
7 NÁVY KŮ – PŘEHLED

Jsme to, co opa ko va ně činí me.
Doko na lost není čin, ale návyk.

                     ARISTOTELÉS

ChARAK TER JE V POD STA TĚ KOM BI NA CÍ NÁVY KŮ. Ne nadar mo se říká: „Zasej 
myš len ku, skli díš čin; zasej čin, skli díš návyk; zasej návyk, skli díš cha-

rak ter; zasej cha rak ter, skli díš osud.“
Návy ky hrají v živo tě velkou roli. Pro to že jsou, často nevě do mý mi, vzor ci 

cho vá ní, neu stá le, den za dnem, se jejich pro střed nic tvím pro je vu je nave nek 
náš cha rak ter a efek ti vi ta, nebo naopak nee fek tiv nost, naše ho jed ná ní.

Jak řekl význam ný peda gog Hora ce Mann. „Návy ky jsou jako oce lo vé lano. 
Každý den sple te me jeden pra men a brzy ho nelze pře trh nout.“ Osob ně nesou-
hla sím s posled ní částí toho to kon sta to vá ní. Vím, že ho pře trh nout lze. Návy ky 
je možné si osvo jit, ale i odnau čit se jim. Vyža du je to ovšem mnoho času, 
odhod lá ní a správ ný postup. 

Všichni, kteří jsme sle do va li cestu Apol la 11 na Měsíc, jsme se zata je ným 
dechem sle do va li, jak se první lidé pro chá ze jí po Měsí ci a vracejí se na rod nou 
pla ne tu. Nedos tá va lo se nám slov, abychom vyjád ři li, co jsme během těchto 
pamě ti hodných dní poci ťo va li. Aby to vše bylo možné, muse lo se Apo llo ze 
všeho nej dří ve vyma nit z půso be ní zem ské při taž li vos ti. Během něko li ka prv-
ních minut letu, k pře ko ná ní něko li ka prv ních kilo me trů cesty dlou hé přes tři 
čtvr tě milió nu kilo me trů, spo tře bo va lo víc ener gie než v násle du jí cích něko li ka 
dnech. 

Návy ky mají také obrov skou „při taž li vou sílu“ – větší, než si vět ši na lidí 
myslí nebo je ochot na při pus tit. Pře ko nat hlu bo ce zako ře ně né, jako návyk se 
pro je vu jí cí sklo ny – otá le ní, váhá ní, odklá dá ní věcí na poz dě ji, net rpělivost, 
kri tič nost nebo sobec kost – které jsou v roz po ru se základ ní mi prin ci py efek tiv-
ní ho jed ná ní, vyža du je hodně vůle a něco víc než pár nepod stat ných, okra jo-
vých změn v živo tě. Začít vyža du je mimo řád né úsilí, ale jak mi le pře ko ná me 
„při taž li vou sílu“ původ ních návy ků, naše svo bo da získá úplně jiný roz měr.
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Stej ně jako každá pří rod ní síla, i při taž li vá síla nám může v našem sna že ní 
pomá hat nebo mu naopak stát v cestě. Je to právě „při taž li vá síla“ někte rých 
návy ků, co nám možná brání postu po vat po vytče né cestě. Přitažlivost ale také 
umož ňu je exi sten ci naší Země, udr žu je pla ne ty na oběžných dra hách, ucho vá vá 
řád ves mí ru. Je to účin ná a mocná síla. Pokud „při taž li vou sílu“ návy ků efek tiv-
ně vyu ži je me, může me s její pomo cí dosáh nout tako vé soudržnosti a řádu, bez 
nichž efek tiv ní život není možný.

DEFI NI CE „NÁVY KŮ“

Pro naše účely bude me návy ky defi no vat jako prů nik zna los tí, schop nos tí 
a tu žeb. 

Znalost před sta vu je teo re tic ké para dig ma – zna me ná vědět co dělat a proč 
to dělat. Mít schop nost zna me ná umět to udě lat. Touha je moti va ce – chtít to 
udě lat. K tomu, abychom si vytvo ři li návyk, je zapo tře bí pří tom nost všech tří 
slo žek.

Jes tli že spo lup ra cov ní kům, part ne ro vi nebo dětem říkám, co si mys lím, ale 
nena slou chám jim, naše inte rak ce nemů že být efek tiv ní. Dokud se nese zná mím 
se správ ný mi prin ci py mezi lid ských vzta hů, dokon ce ani nemu sím vědět, že 
jim musím naslou chat.

To ale není všech no. Dokon ce i když budu vědět, že moje inte rak ce s dru hý-
mi lidmi nemů že být efek tiv ní, pokud jim nebu du pozor ně naslou chat, mohu 
postrá dat potřeb né schop nos ti – nevím jak, neu mím dobře naslou chat. 

Ale ani to nesta čí k tomu, abych si vytvo řil návyk naslou chat. Vědět, že 
musím pozor ně naslou chat, a umět naslou chat nic nezna me ná, pokud nechci 
naslou chat, pokud sku teč ně netou žím naslou chat. Tepr ve všech ny tři slož ky 
umož ňu jí vytvo řit návyk.

Změna bytí/vědě ní je vze stup ný pro ces – bytí mění vědě ní, které zpět ně 
mění bytí, a vše se znovu opa ku je, tak jak se pohy bu je me vzhů ru po spi rá le 
růstu. Tím, že roz ví jí me zna los ti, schop nos ti a tužby, se zba vu je me exi stu jí cích 
ome ze ní, dostá vá me se na vyšší úro veň osob ní efek tiv nos ti – osob ních i mezi-
lid ských vzta hů – a nako nec se zba ví me sta rých para dig mat, která pro nás po 
mnoho let byla zdro jem faleš ných jis tot. 

Někdy je to stras ti pl ný a namá ha vý pro ces vyža du jí cí moti va ci zalo že nou 
na vyš ších cílech a ocho tě pod ří dit sou čas ná přání tomu, co chce me v budouc-
nos ti. Tento pro ces ale při ná ší spo ko je nost, „cíl a smysl naší exi sten ce“. 
Spokojenost a štěs tí je možné chá pat, ales poň čás teč ně, jako plod touhy a schop-
nos ti obě to vat to, co chce me nyní, tomu, co chce me v koneč né instan ci.
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KONTINUUM ZRA LOS TI

Sedm návy ků není sou bor samos tat ných, navzá jem izo lo va ných „recep tů“ psy-
chi cké ho povzbu ze ní a roz vo je. Tyto návy ky půso bí v sou la du s při ro ze ný mi 
záko ny růstu; umož ňu jí kumu la tiv ní, krok za kro kem jdou cí a vyso ce inte gro-
va ný roz voj efek tiv nos ti – osob ní i mezi lid ských vzta hů. Tento pří stup nás vede 
na kon ti nuu zra los ti od závis los ti k nezá vis los ti, a nako nec k vzá jem nos ti.

Všichni jsme nej dří ve nemluv ňa ty, plně závis lý mi na ostat ních lidech, kteří 
na nás dohlí že jí, sta ra jí se o nás a pomá ha jí nám. Bez jejich péče by se náš život 
počí tal na hodi ny, v lep ším pří pa dě na dny.

Postup ně, během násle du jí cích měsí ců a let, se stá vá me více a více nezá vis-
lý mi – fyzic ky, men tál ně, emo cio nál ně a finanč ně – až se nako nec doká že me 
posta rat sami o sebe, začne me se řídit vlast ní mi hod no ta mi a sta ne me se sobě-
stač ný mi.

Jak dál ros te me a dozrá vá me, začí ná me si stále více uvě do mo vat, že všech-
no v pří ro dě je vzá jem ně závis lé, že eko lo gic ký sys tém urču je dění v pří ro dě, 
ale také ve spo leč nos ti. Zjis tí me, že vyšší patra naší při ro ze nos ti, pova hy a cha-
rak te ru mají co do čině ní s naši mi vzta hy s dru hý mi lidmi – že život člo vě ka je 
prostoupen vztahy vzájemnosti.
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Zvnitřněné prin ci py a vzor ce cho vá ní
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Růst od dět ských stře víč ků k dospě los ti pro bí há v sou la du s při ro ze ný mi 
záko ny. Růst má ovšem mnoho dimen zí. Fyzic ká vyspě lost neza ru ču je cito vou 
nebo men tál ní zra lost. A naopak, fyzic ká závis lost na dru hých lidech nezna me-
ná, že je dotyč ný jedi nec men tál ně nebo cito vě nezra lý.

Na kon ti nuu zra los ti před sta vu je závis lost para dig ma, které může me nazvat 
para dig ma tem typu ty – ty se o mě posta ráš, ty to pro mě uděláš, ty jsi to 
neudělal, je to tvoje vina. 

Nezá vislost je para dig ma tem typu já – já to zvlád nu, já za to nesu odpo věd-
nost, já se spo lé hám na sebe, já si mohu zvo lit.

Vzá jem nost je para dig ma tem typu my – my to zvlád ne me, my doká že me 
spo lup ra co vat, my doká že me spo jit své nadá ní a schop nos ti a spo le čným úsi lím 
vytvo řit něco větší ho a lep ší ho, než by doká zal každý z nás.

Závis lí lidé potře bu jí něko ho, kdo jim zajis tí, co chtě jí. Nezá vis lí lidé mo hou 
to, co chtě jí, zís kat vlast ním při či ně ním. Vzá jem nost umož ňu je spo jit vlast ní 
úsilí s úsi lím dru hých lidí – a docí lit tak nej vět ších úspě chů pro všech ny.

Jsem-li fyzic ky závis lý na dru hých lidech – ochr nu tý nebo inva lid ní či jinak 
fyzic ky pos ti že ný – potře bu ji něčí pomoc. Jsem-li na někom emo cio nál ně 
závis lý, mé sebe vě do mí a jis to ta se odví je jí od jeho míně ní o mně samém. Jes-
tli že mě nemá rád nebo se mnou nesou hla sí, ničí mě to. Jsem-li na někom inte-
lek tu ál ně závis lý, spo lé hám na to, že bude za mě mys let, že bude inte lek tu ál ně 
řešit pro blé my a zále ži tos ti mého vlast ní ho živo ta.

Jsem-li fyzic ky nezá vis lý, zvlád nu vět ši nu věcí sám. Mentální nezávislost 
mi umožňuje uva žo vat o nej růz něj ších věcech, a to na růz ných úrov ních 
ab strak ce. Mohu mys let tvůrčím způ so bem a ana ly tic ky, vtisk nout svému myš-
le ní řád, uspo řá dat a sro zu mi tel ně vyjád řit své myš len ky. Jsem-li nezá vis lý 
emo cio nál ně, hod no tím sám sebe a jed nám podle svých vlast ních měří tek. Mé 
hod no ce ní sebe sama nezá vi sí na tom, zda jsem oblí be ným nebo jak se mnou 
druzí lidé jed na jí.

Je zřej mé, že nezá vis lost je pro je vem mno hem vyš ší ho stup ně zra los ti než 
závis lost.

Dosáh nout nezá vis los ti před sta vu je mimo řád ně význam ný úspěch. Je to 
úspěch neje nom pro nás samé osob ně, ale i sám o sobě. Být nezá vis lým ale 
ne před sta vu je to nej dů le ži těj ší v našem živo tě, není nej vyš ší metou, o niž 
bychom mohli usilovat.

Sou čas ná spo le čen ská para dig ma ta kladou důraz na nezá vis lost. O nezá-
vis lost nepo kry tě usi lu je mnoho jedin ců i soci ál ních hnutí. Vět ši na lite ra tu ry 
věno va né pro ble ma ti ce sebez do ko na lo vá ní pova žu je nezá vis lost za ze všeho 
nej dů le ži těj ší, jako kdyby komu ni ka ce, týmo vá práce a spo lup rá ce byly 
méně význam né.

Důraz, který kla de me na nezá vis lost, je do znač né míry reak cí na závis lost – 
na to, že nás druzí kon tro lu jí, řídí, vyu ží va jí, mani pu lu jí a ome zu jí.
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Koncept vzá jem nos ti není při jí mán s velkým pocho pe ním, pro to že mnoha 
lidem zavá ní závis los tí. Proto lidé, často ze sobec kých důvo dů, ve jménu nezá-
vis los ti, opouš tě jí rodi nu, děti a zří ka jí se jaké ko li spo le čen ské odpo věd nos ti. 

Tento druh reak ce, který vede k tomu, že se lidé „zba vu jí pout“, „osvo bo zu-
jí se“, „pro sa zu jí se“ a „sta ra jí se o své věci“, často uka zu je na mno hem pod-
stat něj ší a hlu bší závis los ti, před nimiž nelze tak snad no „prch nout“, pro to že 
jsou spíše vnitř ní ho než vněj ší ho rázu – závis los ti, kdy si napří klad nechá me 
rui no vat emo cio nál ní život sla bo st mi dru hých nebo se cítí me být obětí lidí 
a udá los tí, které nemů že me ovliv nit.

Jistě, možná potře bu je me změ nit pomě ry, v nichž žije me. Avšak závis lost je 
spíše otázkou osob ní zra los ti, která s okol nost mi naše ho živo ta nemá mnoho 
spo le čné ho. Nezralost a závis lost často pře tr vávají, i když se pomě ry zlep ší.

Skuteč ná nezá vis lost vyplý va jí cí z cha rak te ru nám dává sílu jed nat spíše 
podle svého uvá že ní než pod vli vem dru hých lidí. Osvo bo zu je nás od závis los-
ti na pomě rech a dru hých lidech. Je cílem, o nějž má smysl usi lo vat, jenž nás 
osvo bo zu je. Není ale posled ním cílem na cestě k efek tiv ní mu živo tu.

Nezá vis lé myš le ní není v sou la du s rea li tou vzá jem nos ti. Nezá vis lí lidé, 
kteří nej sou dosta teč ně zralí na to, aby uva žo va li a jed na li v duchu vzá jem nos ti, 
mohou být dob rý mi indi vi du ál ní mi tvůrci. Tito lidé ale nebu dou dob rý mi 
lídry nebo členy týmu, pro to že nevy chá ze jí z para dig ma tu nezbyt né ho pro 
úspěch v man žel ství, rodi nném živo tě nebo v orga ni za ci – z para dig ma tu vzá-
 jem nos ti.

Vzá jem nost je cha rak te ris tickou vlast nos tí živo ta. Pokou šet se být maxi mál-
ně efek tiv ní na zákla dě nezá vis los ti je jako hrát tenis gol fo vou holí – nástroj se 
neho dí k rea li tě.

Vzá jem nost je mno hem zra lej ším, roz vi nu tě jším kon cep tem. Jsem-li fyzic-
ky nezá vis lý na dru hých lidech, spo lé hám se sám na sebe a jsem sobě stač ný. 
Uvě do mu ji si ale, že kdy bych spo jil síly s někým dal ším, mohli bychom dosáh-
nout mno hem víc – víc, než mohu dosáh nout jako jed not li vec, bez ohle du na to, 
jak moc se budu sna žit. Jsem-li emo cio nál ně nezá vis lý, vážím si sám sebe, ale 
sou čas ně vní mám potře bu lásky, potře bu milo vat a být milo ván. Jsem-li inte-
lek tu ál ně nezá vis lý, uvě do mu ji si, že potře bu ji obo ha tit své myš le ní o nej lep ší 
myš len ky dru hých.

Vzá jem nost mi dává mož nost smys lu pl ně se podí let s ostat ní mi lidmi na 
dění kolem sebe – a zís kat pří stup k jejich zdro jům a poten ci álu.

Vzá jem nost si mohou zvo lit pouze nezá vis lí lidé. Závis lí lidé tako vou volbu 
uči nit nemo hou – nema jí cha rak ter, který by jim to umožnil, nema jí dosta teč-
nou vládu sami nad sebou.

Nás le du jí cí kapi to ly, věno va né návy kům 1, 2 a 3, se proto zabý va jí sebe-
kon tro lou. Tyto návy ky nás dove dou od závis los ti k nezá vis los ti. Jsou to „osob-
ní vítěz ství“, v nichž spo čí vá základ osob ní ho růstu a roz vo je cha rak te ru. Po 
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osobních vítě zst vích při chá ze jí společná vítěz ství. Pos tu po vat opa čně není 
možné – stej ně jako nelze sklí zet a tepr ve potom sít. Je to postup zevnitř ven.

Skuteč ná nezá vis lost je zákla dem, který umož ňu je roz ví jet vzta hy efek tiv ní 
vzá jem nos ti. Máte cha rak ter, který vám umož ňu je efek tiv ně se zamě řit na 
„společná vítěz ství“ – týmo vou práci, spo lup rá ci a komu ni ka ci, tj. na pro blé my 
spo je né s cha rak te rem a osob nos tí dru hých lidí. To je téma tem návy ků 4, 5 a 6.

To samoz řej mě nezna me ná, že se nemů že te věno vat návy kům 4, 5 a 6, 
dokud si doko na le neos vo jí te návy ky 1, 2 a 3. Nez na me ná to, že se máte na 
něko lik let izo lo vat, dokud se návy ky 1, 2 a 3 plně neroz vi nou. Pocho pí te-li ale 
logi ckou posloup nost návy ků, umož ní vám to efek tiv ně ji řídit vlast ní růst. 

Jako součást vzájemně závislého světa musíme být s tímto světem 
v každodenním kontaktu. Může se při tom snad no stát, že akut ní pro blé my nám 
zne mož ní vidět chro nic ké pří či ny těchto pro blé mů spo čí va jí cí v cha rak te ru. 
Pocho pí me-li, že to, jací jsme, se pro mí tá do každé inte rak ce, a jaké mecha nis-
my zde půso bí, nám pomá há zamě řit své úsilí, v sou la du s při ro ze ný mi záko ny, 
postup ně tam, kam je zapo tře bí.

Návyk 7 je návy kem umož ňu jí cím obno vu sil – pra vi del nou, vyvá že nou 
obno vu sil ve čty řech základ ních dimen zích lid ské ho živo ta. V tomto smy slu 
„zastře šu je“ ostat ní návy ky a umož ňu je jejich rea li za ci. Je to návyk spo čí va jí cí 
v nepře tr ži tém zdo ko na lo vá ní, jenž vytvá ří vze stup nou spi rá lu osob ní ho růstu. 
Tak, jak po ní stou pá me, hlou bě ji chá pe me jed not li vé návy ky a lépe je upla tňu-
je me ve vlast ním živo tě, pro to že k nim při stu pu je me s větším poro zu mě ním.1

Na násle du jí cí stra ně nalez ne te sché ma, které názor ně ilust ru je posloup nost 
a vzá jem nou pro vá za nost sedmi návy ků. Toto sché ma vás bude pro vá zet celou 
kni hou tak, jak se bude me postup ně zabý vat vzá jem ný mi vzta hy a posloup nos tí 
jed not li vých návy ků a jejich syn er gií – tím, jak ve vzá jem ných vzta zích (při spo le-
čném půso be ní) dáva jí tyto návy ky jeden dru hé mu výra zně novou, v mnoha smě-
rech ještě výraznější podo bu. Každý nový kon cept nebo návyk, jímž se pří sluš ná 
kapi to la zabý vá, bude pro sna zší ori en ta ci ve sché ma tu gra fic ky zvý ra zněn.

DEFI NI CE EFEK TIV NOS TI

Sedm návy ků jsou návy ky efek tiv nos ti. Pro to že vychá ze jí z prin ci pů, při ná še jí 
maxi mum mož ných dlou ho do bých pro spěš ných výsle dků. Tvoří základ cha rak-
te ru osob nos ti, uka zu jí správ nou cestu a umož ňu jí efek tiv ně řešit pro blé my, 
maxi ma li zu jí pří le ži tos ti, umož ňu jí při pohy bu po vze stup né spi rá le osob ní ho 
růstu osvo jo vat si a inte gro va ně s ostat ní mi vyu ží vat další prin ci py.
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VZÁJEMNOST

ZÁVISLOST

NÁVYK 5
Nej døí ve se snaž te pocho pit, 

potom být pocho pe ni

NÁVYK 6
Vytváøej te syn er gii

NÁVYK 1
Buïte proak tiv ní 

NÁVYK 2
Zaèí nej te 

s myš len kou na konec
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7 návyků – přehled 67

Jsou to návy ky efek tiv nos ti také proto, že vychá ze jí z para dig ma tu efek tiv-
nos ti, které je v sou la du s při ro ze ným záko nem, pro něž pou ží vám pojem 
„rov no vá ha P/PS“. Mnoho lidí tuto rov no vá hu ke své škodě nere spek tu je. 
Princip, o němž hovo řím, lze snad no pocho pit na pří kla du Ezo po vy bajky 
o huse a zla tém vejci.

Jed no ho dne uvidí chudý rol ník v hníz dě své oblí be né husy třpy tit se zlaté 
vejce. Nej dří ve si pomys lí, že ho šálí zrak. Nako nec se ale roz hod ne zjis tit, 
jakou má cenu.

Když zjis tí, že vejce je z ryzí ho zlata, nemů že uvě řit svému štěs tí! Když 
násle du jí cí den obje ví další zlaté vejce, je jako u vytr že ní. Den po dni se pro-
bou zí s myš len kou na další zlatá vejce – a nachá zí je. Brzy se stane pohád ko vě 
boha tým člo vě kem.

Jenže bohat ství vyvo lá vá cham ti vost a net rpělivost. Pro to že nechce čekat, 
až mu husa další den snese nové vejce, roz hod ne se ji zabít a vzít si všech na 
vejce najed nou. Když husu vyku chá, žádné vejce neob je ví. Nemá ani zlatá 
vejce, ani mož nost je zís kat, pro to že zabil husu, která je sná še la.

Myslím, že v zákla du této bajky je pří rod ní zákon, prin cip – základ ní defi ni-
ce efek tiv nos ti. Vět ši na lidí nahlí ží na efek tiv nost per spek ti vou para dig ma tu 
zla té ho vejce: čím více pro du ku ji, čím více toho udě lám, tím jsem efek tivněj ší.

Jak uka zu je bajka, sku teč ná efek tiv nost závi sí na dvou věcech: na tom, co se 
vypro du ku je (zlaté vejce), a na zdro ji nebo pro dukč ním poten ci álu (husa).

Pokud se sou stře dí te na zlatá vejce a nebu de te se sta rat o husu, brzy o ni 
(a tím i o vejce) při jde te. Bude te-li se naopak sta rat pouze o husu, aniž byste 
měli za cíl zís kat zlatá vejce, brzy nebu de te mít pení ze a bude te řešit pro blém, 
zda se máte najíst sami nebo zda máte nakr mit husu.

Zák la dem efek tiv nos ti je vyvá že nost – to, co nazý vám rov no vá hou P/PS. 
P zde zna me ná pro duk ci žádou cích výsle dků, PS před sta vu je pro dukč ní schop-
nost (schop nost nebo zdroj zaru ču jí cí pro duk ci zla tých vajec).

TŘI DRUHY ZDRO JŮ

V pod sta tě exis tu jí tři druhy zdro jů: hmot né, finanč ní a lid ské. Podí vej me se 
blíže na každý z nich.

Před něko li ka lety jsem si poří dil hmot ný zdroj – sekač ku na trávu. Pou ží val 
jsem ji, aniž bych se o ni jak ko li sta ral. Sekač ka dobře fun go va la dva roky, pak 
zača la zlo bit. Když jsem se jí sna žil „domlu vit“, včet ně nabrou še ní nožů, zjis til 
jsem, že motor ztra til přes polo vi nu výko nu. Stal se z ní v pod sta tě bez cen ný 
před mět.

Kdybych byl inves to val do PS, jinak řeče no, kdy bych opa tro val a udr žo val 
zdroj, mohl jsem stále mít poži tek z P, tj. z pose ka né ho tráv ní ku. Poří dit novou 
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sekač ku mě stálo mno hem víc času a peněz, než kolik bych jich musel vyna lo-
žit, kdy bych se o ni sta ral. Nejednal jsem efek tiv ně.

V honbě za rych lý mi výno sy, zisky nebo výsled ky často zni čí me cenný 
hmot ný zdroj – auto, počí tač, prač ku, dokon ce i vlast ní tělo nebo život ní pro-
stře dí. Udr žu je me-li P a PS v rov no vá ze, efek tiv nost užití hmot ných zdro jů se 
pod stat ně změní.

Udržová ní rov no vá hy mezi P a PS má rov něž neza ned ba tel ný vliv na efek tiv-
ní užití finanč ních zdro jů. Stačí si uvě do mit, jak často si lidé ple tou jis ti nu s úro-
kem. Už jste někdy sáhli na jis ti nu, abys te zvý ši li svoji život ní úro veň – zís ka li 
více zla tých vajec? Nižší jis ti na má menší poten ci ál vytvá řet úrok nebo výnos. 
Zten ču jí cí se kapi tál nako nec nesta čí ani k pokry tí nej nut něj ších potřeb.

Naším nej dů le ži tě jším finan čním zdro jem je schop nost vydě lá vat pení ze. 
Pokud trva le neinves tu je me do zlep šo vá ní PS, výra zně ome zu je me mož nos ti, 
které v tomto směru máme. Jsme uvě zně ni v sou čas né situa ci jako v pasti, bojí-
me se, co řekne šéf na naši práci nebo jak bude me hod no ce ni v rámci orga ni za-
ce, jsme eko no mic ky závis lý mi a jed ná me defen ziv ně. Jinak řeče no, nejed ná me 
efek tiv ně.

V oblas ti lid ských zdro jů je rov no vá ha P/PS stej ně pod stat ná jako v obou 
pře de šlých oblas tech, dokon ce v jis tém smy slu důle ži těj ší, pro to že lidé kon tro-
lu jí hmot né a finanč ní zdro je.

Když se dva lidé, žijí cí spo leč ně v man žel ství, sta ra jí více o zís ká ní zla tých 
vajec, o pro spěch, který jim z jejich svaz ku plyne, než o vztah sám, často jed na-
jí necit li vě a nebe rou ohled na svého part ne ra – zaned bá va jí drob né las ka vos ti 
a pozor nos ti, které jsou pro hlu bo ký vztah dvou lidí tak důle ži té. Začí na jí se 
kon tro lo vat a mani pu lo vat jeden dru hým, zamě řu jí se na své vlast ní potře by, 
ospra ved lňu jí své vlast ní názo ry a sta no vis ka a hle da jí důka zy o tom, že jejich 
part ner nemá prav du. Láska, něha a nenu ce nost se z jejich vzta hu začí na jí 
vytrá cet. „Husa“ den za dnem stále více chřad ne.

Totéž platí pro vztah rodi čů k dětem. Když jsou děti malé, jsou velmi závis-
lé, velmi zra ni tel né. Zanedbá vat péči o jejich PS – zanedbávat nutnost je vycho-
vá vat, komu ni ko vat s nimi, roz ví jet kon tak ty s nimi, naslou chat jim – je velmi 
snad né. Je snad né vyu ží vat jejich bez moc nos ti, mani pu lo vat s nimi, vynu co vat 
si oka mži té spl ně ní svých přání, nutit je dělat věci urči tým způ so bem! Jste 
větší, bys třej ší – a máte prav du! Proč jim jed no du še neříct, co mají dělat? Je-li 
to nezbyt né, stačí na ně zakři čet, nahnat jim strach a trvat na svém.

Může me je také roz maz lo vat. Může me se pokou šet zís kat zlaté vejce oblí-
be nos ti tím, že jim ve všem vyho ví me, nechá me je vždy dělat, co chtě jí. V tako-
vém pří pa dě vyrůs ta jí bez jaké ho ko li vnitř ní ho smy slu pro ty či ony normy 
nebo oče ká vá ní, bez vnitř ní potře by být ukáz ně ný mi nebo odpo věd ný mi lidmi.

V obou pří pa dech – auto ri ta tiv ní ho nebo tole rant ní ho pří stu pu – máme men-
ta li tu zla té ho vejce. Chce me, aby bylo po našem, nebo si chce me zís kat obli bu. 
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Co se ale při  tom stane s husou? Jaký smysl pro odpo věd nost, sebe ká zeň, důvě-
ru ve vlast ní schop nost správ ně se roz ho do vat nebo rea li zo vat význam né cíle 
bude za pár let dítě mít? A co váš vztah? Až se dosta ne do puber ty a bude pro-
chá zet krizí iden ti ty, bude na zákla dě dosa vad ních zku še nos tí vědět, že ho 
vyslech ne te, aniž byste ho odsu zo va li, že vám na něm sku teč ně mimo řád ně 
zále ží, že vám může věřit a může se vám proto se vším svě řit? Budou vaše vzta-
hy dosta teč ně pevné, abys te s ním neztra ti li kon takt, abys te s ním mohli komu-
ni ko vat a půso bit na něj?

Dejme tomu, že chce te, aby dcera měla ukli ze ný pokoj – to je Produkt, zlaté 
vejce. A před po klá dej me, že chce te, aby ho uklí ze la sama – tj. aby měla PS, 
Pro dukč ní Schop nost. Dcera je tudíž zdroj, který pro du ku je zlatá vejce. 

Pokud máte P a PS v rov no vá ze, bude uklí zet ráda, aniž byste jí to muse li 
při po mí nat, pro to že poci ťu je záva zek a má dosta tek kázně, aby ho spl ni la. Je 
cen ným zdro jem, je husou schop nou pro du ko vat zlatá vejce. 

Jes tli že je ale vaše para dig ma zamě ře no na pro duk ci, tj. na to, aby byl pokoj 
ukli ze ný, bude te ji muset do uklí ze ní nej spíš nutit. Možná se uchý lí te k výhrů ž-
kám, bude te kři čet – a bude te tak v touze po zla tých vej cích pod rý vat zdra ví 
a pohodu husy.

Dovolte mi, abych se s vámi podě lil o zku še nost, kte rou jsem zís kal s jed nou ze 
svých dcer. Hod la li jsme pod nik nout něco, co rádi a pra vi del ně s našimi dětmi 
dělá me – „večer ve dvou“. Těšit se na tento večer je, jak jsme zjis ti li, stej ně pří-
jem né, jako ho usku teč nit.

Zašel jsem proto za dce rou a řekl jsem jí: „Miláč ku, dnes je tvůj večer. Co 
bys chtě la dělat?“

„To je jedno, tati,“ řekla mi.
„Ne, oprav du. Co by se ti líbi lo?“
„No,“ řekla po chví li, „to, co bych chtě la dělat, by se ale urči tě nelí bi lo 

tobě.“
„Miláč ku,“ řekl jsem vrouc ně, „chci dělat to, co se bude líbit tobě, ať je tvé 

přání jaké ko li.“
„Chci jít na Hvězd né války,“ odpo vě dě la. „Jenže ty nemáš Hvězd né války 

rád. Vím to. Minu le jsi celý film pro spal. Nemáš rád fan ta sy... To je v pořád ku, 
tati.“

„Ne, jest li že si to pře ješ, pak to rád udě lám.“
„Tati, net rap se s tím. Nemu sí me pokaž dé dělat něco tako vé ho.“ A po chvil-

ce doda la. „Víš, proč nemáš rád Hvězd né války? Pro to že nechá peš filo zo fii 
a výcvik rytí řů Jedi.“

„Pro sím?“
„Víš, ty věci, které učíš, tati, taky patří k výcvi ku rytí řů Jedi.“
„Oprav du? Tak to musí me jít na Hvězd né války!“
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A šli jsme. Moje dcera mi uká za la para dig ma, jímž se řídil výcvik rytí řů 
Jedi. Stal jsem se jejím stu den tem, jejím žákem. Bylo to napros to úžas né. Díky 
nové mu para dig ma tu jsem si začal uvě do mo vat, jak se základ ní filo zo fie rytí řů 
Jedi pro je vu je v jejich výcvi ku a v roz ma ni tých pod mín kách. 

Neby lo to něco, co bych si pře dem naplá no val (zku še nost jako plá no va ný 
pro dukt). Byl to neče ka ný pro dukt, výsle dek inves ti ce do PS. Vyt vo ři lo se mezi 
námi nové pouto. Byl to velmi pří jem ný a uspo ko ji vý pro ži tek. Ale při ne slo 
nám to rov něž zlatá vejce, pro to že husa – kva li ta naše ho vzta hu – byla dosta teč-
ně „nakr me na“.

PS V ORGA NI ZA CÍCH

Jedním z nesmír ně cen ných aspektů kaž dé ho správ né ho prin ci pu je jeho plat-
nost a pou ži tel nost v mnoha roz ma ni tých situa cích. V této knize bych vám rád 
ukázal někte ré způ so by vyu ži tí prin ci pů, jimiž se zde zabý vám, v orga ni za cích, 
včet ně rodi ny, a dále na úrov ni jed not liv ců.

Jes tli že lidé při využívá ní hmot ných zdro jů orga ni za ce nere spek tu jí potře bu 
rov no vá hy P/PS, její efek tiv nost se sníží a tito lidé často ostat ním po sobě zane-
cha jí umí ra jí cí husu.

Například pra cov ník odpo věd ný za urči tý hmot ný zdroj, třeba stroj, chce 
udě lat dobrý dojem na nad ří ze né. Společ nost vyka zu je rych lý růst a brzké 
pový še ní je na obzo ru. Pracov ník opti mál ně využívá stroj – bez pro sto jů, bez 
pře stá vek na údrž bu a opra vy, stroj jede ve dne v noci. Produk ce je pozo ru hod-
ná, nákla dy nízké, zisky se špl ha jí do závrat ných výšin. Net rvá dlou ho a náš 
pra cov ník se dočká pový še ní. Husa sne sla zlaté vejce!

Představ te si, že jste nastou pi li na jeho místo. Zdě di li jste velmi nemoc nou 
husu – opo tře bo va ný stroj, který začí ná být čím dál poru cho věj ší. Máte mnoho 
pro sto jů na údrž bu. Nák la dy prud ce ros tou, zatím co zisk se rapid ně sni žu je. 
Kdo může za ztrá tu zlaté husy? No přece vy. Zdroj sice zli kvi do val váš před-
chůd ce, ale účet ní sys tém zazna me ná vá pouze pro duk ci, nákla dy a zisk.

Rovnová ha P/PS je obzvláš tě důle ži tá zejmé na v pří pa dě lid ských zdro jů 
orga ni za ce – zákaz ní ků a zaměst nan ců.

Znám restau ra ci, kde jste si mohli dát fan tas tickou rybí polév ku. V době 
oběda jste zde stěží našli volné místo. Když byla restau ra ce pro dá na, nový 
maji tel se zamě řil na zlatá vejce – roz ho dl se polév ku ředit vodou. Asi měsíc 
byly jeho zisky díky výra zně niž ším nákla dům a sta bi lním trž bám mno ho ná-
sob ně vyšší. Záka zní ci ale zača li postup ně mizet. Restau ra ce ztra ti la jejich 
důvě ru a po něja ké době zela prázd no tou. Maji tel se zou fa le sna žil obno vit její 
repu ta ci, ale pro to že zaned bá val zákaz ní ky, ztra til jejich důvě ru a loa ja li tu. Při-
šel o husu, která pro du ko va la zlatá vejce.
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V někte rých orga ni za cích se o zákaz ní cích hodně mluví, ale zcela se opo mí-
je jí lidé, kteří s nimi při chá ze jí do styku – zaměst nan ci. Princip PS říká, že se 
zaměst nan ci musí me vždy jed nat tak, jak chce me, aby oni jed na li s těmi nej lep-
ší mi zákaz ní ky. 

Může te si kou pit něčí ruce, ale nemů že te si kou pit jeho srdce – jeho nad še ní 
a loa ja li tu. Může te si kou pit něčí záda, ale nemů že te si kou pit jeho mozek – 
jeho tvo ři vost, důmy sl a vyna lé za vost.

Pečo vat o PS zna me ná cho vat se k zaměst nan cům stej ně, jako se cho vá me 
k zákaz ní kům. Musí me s nimi jed nat jako s někým, kdo si nás dob ro vol ně vybral, 
kdo nám dob ro vol ně, sám od sebe, nabí zí to nej lep ší – své srdce a svůj rozum.

Na semi ná ři, jehož jsem se účast nil, se jeden z účast ní ků obrá til k ostat ním 
s otázkou: „Jak mám donu tit k práci líné a neschop né zaměst nan ce?“ „Hoď 
me zi ně gra nát!“, opá čil další účast ník. Tato „chlap ská“ odpo věď vyvo la la 
u ně kte  rých pří tom ných zastán ců „silác ké ho“ vede ní, řídí cí ho se hes lem „makej 
ne bo plav“, poba ve ný úsměv. 

Ne vši chni ale měli stej ný názor. Jeden z účast ní ků se zeptal: „Kdo dá zase 
všech no do pořád ku?“

„Nebu de co.“
„Proč nejed ná te stej ně se svými zákaz ní ky?“ „Proč jim neřek ne te: Jes tli 

nemá te zájem kou pit, tak odsud plav te.“
„Tak hle přece nemů žu se zákaz ní ky jed nat.“ 
„A jak jste při šel na to, že se tak hle může te cho vat k zaměst nan cům?“
„Pro to že je zaměst ná vám.“
„Aha, a jsou vám vaši zaměst nan ci oddá ni? Pra cu jí pocti vě a usi lov ně? 

Snaží se? Jak dlou ho u vás vydr ží?“
„Dělá te si legra ci? Dnes ka nenaj de te dobré zaměst nan ce. Je to samý fluk tu-

ant, absen tér a melou chář. Lidem je všech no jedno, na ničem jim nezá le ží.“

* * *

Tako vé to zamě ře ní na zlaté vejce – tako vý pří stup, tako vé para dig ma – je 
napros to nevhod né, chce me-li uvol nit a využít mohut nou sílu rozu mu a srdce 
dru hých lidí. Krát ko do bě může být význam né, ale není tím nej dů le ži tě jším.

Efek tiv nost spo čí vá v rov no vá ze. Nadměr ná ori en ta ce na výsled ky (produk-
ci) končí zni če ným zdra vím, zby teč ným opo tře bo vá ním stro jů, zde ci mo va ný mi 
ban kov ní mi účty a zpře tr ha ný mi vzta hy. Pokud se pří liš zamě ří me na PS, jsme 
jako člo věk, který denně tři čtyři hodi ny běhá, holed bá se, že si tím pro dlou žil 
život o deset let – a neu vě do mí si, že těch deset let strá ví běhá ním. Jsme jako 
věčný stu dent, který nikdy nic nevy tvo řil a žije ze zla tých vajec pro du ko va ných 
dru hý mi lidmi.

7 návyků – přehled 71

Sedm navyku 2014.indb   71Sedm navyku 2014.indb   71 28.3.2014   9:13:3628.3.2014   9:13:36



Docí lit rov no vá hy P/PS, rov no vá hy mezi zla tý mi vejci (pro duk cí) a zdra-
vím a poho dou husy (pro dukč ní schop nos tí), která je snáší – a udr žet ji – není 
často snad né a vyža du je vše důklad ně posou dit. Myslím, že ale právě v tom – 
v rov no vá ze mezi krát ko do bý mi a dlou ho do bý mi cíli – spo čí vá sku teč ná pod-
sta ta efek tiv nos ti. Umož ňu je vyvá žit touhu udě lat zkouš ku s náma hou, kte rou 
musí me vyna lo žit, chce me-li zís kat vzdě lá ní (něco sku teč ně znát); přání mít 
ukli ze ný pokoj s vytvá ře ním vzta hu, v němž dítě poci ťu je vnitř ní záva zek pokoj 
ukli dit – s rados tí, ocho tou a bez dohle du.

Je to prin cip, jehož plat nost si uvě do mí te, když ve snaze zís kat co nej ví ce 
zla tých vajec vynaloží te všech ny síly – a skon čí te vyčer pa ní, nemoc ní 
a ne schop ní vypro du ko vat jedi né vejce; nebo když se naopak po vydat ném 
spán ku pro bu dí te plni síly, při pra ve ni celý den pro du ko vat nová vejce.

Jeho plat nost pozná te, když na něko ho nalé há te, aby bylo po vašem, a sou-
čas ně cítí te prázd no tu vaše ho vzta hu – nebo když věnu je te čas roz vo ji vaše ho 
vzta hu, až zjis tí te, že touha a schop nost pra co vat spo leč ně pokro či ly mílo vý mi 
kroky kupře du.

Rovnová ha P/PS je sku teč nou esen cí efek tiv nos ti. Důka zy o prav di vos ti 
toho to tvr ze ní nalé zá me v každé oblas ti živo ta. Může me ji nebo naopak nemu-
sí me respek to vat, ale přes to exis tu je. Je jako maják. Je to defi ni ce a para dig ma 
efek tiv nos ti, opí ra jí cí se o 7 návy ků, o nichž tato kniha pojed ná vá.

JAK PRA CO VAT S TOUTO KNI HOU

Dříve než pře jde me k 7 návy kům sku teč ně efek tiv ních lidí, dopo ru ču ji vám 
změ nit dvě „para dig ma ta“ typic ká pro pří stup ke kni hám, jako je tato (a ke kni-
hám vůbec). Pokud to udě lá te, zís ká te čet bou této knihy mno hem víc, než by 
bylo jinak možné.

Za prvé, tato kniha nepa tří k těm, které po pře čte ní odlo ží me do kni hov ny, 
kde je nechá me bez povšim nu tí ležet (tak, jak to s kni ha mi vět ši nou dělá me).

Pokud se roz hod ne te si ji pře číst nej dří ve celou, abys te zís ka li před sta vu, 
čím vším se zabý vá, je to v pořád ku. Rozhod ně byste ale u toho nemě li zůstat. 
Mým cílem bylo, aby se stala vaším věr ným prů vod cem na nikdy nekon čí cí 
cestě změn a osob ní ho růstu. V samos tat ných kapi to lách postup ně sezna mu je 
s jed not li vý mi návy ky. Na konci každé kapi to ly jsou uve de ny návr hy na prak-
tickou apli ka ci pří sluš né ho návy ku. Může te se tak zamě řit na kte rý ko li návyk, 
k jehož stu diu jste při pra ve ni. 

Jak se bude postup ně pro hlu bo vat vaše pozná ní jed not li vých návy ků a roz-
ví jet jejich prak tic ká rea li za ce, může být uži teč né občas se vrá tit k prin ci pům 
obsa že ným v jed not li vých návy cích, pro hlou bit své pozná ní, schop nos ti a touhu 
je rea li zo vat.
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Za druhé, zkus te si pro ble ma ti ku sedmi návy ků neje nom osvo jo vat, ale také 
jí učit něko ho jiné ho. Pou žij te pří stup zevnitř ven a při čtení jed not li vých kapi-
tol nespouš těj te ze zře te le, že to, co právě čtete, bude te během násle du jí cích 
dvou dnů něko mu vyklá dat nebo s ním o tom dis ku to vat.

Kdybys te napří klad vědě li, že s pro ble ma ti kou rov no vá hy P/PS bude te 
během dvou dnů něko ho sez na mo vat, odnes li byste si z četby příslušných 
pa sáží něco jiné ho? Mělo by to vliv na pocho pe ní pro blé mu? Na pozor nost, 
s níž čtete? Na vaše uvažová ní? Až bude te číst posled ní část této kapi to ly, zkus-
te si před sta vit, že o všem bude te s někým hovo řit. Čtěte, jako kdy bys te s jejím 
obsa hem měli sezná mit vaše ho živo tní ho part ne ra, dítě, spo le ční ka v pod ni ká ní 
nebo pří te le – a to ještě dnes nebo nej poz dě ji zítra, dokud je to pro vás nové 
a máte vše čer stvě v pamě ti. Všim ně te si, jaké změny to vyvo lá ve vašem myš-
le ní a emo cio nál ní oblas ti.

Ubez pe ču ji vás, že pokud bude te takto při stu po vat ke každé násle du jí cí 
kapi to le, neje nom že si vše lépe zapa ma tu je te, ale bude te danou pro ble ma ti ku 
vidět v širším kon tex tu, bude te ji lépe chá pat a vaše moti va ce vyu ží vat vše, co 
jste se dově dě li, vzros te.

A ještě jedna věc. Bude te-li ote vře ně, bez postran ních úmy slů hovo řit s jiný-
mi lidmi o tom, čemu se učíte, možná s pře kva pe ním zjis tí te, že pří pad né nega-
tiv ní názo ry na vaši osobu, nej růz něj ší nepří liš licho ti vé „nálep ky“ a nega tiv ní 
před sta vy začí na jí zvol na mizet. Lidé, které bude te sez na mo vat s tím, čemu se 
učíte, budou vidět, že se mění te, budou vní mat váš osob ní růst – a budou víc 
naklo ně ni vám pomá hat a pod po ro vat vás ve vašem sna že ní. A možná se někte-
ří z nich při da jí k vám a budou se spo leč ně s vámi sna žit ze sedmi návy ků uči nit 
inte grál ní sou část svých živo tů.

CO MŮŽE TE OČE KÁ VAT

Mari lyn Fergusonová řekla: „Nikdo nemů že člo vě ka donu tit, aby se změ nil. 
Každý z nás stře ží bránu ke změ nám, kte rou lze ote vřít pouze zevnitř. Bránu ke 
změ nám jiné ho člo vě ka proto nemů že me ote vřít – ani pře svěd čo vá ním, ani 
s pomo cí emocí.“

Pokud se roz hod ne te ote vřít svoji „bránu ke změ nám“, a plně tak pocho pit 
prin ci py vtě le né do sedmi návy ků a žít v sou la du s nimi, stane se – o tom vás 
mohu s klid ným svě do mím ujis tit – něko lik pozi tiv ních věcí.

Za prvé, zatím co váš růst bude evo luč ní, koneč ný efekt bude revo luč ní. 
Myslím, že nelze nesou hla sit s tvr ze ním, že sám prin cip rov no vá hy P/PS, pokud 
bychom se jím důsled ně řídi li, by trans for mo val vět ši nu jedin ců i orga ni za cí.

Výsledným efek tem toho, že ote vře me „bránu ke změ nám“ prv ním třem 
návy kům, tj. návy kům osobního vítěz ství, bude pod stat ně vyšší sebe dů vě ra. 
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Poz ná te lépe, hlou bě ji sami sebe a toto pozná ní bude smys lu pl něj ší – pozná te 
totiž svoji při ro ze nost, pova hu, cha rak ter, nej dů le ži těj ší a nej hlou bě ji zakot ve-
né hod no ty a ryze svůj – jedi neč ný a spe ci fic ký – poten ci ál přispívat. Pro to že 
bude te žít v sou la du se svými hod no ta mi, vědo mí iden ti ty, inte gri ty, sebe-
ovládá ní a vnitř ní ori en ta ce vám při ne sou radost a klid. Bude te se vyme zo vat 
spíše sami vůči sobě než se hod no tit na zákla dě názo rů dru hých lidí nebo srov-
ná vá ní se s nimi. „Špat ný“ nebo „dobrý“ bude mít jen málo spo le čné ho s po zná-
ním sebe sama.

Zjis tí te, že pro to že se méně sta rá te o to, co si o vás myslí jiní lidé, sta rá te se 
více o to, co si jiní myslí o sobě a o svých živo tech, včet ně vzta hu k vám. Nebu-
de te již sta vět svůj emo cio nál ní život na sla bo stech dru hých. Zjis tí te, že změ nit 
se je sna zší a potře bněj ší, pro to že exis tu je něco základ ní ho a stě že jní ho, skry té-
ho hlu bo ko ve vás, co je v pod sta tě neměn né.

Když si začne te osvo jo vat další tři návy ky, tj. návy ky společného vítěz ství, 
obje ví te a uvol ní te v sobě jak touhu, tak zdro je umož ňu jí cí urov nat a obno vit 
důle ži té vzta hy, které se zhor ši ly, upad ly nebo dokon ce úplně pře sta ly fun go-
vat. Dobré vzta hy se zlep ší – pro hlou bí a upev ní se, sta nou se zají ma věj ší mi 
a vytra tí se z nich nuda a ste reo typ.

Stane-li se sedmý návyk vaší niter nou zále ži tos tí, obno vu je funkč nost šesti 
pře de šlých návy ků, a vy se tak sta ne te sku teč ně nezá vis lý mi lidmi schop ný mi 
efek tiv ně vstu po vat do vzta hů vzá jem nos ti. Sedmý návyk vám umož ní „dobí jet 
bater ky“.

Bez ohle du na to, jaká je vaše sou čas ná situa ce, vás ujiš ťu ji, že vy a vaše 
návy ky nej ste totéž. Dosavadní vzorce chování, kterými jdete sami proti sobě, 
mů žete nahradit novými návyky efektivity, které přinášejí skutečné štěstí 
a vzta hy založené na důvěře.

V sou la du s tím, co jsem řekl, s oprav do vou sta ros tí o vás, vám dopo ru ču ji 
tyto návy ky poznat a osvo jit si je – a ote vřít tak bránu ke změ nám a osob ní mu 
růstu. Buďte trpě li ví. Sebezdokonalová ní je cit li vá zále ži tost, plná pře kva pe ní. 
Avšak lepší inves ti ce nee xis tu je.

To, co vám nabí zím, oči vid ně není rych lým řeše ním. Přes to vás mohu ujis-
tit, že výsled ky se dosta ví – někte ré dokon ce velmi brzy. To vás jistě povz bu dí. 
Jak řekl Tho mas Paine: „Toho, co snad no zís ká me, si pří liš nevá ží me. Pouze to, 
o co musí me usi lo vat, má sku teč nou hod no tu. Nebe sa vědí, jak správ ně oce nit 
své stat ky.“
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