pozdûji jsem pracovala jako redaktorka Harvard Business Review, neÏ mû vyhodili.
V jednaãtyﬁiceti letech jsem se rozvedla. Byla to správná vûc.
O tﬁi roky pozdûji jsem se znovu provdala. Byla to ta
nejsprávnûj‰í vûc, jakou jsem kdy udûlala.
Mám ãtyﬁi dûti. Vlastnû uÏ to nejsou dûti. Ale jsou to
moje dûti.
Ani jedno se mi nepodobá. Dvû jsou svûtlovlasé nordické typy, vypadají jako ‰véd‰tí farmáﬁ‰tí pomocníci.
Ale i ty dvû tmavé dûti vypadají vedle mû jako cizí. Je to
v poﬁádku – opravdu. Je to dobrá pﬁipomínka, Ïe by mûly vést svÛj vlastní Ïivot.
Kdybych v‰ak mûla kouzelnou hÛlku, pouÏila bych ji
k tomu, abych nauãila své dûti v‰echno, co vím, pouh˘m
lehk˘m Èuknutím do ãela. ProtoÏe jako vût‰ina rodiãÛ si
pﬁeji, aby mohly pﬁeskoãit v‰echny obtíÏné ãásti.
Nepﬁeskoãí je. A myslím si, Ïe i to je dobré. Jak kdysi
ﬁekl rusk˘ romanopisec Fjodor Dostojevskij: „Utrpení je
samotn˘ zdroj vûdomí.“ Uãit se jak Ïít ze zku‰enosti je
souãást lidské podstaty.
Je‰tû jednu vûc bych si pﬁála, abych mohla nauãit své
dûti bez v‰í té krve, potu a slz, s nimiÏ je to obvykle spojeno:
12
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Jak dûlat dobrá rozhodnutí.
Jednodu‰e ﬁeãeno, o tom je tato kniha – o novém pﬁístupu k rozhodování, kter˘ vám dovolí vytváﬁet Ïivot
podle sebe bez ohledu na to, kde jste se narodili, jak trávíte své dny a jak˘ch chyb jste se cestou dopustili.
Je o pevné disciplínû, která vám pomÛÏe nahradit chaos dÛsledností, zmatek jasností a moÏná to nejlep‰í ze
v‰eho, vinu nevinou, nebo, abych pouÏila jiné slovo pro
tento stav, radostí.
T˘ká se my‰lenky, která zmûnila mÛj Ïivot a pﬁemûnila
Ïivoty muÏÛ a Ïen na celém svûtû.
Teì – prosím! Netvrdím, Ïe to v‰echno je uÏ pro mû
známé území. Stává se je‰tû stále mnohokrát, Ïe si nevím
rady se sv˘mi jasn˘mi my‰lenkami a nejlépe pﬁipraven˘mi plány. A vím také, Ïe Ïivot nûkdy formují náhody nebo události mimo na‰i kontrolu. Náhody a zázraky se
dûjí. Ov‰emÏe se dûjí.
Ale mnohem ãastûji je ná‰ Ïivot tvoﬁen rozhodnutími,
která máme pod kontrolou, i kdyÏ to tak nemusíme vnímat. V dne‰ním uspûchaném svûtû s jeho záplavou informací, ohromujícími moÏnostmi, nejistou globální
ekonomikou a neustále se mûnící kulturou se mnoho
rozhodnutí, k nimÏ jsme nuceni, mÛÏe zdát nev˘slovnû
sloÏit˘ch, nebo jako by jich bylo v pﬁíli‰ krátkém ãase
pﬁíli‰ mnoho. Tak se rozhodujeme nerozhodovat se nebo
se necháváme vést na‰imi instinkty. Îádáme pﬁátele o radu nebo se s nimi radíme jako se spiritistickou tabulkou
ãi hledáme znamení, jako je hledali lidé ve starovûku ve
vû‰teck˘ch kostech. A doufáme v to nejlep‰í.
Dnes je mÛj Ïivot zase obnoven˘. Moje rozhodnutí
jsou zámûrná, úãelná a spolehlivá. Ale pﬁed tﬁinácti lety
13
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jsem v to jen doufala. I s m˘mi doporuãeními a úspûchy,
milující rodinou a drah˘mi pﬁáteli, s láskou a úctou, kter˘mi jsem byla poÏehnána, jsem mnohá rozhodnutí ãinila jakoby z jedoucího auta. Nûkdy vûci vycházely. âastûji
v‰ak ne. A v mém Ïivotû se to projevovalo. Jeden den nebo t˘den ãi mûsíc to bylo dobré, pak bláznivé. Bylo to
nezajímavé, pak frustrující, potom v‰echno ‰patné, pak
v‰echno dobré. Byla jsem ‰Èastná a spokojená, potom
osamûlá. V‰e spûlo vpﬁed a zase se vracelo zpátky.
NeÏila jsem svÛj Ïivot. MÛj Ïivot proÏíval mû.
Potom nastal únor 1996. Byla jsem na Havaji, i kdyÏ ne
na dovolené. Byla jsem zamûstnaná na pln˘ úvazek v Harvard Business Review, mûla jsem ãtyﬁi dûti mlad‰í ‰esti let
a otﬁesené manÏelství. V té dobû jsem si nevybírala moc
dovolen˘ch. Na Havaj jsem jela, abych pﬁednesla projev
na setkání vedoucích pracovníkÛ v poji‰Èovnictví, kteﬁí mi
nabídli, Ïe mi zaplatí hypotéãní kupon v cenû mnoha dolarÛ, kdyÏ jim vysvûtlím nûco z historie managementu.
Moje ‰éfka byla mou cestou nad‰ena. Jak se vyjádﬁila,
„vezu tam znaãku“. Vûdûla jsem, Ïe nemohu nechat
manÏela, aby se staral o ãtyﬁi dûti. Rozhodla jsem se proto, Ïe bude vyhovovat v‰em, kdyÏ si s sebou vezmu pûtileté a ‰estileté dítû. Organizátorku cesty jsem ujistila, Ïe
si nemusí dûlat starosti. Klienti mohou b˘t „nesmírnû
nároãní“ – pﬁesnû taková byla její slova –, ale moje dûti
byly mimoﬁádnû zralé. Prakticky malí dospûlí! „Klienti si
ani nev‰imnou, Ïe tam jsou,“ slíbila jsem.
Doma jsem objala Roscoea a Sophii. „Pojedeme za bájeãn˘m dobrodruÏstvím,“ ﬁekla jsem jim. „Maminka má
trochu práce s nûkolika klienty. Ale ani si nev‰imnete, Ïe
tam jsou!“
14
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S jedním jasn˘m plánem jsem koneãnû rozlu‰tila kód
rovnováhy pracovního Ïivota, a to v‰echno ve chvíli, kdy
jsem ukládala peníze do banky! Neboli tak jsem se „rozhodla“. Hurá pro mû!
Ukázalo se, Ïe to je hurá pro svatou letu‰ku v na‰em
letadle. ProtoÏe mû nezabila, kdyÏ Sophia strávila cel˘
ãtyﬁiadvacetihodinov˘ let pﬁedvádûním, jak se pouÏívají
ty malé bílé sáãky na zvratky. Moje malá chudinka. AÏ
do chvíle pﬁistání byla celá zelená. Nesmím si v‰ak dûlat
starosti, ﬁíkala jsem si – pár hodin na pláÏi jí udûlá dobﬁe. Udûlalo to divy s námi v‰emi. Rodinná chvíle! Hrady
z písku, surfování, ‰Èastné vzpomínky!
Otrava sluncem. Ne, nezapomnûla jsem na opalovací
krém. Pﬁíli‰ jsem na nûj myslela, kdyÏ jsem mazala na
Roscoeovu svûtlou nordickou kÛÏi obrovské mnoÏství
krému a potom ji zakryla ko‰ilí, dala chlapci ãepici
a ruãník jako dobré opatﬁení. Byla jsem opatrná matka,
ale sv˘m poãínáním jsem z malého chlapce udûlala konvenãního troubu.
Nepﬁekvapí, Ïe jsem musela dítûti pﬁikládat ledové zábaly a uklidÀovat je, aby pﬁestalo naﬁíkat. Nakonec jsem
toho veãera pﬁijela se zpoÏdûním na klientÛv veãírek.
SvÛj pozdní pﬁíchod jsem v‰ak musela odãinit okamÏit˘m zapojením se do rozhovorÛ s pﬁítomn˘mi a seznamováním se s kaÏd˘m z nich.
Zdálo se, Ïe mÛj pﬁístup funguje dost dobﬁe – byli tam
vedoucí pracovníci z poji‰Èoven po dni stráveném na golfovém hﬁi‰ti –, ale v‰imla jsem si na veãírku skupiny lidí,
kteﬁí nevypadali, jako by mûli chuÈ se se mnou moc bavit. Nebyli to samotní úãastníci akce, ale jejich manÏelky. MoÏná by rády vûdûly, kde je mÛj manÏel. MoÏná
15
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pﬁem˘‰lely o tom, zcela správnû, Ïe vypadám ‰ílenû, jako
Ïena, která má nahoﬁe v pokoji dvû naﬁíkající dûti a pﬁí‰tí ráno projev.
O nûkolik hodin pozdûji veãírek skonãil a já jsem spûchala za sv˘mi dûtmi, abych s nimi strávila vût‰inu veãera, kdy jsme nejprve v‰ichni tﬁi zápasili s pásmovou nemocí – a potom mezi sebou. Dûti chtûly sledovat
v televizi The Little Mermaid a já jsem chtûla vidût hlavní
zprávy. Chtûly sly‰et je‰tû jeden pﬁíbûh o Nonnii a hadovi. Já jsem chtûla zavﬁít oãi.
V pût hodin ráno jsem v zájmu zachování míru objednala k snídani zmrzlinu a koneãnû se ulepené tváﬁe pﬁitiskly blíÏ k sobû a v‰ichni jsme usnuli.
Ne v‰ak na dlouho. V devût jsem poslala dûti do taneãního tábora na pláÏi vedeného hotelem – na tanec hula hula –
a svûdomitû jsem si oblékla své reprezentaãní ‰aty. Potom
jsem vystoupila po schodi‰ti na hlavní jevi‰tû a s ukazovátkem v ruce jsem strávila dal‰í hodinu provádûním svého posluchaãstva s unaven˘ma oãima ãtyﬁmi principy vûdeckého
managementu Fredericka Taylora, v˘znamn˘mi vhledy
Maxe Webera do hierarchií ﬁízení a kontroly a pﬁevratn˘mi
názory na outsourcing Petera Druckera. MoÏná jsem právû
nezáﬁila, ale vydûlávala jsem si na sebe pouÏitím jednoho
diapozitivu PowerPoint za druh˘m.
Tedy aÏ do posledních okamÏikÛ svého projevu, kdyÏ
jsem si pﬁi pohledu do zadní ãásti posluchárny v‰imla
dvou maliãk˘ch postav snaÏících se dostat do místnosti.
Tûla mûly pﬁitisknutá na posuvné sklenûné dveﬁe a ruce
tvoﬁily kukátka pro oãi, ale lépe vidûly.
Byli to Roscoe se Sophií obleãení do sukní hula hula.
Vtrhli do sálu a bûÏeli ke mnû.
16

Welch - zlom

13.2.1957 12:44

Stránka 17

10–10–10

Rychl˘m pohybem jsem na jevi‰ti sbalila vûci – Ïádná
chvíle pro otázky a odpovûdi, jak jsem plánovala – a hbitû jsem zamíﬁila do zadní ãásti místnosti, abych dûti vyvedla ven. Nikdy nezapomenu, jak se horeãnû chytily
m˘ch nohou, kdyÏ jsem se k nim dostala, ani na to, jak
se na mû se zvednut˘m oboãím dívali vedoucí poji‰Èoven, kteﬁí scénu pozorovali.
Ano, ano, teì si uvûdomuji, Ïe jsem v tu chvíli mûla
sbalit své saky paky a zamíﬁit domÛ. Ale ve snaze v‰echny
uspokojit jsem si ﬁekla, Ïe udûlám cokoli, i kdyÏ jsem
pﬁed sebou mûla je‰tû ãtyﬁiadvacet hodin. Rychle jsem se
rozhodla, Ïe strávím zbytek dne potápûním se s dûtmi,
unavím je, dám je do postele a pak se ukáÏu na klientovû
veãírku pﬁipravena okouzlovat tﬁeba do rána, bude-li to
tﬁeba.
Nepoãítala jsem s tím, Ïe slaná voda zpÛsobí Roscoeovi bolesti a bude kﬁiãet, ani s tím, Ïe veãírek potrvá skoro
do v˘chodu slunce, kdy jsem uÏ rozhodnû nebyla okouzlující. Byla jsem tak zmatená a vyãerpaná, Ïe se mi chtûlo
breãet. V jednu chvíli jsem dokonce poloÏila hlavu na stÛl
a zavﬁela oãi. KdyÏ jsem je otevﬁela, v‰imla jsem si, Ïe se
na mû dívá klientova manÏelka se sarkastick˘m ú‰klebkem. „Vy pracující matky,“ ﬁekla hlasem pﬁipomínajícím
kapající ocet. „Nevím, jak to v‰echno dûláte.“
„Jen kouﬁ a zrcadla,“ Ïvanila jsem.
„Vá‰ manÏel musí b˘t velmi trpûliv˘,“ odpovûdûla ‰ibalsky.
„To rozhodnû je,“ ujistila jsem ji.
S tou velkou lÏí visící mezi námi klientova manÏelka
odkráãela. Nakonec jsem ode‰la i já do svého pokoje,
sotva jsem se ‰ourala. Paní na hlídání jsem poslala pryã
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a klesla jsem na Ïidli na balkonû. Nádherné, velké zlaté
slunce – pﬁesnû jako na pohlednicích – stoupalo vzhÛru
po smetanovû modrém ranním nebi.
V tu chvíli jsem to je‰tû nevûdûla, ale nov˘ den opravdu zaãínal.
„Musím skoncovat s tím ‰ílenstvím,“ sly‰ela jsem, jak
si v duchu ﬁíkám. MoÏná jsem tam na chvíli usnula nebo
jsem snad jen byla mimo. Moje vûdomí pﬁicházelo a odcházelo jako pﬁi telefonování mobilem v horském prÛsmyku. „Musím vymyslet nûco jiného,“ zamumlala jsem.
Nevím, co se dûlo dál, ani proã, a pravdûpodobnû se
to nikdy nedozvím.
MoÏná jsem se jednodu‰e dostala do bodu, kde musí
nastat zmûna. NezÛstala Ïádná alternativa. Nebo tﬁeba ta
cesta byla posledním faktorem v rovnici zku‰eností, kter˘ znamenal nûjakou rodící se formu soudu nebo vize ãi
pochopení. MoÏná jsem jednodu‰e pﬁijala dar. S jistotou
vím jen to, Ïe jakmile slunce vy‰lo nad moﬁe, ta my‰lenka vstoupila do mé mysli.
Od toho okamÏiku to byl Ïivotní smûr a záchrana mého
Ïivota.
Byl to zaãátek cesty objevÛ a nového vynalézání, kterou
jsem podnikla sama a kterou se teì chystáme jít spoleãnû.
Byl to postup 10-10-10.

18

Welch - zlom

13.2.1957 12:44

Stránka 19

První kapitola

Co to bylo?
10-10-10 na denním svûtle
Abych ﬁekla pravdu, nevûdûla jsem pﬁesnû, co 10-10-10
ve chvíli vzniku bylo, aÏ na to, Ïe jsem se najednou cítila,
jako bych mûla na dosah nov˘, jin˘ a o mnoho lep‰í operaãní princip (i kdyÏ nejasn˘). Zdálo se, Ïe jsem pﬁi‰la na
jak˘si dokonalej‰í postup my‰lení, metodologii zavádûjící do vûcí systematiãnost. Toho rána na havajském balkonû jsem si uvûdomila, Ïe k tomu, abych skuteãnû napravila svÛj Ïivot, staãí zaãít dûlat rozhodnutí jinak –
proaktivnû – zámûrn˘m uvaÏováním o jejich dÛsledcích
v bezprostﬁedním ãase, v brzké dobû a ve vzdálené budoucnosti.
V deseti minutách… deseti mûsících… a deseti letech.
Kdybych to dûlala, pomyslela jsem si s notnou dávkou
údivu, moÏná bych skuteãnû mûla svÛj vlastní „nástroj
na ﬁízení Ïivota“.
A o tﬁináct let pozdûji ten pojem nadále existuje, jak jej
definuji v rychlé, snadné a zkrácené formû jako 10-10-10.
UÏ jsem sly‰ela i jiné zpÛsoby pojmenování pro 10-10-10.
Jedna osoba, která oddanû praktikuje 10-10-10, naz˘vá
tento postup „cestovní mapa pro jasnost a odvahu“, jiná
jí ﬁíká „mÛj mal˘ odstraÀovaã pocitu viny“. Jedna babiãka
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z Houstonu mi jednou ﬁekla, Ïe o 10-10-10 mluví jako
o „startovací páce proti ustrnutí“. Kanadsk˘ duchovní,
kter˘ o 10-10-10 kázal, popisuje tento postup jako „velk˘ most umoÏÀující nám dát vûcem perspektivu“.
Ale Ïádné z tûchto pojmenování pro 10-10-10 – vãetnû
mého – nevystihuje podrobnou logistiku této metody.
Rozeberme ji tedy, neÏ pÛjdeme dál.

METODA 10-10-10
KaÏd˘ postup 10-10-10 zaãíná otázkou. To znamená, Ïe
10-10-10 vÏdy zaãíná pﬁedstavením va‰eho dilematu,
krize nebo problému v podobû otázky. Mûl bych opustit
zamûstnání? Mûl bych koupit dÛm s velk˘m dvorem
a zatékající stﬁechou? Mûla bych udrÏet syna je‰tû rok ve
‰kole? Mûla bych pokraãovat ve svém vztahu, nebo ho
ukonãit?
Zjistila jsem, Ïe urãení otázky je pro 10-10-10 velmi
dÛleÏité, protoÏe tolik problémÛ je propleteno s vedlej‰ími záleÏitostmi a podotázkami, rozptylujícími momenty
a odchylkami, fale‰n˘mi stopami a dal‰ími okolnostmi.
Nejefektivnûj‰í pouÏití metody 10-10-10 tak témûﬁ vÏdy
zaãínají pﬁesn˘m urãením problému, specifikací toho, co
je pod tím v‰ím, co se snaÏíte vyﬁe‰it.
Dal‰ím stadiem 10-10-10 je sbûr dat. Neznepokojujte
se. Tuto ãást procesu mÛÏete provádût v hlavû, na poãítaãi, s perem a papírem nebo v rozhovoru s pﬁítelem ãi
partnerem – pouÏijte cokoli, co bude fungovat. Jedin˘
opravdov˘ „poÏadavek“ je, abyste byli poctiví a na následující otázky odpovídali vyãerpávajícím zpÛsobem:
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Vzhledem k mé otázce, jaké jsou dÛsledky volby kaÏdé
z m˘ch moÏností v deseti minutách?
Do deseti mûsícÛ?
Do deseti let?
Aby v‰ak bylo jasné, Ïádné 10 v 10-10-10 není tﬁeba
brát doslovnû. Prvních 10 v podstatû pﬁedstavuje „právû
teì“ – stejnû jako za minutu, za hodinu nebo za t˘den.
Druh˘ch 10 pﬁedstavuje bod v pﬁedpovûditelné budoucnosti, kdy poãáteãní reakce na va‰e rozhodnutí pominula, ale dÛsledky rozhodnutí nadále hrají úlohu ve smûrech, které jste schopni rozumnû pﬁedvídat. A tﬁetích 10
vyjadﬁuje ãas v tak vzdálené budoucnosti, Ïe konkrétní
vûci jsou zcela mlhavé. TakÏe postup 10-10-10 mÛÏe docela dobﬁe znamenat devût dnÛ, patnáct mûsícÛ a dvacet
let nebo dvû hodiny, ‰est mûsícÛ a osm let. Název postupu je jen oznaãení vyjadﬁující návrh ãasového rámce
v posloupnosti: v daném okamÏiku, o nûco pozdûji
a tehdy, kdyÏ je v‰echno ﬁeãeno a udûláno.
Posledním krokem procesu 10-10-10 je anal˘za. Pro toto stadium potﬁebujete vzít v potaz v‰echny informace,
které jste právû shromáÏdili, a srovnat je se sv˘mi nejvnitﬁnûj‰ími hodnotami – sv˘m pﬁesvûdãením a vírou,
cíli, sny a potﬁebami. Struãnû ﬁeãeno, tato ãást postupu
10-10-10 na vás naléhá, abyste se zeptali: „Pﬁi vûdomí
toho, co teì vím o v‰ech sv˘ch moÏnostech a jejich dÛsledcích, které rozhodnutí mi nejvíce pomÛÏe mít Ïivot
podle sv˘ch pﬁedstav?“
A s odpovûdí na tuto otázku máte své ﬁe‰ení 10-10-10.
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NA ZAâÁTKU
Jak jsem ﬁekla, pﬁesnû pojmovû vyjádﬁená verze 10-10-10,
logistika a v‰e, co k tomu patﬁí, mû toho havajského rána
nenapadlo náhle jako blesk. Spí‰ jsem uvaÏovala takto:
„Musím pﬁestat s neustál˘m udusáváním ohÀÛ a snahou
kaÏdého uspokojit. AÏ bude dûtem pﬁes dvacet, budou
mû milovat nebo nenávidût za rozhodnutí mnohem závaÏnûj‰í neÏ to, zda jsem je v únoru 1996 vzala na ãtyﬁdenní sluÏební cestu. Proboha, právû teì Ïiji pﬁíli‰ jen
v daném okamÏiku.“
A s touto my‰lenkou jsem zavedla koncepci „10-10“.
Zaãala jsem se rozhodovat na základû rovnováhy krátkodob˘ch a dlouhodob˘ch úvah. ¤íkala jsem se, jak˘ to je
nesmysl vláãet dûti pût tisíc mil kvÛli nûkolika spoleãn˘m plaveck˘m záÏitkÛm na pláÏi. Kdybych je nechala
doma, jejich náﬁek by trval nanejv˘‰ jeden den, pokud
by k nûjakému do‰lo.
Av‰ak témûﬁ okamÏitû jsem si zaãala uvûdomovat neúplnost svého nenadálého nápadu. Bûhem nûkolika
pﬁí‰tích mûsícÛ jsem byla je‰tû dvakrát pryã z domova,
jednou na svatbû a potom na dal‰í konferenci. MoÏná
mû moje cesta na Havaj, kdyÏ ji chápu celkovû, pﬁíli‰
odvádûla od dûtí. KvÛli skuteãné rovnováze a perspektivû potﬁeboval mÛj nov˘ proces rozhodování je‰tû nûjak˘
stﬁednû dlouh˘ horizont.
A tak se oficiálnû zrodil postup 10-10-10.
Nemûla jsem co ztratit, a tak jsem po návratu do Bostonu zaãala pouÏívat tento postup u v‰ech druhÛ dilemat
doma i v práci. Mûla bych zÛstat v kanceláﬁi kvÛli mimoﬁádn˘m okolnostem, kdyÏ jsem slíbila dûtem, Ïe budu
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v ‰est hodin doma? Mûla bych se dostat do sporu s obtíÏn˘m spisovatelem kvÛli jeho pozdnímu odevzdání rukopisu? Mûla bych zamûﬁit svÛj ãas na ãlánek, kter˘ pﬁedloÏil slibn˘ nov˘ pracovník, nebo na text od spolehlivého
starého zamûstnance? K mému velkému pﬁekvapení jsem
zjistila, Ïe mû postup vÏdy vede k rychlej‰ím, ãist‰ím
a zdravûj‰ím rozhodnutím. A jako neãekan˘ bonus mi
také poskytl zpÛsob, jak se pﬁesnû vyjádﬁit pﬁed v‰emi
sv˘mi v˘znamn˘mi „subjekty“ – dûtmi, rodiãi nebo ‰éfem – s jasností a spolehlivostí. „Dovolte, abych vám
ﬁekla, jak jsem pﬁi‰la k tomuto rozhodnutí,“ mohla jsem
koneãnû ﬁíct a odejít.
Bûhem nûkolika mûsícÛ mi metoda 10-10-10 slouÏila
tak dobﬁe, Ïe jsem nemohla odolat poku‰ení svûﬁit se s ní
sv˘m sestrám Elin a Delle, a také blízk˘m pﬁátelÛm a kolegÛm.
Tak se stalo, Ïe se tento postup zaãal poprvé ‰íﬁit. Jeden z m˘ch spolupracovníkÛ mi ﬁekl, Ïe se jeho manÏelka, která tuto metodu pouÏívala, dokázala vymanit ze
stavu ochromení pﬁi? hledání zamûstnání. Pﬁítelkynû
„poskytla“ 10-10-10 své právû provdané dceﬁi, která zápasila s problémem, zda pokraãovat v práci, nebo se vrátit na vysokou ‰kolu. Jiná moje známá popsala 10-10-10
svému manÏelovi, lékaﬁi, a ten metodu pﬁinesl do práce,
kde ji pﬁijala skupina o‰etﬁovatelek, aby se postavila problematické hádce kvÛli náv‰tûvû pacientÛ, která vﬁela uÏ
celé mûsíce. A vyﬁe‰ila ji.
Nakonec se pﬁíbûhy související s 10-10-10 zaãaly
zvenãí mého bezprostﬁedního kruhu ke mnû vracet zpátky. Napﬁíklad jednoho dne jsem zvedla telefon a sly‰ela
jsem: „Jste paní od 10-10-10?“
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KdyÏ jsem pochopila, Ïe se jedná o mnû, volající Ïena
vypukla v pﬁátelsk˘ smích a pﬁedstavila se jako Gwen,
jedna z o‰etﬁovatelek. „PromiÀte, Ïe jsem vás tak pﬁekvapila,“ ﬁekla, „ale volám proto, Ïe tady sedím a pﬁeji si,
abyste mû mohla vidût. Po nûkolika mûsících se poprvé
usmívám.“
Ukázalo se, Ïe Gwen je matka z Chicaga, která je
v souãasné dobû v domácnosti. Stejnû jako její sestra zaãala s kariérou o‰etﬁovatelky, ale po nûkolika letech zmûnila kurz a stala se obchodní zástupkyní jedné farmaceutické spoleãnosti. Práce dokonale odpovídala Gweninû
otevﬁené povaze a profesionálnímu elánu. „Nedala bych
se odlákat od sv˘ch prodejních pochÛzek,“ ﬁekla mi.
„Nebyla to pro mû práce. Byla to zábava. Ach – a peníze!
Nemohla jsem se mít lépe!“
Gwen tû‰ila její kariéra tak moc, Ïe témûﬁ nevynechávala obchÛzky, ani kdyÏ byla tûhotná a narodily se jí tﬁi
dûti. Byly samozﬁejmû nároãné chvíle, kdy její práce
a mateﬁství ne‰ly dohromady, ale ve svém pﬁání pokraãovat v práci vÏdy mûla podporu svého manÏela, kter˘ také
pÛsobil jako obchodní zástupce. ManÏelé pﬁijali chÛvu,
které poskytli i ubytování a komunikovali s ní po telefonu. O víkendech se setkávali opût spolu a se sv˘mi dûtmi.
Jednoho veãera se v‰ak Gwen vrátila z jedné del‰í obchodní cesty, a kdyÏ jí chÛva dala do náruãe jejího patnáctimûsíãního syna, ten ji nepoznal a se zlostn˘m kﬁikem se
jí chtûl vytrhnout. Gwen tato událost velmi otﬁásla, stejnû jako jejím manÏelem, kter˘ tomu pﬁihlíÏel.
Gwen pﬁemohl rostoucí pocit viny a brzy na své místo
rezignovala. „Vrátím se za pár mûsícÛ,“ slíbila svému ‰éfovi, „jakmile se doma v‰e vrátí k normálu“.
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Ale uplynuly t˘dny, pak mûsíce a Gwen se ocitala stále
víc a víc zabydlená „zpátky v normálu“, kter˘ se snaÏila
vytvoﬁit. ProÏívala ru‰né dny, kdy vozila dûti na vyuãování, do domÛ pﬁátel a na rÛzné schÛzky, veãery jí zabíraly
pﬁípravy veãeﬁí, domácí úkoly, koupání a chvíle na vyprávûní. Její kanceláﬁ v rodinné garáÏi plná obchodních
ãasopisÛ, které slíbila pﬁeãíst, se zaãala naplÀovat ostﬁiãi
na brusle a úbory pro ‰kolní hry.
Po roce doma se zaãalo naplÀovat také Gwenino srdce
– ne smutkem, ale nejasnou, trvalou touhou po vût‰í
kariéﬁe, kterou by mohla mít. Obãas si opakovanû ãetla
e-mail od svého starého ‰éfa, kter˘ nedokázala ze schránky vymazat. „Vezmeme vás zpátky, kdykoli budete chtít.
Vá‰ star˘ t˘m vás potﬁebuje a postrádá vás.“
Gwen je také postrádala, ale jak moc? T˘dny míjely
a v její mysli probíhala polemika. Opravdu se rozhodla
trávit mateﬁství doma, ptala se sama sebe, nebo se to stalo proto, Ïe se nedokázala rozhodnout jinak?
Uprostﬁed tûchto pochybností se Gwenina sestra zmínila o postupu 10-10-10 a navrhla jí, aby ho pouÏila, aÏ
si pﬁí‰tû nebude vûdût s nûãím rady.
Stalo se to o nûkolik dnÛ pozdûji. „Um˘vala jsem
ledniãku a ruce a tváﬁe jsem mûla od studené vody
a ãisticího prostﬁedku, v bytû bylo v‰echno vzhÛru nohama, Sammy se mohl uplakat. Nezvládala jsem to,“
ﬁekla mi Gwen. „Potﬁebovala jsem se jednou provÏdy
rozhodnout, zda bych mûla b˘t nadále matkou na pln˘
úvazek.“
Gwen ukonej‰ila Sammyho a poloÏila ho do post˘lky,
aby spal, dokonãila úklid ledniãky a uvaﬁila si ‰álek kávy.
Potom bûhem hodiny, která zb˘vala do pﬁíchodu dcery
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ze ‰koly, si sedla v kuchyni a zaãala se zab˘vat postupem
10-10-10.
Jejím prvním pocitem, kdyÏ se proces zaãal odvíjet,
byl strach. „Z krátkodobého hlediska vím, Ïe kdybych
zÛstala doma, dívala bych se na hromadu plenek a zvratkÛ
a mÛj mozek by nepracoval na plné obrátky,“ ﬁekla mi.
„Dívala jsem se na trochu nudy a spoustu nejistoty z toho, co by mohlo b˘t.“ Pﬁi posouzení problému v dlouhodobém, desetiletém scénáﬁi „jsem si uvûdomila, Ïe v té
dobû budou dûti v podstatû na cestû z domova,“ ﬁekla
Gwen. „Budou pryã a stejnû tak moje kariéra.“
Ale kdyÏ Gwen zaãala uvaÏovat o desetimûsíãním
scénáﬁi, zaãal se vynoﬁovat jin˘ obraz. „Jak jsem tam tak
sedûla a pﬁem˘‰lela, najednou jsem si uvûdomila, jak
moc mi záleÏí na ãase mezi první a poslední desítkou,“
ﬁekla. „AÏ Sammy dosáhne svého prvního cíle, Emma
svého prvního flétnového recitálu a Alex se nauãí, jak
se holit, budu tam. Uvûdomila jsem si, Ïe se vzdávám
jednoho snu, ale vûdûla jsem s urãitostí, Ïe nemohu zase odejít.“
Jiná matka by moÏná toho dne v kuchyni dospûla
k jinému rozhodnutí, ale Gwen postup 10-10-10 vytﬁíbil její priority. Její rozhodnutí neznamenalo, Ïe vyskoãí pokaÏdé, kdyÏ její dítû zakﬁiãí. Neznamenalo, Ïe bude
s potû‰ením trávit hodiny ãekáním, aÏ skonãí hokejov˘
trénink. Jednodu‰e to znamenalo, Ïe dospûla k volbû ﬁízené jejími hodnotami, podle nichÏ mÛÏe – a chce –
Ïít.
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TùÎKÁ VùC
Není divu, Ïe se Gwen usmívala, kdyÏ mû poprvé na‰la.
Její rozpolcenost byla pryã – a místo ní se jí v mysli rozhostil klid, kter˘ pﬁichází se zámûrností. Ale v zájmu plné objektivity musíte vûdût právû tady a teì, Ïe kaÏd˘
proces 10-10-10 nekonãí tak hezky. Nûkdy bude ﬁe‰ení,
k nûmuÏ dospûjete, jednoznaãn˘m pﬁekvapením, protoÏe postup mÛÏe vynést na povrch hodnoty, programy,
obavy a sny, s nimiÏ jste nikdy nebyli konfrontováni, nebo vás po‰le na cesty, jimÏ jste se dlouho vyh˘bali, abyste
udrÏeli svÛj svût pod kontrolou. Nûkterá ﬁe‰ení podle
metody 10-10-10 mohou b˘t dokonce hluboce nároãná,
protoÏe „vyÏadují“, abyste si s druh˘mi vyjasnili, ãemu
opravdu vûﬁíte a jak chcete Ïít. Pravdou je, Ïe transformace neprobíhá vÏdy snadno.
Asi pﬁed rokem jsem mûla pﬁedná‰ku o metodû 10-10-10
na univerzitní pÛdû. Po skonãení tam jeden student zÛstal, aby si se mnou promluvil.
Jak se ukázalo, byl to ctiÏádostiv˘ podnikatel z Rumunska jménem Razvan, kter˘ chtûl doma zaloÏit spoleãnost v oboru mobilních telefonÛ. ¤ekl mi, Ïe problémem je touha jeho dlouholeté pﬁítelkynû, servírky
ãekající na nûho v Bukure‰ti, zaloÏit spoleãnost s ním.
„Co se stane, kdyÏ Mihaela udûlá chybu se smlouvou nebo v nûãem jiném? Není dost tvrdá, pokud jde o peníze,
v její rodinû byli v‰ichni komunisti,“ sdûloval vûcnû.
„Potom musím ﬁíct: ‚Mihaelo, my se tady snaÏíme dosáhnout nûjakého zisku,‘ a ona zaãne kﬁiãet. ‚Zisk, zapomeÀ na zisk – co ideály?‘. A hádáme se jako vÏdy. Víte,
co mám na mysli?“
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Udûlala jsem si o tom obraz, aspoÀ takov˘, abych
mohla zaãít. Mávla jsem na Razvana, aby pﬁistoupil blíÏ
a mohli jsme pomocí postupu 10-10-10 probrat, zda by
mûl Mihaelu vzít za partnerku ve svém novém obchodním podniku.
Bûhem deseti minut Razvan ﬁekl dychtivû, Ïe odpovûì
„ano“ je velmi pﬁitaÏlivá. Mihaela se uklidní a alespoÀ na
chvíli vrhne svou nejlep‰í energii do projektu. Odpovûì
„ne“ by podle Razvanov˘ch slov zpÛsobila „tﬁetí svûtovou válku“, protoÏe Mihaelina rodina i jeho vlastní – byli
to blízcí pﬁátelé – by se jistû zapojily a pﬁesvûdãovaly ho,
aby zmûnil názor.
Desetimûsíãní obraz byl ménû pﬁízniv˘. Situace by byla
váÏná, aÈ by rozhodnutí bylo jakékoli. Razvan ﬁekl, Ïe kdyby pracovali spolu, on a Mihaela by se pravdûpodobnû vrátili k hádkám. Ale kdyby se rozdûlili, bylo by to také ‰patné.
„Jsme spolu uÏ mnoho let a milujeme se,“ ﬁekl zamy‰lenû.
Postoupili jsme k desetiletému obrazu a Razvan se
okamÏitû zamraãil, jako by vidûl fotografii, která ho rozru‰ila. Kdyby poÏádal Mihaelu, aby se s ním v podnikání
spojila, jistû by do té doby byli uÏ manÏelé, v˘sledek zaruãující, jak sám ﬁekl, „Ïivot kaÏdodenních bitev“.
„ProtoÏe va‰e nadûje a sny jsou zcela odli‰né?“ zeptala
jsem se.
„ProtoÏe v‰e, co opravdu máme spoleãného, je historie,“ odpovûdûl. „A já vím, Ïe to nestaãí. Trávili bychom
Ïivot tím, Ïe bychom si vzájemnû ubliÏovali.“
S tûmito slovy bylo Razvanovo rozhodnutí 10-10-10
uãinûno.
Byl spokojen˘? Samozﬁejmû Ïe ne. KdyÏ jsme se louãili, vidûla jsem, Ïe se mu oãi naplÀují slzami. Ale mûla
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jsem dojem, Ïe se mu do urãité míry ulevilo, a také se
rozhodl, Ïe pﬁevezme kontrolu nad sv˘m Ïivotem a svou
budoucností. Zdálo se, Ïe ví, Ïe na nûho ãeká ‰tûstí. Nûkdy je to v‰e, co mÛÏe 10-10-10 slíbit.

KAPKA KE KAPCE A JE TU PROUD
Do roku 2006 jsem sly‰ela dost pﬁíbûhÛ od lidí jako
Gwen a Razvan, abych získala pocit, Ïe v souvislosti
s 10-10-10 uÏ nûco vím. A tak jsem se rozhodla napsat
o této metodû do ãasopisu O, The Oprah Magazine, kde
jsem mûla pravidelnou rubriku o rovnováze práce a Ïivota.
MÛj pocit „uÏ nûco vím“ mû v‰ak nepﬁipravil na reakci. Brzy zaãaly pﬁicházet srdeãné e-maily a dopisy. Pﬁi‰la
jsem na to, Ïe 10-10-10 není jen metodou pouÏitelnou
v nûkolika specifick˘ch pﬁípadech. Fungovala u muÏÛ
a Ïen, mlad˘ch a star˘ch, blízk˘ch a vzdálen˘ch, v rozhodnutích velk˘ch, mal˘ch i stﬁedních, doma i v práci,
v lásce, pﬁátelství a rodiãovství.
Fungovala i u sedmadvacetiletého státního zamûstnance Antoinea Jeffersona, kter˘ mi napsal, abych zveﬁejnila,
Ïe pouÏil postup 10-10-10 jako prostﬁedek, kter˘ ho vedl
v naplnûní jeho osobního cíle vymyslet nov˘, vÛãi lidem
laskav˘ sociální systém.
Co má k ãertu ten ãlovûk na mysli? ﬁíkala jsem si.
A tak jsem Antoineovi zatelefonovala a pozdûji jsem
mûla velké potû‰ení se s ním setkat v jeho rodném mûstû
Filadelfii, kde mû vyslechnutí jeho pﬁíbûhu pﬁesvûdãilo,
Ïe 10-10-10 mÛÏe fungovat efektivnû zpÛsoby a na místech, která jsem si nikdy nepﬁedstavovala.
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Antoinea vychovávala svobodná matka v prostﬁedí sociálních bytovek. Chlapec pﬁestal chodit do ‰koly v sedmé tﬁídû a nakonec byl pﬁedán do péãe pro opu‰tûné
dûti, kde si jej pﬁehazovalo pût rÛzn˘ch rodin. Jeho dny
byly ãasto osamûlé, naplnûné hlavnû sledováním televize. Bolestnû postrádal své sourozence. Ale moÏná tou
nejvíce urãující zku‰eností Antoineova Ïivota bylo uvûdomûní, k nûmuÏ dospûl ve tﬁinácti nebo ãtrnácti letech, Ïe není stejn˘ jako jiní, které znal. Nejen proto, Ïe
je gay, ale i kvÛli svému pﬁímo sveﬁepému optimismu.
Antoine vûﬁil, Ïe bez ohledu na v‰echnu tu drsnost svût
mÛÏe b˘t lep‰ím místem, jestliÏe si lidé pﬁestanou vzájemnû ubliÏovat.
Nûkolik mûsícÛ pﬁedtím, neÏ byl mÛj ãlánek publikován, Antoinea pﬁijali na práci v jedné z nejru‰nûj‰ích
kanceláﬁí veﬁejné sociální péãe ve státû. Pﬁijímal klienty
a provázel je procesem podávání Ïádostí. Nejprve jej
my‰lenka pomoci lidem v nouzi naplÀovala. Ale jeho
nad‰ení se brzy zmûnilo v zoufalství. KaÏd˘ den kolem
sebe vidûl spolupracovníky, jak hrubû mluví a odmítavû
jednají s lidmi pﬁicházejícími do kanceláﬁe. „K Ïádosti
o sociální podporu se obvykle uchylujete, kdyÏ se ocitnete ve svém Ïivotû na dnû. Je v tom hodnû pocitu hanby,“ ﬁekl mi. „Systém má lidi povzná‰et, a ne je je‰tû více niãit.“
Jednoho veãera po práci Antoine napsal vá‰nivé prohlá‰ení o zpÛsobech, jak by se podle jeho mínûní mûl
kanceláﬁsk˘ protokol zmûnit. Vûdûl, Ïe pouÏil bojovná
slova, a kdyÏ je ukázal své sestﬁe Tiffany, pokou‰ela se ho
trochu odradit: „KaÏd˘ tû bude nenávidût, Antoine,“
ﬁekla.
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V nûkolika pﬁí‰tích hodinách Antoine rozebíral prostﬁednictvím 10-10-10 dÛsledky prezentace svého návrhu v práci.
Po uváÏení mu bylo jasné, Ïe bûhem deseti minut po
zveﬁejnûní nastane uãinûné peklo. Vyjádﬁil uÏ své názory
pﬁed spolupracovníky, a ti ho odmítli. Sly‰el jejich poselství, které znûlo: „PﬁestaÀ kymácet s lodí.“
Bûhem deseti mûsícÛ, jak Antoine pﬁedvídal, by jeho
spor s kolegy pﬁetrvával, nebo by se dokonce zhor‰il,
protoÏe by neustoupil ze své role kanceláﬁského policajta. Na druhé stranû mûl Antoine dÛvod se obávat, Ïe
kdyby mlãel, zhoubné vûdomí vlastního pokrytectví by
ho pravdûpodobnû zniãilo zevnitﬁ. Ani jedna moÏnost
nebyla lákavá.
Ale Antoineova cesta ãinu se stala jasnou, jakmile zváÏil desetilet˘ scénáﬁ. „Uvûdomil jsem si, Ïe jsem bezv˘hradnû ochotn˘ se do toho pustit – a také jsem to chtûl
udûlat – kvÛli nadûji, Ïe zlep‰ím systém sociální péãe ve
státû,“ ﬁekl. „Mohl jsem si jen ﬁíkat ‚kdyÏ ne já, tak kdo‘?
Nûkdo tu zmûnu musí vést, i kdyby to bylo jen na nejniÏ‰ích pﬁíãkách Ïebﬁíku.“
Pﬁí‰tího dne se Antoine setkal se svou ‰éfkou, aby jí
popsal své obavy z cynismu, kter˘ pronikal kanceláﬁí,
a nesprávné jednání jeho kolegÛ. Antoine vzpomíná, Ïe
pﬁijala jeho prohlá‰ení velmi pozitivnû. Ale kdyÏ s ním
pﬁi‰la na schÛzi v‰ech zamûstnancÛ, Antoineovi spolupracovníci, jak oãekával, ho zaãali odrazovat.
·éfka místo toho, aby nastal˘ zmatek zvládla, poÏádala
Antoinea, aby ode‰el do jiné kanceláﬁe sociální péãe na
druhém konci mûsta.
Souhlasil. „Chvíli mi to bylo líto a zlobil jsem se,“ ﬁekl
mi nedávno. „Mám pocit, Ïe jsem dûlal správnou vûc.“
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Dnes Antoine pokraãuje v ﬁe‰ení v‰ech dilemat, s nimiÏ
se setkává doma i v práci, pomocí 10-10-10. Nedávno se
svûﬁil s touto metodou své matce, a ta ji podle jeho slov
okamÏitû pouÏila pro vûc, která se ukázala jako nejvíce
promûÀující rozhodnutí jejího Ïivota. Ve sv˘ch ãtyﬁiapadesáti letech vstoupila do pﬁípravného programu v nadûji,
Ïe jednoho dne zaloÏí mal˘ podnik. „Vûﬁím, Ïe to je zaãátek nového Ïivota pro mou matku,“ ﬁíká Antoine. „Poprvé
ji vidím, jak se snaÏí tvoﬁit svou vlastní budoucnost.“

O T¤ETÍ DESÍTCE
Je vzru‰ující, Ïe nov˘ postup pÛsobí. Metoda 10-10-10
pﬁedstavuje zpÛsob, jak podnítit lidi, aby vstupovali do
pﬁedem promy‰len˘ch ãinností, a vyvést je z fixace na
pﬁítomnost. Byla by v‰ak chyba myslet si, Ïe jedin˘m cílem 10-10-10 je rozezvuãet bûhem rozhodovacího procesu dlouhodobé popla‰né zvony.
Ano, posílit zamûﬁení va‰eho vûdomí na dobu deseti let
je jedním z cílÛ 10-10-10, a je to velmi dobr˘ cíl. Pﬁíli‰
ãasto se rozhodujeme, jen abychom se vyhnuli bezprostﬁedním nepﬁíjemnostem – rozmrzelosti dítûte, zklamané
rodinû, sloÏité logistice, rozzloben˘m spolupracovníkÛm
a tak dále. PoloÏení dÛrazu na tﬁetí desítku z 10-10-10 je
v˘znamn˘ zpÛsob, jak tuto tendenci zmírnit. Pomáhá
nám rozhodnout se, zda stojí (nebo nestojí) za to vydrÏet
krátkodobé vzplanutí nepﬁíjemností ve sluÏbách na‰ich
vût‰ích a hloubûji zakotven˘ch cílÛ v Ïivotû.
Nikdo by v‰ak nemûl pﬁijímat kaÏdé rozhodnutí na základû dÛsledkÛ v dlouhodobém mûﬁítku. Zaprvé taková
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opatrnost zaruãenû zpÛsobí, Ïe vá‰ kaÏdodenní Ïivot bude naprosto nudn˘. NemÛÏete si zakázat spontánnost!
Ale hlavním dÛvodem pro to, abyste nestanovili své cíle
v˘luãnû na základû tﬁetí desítky, je to, Ïe to mÛÏe b˘t zatracenû riskantní.
Pouãil mû o tom Pete Turkel.
Pete byl v polovinû osmdesát˘ch let redaktorem veãerní smûny v Associated Press. Tehdy mi bylo ‰estadvacet
a byla jsem reportérkou v bostonské kanceláﬁi. V dobû,
kdy jsem se s Petem seznámila, jsem pracovala sama
v noãní smûnû. Nastupovala jsem o pÛlnoci a na svobodu jsem se dostávala v osm hodin ráno, kdy jsem kupodivu mûla chuÈ na hamburger a pivo. Moje vych˘lené tûlesné hodiny byly dost nepﬁíjemné, ale aspoÀ jsem se
mohla vidût s pﬁáteli a rodinou u snídanû a u veãeﬁe. Pete, kter˘ pﬁicházel ve ãtyﬁi odpoledne a odcházel o pÛlnoci, postrádal v‰echno. Byl ospal˘, kdyÏ jeho dûti odcházely do ‰koly a jeho manÏelka do práce. A byl v práci,
kdyÏ v‰ichni ostatní pﬁicházeli domÛ, veãeﬁeli a ‰li spát.
Jednoho dne, kdy jsem naﬁíkala a nadávala na své
vlastní pracovní hodiny, jsem se obrátila k Peteovi – byl
o dvacet let star‰í neÏ já – a vychrlila jsem ze sebe: „Nevím, jak to mÛÏe‰ vydrÏet ty. Je to, jako bys Ïil na jiné
planetû nebo nûco podobného.“
Dodnes obdivuji Petea za to, Ïe mû za mou drzost nedal
pár facek. Místo toho se usmál sv˘m znám˘m, dobrosrdeãn˘m zpÛsobem. „Pochopí‰ to, aÏ bude‰ star‰í, Suzy,
a bude‰ muset platit skuteãné úãty a peãovat o rodinu,“
ﬁekl. „Za práci v této smûnû dostávám prémii. JestliÏe
v této práci vydrÏím, budu moci odejít dﬁív do dÛchodu,
poslat své dûti na vysokou ‰kolu bez pÛjãek a koupit si
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dÛm s dokem u jezera. KaÏdá minuta toho, co dûlám,
bude stát za to, aÏ vyjdu poslední den z tûchto dveﬁí.“
Uplynul rok od chvíle, co jsem ode‰la z AP, kdyÏ Pete
zahynul pﬁi automobilové nehodû. (Jeho manÏelka byla
tûÏce zranûna a zemﬁela pozdûji.) Ale v dobû jeho smrti
jsem nemûla dojem, Ïe Pete odkládal svÛj Ïivot ze „správn˘ch“ dÛvodÛ.
Stále je‰tû o Peteovi pﬁem˘‰lím. Jeho Ïivot mi pﬁipomíná, Ïe i kdyÏ je dÛleÏité uvaÏovat o dlouhodob˘ch dÛsledcích kaÏdého rozhodnutí 10-10-10, logicky nemohou
b˘t dÛleÏitûj‰í neÏ dÛsledky krátkodobé a stﬁednûdobé.
Na vzdálené budoucnosti ãasto záleÏí víc, neÏ uznáváme,
a mûla by ovlivnit na‰e my‰lení více, neÏ se obvykle ãiní.
Ale nemûla by za v‰ech okolností pﬁekonávat úvahy
o obou krátkodobûj‰ích ãasov˘ch rámcích.

âAS NA ZMùNU
JestliÏe se setkávám s nûjak˘mi námitkami v souvislosti
s metodou 10-10-10, t˘kají se naãasování a vût‰inou zní
takto: „Jsem pﬁíli‰ zaneprázdnûna, abych dûlala nûco takového.“
Je pravda, Ïe aplikace postupu 10-10-10 u rozhodnutí, která mûní Ïivot, mÛÏe trvat hodiny i déle. Pozdûji se setkáme s reklamní pracovnicí, která se spolehla na
10-10-10 pﬁi rozhodování, co má dûlat se svou rakovinou, kdyÏ u jejího syna objevili genetickou du‰evní nemoc. Vzhledem k tomu, Ïe to vyÏadovalo shromáÏdûní
údajÛ o léãebn˘ch moÏnostech, její rozhodování podle
metody 10-10-10 trvalo pﬁes dva t˘dny.
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Mnohem ãastûji v‰ak vás 10-10-10 zpomaluje právû
dost, abyste dospûli ke správnému rozhodnutí. Nepl˘tvá
va‰ím ãasem, pokud jej investujete moudﬁe.
Podívejme se na Natalii, manaÏerku technické spoleãnosti, s níÏ jsem se seznámila loni. Natalie je v zamûstnání stále v jednom kole a souãasnû se snaÏí nezÛstat mimo
Ïivot sv˘ch dvou mladistv˘ch synÛ, studentÛ stﬁední
‰koly a sportovcÛ, a také manÏela, s nímÏ Ïije osmnáct
let. Vût‰inou udrÏuje v‰e v dobrém chodu, ale jakmile se
objeví nûco nového, musí nûkdy pﬁistoupit k rychl˘m
rozhodnutím.
Charlie, str˘c Natalie, nebyl nikdy blízkou souãástí jejího Ïivota, ale kdyÏ zemﬁel ve vûku tﬁiaosmdesáti let,
Natalie mûla kvÛli úãasti na jeho pohﬁbu protichÛdné
pocity. „Sotva jsem ho znala. Byl to ‰vagr mé matky,“ vysvûtlovala mi. „Ale také jsem vûdûla, Ïe kdyÏ na pohﬁeb
pﬁijdu, moje rodiãe a ostatní ãleny velké rodiny to velmi
potû‰í. Budou to povaÏovat za projev úcty.“
S tímto vûdomím Natalie usoudila, Ïe je nutné zúãastnit se pohﬁbu. Plánovala, Ïe odejde z práce brzy, ale kdyÏ
se chystala vyjít ze dveﬁí, její patnáctilet˘ syn jí poslal
mobilem zprávu. Ten, kdo ho mûl odvézt na fotbalov˘
trénink, nemÛÏe pﬁijet. Mohla by mu pomoci? NeÏ mohla
Natalie vÛbec reagovat, pﬁi‰la dal‰í zpráva, tentokrát od
jejího manÏela. Musí zÛstat dlouho v práci. Mohla by ho
zastoupit a odvézt jejich mlad‰ího syna k lékaﬁi do ortodontického oddûlení?
„A co pohﬁeb?“ zasténala Natalie zoufale a zvedla telefon, aby zavolala matce.
Ale pak se zarazila. Proã nevyﬁe‰it problém pomocí
postupu 10-10-10? Dozvûdûla se o této metodû od jiné
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pracující matky, a od té doby ji pouÏívala vÏdy, kdyÏ potﬁebovala vyﬁe‰it nûjaké men‰í rozpory v rovnováze mezi
prací a soukrom˘m Ïivotem, které se objevily.
Ihned si rychle poloÏila otázku: „Mûla bych se zúãastnit pohﬁbu str˘ce Charlieho?“
Pokud ‰lo o horizont deseti minut, vûdûla, Ïe odpovûì
„ne“ by jí Ïivot usnadnila. Nemusela by shánût nikoho
dal‰ího, kdo by odvezl Joshe, ani se zab˘vat sloÏit˘m pﬁekládáním Toddovy schÛzky s tvrdohlavou recepãní
v kanceláﬁi ortodontického oddûlení. To by byla velká
úleva.
KdyÏ vzala v úvahu deset mûsícÛ, dÛsledky rozhodnutí nejít na pohﬁeb v Natalii vyvolávaly nepﬁíjemné pocity.
Teì mûla jedinou pﬁíleÏitost rozlouãit se se sv˘m str˘cem. Víc neÏ to, pravdûpodobnû nebude mít dal‰í moÏnost ani vidût nûkolik ze sv˘ch star‰ích pﬁíbuzn˘ch, které
mûla ráda.
A co dÛsledky za deset let? Jako rodiã Natalie silnû vûﬁila ve staré pﬁísloví: „Skutky hovoﬁí hlasitûji neÏ slova.“
JestliÏe chce uãit své dûti hodnotám úcty a odpovûdnosti, musí jim je sama ukazovat.
Dal‰ím ãíslem, které vytoãila, byl mobilní telefon jejího star‰ího syna. „Joshi, nemohu ti pomoci,“ ﬁekla svému star‰ímu chlapci. „Je pro mû velmi dÛleÏité zúãastnit
se str˘cova pohﬁbu – musím ukázat své rodinû, jak moc
ji mám ráda. PoÏádej prosím trenéra, aby ti pomohl najít
nûjakou dopravu.“ Potom zatelefonovala lékaﬁi do ortodontického oddûlení a poÏádala ho o zru‰ení schÛzky
s jejím synem. Pﬁeobjedná jej, ﬁíkala si, aÏ najde ãas.
Nakonec cestou do kostela zavolala manÏelovi, aby ho
seznámila se sv˘m rozhodnutím. „Budu s tebou,“ ﬁekl,
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kdyÏ domluvila. Nejprve si Natalie myslela, Ïe jí jednodu‰e ﬁíká: „Souhlasím s tebou.“ On to ale myslel doslova. Poslal e-mail svému ‰éfovi a skoãil do svého auta –
aby byl s Natalií na pohﬁbu.
KdyÏ jsem se pozdûji ptala Natalie, kolik ãasu strávila
pﬁi svém rozhodování metodou 10-10-10, pﬁekvapenû se
zasmála. „Ani nevím,“ odpovûdûla. „Asi dvû minuty.“
Nepﬁekvapilo mû to. Vidûla jsem vyﬁe‰it pomocí
10-10-10 stejnû rychle je‰tû nároãnûj‰í dilemata.
Jednoho letního veãera pﬁed nûkolika lety jsem pﬁi pﬁípravû veãeﬁe sekala cibulku, kdyÏ pﬁi‰la do kuchynû moje
dcera Sophia. Pﬁíbûh s tancem hula hula uÏ mûla dávno
za sebou, vyrostla mezitím v mladou Ïenu, která ráda
psala, dokonale mû napodobovala a dokázala zasáhnout
míãek vynikajícím obouruãn˘m backhandem. Mûla ve
své loÏnici zarámované listy univerzitního sportovního
druÏstva, které to dokazovaly.
„Mami, musím ti nûco ﬁíct,“ promluvila ti‰e. „Pﬁestala
jsem hrát tenis.“
Srdce mi kleslo. V minulém roce jsem si v‰imla, Ïe
Sophia zkracuje hodiny tréninku, a kdyÏ jsem ji poslouchala, opravdu mi nemohlo uniknout, jak si stûÏuje, Ïe ji
hra uÏ nebaví tak jako dﬁív. Ale to mi nikdy nezabránilo
doufat, Ïe jde jen o doãasnou záleÏitost, která ji pﬁejde.
Pﬁestala jsem se zab˘vat tím, co jsem dûlala, a nasadila
jsem ten nejklidnûj‰í hlas, jak˘ jsem dokázala vyloudit.
„Rozhodnû, pozitivnû, stoprocentnû ne,“ ﬁekla jsem.
„Pracovali jsme pﬁíli‰ tvrdû a strávili jsme pﬁíli‰ mnoho hodin, aby ses dostala tam, kde jsi. NemÛÏeme to teì vzdát.“
Oãekávala jsem hádku, ale Sophia mû pﬁekvapila.
„Dobrá, ale pouÏijme ﬁe‰ení podle metody 10-10-10. Co
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