
Predslov

OD  P RV é h o  V y D A n i A  K n i h y  7 návykov skutočne efektívnych ľudí sa 
svet dramaticky zmenil. Život je zložitejší, náročnejší a stresujúcejší. Po 

ére industriálnej spoločnosti prišlo obdobie informačnej/znalostnej spoločnosti − 
so všetkými vážnymi následkami. V osobnom, rodinnom aj v profesijnom živote 
čelíme výzvam a problémom, aké sme si pred desiatimi či dvadsiatimi rokmi ne-
dokázali predstaviť. Požiadavky dneška pritom nemajú iba nový rozmer, ale sú aj 
druhovo úplne odlišné.

Rozsiahle zmeny v spoločnosti a neprehliadnuteľné zmeny digitalizovaného glo-
bálneho trhu nastoľujú veľmi významnú otázku, na ktorú musím pomerne často 
odpovedať: „Platí 7 návykov skutočne efektívnych ľudí aj v dnešných časoch?“ A na ňu 
nadväzuje ďalšia: „Budú platiť aj o desať, dvadsať, päťdesiat či o sto rokov?“ Moja 
odpoveď znie: „Čím sú zmeny rozsiahlejšie a výzvy, ktorým čelíme, náročnejšie, tým 
relevantnejšie sú tieto návyky. To preto, že naše problémy a trápenia sú univerzálne 
a stále pribúdajú, no aj ich riešenia sú, a vždy budú, založené na univerzálnych, 
nadčasových, samozrejmých princípoch, spoločných pre ktorúkoľvek prosperujúcu 
spoločnosť v histórii ľudstva. Ja som tieto princípy nevymyslel a neprofitujem z to-
ho, iba som ich označil a usporiadal do súvislého systému.“

Jeden z mojich najvýznamnejších životných poznatkov znie: Ak chcete, aby sa 
splnili vaše najtajnejšie túžby, a chcete zvládnuť aj tie najťažšie úlohy, spoznajte a po-
užívajte princípy alebo prirodzené zákony, ktoré riadia to, čo chcete dosiahnuť. Spôsob, 
akým princípy použijete, sa bude od prípadu k prípadu výrazne líšiť v závislosti 
od vašich jedinečných predností, od talentu a kreativity, no v konečnom dôsledku 
bude úspech vášho vynaloženého úsilia vždy závisieť od toho, či ste konali v súlade 
s princípmi, ktorými je dosiahnutie úspechu podmienené.
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nosti. Platí to rovnako v prípade vášho zdravia, manželstva, rodinných vzťahov, 
ako v prípade požiadaviek spoločnosti.

ObviňOvanie a prenasledOvanie Obetí. Kdekoľvek sa vyskytne prob-
lém, zvyčajne sa objaví aj prst, ktorý ukazuje na vinníka. Spoločnosť podľahla 
hre na obete. „Keby ma môj šéf tak nekontroloval... Keby som sa nenarodil taký 
chudobný... Keby som mohol žiť na lepšom mieste... Keby som po otcovi nezde-
dil takú výbušnú povahu... Keby moje deti neboli také vzdorovité... Keby iné 
oddelenia neustále nevyrábali zmätky v objednávkach... Keby sme nepracovali 
v tak upadajúcom priemyselnom odvetví... Keby naši ľudia neboli takí leniví 
a bez elánu... Keby ma žena viac chápala... Keby... Keby.“ obviňovanie všetkých 
a všetkého ostatného z našich problémov a náročných úloh sa môže stať nor-
mou a poskytovať nám dočasnú úľavu od bolesti, no zároveň nás tento postoj so 
všetkými problémami zväzuje. Ukážte mi niekoho, kto je natoľko pokorný, že 
dokáže prijať a prevziať zodpovednosť za svoju situáciu, a zároveň má dostatok 
odvahy na to, aby podnikol všetky potrebné kroky a vynaliezavo si razil cestu 
pomedzi tieto problémy a úlohy, a ja vám ukážem najväčšiu silu voľby.

beznádej. obviňovanie plodí cynizmus a beznádej. Ak podľahneme presved-
čeniu, že sme obeťami okolností, a odovzdáme sa do rúk predurčenia, stratíme 
nádej, elán a upadneme do stavu rezignácie a stagnácie. „Som iba šachová figúr-
ka, bábka, koliesko stroja a nemôžem to ovplyvniť. Povedzte mi, čo mám urobiť, 
a ja to urobím.“ Takto sa cíti mnoho bystrých, talentovaných ľudí, ktorých ná-
sledne sužujú aj rôzne pocity pesimizmu a depresie. obrannou reakciou našej 
kultúry je cynizmus – „jednoducho očakávajte v živote iba toľko, aby vás nikto 
a nič nemohlo sklamať“. Protikladným historickým princípom, princípom rastu 
a nádeje, je objavenie a zaujatie postoja, že „ja som tvorcom svojho života“.

nedOstatOk živOtnej rOvnOváhy. Život v spoločnosti mobilných te-
lefónov je čoraz zložitejší, náročnejší, stresujúcejší a absolútne vyčerpávajúci. 
Prečo sa napriek všetkým našim snahám organizovať si čas, pracovať viac, byť 
lepší a dosiahnuť väčšiu efektivitu pomocou zázrakov moderných technológií, 
aj tak čoraz častejšie naháňame za „nepodstatnými vecami“, a to na úkor zdravia, 
rodiny, integrity a mnohých ďalších vecí, dôležitých pre našu prácu? Problém 
nie je v našej práci, ktorá je hnacím motorom života. Problém nie je ani v zlo-
žitých úlohách či v zmenách, ktoré realizujeme. Problém je, že naša moderná 
kultúra nám hovorí, „prichádzaj skôr, ostávaj dlhšie, pracuj efektívnejšie, obetuj 
sa pre tento moment“. K rovnováhe a duševnej pohode však táto cesta nevedie. 

Mnoho ľudí takto neuvažuje, a ak áno, tak skôr podvedome. V skutočnosti, ako 
budete postupne sami zisťovať, riešenia založené na princípoch sú v hrubom kon-
traste so zaužívanými postupmi a zmýšľaním našej kultúry. Dovoľte mi názorne 
ukázať tento kontrast na niekoľkých najtypickejších problémoch, ktorým ako ľudia 
čelíme.

strach a neistOta. Veľmi veľa ľudí dnes pociťuje neistotu a strach z budúc-
nosti. Ľudia cítia neistotu v práci, boja sa straty zamestnania a straty schopnosti 
uživiť rodinu. Tento pocit zraniteľnosti často vedie k rezignácii, k odovzdaniu 
sa životu bez akéhokoľvek rizika a k závislosti od ostatných či už v práci ale-
bo v rodinnom živote. V našej kultúre je bežnou reakciou na problém strachu 
snaha o čoraz väčšiu nezávislosť. „Zameriam sa na ‚seba a moje‘. Budem si robiť 
svoju prácu, budem ju robiť dobre a po práci sa budem venovať tomu, čo ma 
skutočne baví.“ nezávislosť je dôležitá, dokonca životne dôležitá hodnota a cieľ 
nášho úsilia. Problémom však je, že žijeme vo svete vzájomnej závislosti a že 
naše najvýznamnejšie ciele si vyžadujú vzájomné schopnosti, ktoré prekračujú 
hranice našich súčasných schopností.

„chcem tO hneď.“ Ľudia chcú veci a chcú ich mať hneď. „Chcem peniaze. Ch-
cem pekný, veľký dom, dobré auto, najväčšie a najlepšie domáce kino. Chcem to 
všetko, pretože si to zaslúžim.“ Aj keď je v dnešnej spoločnosti „kreditných kariet“ 
jednoduché „mať hneď a zaplatiť neskôr“, ekonomická realita sa nakoniec tak či 
tak dostaví a pripomenie nám, niekedy aj bolestne, že naše nákupy nemôžu pred-
biehať našu aktuálnu schopnosť produkovať. Predstierať opak sa nedá. Úroky sú 
neúprosné a nemilosrdné. Dnes už nestačí iba tvrdo pracovať. Technológie, ktoré 
sa menia závratne rýchlo, a silnejúca konkurencia, poháňaná globalizáciou trhov 
a technológií, nás nútia nielen získať vzdelanie, ale ho aj neustále dopĺňať a znovu 
objavovať samých seba. Musíme rozvíjať naše myslenie a neustále investovať do 
zvyšovania kvalifikácie, aby vyhovovala novým, moderným požiadavkám. Šéfovia 
v zamestnaní požadujú výsledky a majú na to pádne dôvody. Konkurencia je neľú-
tostná; v stávke je prežitie. Potreba produkovať teraz je realitou dneška a vyplýva 
z požiadaviek kapitálu, pričom skutočnou mantrou úspechu je trvalo udržateľný 
vývoj a rast. Môžete dokázať plniť štvrťročné ciele, podstatnou otázkou však je, 
či realizujete nevyhnutné investície, ktoré vám zaručia úspech aj o rok, o päť a o 
desať rokov. naša kultúra a Wall Street sa hlasito dožadujú výsledkov už dnes. 
Preto je nevyhnutné uplatňovať princíp vyváženosti potreby plnenia súčasných 
požiadaviek a potreby investovania do potenciálu, ktorý zaistí úspech v budúc-
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kompromisného riešenia spokojná. Aké je to plytvanie, keď nás rozdiely vedú 
k dohode na kompromisnom riešení na najnižšej spoločnej úrovni! Je plytva-
ním neuplatniť princíp tvorivej spolupráce pri hľadaní riešenia problému, ktoré 
je lepšie než pôvodné návrhy oboch strán!

OsObná stagnácia. Ľudská podstata je štvorrozmerná – telo, myseľ, srdce 
a duša. Zamyslite sa nad rozdielmi a výsledkami uplatňovania dvoch nasledu-
júcich prístupov:

TELO:
Spoločenský trend: nemeniť životný štýl; riešiť zdravotné problémy cestou 
chirurgických zákrokov a liekov.
Princíp: predchádzať chorobám a zdravotným problémom upravením život-
ného štýlu, aby bol v súlade s tradičnými, všeobecne akceptovanými zásada-
mi zdravého štýlu.

MYSEĽ:
Spoločenský trend: pozerať televíziu, „nechať sa zabávať“.
Princíp: čítať literatúru rôznych žánrov z rôznych oblastí, neustále sa vzde-
lávať.

SRDCE:
Spoločenský trend: využívať vzťahy s ostatnými na presadzovanie vlastných, 
sebeckých záujmov.
Princíp: počúvať pozorne, rešpektovať druhých a pomáhať im prinášať naj-
väčšie uspokojenie a radosť.

DUŠA:
Spoločenský trend: podľahnúť šíriacemu sa svetskému materializmu a cynizmu.
Princíp: pochopiť, že zdrojom našich základných potrieb, zmysluplného 
života a pozitívnych vecí, ktoré hľadáme, sú princípy – prirodzené zákony, 
o ktorých si osobne myslím, že pochádzajú od Boha.

Majte na pamäti oboje, univerzálne výzvy aj vaše vlastné jedinečné potreby a úlohy. 
Tak nájdete trvalé riešenia problémov a správny smer. Zároveň si budete čoraz viac 
uvedomovať evidentný rozdiel medzi prístupom, ktorý je založený na súčasnom spo-
ločenskom trende, a prístupom, ktorý je založený na nadčasovom princípe vekov.

Tú docieli človek, ktorý si jasne uvedomuje svoje najvyššie priority, zameriava 
sa na ne a žije v súlade s nimi.

„ČO mi tO prinesie?“ naša kultúra nás učí, že ak v živote niečo chceme, 
musíme „v prvom rade myslieť sami na seba“. hovorí nám, že „život je hra, zá-
vod, súťaž, ktorú by si mal vyhrať“. Spolužiakov, kolegov v práci, dokonca aj ro-
dinných príslušníkov vnímame ako súperov − čím viac získajú oni, tým menej 
ostane nám. Samozrejme, že sa snažíme vyzerať veľkoryso a „fandiť“ ich úspe-
chom, no pritom mnohých z nás zožiera tajná závisť, keď naozaj uspejú. Mnoho 
veľkých vecí v histórii našej civilizácie dosiahla „bezohľadná“ vôľa a odhodlaná 
duša. Tie najväčšie príležitosti a neobmedzené úspechy éry znalostnej spoloč-
nosti sú však určené tým, ktorí si osvoja techniku „my“. Skutočnú veľkosť totiž 
dosiahneme veľkorysým nesebeckým zmýšľaním, založeným na vzájomnej úcte 
a zameraným na spoločný prospech.

túžba byť chápaný. Je len málo vecí, po ktorých človek túži viac ako po 
potrebe byť chápaný, vypočutý, rešpektovaný, uznávaný – po potrebe mať vplyv. 
Väčšina ľudí je presvedčená, že kľúčom k získaniu a presadzovaniu vplyvu je ko-
munikácia – schopnosť jasne a presvedčivo prejaviť svoj názor. V skutočnosti, 
keď sa nad tým zamyslíte, nezistíte náhodou, že mnohokrát namiesto toho, aby 
ste pozorne počúvali a snažili sa naozaj pochopiť, čo vám ostatní chcú povedať, 
vlastne nepočúvate, pretože si už pripravujete svoju odpoveď? Skutočný vplyv 
však získate iba vtedy, keď tí druhí vycítia, že vás ovplyvnili – keď pocítia, že 
ste ich pochopili, že ste skutočne pozorne počúvali a ste otvorení ich názorom. 
Väčšina ľudí je však natoľko emočne zraniteľná, že nedokáže pozorne počúvať 
druhých – nedokáže na dostatočne dlho pozastaviť vlastné myšlienky, a kým 
ich nepredstaví, nedokáže sa naplno sústrediť na porozumenie myšlienok toho 
druhého. naša kultúra volá a dožaduje sa porozumenia a vplyvu. Princíp vply-
vu však vychádza zo vzájomného porozumenia, ktoré je podmienené tým, že 
minimálne jeden človek je na začiatku ochotný skutočne pozorne počúvať.

kOnflikt a OdlišnOsti. Ľudia majú mnoho spoločného, a pritom sa 
v mnohých veciach odlišujú. odlišne rozmýšľajú; majú rôzne, niekedy pro-
tichodné hodnoty, motivácie a ciele. na základe týchto rozdielov prirodzene 
vznikajú konflikty. Súťaživý prístup spoločnosti k riešeniu konfliktov a rozdie-
lov sa zvykne zameriavať na „čo najväčšie víťazstvo“. Z tohto pohľadu, napriek 
tomu, že lepší výsledok prináša šikovné umenie kompromisu, keď každá zo 
strán akceptuje strednú cestu, v skutočnosti žiadna strana nie je s výsledkom 
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paradigmy 
a princípy

na záver by som vám chcel položiť otázku, ktorú pravidelne kladiem svojim štu-
dentom: Koľko ľudí na smrteľnej posteli si želá, aby boli bývali trávili viac času na 
pracovisku či sledovaním televízie? odpoveď je, nikto. V tej chvíli ľudia myslia na 
svojich milovaných, na rodinu, na tých, ktorým slúžili.

Dokonca aj významný psychológ Abraham Maslow na sklonku svojho života 
prehodnotil rebríček hodnôt a pred potrebu sebarealizácie (umiestnenej na vrchole 
jeho známej „pyramídy potrieb“) umiestnil potrebu dosiahnutia životného šťastia, 
uspokojenia a príspevkov potomstva. Túto potrebu nazval sebatranscendenciou.

V mojom prípade to platí dokonale. Absolútne najväčší vplyv a najuspokojivejší 
výsledok uplatňovania princípov obsiahnutých v 7 návykoch majú pre mňa životy 
mojich detí a vnúčat.

napríklad, moju devätnásťročnú vnučku Shannon „priviedli“ princípy k opatro-
vaniu rumunských sirôt. Mne a mojej žene raz napísala o znamení, keď sa k nej malé 
choré dievčatko vrhlo a načiahlo po objatí. V tom momente sa Shannon vnútorne 
rozhodla, že „už nechce žiť sebecký život, ale chce ho zasvätiť pomoci druhým“. V čase, 
keď píšem tieto riadky, je Shannon opäť v Rumunsku, kde pomáha druhým ľuďom.

Všetky naše deti majú vlastné rodiny a spoločne so svojimi životnými partnermi 
si vypracovali − na princípoch založené − zoznamy úloh pri pomoci druhým. Sle-
dovať ich pri plnení týchto úloh nám poskytuje rodičovskú radosť.

Pri čítaní 7 návykov skutočne efektívnych ľudí vám sľubujem aj vzrušujúce náučné 
dobrodružstvo. Podeľte sa so svojimi blízkymi o to, čo sa pri čítaní tejto knihy nau-
číte. najdôležitejšie však je, aby ste získané poznatky začali aj uplatňovať. Pamätajte 
si, že naučiť sa niečo a nekonať podľa toho, nie je skutočným učením. Poznať, no 
poznatky nevyužívať, nie je skutočným poznaním.

Pre mňa osobne je uplatňovanie 7 návykov v mojom živote neustálym bojom – 
najmä preto, že čím je človek lepší, tým náročnejšie úlohy pred ním stoja. Rovnako, 
ako je to pri lyžovaní, golfe, tenise a ďalších športoch. Keďže každý deň tvrdo pra-
cujem na dodržiavaní návykov založených na princípoch, srdečne vás pozývam na 
cestu za dobrodružstvom.

Stephen R. Covey
stephen.covey@franklincovey.com
www.stephencovey.com
Provo, Utah
24. júl 2004 



 

Zvnútra von

Na tomto svete neexistuje dokonalosť, ktorá by 
sa dala oddeliť od správneho života.

davId starr Jordan

ZA  V i A C  A Ko  2 5  R o Ko V  P R á C E  S  Ľ U ď M i  v obchodnej a akademickej 
oblasti a ľuďmi z manželských a rodinných poradní som sa stretol s mno-

hými, ktorí boli síce navonok neskutočne úspešní, no vnútorne hlboko túžili po 
jednote osobnosti, efektivite a zdravých, rozvíjajúcich sa vzťahoch s inými ľuďmi.

Myslím si, že niektoré problémy, s ktorými sa mi zverili, vám nebudú cudzie.

Vytýčil som si pracovné ciele, ktoré som dosiahol, a vo svojej profesii som mimoriadne 
úspešný. Stálo ma to však osobný a rodinný život. Odcudzil som sa svojej žene aj 
deťom. Dokonca si nie som vôbec istý, či poznám seba a či viem, čo je pre mňa naozaj 
dôležité. Preto sa sám seba pýtam – stálo to za to?

Začala som držať novú diétu – už piatu v tomto roku. Viem o svojej nadváhe a na-
ozaj sa chcem zmeniť. Čítam všetky nové poznatky, stanovujem si ciele, snažím sa 
myslieť pozitívne a zvyšovať si sebavedomie a presvedčiť samu seba, že to zvládnem. 
No nezvládla som to. Po niekoľkých týždňoch som diétu vzdala. Jednoducho, nedo-
kážem dodržať, čo sama sebe sľúbim.

Absolvoval som jedno školenie o efektívnom riadení ľudí za druhým. Na svojich za-
mestnancov mám veľké požiadavky, no snažím sa byť k nim priateľský a spravodlivý. 
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Pred pár rokmi sme s mojou ženou Sandrou bojovali s podobným problémom. 
Jeden z našich synov mal vážne problémy v škole. nedosahoval dobré výsledky; 
nevedel pochopiť inštrukcie k testom a už vôbec ich nevedel spraviť. Bol sociálne 
zaostalý a svojich najbližších častokrát privádzal do rozpakov. Vzrastom bol malý, 
chudý a mal nekoordinované pohyby – napríklad baseballovou palicou sa zaháňal 
skôr, ako nadhadzovač vôbec hodil loptičku. Ľudia sa mu smiali.

So Sandrou sme mu veľmi túžili pomôcť. Cítili sme, že keď je „úspech“ dôležitý 
v každej oblasti života, o to viac je pre nás dôležitý v role rodičov. Preto sme praco-
vali na našom prístupe a správaní sa k nemu a tiež sme sa snažili pracovať na tom 
jeho. Snažili sme sa ho povzbudiť pomocou techník pozitívneho myslenia. „no tak, 
synu! Dokážeš to! Vieme, že to dokážeš. Chyť palicu trochu vyššie a očami sleduj 
loptičku. nezaháňaj sa, kým nebude loptička blízko pri tebe.“ A keď sa mu čo len 
trochu darilo, nešetrili sme chválou, aby sme ho opäť povzbudili. „Výborne, chlapče, 
len tak ďalej.“

Keď sa mu ostatní smiali, napomenuli sme ich. „nechajte ho na pokoji. nekri-
tizujte ho. Ešte sa to len učí.“ A náš syn sa rozplakal a hovoril, že nikdy nebude 
v baseballe dobrý a že ho aj tak nemá rád.

Zdalo sa, že nič, čo robíme, nepomáha, a tak sme začali mať skutočne veľké oba-
vy. Videli sme, aký vplyv to má na jeho sebavedomie. Snažili sme sa ho povzbudzo-
vať, pomáhať mu a stavať sa k všetkému pozitívne, no po viacerých neúspechoch 
sme ustúpili a pokúsili sa na situáciu pozrieť z iného uhla.

V tom čase som sa v rámci svojej profesie venoval práci ohľadom vedenia ľudí pre 
rôznych klientov naprieč našou krajinou. V rámci nej som pripravoval dvojmesačné 
tréningové programy zamerané na komunikáciu a vnímanie pre účastníkov progra-
mu Executive Development Program spoločnosti iBM.

Počas príprav týchto prezentácií ma obzvlášť zaujala téma formovania vnemov, ako 
vnemy riadia náš pohľad a ako spôsob pohľadu na veci riadi naše správanie. To ma 
doviedlo k štúdiu teórie očakávania a samonapĺňania proroctiev, resp. k „Pygmalio-
novmu efektu“, a tiež k zisteniu, ako hlboko sú naše vnemy zakorenené. naučil som 
sa, že je rovnako dôležité, skúmať okuliare, cez ktoré sa na svet pozeráme, ako skúmať 
samotný svet, ktorý vidíme, a že práve okuliare určujú to, ako svet vnímame.

Keď som sa so Sandrou rozprával o pojmoch, o ktorých som učil v iBM, a o na-
šej vlastnej situácii, začali sme si uvedomovať, že to, čo sme robili v snahe pomôcť 
nášmu synovi, nebolo v súlade s tým, ako sme ho naozaj videli. Keď sme si úprimne 
priznali naše najhlbšie pocity, uvedomili sme si, že sme ho v podstate vnímali ako 
mentálne zaostalého, ako „oneskoreného“. nezáleží na tom, ako namáhavo sme pra-
covali na našom prístupe a správaní sa k nemu, naše snahy boli neúčinné, pretože 

Z ich strany napriek tomu necítim lojálnosť. Bojím sa, že ak by som si zobral deň 
voľna, väčšinu pracovného času by strávili „prázdnym táraním“ pri fontánke. Prečo 
ich nedokážem naučiť samostatnosti a zodpovednosti – ani nájsť zamestnancov, ktorí 
by takí boli?

Môj dospievajúci syn je rebel a berie drogy. Čokoľvek skúsim, vôbec ma nepočúva. 
Čo mám robiť?

Mám toľko práce a nič nestíham. Cítim sa v strese a pod tlakom každý deň, sedem 
dní v týždni. Absolvoval som aj kurzy time manažmentu a vyskúšal tucet rôznych 
systémov plánovania. Čiastočne mi pomohli, no stále nemám pocit, že by som žil 
šťastný, produktívny, pokojný život, po akom túžim.

Svoje deti chcem naučiť vážiť si prácu a jej hodnotu. Keď však chcem docieliť, aby 
niečo robili, musím strážiť každý ich krok... a zmieriť sa s ich neustálym hundraním. 
Je omnoho jednoduchšie, urobiť všetko sám. Prečo deti nedokážu robiť svoju prácu 
s radosťou a bez napomínania?

Som zaneprázdnený – veľmi zaneprázdnený. Niekedy sa však sám seba pýtam, či to, 
čo robím, má z dlhodobého hľadiska význam. Skutočne rád by som si myslel, že môj 
život mal zmysel a že som sa o niečo pričinil.

Sledujem, ako moji priatelia a príbuzní dosahujú úspechy a získavajú uznanie a us-
mievam sa a srdečne im gratulujem. Vnútorne ma však zožiera závisť. Prečo mám 
tieto pocity?

Som silná osobnosť. Viem, že takmer pri každom kontakte s druhými dokážem 
ovplyvniť výsledok. Väčšinou dokonca dokážem docieliť to, že druhá strana navrhne 
riešenie, ktoré vyhovuje mne. O každej situácii premýšľam a skutočne mám pocit, že 
moje nápady sú zvyčajne tým najlepším riešením pre všetkých. No nemám z toho 
dobrý pocit. Stále premýšľam, ako mňa a moje nápady vnímajú ostatní naozaj.

Moje manželstvo prežíva krízu. S manželkou sa nehádame ani nič podobné; jed-
noducho, jeden druhého nemilujeme. Navštívili sme manželskú poradňu; vyskúša-
li sme všetko možné, no nedokážeme znovu oživiť to, čo sme k sebe cítili kedysi. 

Toto sú vážne problémy, bolestivé problémy – problémy, ktoré sa nedajú vyriešiť 
rýchlo a jednoducho.
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jeden sa zameral na človeka a techniky práce s verejnosťou, druhý na pozitívne mys-
lenie. Tento filozofický prístup čiastočne vyjadrovali inšpiratívne, niekedy aj prav-
divé výroky typu „Váš prístup určuje, kam sa dostanete“, „S úsmevom získate viac 
priateľov, než keď sa budete mračiť“ alebo „Čokoľvek, čo sa zrodí v tvojej mysli a v čo 
veríš, sa môže stať skutočnosťou“.

ostatné časti etiky osobnosti boli jasne manipulatívne, dokonca zákerné, nabá-
dajúce ľudí k využívaniu techník na získanie priazne iných či na zištné predstieranie 
záujmu o koníčky druhých, alebo k presadzovaniu seba samého pomocou nátlaku 
a zastrašovania.

Časť týchto literárnych diel síce uznávala charakter ako prvok úspechu, no mala 
tendenciu ho skôr rozkúskovávať, než považovať za základ a katalyzátor úspechu. 
odkazy na etiku charakteru boli väčšinou prázdnymi sľubmi; hlavnou zárukou boli 
techniky vplyvu rýchlych riešení, silové stratégie, komunikačné zručnosti a pozitív-
ne postoje.

Začal som si uvedomovať, že etiku osobnosti sme so Sandrou podvedome vy-
užívali ako zdroj riešení problémov s naším synom. Keď som sa hlbšie zamyslel 
nad rozdielmi medzi etikou osobnosti a etikou charakteru, zistil som, že sme sa so 
Sandrou snažili získať spoločensky čo najviac z dobrého správania našich detí, no 
tento syn naše požiadavky z nášho pohľadu jednoducho nespĺňal. naša predstava 
o nás samých a o našej úlohe dobrých, starostlivých rodičov bola oveľa krajšia než 
predstava o našom synovi, ktorú možno ovplyvnila. Za tým, ako sme vnímali a sna-
žili sa riešiť problém nášho syna, bolo podstatne viac než len starosti o jeho šťastie.

Ako sme to so Sandrou rozoberali, začali sme si bolestne uvedomovať silný vplyv 
nášho charakteru, motívov a spôsobu, ako vnímame nášho syna. Uvedomovali sme 
si, že motívy spoločenského porovnávania nie sú v súlade s našimi hlbšími hodno-
tami a že môžu viesť k podmienenej láske k nemu, čo by mohlo oslabiť jeho pocit 
sebaúcty. Preto sme sa rozhodli zamerať svoje úsilie na seba – nie na naše techniky, 
ale na naše najhlbšie motívy a na to, ako vnímame nášho syna. namiesto snahy 
zmeniť ho, snažili sme sa držať v úzadí – oddeliť nás od neho – a vnímať jeho iden-
titu, jedinečnosť, odlišnosť a hodnotu.

hlboké premýšľanie, viera a modlitby nás priviedli k tomu, že sme nášho syna 
začali vnímať z pohľadu jeho jedinečnosti. Objavili sme v ňom veľký potenciál, kto-
rý môže realizovať, avšak svojím vlastným tempom. Rozhodli sme sa veci neriešiť, 
nechať ho ísť vlastnou cestou a nechať jeho osobnosť prejaviť sa. našu prirodzenú 
úlohu sme videli v jeho podporovaní, ocenení a v radosti z neho. Zároveň sme sve-
domito pracovali na našich motívoch a pestovali si vnútorné zdroje istoty tak, aby 
naše sebahodnotenie nezáviselo od „akceptovateľného“ správania sa našich detí.

sme mu napriek všetkým našim slovám a činom vlastne dávali najavo: „Si neschopný. 
Musíme ťa chrániť.“

Začali sme si uvedomovať, že ak chceme, aby sa situácia zmenila, musíme sa naj-
skôr zmeniť my. A že ak chceme efektívne zmeniť seba, musíme v prvom rade zme-
niť naše vnímanie.

etIKA osoBnostI A etIKA ChARAKteRu
V rovnakom čase, popri výskume vnímania, som sa intenzívne zaoberal hĺbkovým 
štúdiom literatúry venovanej téme úspechu, ktorá bola publikovaná v Spojených štá-
toch amerických po roku 1776. Čítal som a prehliadal doslova stovky kníh, článkov 
a literárnych esejí so zameraním na sebazdokonaľovanie, populárnu psychológiu či 
svojpomoc. V rukách som držal súhrn a podstatu toho, čo slobodní a demokratickí 
ľudia považovali za kľúč k úspešnému životu.

Keď ma štúdium zaviedlo späť do minulosti, vďaka prierezu dvestoročných pí-
somností o úspechu som si všimol, že v literatúre sa objavuje prekvapivý vzorec. na 
základe vlastných bolestných skúseností a podobných trápení v živote a vo vzťahoch 
ľudí, s ktorými som v posledných rokoch pracoval, začal som čoraz intenzívnejšie 
cítiť, že veľká časť literárnych diel o úspechu z ostatných 50 rokov je povrchná. 
Rozoberala význam spoločenského imidžu, techniky a rýchlu nápravu – pomocou 
sociálnych leukoplastov a aspirínov určených na liečbu akútnych problémov, ktoré 
niekedy (a zdanlivo) načas vyriešili, no skryté chronické problémy zostali nedotknu-
té. Práve tie časom znova prepukli a vynorili sa na povrch.

V ostrom kontraste sa, naopak, väčšina literárnych diel spred ďalších približ-
ne 150 rokov zameriava na takzvanú etiku charakteru ako základ úspechu – vlast-
nosti ako čestnosť, pokora a skromnosť, poctivosť a vernosť, umiernenosť, odvaha, 
spravodlivosť, trpezlivosť, pracovitosť, úprimnosť, skromnosť − a na Zlaté pravidlo, 
ktoré hovorí: „Správaj sa k druhým tak, ako chceš, aby sa druhí správali k tebe.“ Ty-
pickým vzorom tohto druhu literatúry je životopis Benjamina Franklina. V zásade 
je to príbeh o snahách človeka uplatňovať určité princípy a návyky, ktoré sú hlboko 
zakorenené v jeho povahe.

Etika charakteru hovorí o existencii základných princípov efektívneho života 
a o tom, že ľudia môžu dosiahnuť skutočný úspech a trvalé šťastie iba vtedy, ak po-
chopia a budú uplatňovať tieto princípy ako súčasť svojho charakteru.

Krátko po prvej svetovej vojne sa však zásadný pohľad na úspech zmenil a etiku 
charakteru vystriedala etika osobnosti. Úspech sa stal viac funkciou osobnosti, verej-
ného imidžu, postojov a správania, zručností a techník, ktoré podporovali procesy 
ľudskej vzájomnosti. Etika osobnosti sa vo svojej podstate uberala dvomi smermi: 
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kov pracoval s ľuďmi zo všetkých spoločenských vrstiev, lepšie som pochopil, prečo 
sú veci, o ktorých učím a o ktorých viem, že sú efektívne, často v rozpore s týmito 
populárnymi tvrdeniami.

netvrdím, že základné prvky etiky osobnosti – osobnostný rast, tréning komu-
nikačných zručností a vzdelávanie v oblasti stratégií uplatňovania vplyvu a pozitív-
neho myslenia – nie sú užitočné a pre dosiahnutie úspechu dokonca častokrát aj 
nevyhnutné. Verím, že sú. Avšak nie sú prvotnými, ale iba druhotnými charakte-
ristikami. Možno pri využívaní našich ľudských kapacít na rozvíjanie toho, čo nám 
zanechali predchádzajúce generácie, sme sa nechcene zamerali na rozvoj do takej 
miery, že sme zabudli na základy, na ktorých staviame; alebo príliš dlho žneme, čo 
sme sami nezasiali, že sme zabudli na potrebu siať.

Ak by som sa pokúsil uplatniť stratégiu ovplyvňovania ľudí a taktiky presviedča-
nia druhých, aby robili to, čo chcem ja, aby lepšie pracovali, aby boli viac motivovaní, 
aby ma mali radi a aj seba navzájom – pokiaľ by bol môj charakter od základov zlý, 
vyznačoval sa pokrytectvom a neúprimnosťou –, potom by som v dlhodobom ho-
rizonte nemohol byť úspešný. Moje pokrytectvo by vyvolalo nedôveru a čokoľvek, 
čo by som robil – dokonca aj pri využívaní takzvaných techník vytvárania dobrých 
medziľudských vzťahov –, by tí druhí vnímali ako manipuláciu. Jednoducho, nezá-
leží na tom, aký je človek výrečný ani aké dobré sú jeho plány; pokiaľ chýba dôvera, 
alebo je naštrbená, chýba základ pre dlhodobý úspech. Jedine úprimná ľudská dob-
rota vdýchne technikám život.

Sústrediť sa na techniku, je ako absolvovať školu vďaka bifľovaniu. občas „prele-
ziete“, možno dokonca získate dobré známky, no bez systematického učenia nikdy 
skutočne neporozumiete tomu, čo študujete, ani sa nestanete vzdelaným.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké absurdné by bolo skúsiť podobný bluf pri 
práci na farme – na jar zabudnúť zasiať, celé leto si užívať a potom na jeseň drieť, 
aby ste získali úrodu? Farma je prirodzený systém. Treba vynaložiť námahu a dodr-
žať daný postup. Zožnete iba to, čo ste zasiali; inak to nejde.

Princíp rovnako platí v ľudskom správaní sa a v medziľudských vzťahoch, pretože 
sú to tiež prirodzené systémy, ktoré sa riadia zákonom zberu úrody. V umelom spo-
ločenskom systéme, akým je napríklad škola, môžete byť nejaký čas schopní „pre-
liezať“, ak sa naučíte, ako obchádzať ľuďmi nastavené pravidlá, ako „hrať danú hru“. 
Vo väčšine jednorazových či krátkodobých ľudských vzťahov si vystačíte s etikou 
osobnosti a vďaka svojmu šarmu, zručnostiam a predstieranému záujmu o koníčky 
druhých urobíte uspokojivý dojem. Môžete zvoliť rýchle a jednoduché techniky, 
ktoré môžu na krátky čas fungovať. Tieto druhotné charakteristiky však samy osebe 
nemajú v dlhodobých vzťahoch trvalý účinok. Bez výraznej integrity a sily charakte-

Keď sme sa oslobodili od pôvodného vnímania nášho syna a objavili motívy 
vychádzajúce zo skutočných hodnôt, získali sme nové pocity. Už sme nášho syna 
neporovnávali a nesúdili, ale tešili sme sa z neho. Prestali sme ho prerábať na obraz 
našich predstáv či hodnotiť ho podľa spoločenských očakávaní. Prestali sme sa sna-
žiť dobrosrdečne a pozitívne ho modelovať do spoločensky akceptovateľnej podoby. 
Keďže sme ho v podstate považovali za dostatočne pripraveného na život, prestali 
sme ho chrániť pred posmechom druhých.

Pretože bol už na našu ochranu zvyknutý, musel sa teraz vyrovnať s problémami, 
ktoré mu náš ústup priniesol. Tieto problémy nám dával najavo, a my sme mu ich 
uznali, no nie vždy sme na ne zareagovali. nepriamo sme mu tým hovorili: „nemu-
síme ťa chrániť. Je to v podstate v poriadku.“

Ako týždne a mesiace plynuli, začala rásť jeho sebaistota a začínal si veriť. Za-
čal sa rozvíjať vlastným tempom. Podľa štandardných spoločenských kritérií začal 
vynikať – v škole, v spoločnosti aj v športe – veľmi rýchlo, rýchlejšie, než predpokla-
dá takzvaný prirodzený vývojový proces. Postupom času bol zvolený do vedúcich 
funkcií niekoľkých študentských organizácií, stal sa športovým reprezentantom 
krajiny a vypracoval sa na študenta s vynikajúcim prospechom. Stal sa z neho zaují-
mavý a úprimný človek, vďaka čomu mohol cestou bez vyhrážok nadväzovať vzťahy 
s rôznymi ľuďmi.

Sandra a ja sme presvedčení, že „spoločensky pôsobivé“ výsledky nášho syna sú 
skôr výrazom jeho pocitov o sebe samom než len odozvou na spoločenské ocene-
nie. Bola to pre nás so Sandrou vynikajúca skúsenosť, ktorá nás veľa naučila, a my 
sme to zužitkovali v prístupe k našim ďalším deťom a v našich ďalších životných 
úlohách. Umožnilo nám to na veľmi osobnom príklade spoznať zásadné rozdiely 
medzi etikou osobnosti a etikou charakteru z pohľadu úspechu. Dávid v Knihe žal-
mov dokonale vyjadril naše presvedčenie: „hľadaj usilovne vo svojom srdci a nájdeš 
v ňom všetky hodnoty života.“

pRvotnÁ A DRuhotnÁ veľKosŤ
Skúsenosť s mojím synom, štúdium problematiky vnímania a čítanie literatúry 
venovanej téme úspechu, to všetko spolu mi prinieslo jednu z tých „Aha!“ život-
ných skúseností, keď zrazu všetky veci zapadli na svoje miesto. odrazu som do-
kázal vidieť obrovský vplyv etiky osobnosti a jasne som rozumel tým nepatrným, 
často vedome obchádzaným nezrovnalostiam medzi tým, o čom som vedel, že je 
pravdivé – tým, čo som sa ako dieťa pred mnohými rokmi naučil a čo bolo hlboko 
zakorenené medzi mojimi vnútornými hodnotami –, a filozofiami rýchleho riešenia 
problémov, s ktorými som sa denne všade naokolo stretával. Keďže som mnoho ro-


