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S původní knihou Dalea Carnegieho z roku 1936 (v českém překladu), kterou jsem našel v otcově knihovně, jsem se seznámil už jako třináctiletý výrostek a kupodivu jsem si mnohé z jejích zásad zapamatoval.
Vynořovaly se mi pak z paměti v době, kdy jsem vstoupil do praktického
života – ať jako podřízený nebo jako šéf – a vědomě či podvědomě jsem
se snažil jimi řídit.
Před můj zrak se postupně dostalo mnoho literatury a různých kurzů
s rozmanitými technikami, jak působit na lidi. Carnegieho nauka však
má jeden základní pilíř, jenž zůstal zachován i v tomto rozšířeném a pro
současnou dobu propracovaném vydání: všechny doporučené zásady,
formy a metody musím uplatňovat s upřímným vlastním vnitřním přesvědčením. Musím OPRAVDU poslouchat, zajímat se, chválit, spolupracovat… Zůstanu-li jen u snahy pomocí popsaných postupů manipulovat,
nefunguje to. V žádném případě ne natrvalo.
Každému, kdo dokáže uvedená pravidla dodržovat, bude Carnegieho
kniha účinným pomocníkem, jako byla mně.
Dr. Richard Salzmann
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Úvod
k sérii knih
Dalea Carnegieho
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Uvědomte si, že štěstí nezávisí na tom, kým jste nebo odkud pocházíte –
závisí pouze na tom, jak smýšlíte. A proto začněte každý den myšlenkou na
dary, za které byste měli být vděčni. Vaše budoucnost z větší částí závisí na
tom, jak dnes smýšlíte. Proto naplňte svou mysl myšlenkami, které jsou plné
sebedůvěry, lásky a víry v úspěch.
Dale Carnegie
Dale Carnegie byl průkopníkem toho, čemu dnes říkáme hnutí zaměřené na rozvoj lidského potenciálu. Jeho kurzy a knihy pomohly lidem na celém světě získat sebedůvěru.
V roce 1912 navrhl Dale Carnegie sdružení YMCA v New Yorku, že
by mohl vyučovat dospělé mluvení na veřejnosti. Tak, jak se to tehdy
dělávalo ve všech kurzech řečnického umění, i Carnegie začal své kurzy
teoretickým úvodem. Ale brzy si všiml, že účastníci jeho kurzů vypadají
znuděně a vyčerpaně. S tím bylo nutné něco udělat.
Dale Carnegie přerušil svůj výklad, obrátil se k muži, který seděl
docela vzadu, a požádal ho, aby povstal a pronesl improvizovanou řeč,
ve které by popsal, kdo je a čím se zabývá. Když tento student svou řeč
dokončil, požádal Carnegie dalšího účastníka kurzu, aby také hovořil
o sobě, a tak to šlo dále, dokud všichni ve třídě nepronesli krátkou promluvu. Povzbuzováni svými kolegy a pod vedením Dalea Carnegieho se
každému podařilo překonat strach a pronést uspokojivý proslov. „Aniž
jsem věděl, co vlastně dělám,“ vzpomínal později Carnegie, „docela náhodou jsem objevil tu nejlepší metodu na překonání strachu z mluvení
na veřejnosti.“
Jeho kurzy se staly natolik populární, že ho žádali, aby je učil i v jiných městech. A jak šly roky, Carnegie postupně vylepšoval obsah svých
kurzů. Pochopil, že účastníci kurzů se nejvíce zajímají o to, jak navýšit
svou sebedůvěru, jak zlepšit mezilidské vztahy, jak dosáhnout úspěchu
ve své profesi a jak překonat strach a obavy. A tak se stalo, že jeho kurzy
se pomalu přesměrovaly od pouhého zvládnutí řečnických dovedností
ke všem těmto uvedeným tématům. Promluvy samotné se staly spíše
prostředkem než samotným cílem.
Kromě toho, co se D. Carnegie naučil od svých žáků, sám tvrdě pracoval na výzkumu, který se zabýval životními postoji úspěšných lidí.
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Svá zjištění pak zahrnul do obsahu kurzů. A odtud už byl jen kousek k napsání nejznámější knihy s názvem: Jak získávat přátele a působit na lidi.
Tato kniha se okamžitě stala bestsellerem a od prvního vydání v roce
1936 (počítaje v to i revidované vydání z roku 1981) se jí prodalo více
než dvacet milionů výtisků. Dosud byla přeložena do třiceti šesti jazyků.
V roce 2002 byla kniha Jak získávat přátele a působit na lidi vyhlášena
„Byznysovou knihou č. 1 dvacátého století“. V roce 2008 konstatoval respektovaný časopis Fortune Magazine, že kniha patří mezi sedm knih,
které by měl mít každý leader ve své knihovně. Carnegieho další kniha
Jak se zbavit starostí a začít žít, která byla napsána v roce 1948, zaznamenala také velký úspěch – prodalo se jí sedm milionů výtisků – a byla
přeložena do dvaceti sedmi jazyků. O několik let později založil Dale
Carnegie se svými následovníky společnost Dale Carnegie & Associates,
Inc., pro niž společně vytvořili a vyučovali kurzy a semináře. Tyto kurzy v průběhu let absolvovaly miliony mužů i žen ve více než sedmdesáti
zemích světa. Carnegiovské semináře ovlivnily životy lidí ze všech vrstev
společnosti – od dělníků a úředníků přes majitele podniků a manažery
firem až po vůdčí osobnosti z vládních kruhů. Mezi absolventy kurzů
najdete generální ředitele významných korporací, majitele malých i velkých firem, lidi ze všech možných druhů podnikání, od obchodu až po
průmysl, vládní činitele i experty na legislativu a nespočetné množství
jednotlivců, jejichž životy obohatily zkušenosti nabyté v kurzech Dalea
Carnegieho.
Dale Carnegie zemřel v listopadu roku 1955. Nekrolog otištěný v jedněch washingtonských novinách jeho přínos shrnul takto: „Dale Carnegie nevyřešil žádné tajemství vesmíru. Ale dost možná, že víc než kdo
jiný ze své generace pomohl bližním, aby spolu lépe vycházeli. A někdy
se zdá, že právě tohle lidé potřebují nejvíce.“
Tato série knih byla napsána s úmyslem seznámit čtenáře s podstatou Carnegieho učení. Podkladem všech knih jsou jeho vlastní zápisky
a případové studie, které byly používány v různých kurzech, jež nabízí
společnost Dale Carnegie & Associates. Aby carnegiovská pravidla zněla
pro dnešního čtenáře aktuálně a aby se ukázala jejich použitelnost i ve
21. století, původní materiály byly rozšířeny o ilustrativní příklady ze
současnosti.
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Toto je první kniha z celé série. Těmi dalšími jsou:
Cesta k úspěchu podle Dalea Carnegieho – Jak správně myslet, jednat
a mluvit
l Rady Dalea Carnegieho – Jak vést plnohodnotný život
l Rady Dalea Carnegieho – Jak se zbavit starostí a stresu
l Rady Dalea Carnegieho – Jak se stát úspěšnou vůdčí osobností
a efektivně se rozhodovat
Artur R. Pell, Ph.D., editor
l
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Předmluva
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Někteří lidé působí doslova magnetizujícím dojmem – jsou jakoby prozářeni sluncem, vždy v dobrém rozmaru, natolik přitažliví pro
druhé, že jim lidé všude bez donucení sami otevírají dveře, aniž by
o to vůbec žádali. Dveře se prostě před nimi prudce rozevřou a lidé je
pozvou dále. Už jen sama jejich přítomnost má zklidňující a příjemný
efekt. Mají dar přesvědčit druhé, aniž by téměř museli promluvit jediné
slovo. Ve společnosti svých přátel jsou oblíbení, jejich kariéra jde strmě
nahoru.
Jejich šarm a vlídná povaha k nim druhé přitahuje. Je velmi těžké cokoli vyčítat takovému člověku. Mají něco, co k nim lidi přitahuje. A je
jedno, jestli jste příliš zaměstnáni nebo jestli trpíte nějakými obavami,
jestli vám vadí či nevadí, když vás někdo přerušuje, prostě se chcete
družit s těmito magnetizujícími osobnostmi.
A přesně takový těžko popsatelný dar měly některé vůdčí osobnosti,
jako byl J. F. Kennedy a Ronald Reagan (a můžete si sem dosadit i jména
charismatických japonských vůdčích osobností).
Chtěli byste být také takovou magnetizující osobností? Stát se jí můžete. Tento osobní magnetismus není nevyhnutelně jen něčím daným
a vrozeným. Každý, kdo má opravdovou touhu rozvinout se ve vřelou,
nesobeckou a laskavou osobnost, může toho dosáhnout, a to za předpokladu, že si osvojí techniky, které pomáhají takový image získat.
Někteří lidé dostali dar takového magnetismu do vínku, a kdybyste
hlouběji analyzovali jejich osobnost, zjistili byste, že mají určité povahové charakteristiky, které druzí instinktivně obdivují, kvality, které lidi
přitahují beze zbytku. Je to třeba štědrost, velkorysost, srdečnost, soucitnost, schopnost vidět život z širší perspektivy, ochota pomáhat druhým
nebo optimismus.
Abyste se stali takovou magnetizující osobností, není nevyhnutelně
nutné narodit se s těmito vlastnostmi. Tyto charakterové rysy se totiž
dají snadno získat, tedy pokud tomuto úsilí věnujete odpovídající čas
a námahu. Dale Carnegie a jeho následovníci ze společnosti Dale Carnegie & Associates, Inc., už více než devadesát let pomáhají lidem všech
věkových skupin, lidem nejrůznějších národností a úrovně vzdělání získat tyto osobnostní charakteristiky. Jsou jim nápomocni v kariérním
růstu a pomáhají jim vést plnohodnotný život. Tato kniha je postavena
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na carnegiovském učebním konceptu. Mezi dovednostmi, které si osvojíte na základě této knihy, jsou:
l Jak se stát charismatickou osobností.
l Jak získat nové přátele a udržet si staré přátelské vazby.
l Jak ovlivnit lidi, se kterými přicházíte do styku, vytvořením prostředí spolupráce a kolegiality.
l Jak u druhých vzbudit důvěru.
l Jak rozpoznat a pochopit osobnostní typy lidí a tuto znalost využít
při jednání s nimi.
l Jak prodat své vlastní myšlenky, koncepty a návrhy v pracovním
a osobním životě, při jednání s přáteli a při jednání s lidmi vůbec.
l Jak se chovat při jednání s komplikovanými lidmi a jak s nimi vyjít.
l Jak nesouhlasit přijatelným způsobem.
l Jak porozumět vlastním emocím a jak je zvládnout, jak pochopit
emoce druhých.
Osobnost člověka přesahuje naši tělesnou schránku. Není podstatné,
jestli jsme obyčejní, nebo naopak atraktivní, zda jsme vzdělaní, či nevzdělaní. V této knize se dozvíte, jak můžete zhodnotit dary, které jste
dostali do vínku, takže budete schopni šířit kolem sebe onu těžko uchopitelnou auru, která k vám bude přitahovat druhé, a také se naučíte, jak
dostat pod kontrolu vlastnosti, které druhé spíše odpuzují.
Emerson říká: „Vaše osobnost za vás promlouvá natolik hlasitě, že ani
nemohu slyšet, co říkáte.“ Je prostě nemožné utajit svou pravou osobnost a své pocity, protože vyzařujeme určité naladění – buď jsme vlažní,
nebo nabití energií, přitažliví, nebo druhé odpuzujeme, a to přesně podle toho, jací jsme uvnitř a jaké máme vlastnosti.
Vlastnosti, které druhé přitahují, jsou otevřenost a optimismus, naopak vlastnosti, které odpuzují, vycházejí z vnitřní uzavřenosti. To v praxi znamená, že lidé bez magnetismu jsou spíše sebestřední a přemýšlejí
převážně o sobě samých, navenek se příliš neprojevují, stále se po něčem
pachtí – po tom, co by mohli získat, jaké výhody by mohli získat, a co by
je mohlo vůči ostatním nějak zvýhodnit. Nejsou příliš soucitní, chybí jim
dar srdečnosti, nebývají dobrými partnery, neumějí dát věci do pohybu.
Muži a ženy jsou prostě jako jakési lidské magnety. Stejně jako když
protáhnete silný magnet skrz hromadu odpadků, nalepí se na něj pouze
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to, co magnet přitahuje. A tak podobně i my procházíme životem a nabalujeme na sebe lidi, kteří takzvaně slyší na naše myšlenky a nápady.
Prostředí, ve kterém žijeme, naši spolupracovníci a podmínky všeobecně – to všechno je výsledkem této přitažlivosti. Vše kolem nás se
takto vytvořilo ve fyzické rovině, protože jsme se na určité věci zkoncentrovali a nějak jsme na ně reagovali v mentální rovině – toto prostředí
je výsledkem této vnitřní spřízněnosti. A zůstane to tak po celou dobu,
pokud tento pocit spřízněnosti v naší mysli existuje.
Ať už se věnujete jakékoli profesi, vaše pověst a váš úspěch závisí do
značné míry na dobrém dojmu, který děláte na druhé. V tom je ukryto
celé tajemství. A proto se přeměňte v magnetizující a silnou osobnost.
Není to natolik těžké. Každý z nás v sobě může kultivovat schopnost
být příjemným člověkem se silným charakterem, který mu dodá pocit,
že může pohnout světem. Pokud víme, jaké kladné povahové vlastnosti a charakteristiky odlišují magnetizující osobnosti od obyčejných lidí,
pak je přece docela snadné potlačit ty nevhodné a kultivovat žádoucí.
Je docela dobře možné pracovat na rozvoji vlastní štědrosti, rozvíjet velkorysost, snažit se být radostný, tedy kultivovat všechny tyto žádoucí
a nápomocné kvality a zlikvidovat jejich protiklady. A podle míry toho,
jak se vám toto úsilí podaří naplnit, začnete být pro druhé odpovídajícím způsobem přitažliví a lidé se o vás začnou zajímat. Zjistíte, že jste
mnohem vítanějšími hosty, a druzí budou více vyhledávat vaši přítomnost. Jinými slovy, pokud v sobě budete kultivovat vlastnosti, které sami
považujete u druhých za obdivuhodné, tedy charakteristiky, které vás
přitahují, sami začnete být přitažliví pro druhé. A jakmile si tyto kvality osvojíte, tytéž přednosti pro vás začnou být příznačné a stanete se
v očích druhých magnetizující a přitažlivou osobností.
Pokud ale chcete být takovou magnetizující osobností, musíte se
správně postavit k životu. Pesimismus, sobectví, sklon k mrzoutství, nedostatek soucitu a entuziasmu – tohle všechno osobní magnetismus zabíjí. My všichni přece obdivujeme osobnosti, které přímo vyzařují optimismus, dobrou mysl, zdraví, lidi se širokým srdcem. Takové charakterové rysy doslova přivolávají a udržují pozornost všech lidí bez rozdílu.
A navíc, pokud se chcete stát magnetizující a přitažlivou osobností, kultivujte návyk chovat se k lidem srdečně. Jednejte s nimi vřelým
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způsobem, upřímně je přijímejte se srdcem na dlani – to dělá hotové
zázraky. Zjistíte, že vaše ztuhlost, rozpačitost a rezervovanost, studený
nezájem o druhé, prostě to všechno, co vás dnes trápí, najednou zmizí.
Lidé totiž okamžitě postřehnou, když se o ně opravdově zajímáte, když
opravdu chcete znát, co je těší a zajímá. Nácvik srdečnosti způsobí doslova převrat ve vašich sociálních schopnostech. Pokud tedy chcete být
oblíbení, musíte kultivovat právě srdečnost. Musíte, jak se říká, rozrazit
dveře vedoucí k vašemu srdci. Nestačí je nechat pouze pootevřené, jako
byste tím říkali světu: „Můžete nahlédnout dovnitř, ale nevstupujte, dokud nezjistím, jestli jste tou pravou žádoucí osobou.“
Nebojte se své srdce otevřít. Otevřete ty pomyslné dveře dokořán. Zapomeňte na rezervovanost, nemluvte s druhými, jako kdybyste se stále
báli, že uděláte nějakou chybu. Přistupujte k lidem způsobem, který jim
bude říkat, že z nich chcete mít přátele a že s nimi chcete mít příjemný
a vzájemně přínosný vztah.
Na této cestě přeměny v magnetizující osobnost jste již udělali první
krok – totiž, že jste začali číst tuto knihu. Abyste z ní vytěžili maximum,
přečtěte ji s cílem seznámit se vcelku s konceptem přeměny v přitažlivou osobnost. Pak čtěte znovu kapitolu za kapitolou a začněte se řídit
návody, které vám pomohou zvládnout jednu oblast za druhou. Tak se
dostanete do správných kolejí, které povedou k úspěchu, štěstí a pocitu
životního naplnění, tak jako k nim už dovedly miliony lidí, kteří studovali a v životě uplatňovali carnegieovská pravidla.
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1
I vy máte
své charisma

15

Když se Robert poprvé setkal se svou novou nadřízenou, Lisou, zapůsobila na něj svou příjemnou „osobností“. Něco v jejím chování způsobovalo, že Robert k ní cítil důvěru a obdiv a cítil se příjemně v její přítomnosti. Pomyslel si: „Tato žena má charisma. Přál bych si být jako ona.“
Mohli bychom si myslet, že lidé jako Lisa se tak prostě už narodili.
Jistě, určité rysy naší osobnosti jsou vrozené – náš tělesný vzhled, základní inteligence a jisté dovednosti. Ale každý z nás má možnost vytěžit maximum z těchto osobnostních rysů a rozvinout je do takového
typu „osobnosti“, kterou budou druzí obdivovat.
Není ale snadné rozvinout se do podoby charismatické osobnosti.
V každém případě tato náročná cesta vždy začíná silnou touhou a závazkem pracovat na rozvoji svých darů.

Osobnostní charakteristiky
se dají získat
V osobnosti člověka bývá cosi, co uniká objektivu fotografa, malířovu štětci, něco, co ani sochař nedokáže vytesat do kamene. Je to něco
velmi subtilního, něco, co sice každý vnímá, ale ne každý to dokáže
popsat, něco, co se ještě žádnému životopisci nepodařilo přenést do slov
knihy – ale je to zároveň cosi, co rozhoduje o úspěchu v našem životě.
Mluvíme o charismatu.
Jisté charakteristiky lidské osobnosti jsou důležitější než tělesná krása
nebo vědomosti, které máme. Právě charisma, zvláštní, těžko popsatelné kouzlo, které vyzařujeme, dokáže ovlivnit i ty nejsilnější osobnosti,
a dokonce může mít zásadní vliv i na osudy celých národů.
Lidé, kteří mají tuto magnetizující moc, nás nevědomky ovlivňují.
V okamžiku, kdy se ocitneme v blízkosti takových lidí, cítíme se povzneseně. Mají totiž schopnost uvolnit v nás síly, o kterých jsme neměli
dosud ani tušení. Dokážou rozšířit naše horizonty, cítíme najednou příliv nových sil, pociťujeme obrovské ulehčení, jako kdyby z nás někdo
sejmul obrovskou tíhu, která nás drtila. Nebylo by krásné, kdyby lidé
právě ve vaší přítomnosti měli podobné pocity?
Hodně tohoto šarmu a magnetizující osobnosti má původ v kultivovaném chování. Důležitým elementem je také takt. Člověk prostě musí
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vědět, co má dělat a jak jednat správně v pravou chvíli. Dobrý úsudek
a zdravý rozum jsou nevyhnutelnými atributy pro všechny, kdo se pokoušejí získat tuto magnetizující moc. Také takt je tedy součástí charismatu.
Osobnostní charakteristiky se ale dají získat. Lidé se navzájem velmi
odlišují. Je třeba si přiznat, že ne všichni máme stejnou inteligenci, stejnou fyzickou sílu nebo stejnou úroveň energie, ale s jistou dávkou úsilí
se můžeme takovými charismatickými osobnostmi stát. Můžeme si prostě vybrat určité osobnostní charakteristiky, které bychom rádi získali,
a pracovat na jejich rozvoji. Klíčem k úspěchu je jejich aplikace.
Chritopher L. je bystrý muž, zapálený pro svou práci, který umí tvrdě pracovat. Ale je zároveň velmi plachým člověkem. Když ho v práci
nepovýšili, bázlivě se obrátil na ředitele oddělení lidských zdrojů a ptal
se proč. A ředitel mu řekl: „Chrisi, jsi dobrý pracant, ale nemáš vlastnosti, které by ti pomohly uspět při řízení lidí. Pokud se chceš pohnout
ve své kariéře, nemůžeš být jenom dobrým odborníkem, ale musíš také
umět obratně jednat se svými podřízenými, kolegy, ale i s nadřízenými. Pokud se na tohle soustředíš, můžeš si takové dovednosti osvojit.“
Na základě tohoto doporučení se Chris zapsal do kurzu společnosti
Dalea Carnegieho a uplatňoval pravidla, která se zde naučil. Časem se
mu podařilo překonat svou plachost, začal přicházet s nápady, promlouval na poradách a navázal přátelské vztahy s kolegy, které dříve přehlížel.
Když se pak naskytla nová příležitost k povýšení, Chris byl tím nejvhodnějším kandidátem.

Buďte pozitivní a optimističtí
Charismatičtí lidé bývají bystří, pozitivní a charakterističtí lidé, kteří na životě vidí především to dobré a krásné, místo aby se zabývali
negativními věcmi. Všímají si spíše poctivosti než nečestného chování,
zajímají se více o krásné věci než o temné stránky života, místo zoufalství je zajímá naděje, vidí spíše pozitivní stránky života než ty negativní.
Nastavit tvář slunci je totiž stejně snadné jako se zhlížet v temných mracích, a právě toto osobnostní nastavení rozhoduje o vaší spokojenosti či
nespokojenosti, rozhoduje i o tom, jestli jste šťastní nebo zoufalí, rozhoduje také o vašem úspěchu nebo neúspěchu.
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Helena Kellerová, která je slepá a hluchá, a mohla by si tedy oprávněně stěžovat na nepřízeň osudu a propadnout pesimismu, řekla následující: „Optimismus je postoj, který vede k úspěchu – bez naděje ničeho
nedosáhnete.“
Nejúspěšnější lidé, kteří v životě uspěli, byli vždy pozitivní a plní naděje. Svou práci dělali s úsměvem na tváři a čelili s optimismem všem
životním změnám a výzvám tak, jak postupně přicházely.
Když budete pozitivní a optimističtí, komplikované životní situace
vám nebudou připadat tak těžké, získáte větší plat a budete povýšeni,
budete lépe prodávat a stanete se efektivnějším manažerem. Současně
povedete i příjemnější a šťastnější život.
Jste rádi ve společnosti lidí, kteří jsou mrzutí, jsou psychicky na dně a nešťastní, nebo jste raději s lidmi, kteří jsou šťastní a rozzáření? Jejich pocity
a postoje jsou nakažlivé stejně jako třeba spalničky. A tak vyzařujte to, co
byste rádi viděli u druhých.
Dale Carnegie

Usmívejte se
Úsměv je znakem přátelství. Je to lidský ekvivalent psího vrtění ocasem. Je samozřejmé, že se nemůžete usmívat stále. Úsměv není něčím,
co děláte stejně mechanicky, jako když si třeba nasazujete čepici. Opravdový úsměv je prostě vnějším výrazem vašeho vnitřního naladění. Je
docela možné být laskavý a okouzlující, i když se zrovna neusmíváte.
Jsou dokonce situace, kdy je úsměv naprosto nevhodný, zkrátka bylo by
určitě slaboduché, kdybychom se neustále usmívali.
Úsměv totiž musí vycházet od srdce. Najde si svou cestu ven, ukáže
se ve vašich očích, vašem hlasu i ve vašich skutcích. Chovejte se radostně
a budete se cítit radostně. Úsměv nemůžete předstírat. Falešný úsměv
vždycky zůstane falešným.
Elaine B., která je asistentkou na radnici jedné předměstské části Filadelfie, na svém případě ukazuje, jak tento mechanismus funguje:
„Jednoho rána jsem se vydala do práce s rozhodnutím vyzkoušet moc
pozitivního myšlení. Patřila jsem k těm škarohlídům, kteří se jen málo18

kdy usmějí. Ale dočetla jsem se, že pozitivní přístup může změnit život
k lepšímu. A tak jsem se usmívala při chůzi na ulici a samotnou mě překvapilo, že jsem se cítila dobře. Mé držení těla bylo vzpřímenější, lehčeji
jsem si vykračovala a měla jsem pocit, jako bych se vznášela. Dívala jsem
se na obličeje žen, které mě míjely, a viděla jsem v nich mnoho starostí, úzkostí, nespokojenosti a mrzutosti, až jsem s nimi téměř soucítila
a přála jsem si, abych jim mohla předat kousek slunečního tepla, které
mě celou prostupovalo.
Když jsem přišla do kanceláře, pozdravila jsem cestou recepční způsobem, kterého bych za normálních okolností nebyla schopna, a to nás
obě okamžitě vyladilo na pozitivní notu pro celý zbytek dne. Můj nadřízený – radní, je velmi zaměstnaný člověk s hlavou plnou starostí, které
přináší jeho práce. Když mě uviděl, zamračil se a pronesl nějakou kritickou poznámku ohledně mé práce. Za normálních okolností by se mě
to dotklo (protože jsem ve své podstatě velmi přecitlivělá), ale toho dne
jsem se rozhodla, že nic nezkazí mou dobrou náladu. Proto jsem mu
odpověděla pozitivně. Jeho tvář se rozjasnila, a tak se už druhý člověk
naladil na pozitivní vlnu. A jak můj pracovní den probíhal, nedovolila
jsem, aby nějaký mráček zastínil mou dobrou náladu a ani náladu mých
kolegů.
Po práci jsem šla na schůzku do našeho kostela a pokračovala jsem
ve stejném duchu. Nikdy jsem nebyla v naší farnosti oblíbená. Ale u lidí,
u kterých jsem dříve cítila odstup a nedostatek sympatií, jsem dnes cítila
vřelost a přátelství. Lidé vám prostě vyjdou na půli cesty, když už jste
sami došli tak daleko.
Od té doby jsem se rozhodla, že budu prosvětlovat cestu všem lidem,
které potkám. Budete pak zažívat pocit štěstí a nikdy nebudete postrádat přátele a společnost lidí.“
Úsměv vám může pomoci překonat nepřátele. Sharon M. je teenagerka, která pracuje jako dobrovolnice v jedné léčebně pro staré lidi ve
státě Connecticut. Sharon vyprávěla příběh o jisté starší pacientce, která působila značné potíže místním ošetřujícím sestrám. Tato pacientka
nechtěla, aby o ni sestry pečovaly, a ony ji nemohly zvládnout jinak než
s použitím omezujících prostředků (což dělaly velmi nerady). Když se
pak žena ocitla v kolečkovém křesle s připevněnou plechovou zábranou,
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vždy začala tlouct do zábrany, snažila se pod ní podvléknout a osvobodit
se. Jenže se pak obvykle v křesle zasekla a začala ječet na sestry.
V té chvíli Sharon zasáhla. Věděla, že tato pacientka se ráda nechá
vozit sem a tam po chodbě. Šla tedy k ní, dívala se jí přímo do obličeje
a zeširoka se usmívala. Pacientka byla zaskočená touto nenadálou změnou – konfliktní atmosféra ustoupila přátelskému chování ošetřovatelky.
Zklidnila se, protože Sharon s ní mluvila vlídně a vozila ji na křesílku
po chodbě. Od této chvíle už se nechala od Sharon bez odporu krmit
a ošetřovat.
Dale Carnegie přichází s několika radami, které se týkají úsměvu:
Především musíte mít správné mentální vyladění vůči světu a lidem.
Pokud to neuděláte, neuspějete úplně. Ale i formální úsměv pomáhá,
protože u druhých vyvolá pocit spokojenosti a váš úsměv se k vám vrátí
jako bumerang. Když se budete snažit u druhých vyvolat příjemný pocit, budete se záhy sami cítit příjemně a budete se chtít usmívat.
A dále, když se budete usmívat, potlačíte veškeré nepříjemné pocity,
které byste mohli mít. Když se na druhého usmíváte, nepřímo mu tím
říkáte, že ho máte rádi – tedy alespoň do jisté míry. Váš partner toto
poselství zaznamená a bude k vám mít větší sympatie. Pokuste se udělat
si z úsměvu zvyk. Nemáte co ztratit.“
Skutky hovoří hlasitěji než slova a úsměv říká: „Mám tě rád. Je mi
s tebou dobře. Jsem rád, že tě potkávám.“ Je tu ale řeč o nějakém neupřímném úsměvu? Ne. Takový úsměv nikoho neošálí. Všichni hned cítí, že je to
něco mechanického, a takový úsměv odmítají. Hovořím o skutečném úsměvu, upřímném úsměvu, který vychází od srdce. Takový úsměv vám dodá
na ceně.
Dale Carnegie

Charismatičtí lidé bývají entuziasté
Charismatičtí lidé bývají životní entuziasté, jsou nadšenci v práci i ve
vztazích, jejich entuziasmus se vztahuje také na jejich životní cíle. A tento entuziasmus je v nich hluboce zakořeněný. Samo slovo „entuziasmus“
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pochází z řeckého slova, které se dá volně přeložit jako „vnitřní bůh“.
Entuziasmus se nedá předstírat. Když někdo předstírá entuziasmus tím,
že používá umělá gesta, neupřímné úsměvy a přehnané výrazy, bývá
rychle odhalen. Pokud věříte tomu, že věc, kterou děláte, má skutečný
smysl, že je to věc, která je dosažitelná a náležitě vzrušující, pak se to
projeví ve vašich skutcích.
Lidé, kteří jsou entuziastičtí, a nadšení je součástí jejich života, přistupují ke každé práci s jistotou v její úspěšný konec. Zaměstnanci firem,
kteří zvládají své úkoly energicky a s nasazením, vysílají svým nadřízeným signál, že práce, do které se pouštějí, bude nejen udělána, ale že
bude vykonána i dobře.
Bez ohledu na to, jak je lokomotiva dokonale zkonstruována nebo
jak silný je tento parní stroj, pokud voda v kotli nebude zahřátá na 212
stupňů, vlak se nepohne vpřed ani o píď. Zkrátka, horká voda, když
bude zahřátá jen o pouhý stupeň níž, než je na rozjezd velkého stroje
potřeba, nic nezmůže. Je jedno, jak bystrý mozek máme a jak kvalitní vzdělání jsme dostali – pokud mozku nedodáme „páru entuziasmu“,
která pohání lidský stroj, náš život bude prožit neefektivně.
Dale Carnegie vypráví příběh popisující vliv entuziasmu na prodej:
„Jednoho letního večera jsem pozoroval prodejní schopnosti dvou majitelů dalekohledů, kteří umístili své aparáty na 42. ulici v New Yorku,
přímo naproti veřejné knihovně. Jeden z nich požadoval deset centů za
pohled na Měsíc. Druhý, který měl dalekohled trochu větší, účtoval
čtvrťák.
Ten, který účtoval za podívání do dalekohledu čtvrťák, měl asi tak
čtyřikrát více zákazníků než ten, který nabízel pohled na Měsíc za deset
centů. Není pochyb, že jste měli trochu lepší obraz ve větším dalekohledu – ale hlavní důvod, proč byl úspěšnější ten obchodník, který nabízel
pohled na Měsíc za pětadvacet centů, spočíval v osobnosti tohoto prodejce. Ten člověk totiž vyzařoval tolik entuziasmu a tak nadšeně hovořil
o pozorování Měsíce, že by našinec obětoval třeba i večeři, jen aby se
mohl na Měsíc podívat. Muž, který prodával pohled na Měsíc za deset
centů, neříkal nic a pouze bral objednávky.“
Svět odjakživa dával přednost entuziastům. Entuziasmus násobí naše
síly, posiluje naše schopnosti na maximum.
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Entuziasmus je velkým kořením obchodu. Je tolik nakažlivý, že jsme
jím velmi rychle zasaženi, a to i když se mu bráníme. Pokud jste plni
entuziasmu, dokonce i váš případný zákazník zapomíná na to, že se mu
snažíte něco prodat.
Stává se, že někdy děláme práci, která nás ani nevzrušuje a ani nebaví.
Je to třeba nějaká nudná, otupující a vyčerpávající práce. V té chvíli je
třeba hledat na této práci alespoň jednu věc, která by vám dovolila vyvolat entuziasmus. Najděte například způsob, jak práci vykonat rychleji
nebo lépe. Nastavte si třeba kvantitativní cíl, který vás donutí, abyste se
museli hodně snažit při jeho splnění. Pokud něco podobného ve své práci nemůžete najít, najděte si jinou aktivitu v rodinném životě, církevním
společenství nebo politické sféře a této aktivitě se plně odevzdejte
Jste znuděni životem? Pak se naplno pusťte do nějaké práce, o jejímž
smyslu nemáte pochyb, žijte pro ni a třeba pro ni i zemřete. A poznáte štěstí,
o kterém jste si mysleli, že ho ani nemůžete potkat.
Dale Carnegie
Entuziastičtí lidé kolem sebe šíří zvláštní atmosféru – jsou to totiž
lidé, kteří dopředu věří, že zvítězí. Vyzařuje z nich něco, co jim z poloviny pomáhá vyhrát bitvu ještě předtím, než vůbec začala.
Entuziasmus proniká atmosférou a sděluje druhým, že s jistotou dokážeme udělat věci, do kterých jsme se pustili. A jak čas postupuje, jsme
posilováni nejen silou našeho vlastního entuziasmu, ale i těmi, kdo nás
obklopují. Naši přátelé a známí nás utvrzují, že je v našich silách uspět,
a každý úspěch přichází snadněji než ten předešlý. Naše duševní rovnováha, sebedůvěra a schopnosti rostou přímo úměrně s počtem našich
úspěchů. Intenzita našeho entuziasmu, který provází práci, do níž jsme
se pustili, rozhodně souvisí s mírou našich úspěchů.
Entuziasmus je hnací silou naší osobnosti. Bez entuziasmu leží naše
schopnosti bez užitku. Můžeme s jistotou říci, že máme v sobě mnohem
více skrytých sil, než kolik jich běžně využíváme. Možná máme nějaké vědomosti, skvělý úsudek nebo dobré argumentační dovednosti, ale
pokud nepřijdeme na to, jak do svého konání vložit srdce, ani o svých
darech třeba nebudeme vědět.
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Když něco děláme a jsme pro to nadšení, jisté vzrušení a vnitřní pocit satisfakce prostupuje do našich aktivit. Není ale vždy snadné cítit
takové vzrušení u rutinních činností – a je jedno, jestli něco prodáváme,
komponujeme či hrajeme hudbu, nebo popřípadě píšeme nějaký esej.
Entuziasmus je tajnou ingrediencí úspěchu všech úspěšných lidí a zároveň pomáhá vyvolat pocit štěstí ze života u lidí, kteří ho vlastní.
Je nemožné entuziasmus předstírat. Můžete být opravdově entuziastičtí, jen pokud se stane nadšení nedílnou součástí vašeho života.
Najděte si něco, pro co se můžete nadchnout. Nezaměňujte ale entuziasmus s halasným vykřikováním. Dale Carnegie definuje entuziasmus
jako jistou vnitřní vášnivost, jakési potlačované vzrušení. Doslova říká:
„Pokud tvé srdce hoří touhou pomoci druhým, budeš vzrušený. A tvé
vzrušení září z tvých očí, dá se vyčíst z tvé tváře, vyzařuje ho tvá duše
i celá tvoje osobnost. Budeš inspirován a tvá inspirace podnítí druhé.“
Pokud se máte opravdově pro něco nadchnout, musíte v sobě pro
tuto věc cítit vášeň. Samozřejmě, že se od nás často chce, abychom dělali
věci, pro které nemáme tak velký zápal. Jeden ze způsobů, jak v sobě
rozvinout entuziasmus, spočívá v tom, že si najdeme něco, pro co se
dokážeme nadchnout. A když se na tuto věc soustředíme, začne vznikat
opravdový entuziasmus.
Pusťte se do nějaké aktivity, do které jste zapojeni. Nastudujte si o této věci všechno, co jen můžete. Učení směřuje ke znalosti a znalost často
plodí zápal pro věc, kterou se zabýváme.
Pokud do nějaké problematiky proniknete, často si neuvědoměle vypěstujete zápal pro tuto věc. Když George nastoupil do společnosti ABC
Electronics, doufal, že bude jmenován prodejcem. Ale firma ho zařadila
do oddělení nákupu – měl za úkol soustřeďovat objednávky, vydávat potvrzení o dodávkách zboží a zakládat kopie faktur. Po několika měsících
se cítil tak nespokojeně, že chtěl dát výpověď a najít si novou práci.
Když o svých pocitech mluvil se svým otcem, ten mu poradil, aby
předtím, než takový krok udělá, provedl jistou zkoušku. Rada jeho otce
zněla následovně: „Georgi, udělal jsi všechno proto, abys perfektně zvládl výkon funkce nákupčího? Jakým způsobem výkon tvé současné pracovní pozice zapadá do tvé představy o vlastním životě a do jaké míry
může být v této profesi využita tvoje kreativní inteligence? Dříve než
dáš výpověď, pokus se naučit naprosto všechno o práci nákupčího.“
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Během následujících několika týdnů George promluvil se všemi lidmi, s nimiž přicházel v práci do styku. Vyptával se jich, jaký bezprostřední dopad na ně má jeho vlastní práce. Prostudoval také veškerou
firemní literaturu, aby zjistil co nejvíc o produktech, kterými se zabývá,
a zamýšlel se nad tím, jak nákup zapadá do celkového chodu firmy. Postupně zcela změnil svůj přístup. Když ráno odcházel do práce, těšil se
na ni. Jeho nadřízený si Georgeova entuziasmu povšiml a začal se na něj
dívat jako na zaměstnance s vysokým potenciálem. A co je pro George
nejdůležitější, jeho život se stal mnohem zajímavější, žije nyní s pocitem
uspokojení ze své práce.
Všichni úspěšní lidé dosáhli svých cílů proto, že přistupovali k práci
s entuziasmem. Studie, které se věnují osudu velkých osobností – a je
jedno, zda jsou to lidé z politiky, obchodu, vědy nebo umění – dokazují, že všichni tito lidé měli jedno společné – totiž entuziastický postoj k práci a k životu. Právě entuziasmus umožnil Beethovenovi, aby
zkomponoval své symfonie navzdory hluchotě. Entuziasmus pomohl
Kryštofu Kolumbovi přesvědčit královnu Isabellu, aby financovala jeho
objevitelské cesty, a pomohl mu pokračovat v objevech i tehdy, kdy se
cíl zdál být nedosažitelný. Dr. Salk odmítl vzdát svůj výzkum obrny,
protože entuziasticky věřil v úspěch svého bádání. Entuziasmus je zásadní ingrediencí pro dosažení úspěchu a je zároveň i zdrojem životního
štěstí těch lidí, kteří ho mají.
Norman Vincent Peale všechno shrnul takto: „Vše, co se odehrává
v naší mysli, zásadně ovlivňuje výsledky. Když je někdo plný entuziasmu, můžete vidět záblesky v očích tohoto člověka, jeho osobnost je
přímo elektrizující. Tento entuziasmus můžete najít i v tom, jak život
prožívá naplno. Entuziasmus také rozhoduje o vašem přístupu k lidem,
ale i o tom, jaký přístup tito lidé mají k vám samotným. A je to entuziasmus, který rozhoduje o tom, zda jste ,průměrný člověk’ nebo skutečně
charismatická osobnost.“
Entuziasmus není viditelný jen zvenčí. Projevuje se zvnitřku osobnosti.
Objevuje se, když si opravdově zamilujete to, co děláte.
Dale Carnegie
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Charismatické lidi nepřehlédnete
Když se Josh C. dozvěděl, že nebude povýšen na vedoucího oddělení,
kde pracoval, byl zničený. Jeho dosavadní šéf Todd Perkins, který byl
v této funkci posledních pět let, ho ujišťoval, že až půjde do důchodu, na
vedoucí pozici doporučí právě jeho, Joshe.
Naneštěstí Todd zemřel dva roky před svým plánovaným odchodem
do důchodu a společnost na místo vedoucího angažovala člověka z jiné
organizace.
Proč při volbě vedoucího neuvažovali o Joshovi? Nikdo, s výjimkou
Todda, totiž nevěděl o Joshových schopnostech. Dá se říci, že nikdo
z vyššího managementu dokonce ani nevěděl o existenci nějakého Joshe. Byl pro ně prostě neviditelný. Kdyby ale pracoval na rozvoji svého
charismatu, o jeho schopnostech by jistě věděli všichni a ne jenom jeho
přímý nadřízený.
Ve většině organizací je mnoho vysoce schopných a kompetentních
lidí, jako je Josh. Ale tito lidé nikdy nepostoupí na kariérním žebříčku, protože je nikdo nezná. Pokud chcete urychlit svůj kariérní postup,
musíte být na očích všem nadřízeným a nejen svému přímému šéfovi.
Charismatičtí lidé se prostě nedají přehlédnout.
Jak se ale stát viditelným? Prvním požadavkem je být kompetentním
pracovníkem. Pokud jste nekompetentními, ale zároveň viditelnými,
pak se tato viditelnost stává vaší nevýhodou. Josh byl kompetentním
pracovníkem, ale kompetentnost sama o sobě nic nezmůže. Když se
Josh účastnil porad se šéfem, nikdy nepřispěl svými myšlenkami. Pokud
se měl k něčemu vyjádřit, přehrál to na svého šéfa, který nakonec komentář pronesl sám. A když se ho pak šéf vyptával, proč neprezentoval
své vlastní myšlenky, bránil se tím, že má strach mluvit před lidmi.

Ozvěte se
Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak prodat sám sebe v přítomnosti výše postavených lidí ve vaší firmě, je aktivní účast na poradách.
Většina lidí, kteří jsou dobří ve své profesi, má hodně co nabídnout
druhým. Strach z mluvení na veřejnosti se všeobecně považuje za
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 ejrozšířenější obavu, kterou lidé mívají. A přesto se tento strach dá přen
konat nácvikem a praxí.
Prezentační kurzy nabízí většina vysokých škol a specializované programy, jako je třeba Kurz efektivní komunikace a vztahů mezi lidmi
společnosti Dalea Carnegieho, pomohly nespočetnému množství lidí
překonat tento strach.

Zajímejte se o cíle druhých lidí
Charismatičtí lidé jsou nesobečtí. Zajímají se o starosti svých kolegů.
Když se vyptávali Valerie P., co stojí za jejím relativně rychlým postupem ve firmě, odpověděla takto: „Moje dobré uši.“ A hned vše objasnila:
„Opravdově naslouchám lidem ve firmě – nejen když se mnou mluví, ale
i když mluví k jiným lidem v okolí. Když jsem začínala, čekala jsem
jednou na začátek porady a jistý člověk vedle mě diskutoval s dalším
člověkem o otázkách statistiky kontroly kvality. O pár týdnů později mi
přišel do ruky jeden časopis s článkem na toto téma. Vzpomněla jsem si
na diskusi, kterou jsem na poradě vyslechla, a tak jsem článek vystřihla
a poslala ho onomu člověku, který se o toto téma zajímal. Poděkoval mi
a zmínil se dalšímu manažerovi o tom, jak jsem pozorná a přemýšlivá.
Jelikož tato malá služba pro něj tolik znamenala, rozhodla jsem se udělat
si zvyk z rozesílání článků i jiným lidem ve firmě. Brzy jsem si tak vysloužila pověst přemýšlivého člověka, který vždy vyhledává informace,
jež by mohly být důležité pro ostatní. To způsobilo, že si mě vyžádal
manažer z jiného oddělení a pak zase jiný, přičemž každý takový přesun
z oddělení do oddělení znamenal pro mě i posun v kariéře.“

Staňte se dobrovolníky
Charismatičtí lidé jsou ochotní účastnit se speciálních projektů. Když
Bill ukončil univerzitní studia, nastoupil do oddělení lidských zdrojů ve
společnosti Fortune 500. Zanedlouho zjistil, že v oddělení je nejméně
dvacítka chytrých mladých lidí, se kterými by se musel utkat v boji o kariérní postup. Musel proto udělat něco jiného, než se pouze stát dalším
vynikajícím pracovníkem, který vstupuje do boje s konkurencí.
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O několik měsíců později se Bill stal dobrovolníkem – přijal funkci
vedoucího pracovníka zodpovědného za vybírání příspěvků ve prospěch
fondu United Way (United Way je dobrovolnický projekt zaměřený na
rozvoj potenciálu lidí v rámci místních komunit po celých Spojených
státech – pozn. překladatele). V rámci tohoto úkolu navštívil každé oddělení na ředitelství firmy a setkal se s většinou vedoucích pracovníků
organizace. Každý rok, po dobu tří let fungoval jako vedoucí tohoto
charitativního projektu.
Jeden z viceprezidentů společnosti byl zaujat způsobem, jakým se Bill
tomuto projektu věnoval, obdivoval i jeho profesionalitu při řízení akce.
Pohovořil s ním o pracovní pozici, kterou měl v úmyslu ve svém oddělení nově vytvořit, a právě Bill se mu zdál tím nejvhodnějším kandidátem.
Bill jeho nabídku přijal.
Takže místo toho, aby se stal jedním z mnoha soupeřících rivalů
v oddělení lidských zdrojů, stal se chráněncem významného muže z top
managementu a otevřela se před ním přímá cesta kariérního postupu.

Aktivně se účastněte práce
v profesních asociacích
Charismatičtí lidé hledají způsoby, jak se odlišit od davu. Darlene A.
měla v úmyslu opustit svou práci v oddělení marketingu v jedné prestižní americké firmě zaměřené na prodej rychloobrátkového zboží. Prostě si nedovedla představit, jak bude dál bojovat o svůj kariérní postup
s tolika schopnými lidmi. Ale spíše než by celou věc vzdala, rozhodla se,
že se zviditelní v očích vedoucích pracovníků oddělení a ukáže jim svůj
potenciál.
Darlene byla členkou místní pobočky společnosti American Marketing Association. Aby mohla uskutečnit svůj plán, rozhodla se pomáhat v programovém výboru. Jejím prvním úkolem bylo najít vhodného mluvčího pro dubnovou schůzku společnosti. A jaký byl její výběr?
Marketingový viceprezident firmy, kde pracovala. Ačkoli dosud s tímto
manažerem nemluvila (byla si dokonce jistá, že on ani neví o její existenci), Darlene ho pozvala jako mluvčího. Tento manažer nejenže přislíbil svou účast, ale zároveň jí řekl, že takové pozvání je pro něj poctou.
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V době před touto dubnovou schůzkou si dvakrát pozval Darlene, aby
s ní prodiskutoval obsah své řeči. Na schůzi pak seděla Marlene vedle
něj na pódiu a byla to ona, kdo představila řečníka přítomným členům
asociace. Od té doby se Marlene zviditelnila v očích tohoto viceprezidenta a začal její skvělý postup v rámci oddělení.
Kompetentnost a profesionalita jsou nezbytnými substancemi úspěchu. Můžete však být kdovíjak efektivním pracovníkem, pokud vás ale
ve firmě neznají důležití lidé, snadno vás někdo přeskočí. Pokud rozvinete svou charismatickou osobnost, vaše naděje na kariérní postup se
zásadně zvětší.

Hledejte v druhých
především to dobré
Jedním ze způsobů, jak rozvinout své nejlepší rysy, je hledání toho
nejlepšího u druhých. Když otevřeme své srdce každému, koho potkáme, když pronikneme pod vnější masku, kterou si lidé často nasazují,
a odhalíme jejich skutečnou povahu, když budeme kultivovat svůj přístup k lidem, můžeme získat neocenitelný dar.
Charismatičtí lidé mají dar rozehnat melancholii, smutek, obavy
a úzkosti u všech lidí, které potkávají, asi tak jako slunce zažene temnotu noci. Když vstoupí do místnosti plné lidí, kde vázne konverzace
a všichni se zdají být znudění, rázem změní atmosféru, asi jako když
slunce pronikne skrz černé mraky, které přihnala bouře. Každý se rád
napojí na optimistickou vlnu, kterou příchozí do společnosti vnesl, téma
se sjednotí, konverzace, která dosud vázla, se rozběhne, získá na kvalitě
a celá atmosféra je rázem prostoupena pohodou a dobrou náladou.
Přinuťte se, pokud to shledáte nezbytné, vypěstovat si návyk hledat
u druhých to dobré, rozkrývat jejich kvality a zvětšovat jejich dary.
Poručte své mysli, že už nikdy nebudete mluvit nelaskavě o druhých
lidech. A pokud na nich nemůžete objevit nic dobrého, tedy pokud se
vám nedaří vidět jejich kvality, pak jednoduše neříkejte nic. Když se tohle naučíte, váš život se změní k lepšímu. Budete překvapeni, jak všechno kolem vás bude rezonovat v radostné a klidné tónině.
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Pokud ze své podstaty nemáte rádi lidi, pak existuje jeden způsob, jak
kultivovat svůj charakter – začněte prostě hledat u lidí to dobré. A zcela
jistě tyto dobré stránky najdete.
Dale Carnegie

Pracujte na sebezlepšování
Samuel Smiles byl spisovatelem, který žil v 19. století. Byl jedním
z průkopníků hnutí, které bychom dnes mohli označit jako hnutí za
rozvoj lidského potenciálu. Byl velkým obhájcem konceptu růstu lidské osobnosti. Učil, že osobnostní charakteristiky se dají získat tak, že
budeme mladé lidi v mládí povzbuzovat, aby se plně spolehli na vlastní
zdroje. Navrhoval, aby si lidé v mládí naplno užili svobody, jak je to jen
možné. „Příliš mnoho omezování a zákazů brzdí utváření zvyku pracovat na zlepšování sebe sama. Takové omezování působí stejným efektem,
jaký mají vliv na člověka, který se učí plavat, měchy naplněné vzduchem
přivázané v podpaží. Když na lidech požadujeme, aby byli sebevědomí,
je tento požadavek možná větší překážkou, než si lidé obvykle představují. Říkává se, že dobrá polovina všech životních selhání má základ
v tom, že nám ,přitáhli uzdu‘ ve výskoku. Mnoho lidí hledá jednoduché
návody na to, jak si osvojit nové dovednosti, ale tyto jednoduché návody
neobohatí naši mysl. To nejlepší, co vydá náš mozek, je produktem velkého a neomezovaného vzepětí.“
Smiles nás ale varuje: „Pouhé osvojení znalostí nestačí. Z pouhého
vlastnictví intelektuálního bohatství nemáme o nic větší užitek, než
když vlastníme nějaký obrovský movitý majetek. Jak bývají tyto mocné
zdroje využity? Naše mysl možná vstřebá obrovské množství informací, ty ale zůstávají často bez užitku. Vědomosti prostě musí jít ruku
v ruce s dobrotou a moudrostí, musí se snoubit s charakterem, jinak
zplaní. Disciplína a sebekontrola jsou počátkem procesu rozvoje a vybudování charismatické osobnosti – přičemž obojí musí mít své kořeny
v úctě k sobě samému. I naděje má v nich své kořeny – naděje, která je
spolupoutníkem moci a matkou úspěchu. Ti nejpokornější pak mohou
říci: ,respektuji sám sebe a pracuji na svém vlastním rozvoji‘ – a toto je
největší povinností v mém životě.“
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Nebojte se stát „originálem“
Je zcela na vás, jestli v životě dosáhnete hodně nebo málo, v každém
případě to ale bude váš originální život. Nebojte se prožít svůj osobitý
neopakovatelný život. Originalita znamená život, napodobenina smrt.
Nebojte se projevit osobitě. Když budete vyrůstat v originální osobnost,
nikoho nekopírujte – buďte vždy vůdci a nikdy následovateli. Rozhodněte se pro otevřenost vůči novým myšlenkám, neustále hledejte příležitost pro vlastní zlepšení. Hledejte smysl. V životě je dostatek místa pro
osobité lidi.
Nebojte se být „originálem“. Buďte nezávislí a samostatní – nebuďte
ale jen dalším individualistou v tomto světě. Nesnažte se zároveň být
napodobeninou svého dědečka nebo souseda. To by bylo směšné, asi tak
jako kdyby se fialka snažila být růží nebo sedmikráska slunečnicí. Příroda nám všem dala pro takovou originalitu bohatou výbavu. Využijte
příkladu jiných úspěšných lidí, abyste zjistili, jak právě oni posilovali
svou osobnost, a jak proto dosáhli svých úspěchů. Pak tyto vzorce aplikujte na svůj osobitý styl tak, abyste zúročili své vlastní dary a naplnili
své ambice.
Když byl Fred Smith studentem ekonomie na Yaleské univerzitě,
jeden jeho profesor konstatoval, že současná nákladní letecká doprava
dnes využívá jen zlomek svých možností, ale jednou by se mohla stát
dokonce páteřním byznysem leteckého průmyslu.
Smith sepsal ve své práci argumenty, proč s takovou úvahou tak úplně nesouhlasí. Jeho hlavním argumentem bylo, že letecké trasy, které
dnes primárně vyhovují přepravě pasažérů, naprosto neodpovídají potřebám nákladní letecké dopravy. A protože v souvislosti s tím náklady
logicky nepůjdou dolů i přes rostoucí objem přepraveného zboží. Jediná
cesta, jak se z takové situace dostat, je naprosto zásadně změnit myšlení. Je totiž třeba připravit zcela nové schéma dopravních tras, které by
propojily velká i malá města. Tyto trasy by však musely být navrženy
speciálně pro dopravní přepravu, nikoli pro přepravu pasažérů. Profesor
ale tento nápad považoval za zcela neuskutečnitelný a Smithovu práci
oznámkoval jako nedostatečnou.
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Fred Smith se tím nedal odstrašit. Jeho koncept spočíval v myšlence vytvořit nákladové aerolinie, které by přednostně létaly v noci, kdy
nejsou letiště přetížená. Tyto aerolinie by přepravovaly především malé
a urgentní zásilky, tedy více než na přepravě velkého množství zboží
by záleželo na rychlosti doručení. Všechny balíčky by byly soustřeďovány na jedno místo, kde by je roztřídil speciální počítačový program
a posléze by byly naloženy do příslušných letadel, která pak zamíří do
odpovídajících destinací. Tento koncept by umožnil aeroliniím létat
s plně vytíženými letadly i do menších měst, jako je kupříkladu Corpus
Christi v Texasu, protože by bylo možné zkoncentrovat v centrálním
skladu všechny zásilky z celé země (a později z celého světa) právě pro
toto město.
Bill se své myšlenky nevzdal. Díky své osobitosti, díky nadšení a vytrvalosti se mu nakonec podařilo vytvořit společnost Federal Express
(FedEx), která doslova rozpoutala revoluci v letecké dopravě, a Smith se
stal milionářem.

Staňte se magnetem
Někteří lidé mají schopnost přitáhnout obchody, zákazníky, klienty
nebo pacienty stejně přirozeně, asi tak jako magnet přitahuje ocelové piliny. Všechno jako by jim hrálo do noty a směřovalo tam, kam potřebují,
zrovna jako když se pólují piliny na magnetu.
Geri P. je právě takovým magnetem. Geri je jednou z nejúspěšnějších
obchodnic a pracuje pro velkou finanční společnost. Za posledních deset
let si vybojovala místo mezi stovkou nejproduktivnějších lidí v její firmě,
která má dohromady 2300 zaměstnanců. Jak něčeho takového mohla
dosáhnout – zejména ve vysoce konkurenčním prostředí newyorského
trhu? Není pochyb o tom, že Geri je kompetentní po odborné stránce.
Tvrdě pracuje, ale stejně cílevědomě se chovají i její konkurenti.
Zlé jazyky tvrdí, že má prostě štěstí, ale kdybychom Geri sledovali
pozorně, zjistili bychom, že má doslova magnetizující kvality. Její osobnost má prostě jistý šarm, kterému žádný zákazník neodolá. Když má
schůzku s klientem, okamžitě si ho získá svou srdečností, přátelskostí
a upřímností, o empatii nemluvě. Takže lidé přestávají být pouhými
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klienty, ale mění se v přátele – a většina jejích nových klientů přišla na
doporučení těchto spokojených klientů.
Vyplatí se kultivovat své charisma. Charismatičtí lidé si získávají
snadno nové přátele a stejně snadno přesvědčí druhé o svých názorech.
Díky tomu jsou jejich šance na úspěch dvojnásobné, jejich zralost se
časem rozvíjí a charakter tříbí. Abyste byli lidmi s charismatem, musíte
potlačit sobectví, držet na uzdě své slabiny, být zdvořilí, družní a sympatičtí.
Schopnost kultivovat přátele je mocným nástrojem vedoucím k úspěchu. Je to druh kapitálu, který odolává otřesům – třeba když nastává panika, když se hroutí banky nebo když je podnikání ve slepé uličce. Lidé
jsou ovlivňováni svými přáteli, tím co mají nebo nemají jejich přátelé
rádi. A známí lidé nebo úspěšní lidé ze světa podnikání mají obrovskou
výhodu, když proti nim stojí lhostejní a studení konkurenti. Je jasné, že
zákazníci, klienti či pacienti se za nimi vždy potáhnou.

Shrnuto a podtrženo
Rozvoj charismatu je klíčem k úspěchu. Je důležité, abyste byli inteligentní a zdatní ve svém oboru, musíte být orientováni na cíle a tvrdě
pracovat. Ale nikdo nebude vědět, že všechno toto splňujete, pokud nebudete mít určitou dávku profesionality, která vám pomůže zazářit. Po
světě chodí spousta lidí, kteří dostali do života dar přátelskosti, ale většina úspěšných lidí musela tvrdě pracovat na rozvoji svých osobnostních
charakteristik, které jim dopomohly k úspěchu.
l Studujte muže i ženy – ty které znáte osobně, ať už ze současnosti
nebo z minulosti nebo i ty, o nichž jste jen četli – všechny ty osobnosti, které obdivujete. Vytvořte si z nich model pro své chování.
l Buďte optimističtí! Dívejte se na svět z té lepší stránky. Vyhledávejte
vždy to lepší a krásné, místo toho, abyste se zhlíželi v ošklivostech
a nečestnosti. To se odrazí ve způsobu vašeho chování a ostatní to
budou vnímat.
l Nehledejte na lidech, kteří vás obklopují, to špatné. Snažte se spíše
vidět jejich silné stránky. Na každém člověku, který s vámi přijde do
kontaktu, hledejte pozitivní stránky jeho osobnosti a v čem je dobrý.
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Negativní myšlení – pokud se mu poddáte – bude paralyzovat vaše
ambice. Otráví celý váš život. Ukradne vám sílu. Zahubí vaši sebedůvěru, takže budete spíše obětí okolností, než abyste je ovládali.
Vyžeňte negativní myšlení ze svého života.
Opravdově se zajímejte o druhé. Když se o lidi budete zajímat, můžete získat za dva měsíce více přátel než za dva roky strávené úsilím
přinutit druhé, aby se zajímali o vás.
Buďte empatičtí. Empatická osoba je schopna vidět věci očima partnera, se kterým jedná. Takový člověk slyší nejen řečené, ale je schopen vžít se i do pocitů lidí. Je téměř jisté, že lidé takovou empatickou
osobnost budou vnímat pozitivně.
Usmívejte se. Udržujte si dobrou náladu. Pokud nebudete mít mysl
vyladěnou tak, abyste si uvědomovali, že každý den je pro vás požehnáním a že je tedy třeba si jej vychutnat, pravděpodobně strávíte
nepříliš šťastný a málo produktivní život.
Disharmonii ve svém životě nahraďte harmonií. Jak málo si uvědomujeme sílu takové harmonie. Je naprosto zásadní, jestli jsme ve
svém pracovním životě vyrovnaní, nebo zda jsme neustále vynervovaní, plní disharmonie, ztrápení všemi možnými zmatky a zlobou.
Neobávejte se uvěřit sami v sebe. Věřte ve svou schopnost najít si originální cestu. Pokud ve vás něco je, vaše samostatnost a originalita si
najdou cestu ven. Při všem, co děláte, kultivujte v sobě pocit nezávislosti a vlastní způsobilosti.
Buďte entuziastičtí. Pokud jste plni nadšení a s entuziasmem přistupujete ke všemu, co děláte, máte předem záruku úspěchu. Entuziasmus násobí vaše síly, všechny vaše schopnosti jsou díky nadšení
využity na maximum.
Kultivujte umění být přátelskou osobností. Nic vám nepomůže víc
na cestě za seberealizací. Takový proces kultivace vyzdvihne a zviditelní vaše kvality, rozšíří i vaši schopnost soucítit s druhými.
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Najděte si
nové přátele
a udržte si staré
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Když se Eric s Arlen přistěhovali do svého nového domu, nikoho
v té oblasti neznali. Erika vyslala jeho firma do Oak Parku, aby tam
otevřel novou pobočku. Připojili se k místnímu církevnímu společenství a očekávali, že tam najdou nové přátele. Ale k jejich zklamání, i přestože byli farníci velmi srdeční, nikdo nevěnoval velkou
pozornost nově příchozím. „Jsme přece příjemní lidé,“ pomyslela si
Arlene, „proč se nám tedy nedaří získat nové přátele?“ Eric si vzpomněl na starou carnegiovskou poučku: „Když se budete opravdově
zajímat o druhé, můžete získat za dva měsíce více přátel, než kdybyste se dva roky pokoušeli získat jejich pozornost.“
A tak začal Eric následující neděli po mši během kávového dýchánku
hovořit s Tedem, který byl zhruba stejně starý jako on sám. A hned zjistil, že mají stejný koníček, totiž práci se dřevem. Arlene se zase setkala
se Sarah, která se angažovala v aktivitách místní komunity, a hned se
dozvěděla mnoho informací o věcech, které obě musely řešit. Za šest
týdnů se tak dostali do styku s mnoha členy církevní komunity a byli
přizváni k práci ve výboru. Brzy se jim podařilo jejich vztahy přeměnit
ve skutečné přátelství.

Zajímejte se o druhé
Dale Carnegie nám připomíná skutečnosti, že osoby, se kterými hovoříme, se stokrát více zajímají o sebe, o svá přání a o své problémy než
o nás a naše problémy.
Alfred Adler, známý vídeňský psycholog, s tím také souhlasí. Ve své
knize Porozumění životu napsal: „Člověk, který se nezajímá o druhé, takový člověk mívá v životě největší potíže a druhým způsobuje ta největší
zranění. A od této nevšímavosti pramení všechna lidská selhání.“
Také Theodor Roosevelt poznamenal, že se vždy upřímně zajímal
o každého člověka, se kterým se kdy setkal. Vždy se lidí vyptával na
jejich rodinu a zajímal se o jejich názory – bez ohledu na to, z jak chudých poměrů tito lidé pocházeli. Dal si práci s tím, aby si zapamatoval
každého jednotlivého člena velké „rodiny“ v Bílém domě, takže když
mnoho let poté, co opustil prezidentský úřad, Bílý dům znovu navštívil, každého pozdravil jménem a poznamenal něco, co se vázalo k jeho
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zájmům nebo připomněl něco, co dotyčný pro něj kdysi udělal. Je těžké
nemilovat takového člověka, že?
Pokud chcete získat přátele, zdravte lidi živě a s entuziasmem. Když
vám někdo volá telefonem, pozdravte ho s takovým tónem v hlase, který
dotyčnému prozradí, jakou radost máte z toho, že s ním můžete hovořit.
Když budete projevovat o druhé upřímný zájem, nejenže získáte přátele,
ale pomůže vám to i získat věrnost zákazníků ve firemním životě.
O Danielu Websterovi, který byl opravdu velkým řečníkem a státníkem, se říkalo, že si uměl získat důvěru každého člověka, kterého kdy
potkal. Když se ho vyptávali, jak byl schopen okamžitě s lidmi navázat
vztah, poznamenal, že na rozdíl od mnoha jiných politiků naslouchal
především tomu, co mu lidé říkali, místo aby hovořil o sobě.
Jeden z nejzaručenějších způsobů, jak si získat přátelství druhých a jak
ovlivnit jejich názory, je brát ohled na jejich názory a podporovat v nich
pocit důležitosti.
Dale Carnegie

Buďte empatičtí
Empatický člověk je schopen vžít se do pocitů člověka, se kterým právě jedná. Takový člověk nejenom naslouchá tomu, co druhý říká, ale je
schopen zrcadlit i pocity svého protějšku. Je vůbec možné, aby takovou
empatickou osobnost lidé nehodnotili pozitivně?

Uznání je důležité
V rozhovoru, který proběhl krátce poté, co Woody H. odešel ze společnosti Building Maintenance Corporation, byl Woody dotázán na to,
co se mu ve společnosti líbilo a nelíbilo. Woody odpověděl, že se nikdy
necítil součástí firmy. „Vždycky jsem měl pocit, že nejsem více než pouhé kolečko v soukolí,“ řekl. „V našem oddělení jsem pracoval devět měsíců a nevzpomínám si, že by mě můj šéf kdy oslovil křestním jménem.
Všem nám prostě říkal ,Mac‘.“
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Lisa Langová má podobnou zkušenost. Když si postěžovala svému
šéfovi, že si nepřeje, aby ji nazýval „drahouškem“ nebo „srdíčkem“, řekl
jí, že by se měla cítit potěšená, protože takové oslovení svědčí o tom, že
se mu Lisa líbí. Lisa podotkla, že těmito „něžnostmi“ oslovuje každou
ženu. Na to její šéf odpověděl: „Vzhledem k tomu, že se mi tady lidé
neustále střídají, nemohu si prostě pamatovat jméno každého zaměstnance.“ Kromě toho, že je takové oslovování ponižující, mnozí soudci by
takové chování označili dokonce za projev sexuálního obtěžování.
Každá lidská bytost vyžaduje uznání. Nikdo nechce být považován
jen za pouhou část masy pracovníků. Každý člověk dostal své jméno,
a když nadřízený dotyčného tímto jménem osloví, udělal tím zároveň
první krok na cestě za uznáním jeho osobnosti. Dale Carnegie řekl:
„Zapamatujte si, že každému zní jeho vlastní jméno velmi příjemně a je
pro něj velmi důležité.“

Zjistěte si něco o lidech
kolem vás
Každý z našich spolupracovníků má kromě svého pracovního života
ještě osobní život, který je pro něho obvykle mnohem důležitější než ten
profesní. Když se budete se svými kolegy ze zaměstnání bavit i o věcech,
které je zajímají v popracovní době, dáte jim tím najevo, že se o ně zajímáte jako o lidi a že pro vás nejsou pouhou pracovní silou.
Jednoho večera se Gary díval na místní televizní zpravodajství a náhle
ho zaskočilo, když na obrazovce uviděl jednu ze svých podřízených úřednic, jistou Nancy. Reportér ji zpovídal ohledně její sbírky amerických
vlajek, která byla rozsáhlá a sahala až do koloniálních časů. Nancy pro
Garyho pracovala tři roky a on ani netušil, že má takového neobvyklého
koníčka. A tak ho napadlo, jak málo vlastně ví o svých lidech. Hned
příštího rána jí pogratuloval k jejímu televiznímu interview a položil jí
pár otázek ohledně její sbírky. A postupně si vytvořil zvyk promluvit si
příležitostně ve volných chvilkách se svými podřízenými. Dozvěděl se
tak spoustu věcí ohledně jejich koníčků, o jejich rodinách a aktivitách,
věci, o nichž dosud neměl ani tušení. To mu umožnilo ještě lépe využít
jejich přednosti a vznikl mezi nimi mnohem lepší vztah. Místo toho,
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aby bral svůj tým jako své „oddělení“, díval se nyní na své podřízené
jako na skupinu osobností, z nichž každá přináší něco osobitého. Více si
také uvědomoval, že každý z nich může přispět něčím jiným k dosažení
cílů celého oddělení.

Pochvalte každý úspěch
Existuje mnoho způsobů, kterými firmy oceňují úspěchy zaměstnanců.
Ve vstupních halách mnoha hotelů a korporací můžete narazit třeba na
plaketu „Zaměstnanec měsíce“. Když někdo z firemních pracovníků dostane takové uznání, je to pro něj zpravidla velká událost. Jistěže by každý
přivítal i nějakou hmotnou odměnu, ale pro lidi bývá mnohem důležitější
než nějaká prémie nebo bonus uznání ze strany zaměstnavatele.
Společnost Mary Kay, což je proslulá kosmetická firma, je známá tím,
že její zaměstnanci vždy dostávají zvláštní uznání, když dosáhnou nějakého úspěchu. Kromě různých ocenění a plaket jsou úspěšní lidé oslavováni na celofiremních výročních setkáních a píše se o nich v podnikovém časopisu. Pravděpodobně nejcennějším uznáním ve firmě Mary
Kay je ale přidělení služebního růžového cadillacu, který je určen pro
skutečně nejúspěšnější lidi ve firmě. Takto ocenění zaměstnanci s velkou hrdostí řídí své vozy, přičemž cadillac samotný je nejen výrazem určitého statusu, ale je i uznáním toho, že jejich majitel pro firmu odvedl
opravdu dobrou práci.
Stew Leonard je vlastníkem jednoho z největších obchodů s mlékárenskými výrobky (máme na mysli jednotlivé obchody stojící mimo velké řetězce) v Norwalku ve státě Connecticut. V horečnatém předvečeru
svátku Díkuvzdání si někteří kancelářští úředníci všimli dlouhých a pomalu se pohybujících front u pokladen. Aniž je k tomu vyzval některý
z jejich nadřízených, sami seběhli dolů a pomáhali ukládat lidem nákupy do plastových tašek, aby se fronta zkrátila.
Když si toho Stew všiml, rozhodl se, že udělá pro tyto zaměstnance
něco speciálního. Když se po svátcích vrátili do práce, Stew každému
dal krásnou košili s vyšitým nápisem „Cena ABCD Stewa Leonarda“.
Když se ho ptali, co znamenají písmena ABCD, řekl jim: „Cena
ABCD znamená ,Cena za práci za hranicemi povinností‘ (angl. Above
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Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné
verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.

