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Průvodce na cestě k větší vděčnosti a sebehodnotě

Průvodce na cestě

TEXT: PETR CASANOVA

k větší vděčnosti 
a sebehodnotě

Nebýt té změny, ke které se před třinácti lety odhodlal, byl by dnes patrně ředitelem obchodního 
oddělení, zavřeným v kanceláři a nespokojeným. A nebýt té změny, žili by patrně i další lidé 

v přesvědčení, že se narodili do špatné doby a na špatné místo planety. ŠTĚPÁN PASTULA 
s nimi dnes provádí to, co před lety provedl se sebou – odváží je na jiná místa, kde si více váží 

toho, jaký život vlastně mají.
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Foto: Archiv Štěpána Pastuly

Travelcoaching na vlastní kůži

Tehdy se ze dne na den sbalil a od-
letěl na Nový Zéland. Myslel, že jen 
nabrat dech. Ve skutečnosti ale nabral 
úplně jiný pohled na svět i na život.

„Dokud jste uvnitř, ve své bublině, 
netušíte, jaké je to mimo ni. Já jsem si 
tam najednou uvědomil, že žiju v zaje-
tých kolejích, které jsou pro mě ty je-
diné možné. Tam jsem však najednou 
čelil úplně jiným faktorům, které mě 
měnily a formovaly. Den za dnem jsem 
objevoval, že vlastně žijeme v době, 
kdy co chceme, tam můžeme směřovat, 
a překážky nám neklade nikdo venku, 
jen my ve své hlavě.“

Štěpán přemýšlel, čím to je, že 
v Česku a na Novém Zélandu měl úpl-
ně jiné pohledy na život. Zjistil, jak ho 
ovlivňuje prostředí. „Posledních něko-

lik let proto cestuji. Vybírám si takové 
destinace, kde se mohu začlenit mezi 
místní, pracovat s nimi a zažívat osob-
ní rozvoj skrze odlišné kultury. Jako by 
se člověk stával ještě jinou verzí sebe 
sama, jiné pohledy nás nesmírně obo-
hacují a posouvají.“ 

Test vnitřní odolnosti (Tibet)

Zpočátku chtěl být tam, kam se vy-
pravil, hlavně prospěšný jiným. Proto 
zamířil do míst, o jakých mnozí okouz-
leně mluví – do Himálaje. „Zapojil jsem 
se do projektu Sluneční školy jako 
dobrovolný učitel. Měl jsem v Malém 
Tibetu půl roku dohlížet na správný 
střet tamních obyvatel se západní kul-
turou. Byl to ale úplně jiný svět, než 
jsem čekal, nebo o jakém se mluví. Tam 
není rozvedena elektřina, tudíž ani spo-

jení se světem. Měli jsme jeden satelitní 
telefon, ale ten byl zakázaný používat, 
protože šlo o polovojenskou oblast na 
hranici s Pákistánem. A elektřinu jsme 
nakonec získávali z jednoho solárního 
panelu,“ popisuje Štěpán. 

Ze standardního přemýšlení ho vy-
vedla i každodenní konfrontace s míst-
ními. „Ti lidé, žijící v horách, mají 
takzvanou třídenní paměť. Když se 
s nimi na něčem domluvíte, nikdy ne-
smí jít o záležitost delší než tři dny. Pro 
ně totiž delší výhled není důležitý. Je-li 
řeč o čase, pro ně přítomnost je více-
méně jen tady a teď. Ničím dalším se 
v rámci běžných problémů nezabývají, 
protože cokoli za tento horizont obvyk-
le změní počasí.“

Také hodnotový žebříček Štěpána 
překvapil. „Děti jsou tam až na třetím 
místě. Na prvním je dobytek, na dru-
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hém úroda. Vybavil jsem si tam své 
prarodiče a jejich vyprávění o tom, že 
u nás to vlastně bylo dříve také tak. 
A tam je svým způsobem pořád život 
doby kamenné. Oni žijí pouze z toho, 
co jim poskytnou Himálaje. Pro našince 
to není vůbec snadný pobyt. Ve vysoké 
nadmořské výšce mají energeticky vel-
mi slabou stravu. Rýže, čočka, cibule, 
prakticky bez ovoce. Shodil jsem tam 
čtrnáct kilogramů a místní děti ve ško-
le mi samy nosily svou mističku rýže, 
abych jedl a neumřel jim.“

A hlavně Štěpána zaujalo jedno: 
„Jakou samozřejmostí je pro ně medi-
tace a buddhismus. Vůbec mi nerozu-
měli, když jsem říkal, že nevěřím na 
reinkarnaci. Divili se mi, jak pak mohu 
rozumět všemu, co se v životě děje, 
a že mám vůbec motivaci tu být. Jak 
pro vás život může mít smysl, pane uči-
teli, když si myslíte, že smrtí všechno 
končí? ptaly se mě děti.“

To všechno byly pro Štěpána Pastulu 
argumenty, proč dál poznávat odlišné 
prostředí, zvyky a myšlení. A tak se 
rozhodl pro opačný extrém.

Test vnější odolnosti (Kongo)

„Přihlásil jsem se k Člověku v tísni. 
Kongo, kam mě poslali, byl šokující 
protibřeh. Najednou jsem byl konfron-
tován s úplně opačným světem – utr-
pení, zabíjení, války. Byla to paradoxní 
zkušenost, protože zatímco v Tibetu 
jsem se snažil porozumět prostředí 
a splynout s ním, v Kongu jsem usilo-
val o to oprostit se od všeho, co vidím, 
a najít v sobě zdroj nějaké motivace, 
sílu jít dál, protože tam to byla nepřed-
stavitelná hrůza.“

Zatímco z Himálaje odjížděl málem 
s pocitem osvícenosti a tiché a svobodné 
prostředí modliteb, manter a nulových 
vnějších ruchů ho zvalo do jeho vnitř-

ního chrámu, v Africe měl opačný pocit 
uvězněnosti v nelidskosti. „Pořád na 
mě mířily nějaké samopaly a vše, o co 
jsem se opíral v Tibetu, zmizelo. Byla 
to opačná zkušenost, velká škola neod-
suzovat okolní lidi – co vám v Tibetu 
nedělá potíž, v Kongu je abnormální 
problém. V Tibetu se snažíte pochopit 
sebe, v Kongu druhé. V Tibetu bojujete 
s vnitřními okolnostmi, v Kongu s vněj-
šími. A pak to vyvrcholilo volbami. 
V Kongu vždycky, když se blíží volby, se 
na tržištích zdražují mačety, jdou hoj-
ně na odbyt. Expati, tedy i my, musejí 
rychle ze země. I nás odvezli. A já jsem 
si uvědomil, že se tam už nikdy nechci 
vrátit.“

Bylo to zvláštní srovnání. Jak 
v Tibetu, tak v Kongu, jakkoli to byly 
opačné světy, začal být vděčný za to, co 
má doma. A tehdy pochopil, že co obje-
vil on, by měli objevit i jiní.

Průvodce na cestě k větší vděčnosti a sebehodnotě
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Travelcoaching pro druhé

Po návratu z Afriky si sbalil batůžek 
a rozhodl se vyčistit si hlavu v naší vlas-
ti. „Stopoval jsem napříč republikou až 
na Slovensko a všude jsem si po zkuše-
nosti z Konga nesmírně užíval té vol-
nosti a svobody. A taky jsem zjistil, že 
když prorazíte masku našinců, kteří vás 
zrovna vezou, uvědomíte si, že všich-
ni Češi i Slováci mají vlastně totožný 
cíl – žít šťastně. Divil jsem se tomu, že 
šťastní jsou, že nechápou, na jak úžas-
ném místě planety žijí, a že patří jen 
k několika procentům světové popula-
ce, která nemusí řešit základní otázky 
přežití, ať už vysoko v horách (Tibet), 
kde je málo lidí, nebo naopak ve měs-
tech (Kongo), kde je na jedno sousto 
lidí nadbytek.“

Štěpána napadlo o tom Čechům 
i Slovákům vyprávět. Pro tyto účely po-
řádal cestovatelský festival. Šestým ro-

kem se pak věnuje koučování. Provází 
lidi do míst, kde dosahují vyššího uvě-
domění a rozšiřují si osobní rozhled. 
„Vlastně jsem propojil proces koučo-
vání s cestováním. Nakonec, i osobní 
rozvoj je taková cesta. Na té mojí lidé 
opouštějí zajeté cykly a denní rutinu, 
a už jen toto vysvobozování samo-
volně rozjíždí vnitřní změnu a posun 
člověka.“

Svou firmu nazval Step-out. Krok 
ven. Pořádá besedy ve školách, delší 
cesty po světě i víkendové „tripy“ po 
Česku. „Cítím, jak moc to dnešní lidé 
potřebují. Všechno se zrychluje, i náro-
ky na nás. Musíme se tomu přizpůso-
bit, uvědomit si, že máme hranice ve 
své hlavě, a ty se dají posunout, vědo-
mě na sobě pracovat a často pouhým 
uvědoměním poznávat, že život může 
být jiný, jen když vykoukneme ze své 
bubliny.“

Čím víc cestuji, tím víc si vážím 
své vlasti

Bublinou, ve které žijeme, myslí 
Štěpán také informace, které o světě 
máme. „Například v Íránu jsem zjistil, 
že se tam žije jinak, než jak se nese vě-
trem ze západu. Cestováním si člověk 
vůbec udělá vlastní obrázek. A také se 
mnohé naučí. Vzpomínám na Kanadu, 
kam jsem se jednou vydal na rok a půl, 
abych se setkal s původní kulturou 
indiánů, tedy svým dětským snem 
z ‚Májovek‘. Jasně, realita byla odliš-
ná a indiáni hodně ustoupili ze svých 
tradic. Ale přesto jsem si udělal přátele 
u původních kmenů. Jeden mě učil je-
jich prastaré dovednosti. Třeba mě na-
učil rozdělávat oheň primitivním způ-
sobem – jen třením dřívek,“ usmívá se 
Štěpán. „Snažil jsem se o to celou ho-
dinu. Soušku jsem na mnoha místech 
provrtal, už jsem měl i puchýře… ‚Asi 
děláš něco špatně,‘ pokynul mi klidně, 

Foto: Archiv Štěpána Pastuly
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sedíc v tureckém sedu. ,Co je potřeba 
nejdříve udělat, když si chceš vyro-
bit oheň nebo cokoli dalšího?‘ naléhal 
na mě. Připravím si troud, odpovídal 
jsem netrpělivě. On ale pořád kroutil 
hlavou, že ne. ‚Nejdřív přece,‘ pokáral 
mě, ‚POŽÁDÁŠ!‘ Údivem jsem pozvedl 
obočí. Copak to, jestli zažehnu jiskru, 
záleží na někom nahoře? řekl jsem si 
posměšně. ‚Je úplně jedno,‘ pravil ten 
indián, ‚co si o tom myslíš. Že musíš 
požádat, tak to prostě je!‘ A já jsem si 
uvědomil, že opravdu možná je pro-
blém v tom, že se snažím oheň rozdělat 
spíše svým egem. O to víc jsem tlačil na 
pilu a oheň se neobjevoval. Tak jsem si 
řekl, že tedy POŽÁDÁM. Oprostil jsem 
se od svého ega a nechal to na někom 
nahoře. A v tu chvíli se mi to poved-
lo,“ usmívá se Štěpán. „Nejzajímavější 
je podobná moudrost všech kultur – 
buddhistického mnicha, indiána i naší 
prababičky. Zdá se, že základní princi-
py fungování lidského myšlení jsou na 
celé planetě stejné. Díky cestám jsem 
i tohle pochopil.“

Už Albert Einstein řekl, že žádný 
problém nelze vyřešit použitím těch 
samých myšlenek, které ho vytvořily. 
„Člověk se potřebuje naučit vděčnosti 
za to, co má, třeba že mu teče pitná 
voda z kohoutku. Myslím, že cestová-
ní je od toho. Čím víc poznávám jiné 
země, tím víc si vážím toho, kde je 
můj domov. Už neumím být nešťastný 
kvůli malicherným problémům, které 
obvykle v Česku řešíme. Potřebujeme 
si uvědomit, že kdykoli jsme nešťast-
ní nebo vyčerpaní, musíme jen vystrčit 
hlavu ze své bubliny – získat ještě jiný 
pohled na stejnou věc. Díky cestování 
vím, že je vždycky víc možností, moje 

zorné pole se rozšířilo s každým mís-
tem, které jsem navštívil, i s každým 
člověkem, s nímž jsem měl možnost 
mluvit. Mnoho lidí u nás má paradoxně 
nad hlavu luxusu, v jakém objektivně 
žijí, cítí vnitřní potřebu změny, jen ne-
vědí, jak ji uchopit. Cítí, že potřebují 
NĚJAK opustit zajeté koleje, NĚJAK vy-
břednout z každodenního stereotypu, 
NĚJAK změnit své myšlenky, jen nevědí 
jak. Nedivím se jim. Je těžké na něco 
nahlédnout jinak, jsme-li pořád pod vli-
vem stejného úhlu pohledu. Vlastně je 
jedno, na jakém místě této planety se 
ocitnete, myšlení se vám vždycky změ-
ní, protože každé jiné místo je mimo 
vaši bublinu.“

Vysvobození z vlastní pasti

Stres. Populární slovo. Možná je i mo-
derní. Ale stres je starý jako lidstvo 
samo. Štěpán Pastula přikyvuje: 
„Vždycky existoval nějaký stresor. Dříve 
lidé dennodenně bojovali o holé životy. 
Dnes tohle nezažíváme, a tak jsme si 
stresor vytvořili třeba ze šéfa. Spouští 
v nás stejné procesy bytostného ohro-
žení. Zdá se to až směšné, ale škodí 
nám to. Musíme ty škodlivé emoce do-
stat z těla ven, naučit se s tím pracovat, 
uvědomit si, že nám o holý život oprav-
du nejde. Musíme prostě víc přemýšlet 
o sobě, objevovat vnitřní svět, o který 
jsme v nánosu všedních starostí zbyteč-
ně ochuzeni, a často děláme, jako by 
žádný v nás ani neexistoval.“ Načež do-
dává, proč je to důležité. „Zeptejte se 
Čecha nebo Slováka, co pro něj zname-
nají Velikonoce nebo Vánoce. Většinou 
odpoví, že na Velikonoce se těší, proto-
že budou dva dny volna. A naopak na 

Vánoce se netěší, protože musí jiným 
kupovat dárky a ví, že ho to bude stát 
spoustu peněz. Zamysleme se nad tím. 
A přidejme k tomu ještě jednu úvahu: 
Televizní zprávy nám každý večer při-
nášejí konec světa a zoufalství. Pro mě 
byl šok, když jsem zapnul televizi na 
Novém Zélandu. Tamní zpravodajství 
se zabývá tím, kolik ovcí se komu naro-
dilo a jak skvělá je kde úroda. Byl to tak 
očividný střet dvou koncepcí, že mi 
okamžitě došlo, proč jsme tady nasta-
veni tak negativně, a že se každé ráno 
budíme s hrůzou, co se dnes zase stane 
špatného. Proč od druhých lidí čekáme 
jen to nejhorší, zatímco v jiných kou-
tech planety jen to nejlepší. Přitom po-
zitivní přístup člověku pomáhá a zlep-
šuje život, zatímco negativní přístup 
člověka zbytečně trápí.“ 

Štěpán Pastula byl také jedním z hostů podcastu Myšlením na vrchol. Načtěte přiložený QR kód, 
zaposlouchejte se do rozhovoru a zjistěte, co vše Štěpána přivedlo k Travelcoachingu a co ještě zažil 

na svých cestách po světě.

„Nejzajímavější 
je podobná 

moudrost všech 
kultur 

– buddhistického 
mnicha, indiána 

i naší prababičky. 
Zdá se, že základní 
principy fungování 

lidského myšlení 
jsou na celé 

planetě stejné. 
Díky cestám jsem 
i tohle pochopil.“

Průvodce na cestě k větší vděčnosti a sebehodnotě Foto: Archiv Štěpána Pastuly
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Co si odnášíte z příběhu nebo podcastu se Štěpánem Pastulou?

Štěpán mluvil především o vlivu prostředí na naše životy. Zamyslete se nyní, jakým způsobem Vaše současné prostředí, ve 
kterém se nejčastěji pohybujete, ovlivňuje způsob Vašeho myšlení. Odpovězte, prosím, na následující otázky:

S jakými lidmi trávíme nejvíce svého času? Napište alespoň 5 jmen:
 

Jakou první myšlenku si vybavíte, když si vzpomenete na každého výše napsaného? Napište pod sebe vždy jednu myšlenku ke 
každému jménu, podle pořadí výše napsaných jmen:

Jak tito lidé ovlivňují Váš názor na svět? Mají pozitivní, nebo negativní vliv? Udělejte u každého jména výše znaménko + a -. 
Následně se zamyslete, proč se s těmito lidmi tak často potkáváte?

Z jakých zdrojů čerpáte nejčastěji informace? Napište pod sebe alespoň 5 nejčastějších zdrojů každodenních informací:
 

Když si teď otevřete tento zdroj informací, jaké informace v něm najdete? Pozitivní, nebo negativní? Udělejte opět ke každému 
zdroji znaménko + a -. Následně se zamyslete, proč čerpáte informace zrovna z tohoto zdroje, a jaký mají tyto informace vliv na 
Vaše myšlení.

Štěpán se svými klienty cestuje a během cest se je snaží dostat ven z komfortní zóny. Změna prostředí nám prospívá, 
protože nás nutí opustit zažité návyky a vykročit mimo komfortní zónu. Jak často cestujete do neznámého prostředí? 
Vyzkoušejte travelcoaching na vlastní kůži a naplánujte si cestu na neznámé místo. Magazín Improovio Vám může být 
dobrým společníkem. S jakými lidmi se chcete v životě potkávat a kde takové lidi můžete potkat? Už víte, kam povede 
Vaše příští cesta mimo komfortní zónu?
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