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Mé dceři Teese
Mému synovi Kianovi
Naučili jste mě více,
než kolik kdy mohu naučit já vás.
Kéž na své úžasné daleké cestě
za nepolapitelným pramenem velké řeky
naleznete jezero tak průzračné,
s vodou tak klidnou,
že v ní spatříte, skutečně spatříte
tu nádhernou bytost, vaše já.
Až vás bude život srážet k zemi
na vašich klikatících se cestách,
kéž s velkým potěšením
v prachu cesty naleznete
odpovědi a klíče
k odhalení velkého tajemství, vašeho já.
A pokud se ztratíte
v bouřlivé černočerné noci,
kéž budete důvěřovat, opravdu důvěřovat
jako mudrc, nestárnoucí průvodce,
vašemu opravdovému,
krásnému
já.

ÚVOD
Když mi bylo dvanáct let, četl jsem ilustrovaný příběh o Sisyfovi,
králi, jenž upadl v nemilost a byl krutě potrestán. Celé týdny jsem
se nemohl myšlenek na Sisyfa zbavit. Nebohý bývalý král se znovu a znovu snaží do prudkého kopce vytlačit obrovský balvan,
jen aby viděl, jak se jeho naděje vždy těsně pod vrcholkem hroutí.
Hrozné mučení, říkal jsem si! Stačilo mi vzpomenout si na Sisyfa,
a cítil jsem se sklíčeně, jako bych to břemeno musel nést sám.
Až po letech pozorování sebe sama i ostatních jsem si uvědomil, že si v mnoha otázkách, které nám náš život připravuje, nepočínáme o moc lépe než Sisyfos. Mnohé z našich snah o dosažení
větších úspěchů či tužeb po životním štěstí se hroutí s právě takovou jistotou, jako Sisyfův obří balvan valící se z kopce až dolů
k úpatí.
Přemýšlejte o tom. Proč většinu svých novoročních předsevzetí každým rokem vzdáváme? Proč většina diet končí známým jojo efektem? Proč se do našich myslí stále neodbytně vtírá onen
otravný hlas plný úzkosti a mučí nás, když se snažíme usnout?
Proč právě dosažené štěstí rychle vyprchá poté, co se nám zdaří to, o čem jsme doufali, že nám štěstí zajistí natrvalo? Proč
jsou na workshopech nově nabyté manažerské schopnosti brzy
potlačeny starými zvyklostmi? Proč drahé teambuildingové aktivity dokáží pouze dočasně a v náznacích vybudovat soudržný
a výkonný tým?
Odpověď je zřejmá. Jsme mučeni a trestáni stejně jako král
Sisyfos. Ale právě v tom je háček! Toto mučení si způsobujeme
sami. Důvodem, proč tolik z našich snah o zvýšení úspěchu či
pocitu štěstí vyšumí, je fakt, že sami sebe sabotujeme. Přesněji
řečeno, sabotuje nás naše mysl.
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Naše mysl je naším nejlepším přítelem. Zároveň je však i tím
nejhorším protivníkem. Neodhalení „sabotéři“ v našich myslích
způsobují většinu našich neúspěchů, aniž bychom si to vůbec
uvědomovali. Následky jsou ale nedozírné. Pouze 20 procent jednotlivců a týmů využívá svého opravdového potenciálu, zatímco
ostatní promarní spoustu času a životní energie sisyfovskou prací.
S pozitivní inteligencí můžete jak změřit, tak značně zvýšit podíl času, kdy se vaše mysl chová jako váš přítel, nikoli jako sabotér.
Tím nejen natrvalo posunete těžiště rozložení sil ve své mysli tak,
abyste dosáhli více ze svého obrovského nevyužitého potenciálu,
ale pomůžete také ostatním, aby se jim podařilo totéž.
Pozitivní inteligence se v zásadě týká činů a výsledků. Její nástroje a techniky v sobě spojují ty nejlepší poznatky získané na poli
neurologie, studia organizačních struktur, pozitivní psychologie
a Co-Active® koučinku. Tyto techniky jsem po mnoho let zdokonaloval, nejdříve na základě své vlastní zkušenosti, když jsem byl
generálním ředitelem dvou společností, poté díky praxi v koučování mnoha dalších generálních ředitelů, jejich seniorských manažerských týmů a někdy i jejich rodin. Nástroje pozitivní inteligence
musí za krátkou dobu velmi silně zapůsobit, aby stačily tempu
našich zaneprázdněných a náročných životů – některé techniky
vám zaberou pouhých 10 vteřin a ihned přinesou výsledek.
Očekávejte, že si z této knihy odnesete opravdu mnoho. I když
jsou pro stručnost a jasnost příběhy popsané v této knize zjednodušené, všechny jsou založené na skutečných zkušenostech mých
klientů. Soudě podle zkušeností těch, kteří řešili podobné problémy před vámi, může materiál v této knize změnit váš život a být
opravdovým bodem zlomu pro váš tým či organizaci. Nespokojte
se, prosím, s ničím menším.
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ČÁST I

CO JE POZITIVNÍ INTELIGENCE
A PQ?

ČÁST I

1 . KAPITOLA

Pozitivní inteligence a PQ
Frank, generální ředitel veřejně obchodovatelné společnosti, propadl na vrcholu své skvělé profesní kariéry největšímu zoufalství,
když během recese v roce 2008 klesla hodnota akcií jeho společnosti o dvě třetiny. Jeho neúspěch ho natolik zničil, že se rozplakal,
když se ho jeho desetiletá dcera zeptala, proč vypadá tak smutně.
Nemohl se zbavit pocitu viny za pád akcií své společnosti a často
se uprostřed noci budil zoufalým vymýšlením plánu, kterým by
společnost pozvedl zpět na bývalou úroveň.
Frankův tým senior manažerů taktéž prožíval obrovský stres,
stejně jako Frank si vyčítali své chyby, neustále se zabývali tím, co
se pokazilo. Strachovali se, jak pád společnosti ovlivní je samotné, tisíce dalších lidí, kteří pro ně pracují, i jejich rodiny. Pracovali
neskutečně dlouho přesčas, aby situaci zvrátili, ale příliš se jim to
nedařilo. Právě v takovém stavu se na mě Frank obrátil s žádostí
o pomoc.
Když jsme se s Frankem potkali, navrhl jsem mu, že to nejlepší, na co může vsadit, chce-li svou společnost nasměrovat k trvale
udržitelnému růstu, je zvýšit hodnotu pozitivní inteligence své
i svého týmu. V souladu s principy pozitivní inteligence jsem navrhl základní otázku, která měla pomoci změnit a znovu definovat
koncepci společnosti a dát jejím snahám nový směr: „Co můžeme
udělat pro to, abychom za další tři roky mohli říci, že naše stávající krize byla to nejlepší, co naši společnost mohlo potkat?“
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Když Frank tuto otázku položil na jedné z pravidelných týdenních schůzek, jeho tým senior manažerů se k ní stavěl velmi
skepticky. Jejich skepticismus však začal odeznívat a nadšení postupně rostlo, jelikož Frank touto otázkou pravidelně zahajoval
každou následující schůzi. Jak přemýšleli nad možnými odpověďmi a využívali mnoho nástrojů pozitivní inteligence, byli postupně
schopni změnit svůj duševní postoj. Stres, starosti, zklamání, vinu
a výčitky časem nahradila zvědavost, kreativita, vzrušení a odhodlání k akci. Odhadoval jsem, že během jednoho roku přijdou
na to, jak mohou obrátit své kolektivní selhání ve skvělou příležitost. Trvalo jim to necelých šest měsíců.
Za další rok a půl konsolidovali a zeštíhlili nabídku produktů
své společnosti. Zdvojnásobili svou sázku na značku a hodnoty
své společnosti, které léta zanedbávali, když se hnali za lákavými, ale neopodstatněnými příležitostmi k růstu. Během této doby
akcie společnosti pomalu stoupaly zpět na svou původní hodnotu. Každým měsícem rostlo přesvědčení Franka i jeho spolupracovníků o tom, že jejich „nová“ společnost bude mnohem dominantnější a úspěšnější než na svém dosavadním vrcholu.
Když jsem se s Frankem nedávno setkal, oznámil mi, že si cení svého nově nabytého pocitu klidu a štěstí mnohem více než impozantních profesních i finančních zisků. Takové reakce slýchám
často, neboť zvýšení pozitivní inteligence ovlivňuje obojí. Úplně
nejvíce pak Franka zaujalo, že jakmile konečně přestal věřit tomu,
že na úspěchu závisí jeho štěstí, dostavily se úspěchy opravdu
významné.
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Co je pozitivní inteligence a PQ?
Jak jsem již řekl, vaše mysl je vaším nejlepším přítelem, zároveň
je však i největším nepřítelem. Pozitivní inteligence měří relativní sílu těchto dvou nastavení mysli. Vysoká pozitivní inteligence
znamená, že se vaše mysl chová jako váš přítel mnohem častěji než jako váš nepřítel. Nízká pozitivní inteligence značí pravý
opak. Pozitivní inteligence tedy ukazuje, nakolik máte svou mysl
pod kontrolou a nakolik pracuje ve váš prospěch. Mělo by tedy
být relativně jasné, jak vaše hodnota pozitivní inteligence určuje,
kolik ze svého skutečného potenciálu opravdu využíváte.
Pro představu, když vám vaše mysl říká, že byste se měli snažit
co nejlépe připravit na zítřejší důležitou schůzku, chová se jako
váš přítel. Pokud vás ale probudí ve tři hodiny v noci, plná úzkosti a strachu ze schůzky, probírající již posté, co se všechno může
stát, jestliže selžete, chová se jako váš nepřítel. Prostě ve vás jen
vzbuzuje pocit strachu a úzkosti. To by žádný dobrý kamarád
neudělal.
PQ je zkratka pro kvocient pozitivní inteligence. Hodnota vašeho PQ je hodnota vaší pozitivní inteligence vyjádřená v procentech od nuly do sta. Ve výsledku pak PQ označuje poměr času, po který vaše mysl jedná ve váš prospěch a nechová se jako
váš nepřítel. Lépe řečeno, je to procento času, kdy vám vaše mysl
pomáhá dosáhnout vašich cílů, místo aby je sabotovala. Například hodnota PQ 75 vyjadřuje, že v 75 procentech času vám vaše
mysl slouží a ve 25 procentech času vás blokuje. Nezapočítává se
čas, po který se vaše mysl pohybuje na neutrální půdě.
V kapitole 8 vám předvedu, jak se PQ měří u jednotlivců i týmů. Podělím se s vámi také o přesvědčivé výsledky výzkumu, které
ukazují, že právě PQ 75 je kritickým bodem zvratu. Při PQ vyšším
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než 75 vás vnitřní dynamika mysli obecně podporuje a pozvedá,
zatímco při nižším PQ vás tato dynamika neustále stahuje dolů.
Hodnota PQ se u osmdesáti procent jednotlivců i týmů pohybuje pod tímto kritickým bodem a právě proto celých osmdesát
procent jednotlivců i týmů zdaleka nedosahuje svého skutečného
potenciálního úspěchu a štěstí. Hodnotu svého PQ či PQ svého
týmu si můžete změřit na stránce www.PositiveIntelligence.com.

Výsledky výzkumu
Výsledky současného převratného výzkumu na poli neurologie,
organizačních struktur a pozitivní psychologie potvrzují principy pozitivní inteligence a vztah mezi PQ a výkonem a štěstím.
Jak již bylo řečeno, PQ měří poměr času, kdy váš mozek pracuje
pozitivně (slouží vám), nikoli negativně (sabotuje vás). I když
různí vědci sledují pozitivitu a vypočítávají poměr pozitivního
versus negativního pomocí různých metod, jejich výsledky jsou
až pozoruhodně konzistentní. Ve snaze o jednoduchost a konzistentnost jsem závěry různých badatelů převedl do bodů odpovídajících interpretacím PQ:
• Analýza více než dvou set různých vědeckých studií, které
dohromady testovaly přes 275 tisíc lidí, ukazuje, že vyšší
hodnota PQ vede k vyššímu platu a větším úspěchům na
poli práce, manželství, zdravotního stavu, sociálních vztahů, přátelství i kreativity.1
• Obchodníci s vyšším PQ prodají o 37 procent více než
jejich kolegové s nižším PQ.2
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• Zprostředkovatelé s vyšším PQ pravděpodobněji získají
koncese, domluví obchody a jako součást právě uzavřených smluv naváží pro budoucnost důležité obchodní vztahy.3
• Pracovníci s vyšším PQ si vybírají méně nemocenské,
s menší pravděpodobností je postihuje syndrom vyhoření
a podávají výpověď.4
• D oktoři, kterým se podařilo zvýšit PQ, určují přesné diagnózy o 19 procent rychleji.5
• Studenti, kteří zvýšili své PQ, dosahují znatelně lepších
výsledků v testech z matematiky. 6
• Generální ředitelé s vyšším PQ pravděpodobněji vedou
šťastné týmy, které se cítí být atmosférou v práci podporovány k vyšším výkonům.7
• Projektové týmy s manažery s vyšším PQ pracují v průměru o 31 procent lépe (jsou-li ostatní podmínky stejné).8
• Manažeři s vyšším PQ jsou ve svém rozhodování přesnější
a obezřetnější a dokážou minimalizovat námahu potřebnou k dosažení svých cílů.9
• Srovnání šedesáti týmů ukázalo, že nejlépe lze předpovídat úspěch právě na základě hodnoty jejich PQ.10
• V Námořnictvu Spojených států amerických získávají flotily s veliteli s vyšším PQ mnohem více výročních ocenění
za efektivitu a připravenost, zatímco flotily s veliteli s nižším
PQ se na škále hodnocení výkonnosti umístily nejníže.11
Průlomový psychologický a neurologický průzkum vyvrátil všeobecný předpoklad, že jen na základě tvrdé práce lze dosáhnout
úspěchu a tím pádem i štěstí. Ve skutečnosti nám však zvýšení PQ
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pomůže k většímu štěstí a výkonům a v důsledku tak i k větším
úspěchům. Jen někdo s nízkou hodnotou PQ může být úspěšný
a zároveň nebýt šťastný. Jedinou cestou, vedoucí k větším úspěchům a většímu trvalému životnímu štěstí, je právě zvyšování
PQ.
Kromě toho, že ovlivňuje výkon i pocit štěstí, může vysoké
PQ také doslova ovlivnit vaše zdraví a dlouhověkost:
• Výzkumy prokázaly, že vyšší PQ pomáhá posílit fungování imunitního systému, snížit hladinu hormonů závislých
na stresu, snížit krevní tlak, zmírnit bolest, zlepšit kvalitu
spánku, snížit pravděpodobnost nachlazení, ale i hypertenze, cukrovky či mrtvice.12
• Katolické jeptišky, z jejichž osobních deníků, které si vedly ve svých zhruba dvaceti letech, lze usuzovat na vyšší
PQ, žily téměř o deset let déle než jejich kolegyně. Vyšší
PQ vám může doslova pomoci dožít se vyššího věku.13
Mohli bychom zaplnit celou knihu probíráním dalších výsledků
výzkumů, které by z toho či onoho úhlu pohledu ilustrovaly
naše téma. Mnoho skvělých knih tak ve skutečnosti činí. Několik
publikací vědců-průkopníků, jako jsou Barbara Fredricksonová,
Martin Seligman, Shawn Achor či Tal Ben-Shahar, poskytuje zasvěcené rozbory přesných akademických výzkumů probíhajících
v posledních letech.14 V této knize se zaměřím na to, abych vám
předvedl specifické nástroje, s jejichž pomocí vybrousíte svou pozitivní inteligenci a zvýšíte hodnotu svého PQ. A zvládnete to, i když
jste ve svém pracovním i osobním životě velmi zaneprázdněni.
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Jak se zrodila pozitivní inteligence a PQ
Říká se, že „matkou všech vynálezů je nutnost“, a přesně tak tomu
bylo při zrození konceptu pozitivní inteligence. Původně jsem
tento systém rozvíjel ve snaze dosáhnout ve svém vlastním životě
větších úspěchů i většího klidu a štěstí. Veškeré nástroje a techniky pozitivní inteligence jsem nejprve vyzkoušel sám na sobě,
dávno předtím, než jsem si uvědomil, že by mohly pomoci i bezpočtu dalších lidí.
Měl jsem těžké dětství. Vyrostl jsem v chudobě – citlivé dítě
v drsném prostředí. Krátce po mém narození zbankrotoval otcův
teprve se rozvíjející obchod s potravinami. Otec se musel skrývat
před svými krkavčími věřiteli, kteří nás pronásledovali na každém
kroku. Moje rodina byla velmi pověrčivá, a tak dospěla k názoru, že právě já jsem příčinou neštěstí v otcově podnikání. Jelikož
již bylo příliš pozdě na to, aby se mě zbavili, rozhodli se alespoň
změnit mi jméno. Od té doby mě již vlastní rodina nikdy neoslovila mým skutečným jménem Shirzad. Tato událost byla zlým
znamením předznamenávajícím většinu z mých dětských zážitků.
Jelikož jsem se nedočkal uspokojení téměř žádných svých fyzických ani citových potřeb, vystavěl jsem kolem sebe obrannou zeď
deprese. Až do dospělých let mě provázela zahořklost a zlost jak
na sebe sama, tak na celý zbytek světa.
Měl jsem velké ambice, a jak jsem stárnul, uvědomoval jsem
si, že nutně potřebuji najít způsob, jak se zbavit těchto pocitů neštěstí, zlosti a úzkosti, jimž neustále podléhám, abych se mohl
soustředit na svůj osobní rozvoj. Nejprve mě mé hledání zavedlo
ke studiu vnitřních procesů mysli. Suma cum laude v oboru psychologie a rok doktorského studia neurobiologie mě ale nakonec
zklamaly, odpověď na své hledání jsem nedostal. Tehdy jsem si

16

CO JE POZITIVNÍ INTELIGENCE A PQ?

přestal pokládat hlubokomyslné otázky. Místo toho jsem se rozhodl, stejně jako mnoho dalších lidí, hledat štěstí v profesních
úspěších.
Následující čtyři roky jsem strávil magisterským studiem elektrotechniky na Ivy Leage school a pracoval jsem jako systémový
inženýr v přední laboratoři pro výzkum telekomunikací. Studoval
a pracoval jsem velmi pilně a získal nejvyšší ocenění, o nichž jsem
doufal, že mi přinesou štěstí. Nepřinesly. Poté jsem se rozhodl, že
by můj postup mohl nastartovat titul MBA.
Zlomový okamžik, který změnil můj život a vedl nakonec k rozvoji konceptu pozitivní inteligence, přišel, když jsem seděl v kroužku jedenácti spolužáků z MBA programu na Stanfordské univerzitě na hodině s názvem Interpersonální dynamika15. Naším úkolem
v této skupině bylo zcela a pravdivě odhalit vše, co jsme si v ten
moment mysleli a co jsme cítili. Po nějaké době se na mě rozechvěle obrátil jeden z mých spolužáků a řekl, že často cítí, že ho
vnitřně soudím a že ho to obtěžuje. Vyslechl jsem ho a slušně mu
poděkoval za jeho cennou zpětnou vazbu, i když hlas v hloubi mé
mysli říkal: Jasně, samozřejmě že tě soudím, ty idiote! Jsi největší
ubožák z celé skupiny. Tak jak jinak bych o tobě mohl smýšlet?
Pozornost celé skupiny se již skoro odvrátila jinam, když v tom
se na mě otočila další spolužačka a řekla něco velmi podobného.
Opět jsem přikývl a slušně jí poděkoval, zatímco jsem si v duchu
říkal, že právě ona byla druhým největším zoufalcem z celé naší
skupiny. Poté pokračoval třetí člověk a čtvrtý, všichni opakovali to
samé. Již v tuto chvíli jsem se cítil dost mizerně a trochu i naštvaně. Ale stále jsem jejich zpětnou vazbu podceňoval. Vždyť přeci
jen poslouchám názory hrstky zoufalců, uklidňoval jsem se.
Pak se ale zvedl spolužák sedící po mé levici, jehož jsem velmi obdivoval. Zhnuseně se přesunul na druhou stranu našeho kroužku.
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Ukázalo se, že prohlédl, s jakou neupřímností jsem odpovídal na
všechny zpětné vazby. Řekl, že ho natolik otrávila má neochota
skutečně přijmout názory ostatních, že už vedle mě nemohl ani
chvíli vydržet. Prozradil, že i on si připadal, že ho posuzuji, i když
pozitivně. Rozčílilo ho, že jsem ho postavil na piedestal a nikdy
jsem nepoznal, jaký ve skutečnosti je.
Toto naléhavé a upřímné vyjádření pocitů nakonec prorazilo
obrannou schránku mého vnitřního „soudce“. Okamžitě jsem si
uvědomil, že jsem celý život všechno vnímal jeho očima, vše jsem
rozlišoval na dobré či špatné, vše jsem si musel nějak zaškatulkovat. V tom okamžiku mi začalo docházet, že šlo o obranný mechanismus, který jsem si rozvinul již v dětství, abych získal pocit, že
svět je předvídatelný, a získal nad ním kontrolu. V ten den, sedě
v kroužku mezi jedenácti spolužáky, jsem objevil vysoce destruktivní sílu tohoto „sabotéra“ – soudce, který se skrýval v mé mysli
a o němž jsem nikdy neměl ani ponětí.
Tento objev všechno změnil. Oživil mou snahu hledat ve své
mysli mechanismy, které vedou ke štěstí či neštěstí, k úspěchu či
selhání. Nakonec jsem se zaměřil na dvě propojené hybné síly:
1. Naše mysl je naším nejhorším nepřítelem. V mysli se ukrývají síly, které aktivně sabotují naše štěstí a úspěchy. Tito
sabotéři mohou být snadno vystopováni a oslabeni.
2. „ Svaly“ v mozku, které nám poskytují přístup k našim největším moudrostem a k pochopení, během let, kdy nejsou
procvičovány, velmi slábnou. Tyto svaly mohou být jednoduše posilovány natolik, že získáme přístup k mnohem větší
a hlubší moudrosti a nevyužitým duševním silám.
Cvičení, která se zaměřují na jednu nebo obě tyto hybné síly,
mohou značně zvýšit vaše PQ v relativně krátkém časovém hori-
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zontu. Výsledkem je pak obrovské zlepšení výkonnosti a pocitu
štěstí jak v pracovním, tak v osobním životě.

PQ v akci
Byl jsem předsedou a generálním ředitelem CTI (Coaches Training Institute; Institut pro trénování koučů). Naše společnost je
největší organizací zabývající se tréninkem koučů na světě. Trénovali jsme tisíce koučů ze všech koutů světa, vedoucí pracovníky
a manažery většiny ze společností umístěných na seznamu Fortune 500 i vědecké pracovníky z univerzit Stanford a Yale. Osobně
jsem vedl stovky generálních ředitelů, často i jejich výkonné týmy,
někdy i jejich partnery či rodiny.
Mnozí z těchto generálních ředitelů a senior manažerů, již
jsem za ty roky koučoval, patřili k lidem typu A, kteří se o hluboké
psychologické zkoumání buď nezajímají, nebo je jim nepříjemné.
Vzhledem k této skutečnosti jsou nástroje a techniky pozitivní
inteligence navrženy tak, aby přinášely výsledky, aniž by bylo nutné nejprve získat velmi důkladné povědomí o psychologii. Tyto
techniky postupují přímo a doslova budují nová zapojení neuronů
ve vašem mozku, nové spoje pak zvyšují vaši pozitivní inteligenci.
Hlubší vhled jde vždy ruku v ruce s budováním těchto spojů, což
se vlastně rovná vytváření nových mozkových „svalů“.
Tato kniha je rozdělena do šesti částí. První část, kterou jste již
z poloviny přečetli, poskytuje obecný přehled o konceptu PQ,
jehož pokračování naleznete v další kapitole. Existují tři různé
strategie, jak zvýšit své PQ, o kterých se budete postupně dozvídat v částech II, III a IV. V páté části se naučíte, jak se měří PQ
u jednotlivců i týmů, abyste mohli sledovat svůj rozvoj. Část šestá rozebírá použití PQ v mnoha obtížných situacích, pracovních
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i životních, a obsahuje také tři dopodrobna rozebrané případové studie. Na konci každé kapitoly naleznete otázku, která vám
pomůže propojit vlastní skutečný osobní a pracovní život s tím,
o čem právě čtete.
Váš potenciál je závislý na mnoha faktorech, mezi jinými na vaší
kognitivní inteligenci (IQ), emoční inteligenci (EQ) a na vašich
dovednostech, znalostech, zkušenostech a síti sociálních vztahů.
Ale je to právě vaše pozitivní inteligence (PQ), která určuje, kolik
procent ze svého obrovského potenciálu jste schopni skutečně
využít.
Díky zvýšení svého PQ jsem dokázal proměnit opravdu obtížné a složité problémy, se kterými jsem se v životě setkal, v dary
a příležitosti přinášející větší úspěch, štěstí a klid mysli. Napsal
jsem tuto knihu, protože věřím, že vy můžete dosáhnout téhož.

Otázka:

Kdybyste mohli na základě četby této knihy
značně zlepšit jednu důležitou věc, ať již osobní,
nebo profesní, jaká by to byla?
Až budete pokračovat ve čtení,
mějte svůj cíl stále na paměti.
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2 . KAPITOLA

Tři strategie pro zvýšení PQ
Když přednáším na Stanfordské univerzitě o problematice udržitelnosti změn, vyzývám přítomné manažery, aby si vsadili. Vyprávím jim o svém smyšleném sousedovi, který podniká různé
kroky ve snaze zvýšit úspěch a štěstí své i ostatních. Dal si novoroční předsevzetí, že zhubne a svou novou váhu si udrží. Vzal
svůj tým na drahý teambuildingový kurz v naději, že jim tak pomůže fungovat soudržněji a efektivněji. Sám si objednal dvoudenní workshop, aby zvýšil svou emoční inteligenci a kompetence k vedení lidí. Vše se stalo před rokem, říkám posluchačům.
A nyní přichází jejich čas, musí vsadit všechny své peníze na to,
zda se mému sousedovi podařilo změny, k nimž se odhodlal,
udržet, nebo již vyšuměly.
Jak byste si vsadili vy? Pozoruhodných 90 procent účastníků
na Stanfordu vsadilo na to, že změny převážně vyšuměly. Těm
zbylým říkám, že by za svůj optimistický odhad prohráli i vlastní
boty: šance, že výrazné zlepšení výkonnosti nebo štěstí vydrží, je
jen jedna ku pěti.16
Výzkum štěstí potvrzuje, že se lidé většinou krátce po dané
události či úspěchu, který jejich pocit štěstí významně zvýšil, vrací na úroveň, již sociologové nazývají „základní štěstí“. To platí
i o výhercích velkých hlavních cen v loteriích.17
Mnoho manažerů si stěžuje na totéž, hodnotí-li vlastní snahy
zlepšit svou osobní výkonnost nebo výsledky celého týmu pomocí
koučování, přísné, výkonnost hodnotící zpětné vazby, řešení konfliktu, intervencí, workshopů zvyšujících kvalifikaci nebo team-
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buildingových kurzů. Ukazuje se, že lidé změnám vzdorují,
i když pevně věří tomu, že je sami chtějí.
Zamyslete se nad svým vlastním životem. Jak dlouho jste si
udrželi pocit většího štěstí poté, co jste dosáhli přesně toho, o čem
jste byli přesvědčeni, že vám štěstí přinese? Zamyslete se nad tím,
kolik knih jste přečetli a kolika kurzů jste se zúčastnili v naději,
že vám pomohou zvýšit vaši pracovní výkonnost a pocit štěstí.
V kolika procentech případů byl váš pokrok skutečně trvalý? Jak
potvrzuje vaše osobní zkušenost, je pravděpodobné, že počáteční
úspěchy obvykle vyšumí nebo se časem alespoň značně rozpadají. Otázkou ale je – proč?
Klíčem k odpovědi, jak jsem již dříve naznačil, je jedno slovo:
sabotování. Dokud neovládnete a neoslabíte své vlastní vnitřní
nepřátele – říkejme jim sabotéři –, budou se tito snažit ze všech sil
okrást vás o jakékoli pokroky, kterých dosáhnete. Ignorovat své
sabotéry by bylo jako vysázet krásnou novou květinovou zahrádku a nechat nenasytné slimáky, aby se po ní volně potulovali.
A právě s tím vám může pozitivní inteligence pomoci.
Pozitivní inteligence vás dovede až do předních linií ustavičných bojů zuřících ve vaší mysli. Na jedné straně tohoto bitevního pole stojí neviditelní sabotéři, kteří zničí veškeré snahy o zvýšení vašeho štěstí i vašich výkonů. Na druhé straně pak stojí váš
mudrc, který má přístup k vaší moudrosti a vhledu a k často nevyužitým silám vašeho intelektu. Vaše sabotéry a vašeho mudrce
doslova vyživují různé oblasti vašeho mozku, a pokud tyto oblasti aktivujete, posilují se. Proto je vaše vnitřní válka mezi sabotéry
a mudrcem pevně spjata s bitvou o nadvládu, kterou mezi sebou
vedou dané části mozku. Síla vašich sabotérů v porovnání se silou
vašeho mudrce pak stanovuje hodnotu vašeho PQ a také určuje,
kolik ze svého opravdového potenciálu vlastně využíváte.
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Setkání se sabotéry
Sabotéři jsou našimi vnitřními nepřáteli. Tvoří soustavu automatických a ustálených myšlenkových vzorců, každý z nich vyjadřuje vlastním hlasem své názory a předpoklady, které společně pracují ve váš neprospěch. Sabotéři jsou obecným jevem. Otázkou
není, zda je ve své mysli máte, ale které z nich máte a jak jsou silní. Jsou univerzální – překračují kultury, pohlaví i věkové kategorie –, protože jsou propojeni s mozkovými funkcemi zaměřenými
na přežití. Všichni si v sobě sabotéry pěstujeme od útlého dětství,
abychom přežili nástrahy života, jež si uvědomujeme, a to jak
fyzické, tak emocionální. V dospělosti již sabotéry nepotřebujeme, ale za ta léta se usídlili v našich myslích jako neviditelní obyvatelé. Často dokonce o jejich existenci vůbec nevíme.
Jakýkoli nadšenec pro dějiny druhé světové války ví, že nejmocnější a nejničivější sabotéři byli ti, kteří si získali přízeň druhé
strany a byli přijati do vnitřních kruhů protivníka jako přátelé
či spojenci. A právě to platí i pro naše vnitřní sabotéry. Nejvíce
škody napáchají ti, jimž se podařilo vás pomocí lží přesvědčit, že
ve skutečnosti pracují pro vás, nikoli proti vám. A tehdy jste v ně
vložili svou důvěru a přijali je do svých vnitřních kruhů, přestali
jste je vnímat jako vetřelce.
Následuje krátký popis deseti Sabotérů, který vám má zhruba osvětlit, jak se jednotliví sabotéři projevují. Zatím se nemusíte
snažit si všechny zapamatovat nebo dokonce odhadovat, kteří
z nich ovládají vaši mysl nejsilněji. Rozpoznávat své hlavní sabotéry se naučíte v dalších kapitolách.
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Soudce
Soudce je hlavním sabotérem, kterého ve své mysli trpíme všichni.
Nutí nás neustále hledat chyby, ať už na sobě, nebo na druhých,
dokonce i na vnějších okolnostech a podmínkách. Je původcem
velké části vašich úzkostí, stresu, vzteku, zklamání, hanby a pocitu viny. Lež, za kterou se v sebeobraně schovává, zní: nebýt něho,
proměnili byste se v lenivé tvory bez ambicí, kteří by mnoho nedosáhli. Hlas soudce si proto často pleteme s hlasem rozumu, jež
nám tak projevuje svou přísnou lásku, nerozeznáváme destruktivní potenciál sabotéra, který v sobě ve skutečnosti skrývá.
Puntičkář
Puntičkář nás nutí k perfekcionismu, přílišnému řádu a organizaci. Kvůli němu jste jak vy, tak vaše okolí plni úzkosti a napětí.
Ubírá vám i ostatním energii, aby ji mohl spotřebovat k uspokojení svých zbytečně vysokých nároků na dokonalost. Kvůli němu
žijete v neustálém pocitu nespokojenosti, zklamáni sebou samými
i ostatními, protože nic není dostatečně dokonalé. Puntičkář nám
lživě tvrdí, že perfekcionismus je vždy dobrý a mnoho nás nestojí.
Utěšitel
Utěšitel v nás vzbuzuje potřebu snažit se získat uznání a lásku tím,
že budeme pomáhat ostatním, utěšovat a zachraňovat je a stále jim
lichotit. Kvůli němu postupně pouštíme ze zřetele vlastní potřeby
a v důsledku začínáme pociťovat vůči svému okolí vztek. Utěšitel
také povzbuzuje ostatní, aby si na nás vytvořili až přílišnou závislost. Utěšitel nám lže, když nám říká, že se snažíme potěšit ostatní
proto, že je to správné. Ve skutečnosti jen zastírá pravdu: v podstatě se snažíme jen nepřímo získat lásku a být dobře přijímáni.
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Hyperúspěšný
Hyperúspěšný podmiňuje naši sebeúctu a sebeuznání neustálými výkony a úspěchy. Nutí nás zaměřit se především na vnější
úspěchy, nikoli na vnitřní pocity přinášející štěstí. Často vede až
k nezvladatelným sklonům k workoholismu a způsobuje, že se
vzdáváme hlubších citových a vztahových potřeb. Velká lež hyperúspěšného spočívá v tom, že nám tvrdí, že naše přijetí sebe
sama by mělo být závislé na výkonu a podmíněno úspěchy potvrzenými vnějším světem.
Oběť
Oběť v nás vyvolává emocionálně vypjaté stavy a nálady, jejichž
prostřednictvím nám chce získat pozornost a lásku. Výsledkem
je pak extrémní zaměření se na vnitřní pocity, zejména pak na ty
bolestivé, často může vést až k zábleskům mučednictví. Pod nadvládou oběti tedy mrháme svou mentální a emocionální energií a vzbuzujeme v lidech kolem sebe pocity zklamání, bezmoci
nebo dokonce sebeobviňování za to, že nás nikdy nejsou schopní na delší dobu rozveselit. Hlavní lží oběti je, že právě utrpení
a mučednictví nám nejlépe zajistí soucit a pozornost.
Hyperracionální
Hyperracionální nás nabádá, abychom se intenzivně a výhradně soustředili na racionální procesy, a to v jakýchkoli otázkách,
včetně problémů vztahových. Způsobuje, že nemáme trpělivost
s lidskými emocemi a domníváme se, že si nezaslouží příliš času
či pozornosti. Jednáme-li pod vlivem hyperracionálního sabotéra,
naše okolí nás nakonec může začít vnímat jako chladnou, povýšenou či intelektuálně nadřazenou osobu. Dále jeho vliv omezuje
hloubku vašich vztahů a přizpůsobivost jak v práci, tak v osobním
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životě a nahání strach méně analyticky uvažujícím lidem. Hyperracionální vás přesvědčuje o své lži, že racionální myšlení je nejdůležitější a nejužitečnější formou inteligence, kterou máte.

Hyperostražitý
Kvůli hyperostražitému žijeme v nepřetržitém napětí a úzkostlivě
myslíme na veškerá nebezpečí, která nás obklopují, na vše, co by
se mohlo pokazit. Jsme neustále ve střehu a bdělí a nedokážeme
si odpočinout. Tak jsme stále vyčerpáváni vysokým stresem, který
zmáhá i naše okolí. Lež hyperostražitého nás varuje, že nebezpečí
kolem nás jsou ve skutečnosti větší, než se zdají. Nejlepším způsobem, jak se s nimi vypořádat, je být v neustálé pohotovosti.
Neuspokojitelný
Neuspokojitelný neustále baží po větším vzrušení, jež mu slibují
další nové aktivity, nebo po věčné zaneprázdněnosti. Nedovoluje
nám pocítit spokojenost nebo prožívat radost z toho, co nás právě zaměstnává. Provokuje nekonečný proud rozptylujících a rušivých myšlenek, kvůli nimž se nejsme schopni soustředit na věci
či vztahy, na kterých v danou chvíli opravdu záleží. Ostatní jen
velmi obtížně mohou udržet krok s člověkem, jehož ovládá neuspokojitelný, často si připadají, že jsou mu vzdáleni. Neuspokojitelný se snaží, abychom uvěřili jeho lži, že jen zaneprázdněný člověk prožívá život naplno. Ignoruje ale skutečnost, že v takovéto
honbě za plně prožitým životem vlastně život míjíme, v letu nám
mizí před očima.
Vedoucí
Vedoucí se živí z úzkostlivé potřeby mít vše pod kontrolou, být
pánem situace a ovlivňovat jednání lidí tak, aby splňovalo jeho přá-
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ní. Pokud se mu toto nedaří, prožívá obrovský stres, obavy a netrpělivost. Vedoucí se řídí svým životním přesvědčením, že buď má
situaci pod kontrolou on, nebo nikdo. I když vám vedoucí dovoluje
v krátkodobém časovém horizontu dosahovat vašich cílů, dlouhodobě podněcuje v lidech kolem vás odpor a zabraňuje jim využívat
a naplno rozvíjet jejich vlastní schopnosti. Jeho lež zní: potřebujete
vedoucího, aby pomohl lidem okolo vás k nejlepším výsledkům.

Unikač
Unikač se až extrémně zaměřuje jen na pozitivní a příjemné, vyhýbá
se problémům, nepříjemným úkolům a konfliktům. Následujete-li
ho, vytváříte si tak návyky jako prokrastinaci a odsouvání konfliktů. V důsledku tak potlačíte veškeré výbuchy dlouhodobě zahnívajících a odkládaných konfliktů a značně tím oddálíte i dobrání
se nějakého výsledku. Unikač se brání lživým tvrzením, že jste-li
pozitivní, neděláte to proto, abyste se vyhýbali svým problémům.
Mudrc
Zatímco sabotéři představují vaše vnitřní nepřátele, mudrc reprezentuje hlubší a moudřejší část vašeho já. Je to ta část, která se
dokáže povznést nad rozepře, udržet se a nenechat se strhnout
napětím a dramatem okamžiku, nebo nepodlehnout lžím sabotérů. V očích mudrce je každý nový problém, jemuž musíme čelit,
buď hned od samotného začátku darem a novou příležitostí, nebo
z něj můžeme svým aktivním přístupem dar a příležitost učinit.
Mudrc má přístup k pěti důležitým schopnostem vaší mysli a umí
je efektivně využít k řešení jakýchkoli problémů. Tyto schopnosti
sídlí v jiných částech vašeho mozku než sabotéři.
Mudrc tedy ovládá těchto pět velkých schopností: (1) zkoumat a objevovat s velkým zájmem a otevřenou myslí; (2) vcítit se
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do pocitů vlastních i pocitů lidí kolem nás a řešit každou situaci
s porozuměním a soucitem; (3) inovovat a vytvářet nové perspektivy a přinášet neobvyklá řešení (myslet mimo zavedený rámec);
(4) navigovat nás po cestě, která nejlépe odpovídá našim základním hodnotám a poslání a (5) aktivovat nás, podniknout rozhodné kroky a činit rozhodnutí bez jakéhokoli stresu, rozptylování
a ovlivňování sabotéry.
V následujících kapitolách vám ukáži, že v sobě máte obrovské
zásobníky těchto schopností, i když je často nevyužíváte. Také
vám předvedu, že opravdu všechny problémy v práci či v osobním životě můžete vnímat očima svého mudrce a řešit je pomocí
jeho pěti schopností. Rozhodnete-li se využít mudrce k překonání těchto překážek, prožijete i jeho pocity zvídavosti, porozumění, kreativity, radosti, klidu a pevné rozhodnosti, a to dokonce
i ve chvílích největších krizí. Sami uvidíte, že k řešení svých problémů nikdy nebudete potřebovat své sabotéry, navzdory lžím,
jimiž se vás snaží zmást a ospravedlnit svou existenci.

Tři strategie pro zlepšení vašeho PQ
Jak jsem již zmínil, jednotlivé oblasti a funkce mozku přímo souvisí s nastavením vaší mysli do režimu sabotérů či mudrce. Sabotéři jsou vyživováni především těmi oblastmi mozku, které měly
původně na starost vaše přežití, a to jak z fyzické, tak z emoční
stránky. Těmto částem budeme říkat mozek přežití. Mudrcovou základnou jsou naproti tomu úplně jiné části mozku, kterým budeme
říkat mozek PQ. Na základě propojení těchto dvou oblastí mozku,
spojnice mezi sabotéry a mudrcem, můžeme formulovat tři samostatné, ale vzájemně související strategie pro zvýšení vašeho PQ:
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(1) oslabte své sabotéry; (2) posilněte svého mudrce; (3) posilněte
svaly ve svém PQ mozku.
Obr. 1: Tři propojené strategie pro zvýšení PQ
Oslabení sabotérů

Posílení PQ mozku
Posílení mudrce

Strategie 1: Oslabte své sabotéry
Pro oslabení vašich sabotérů je nezbytné identifikovat ty myšlenkové a emoční vzorce, které právě od vašich sabotérů pocházejí,
a jasně pochopit, že vám nemohou sloužit. Sabotéři se typicky
ospravedlňují a předstírají, že jsou vašimi přáteli, nebo ještě hůře
předstírají, že jsou vlastně vámi samotnými. V kapitolách 3 a 4 rozprášíme jejich skrýše a odhalíme jejich pravou tvář i triky, abychom zmenšili jejich důvěryhodnost a nadvládu nad vámi. Abyste
své sabotéry oslabili, musíte především pozorovat a označit, které
myšlenky a pocity pochází od nich, a to hned jak se objeví. Můžete
si například říci: „Hele, už je tu zase soudce a říká mi, že určitě
zklamu.“ nebo „To je vedoucí, zase se svými pocity úzkosti.“
Strategie 2: Posilněte svého mudrce
Posilnit svého mudrce znamená přepnout se na jeho perspektivu
a získat přístup k pěti schopnostem, které mudrc pro řešení všech
úkolů používá. Sami uvidíte, že v sobě mudrce máte a že vám
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v porovnání se sabotéry nabízí vždy mnohem lepší možnosti, jak
se s problémy vypořádat. V kapitolách 5 a 6 se o mudrcově perspektivě dozvíte víc a zábavné „hříčky“ vám pomohou dosáhnout
pěti mudrcových schopností a dokonce je vylepšit, kdykoli je
budete potřebovat.

Strategie 3: Posilněte svaly svého PQ mozku
Posilnění svalů ve vašem PQ mozku zahrnuje i pochopení rozdílu mezi vaším PQ mozkem a mozkem přežití. Uvidíte, jak vám
svaly PQ mozku zakrněly za celá ta léta, kdy mozek přežití sílil
jako o život. V kapitole 7 se naučíte velmi jednoduché a zábavné
techniky, díky kterým svaly svého PQ mozku rychle posílíte.
Každou z těchto strategií můžeme následovat nezávisle na
ostatních, každá povede ke zvýšení vašeho PQ. A navíc, tyto strategie se ve skutečnosti navzájem podporují a staví jedna na druhé.
Například pomocí mnoha jednoduchých aktivit se naučíte posilovat svaly svého PQ mozku. Mezi dalšími aktivitami naleznete
i ty poněkud podivné, jako pozorné vrtění palcem u nohy nebo
pozorné desetivteřinové tření prsty o sebe. Na první pohled se
může zdát, že takováto cvičení s vaším mudrcem či sabotéry vůbec
nesouvisí, já vám ale ukáži, jak mohou přispět k aktivaci vašeho
PQ mozku, což vám v důsledku poskytne lepší přístup k mudrcovu vnímání a schopnostem.
Stimulace vašeho PQ mozku navíc oslabuje váš mozek přežití,
jež je vitální pro sabotéry. Pokaždé když se přikloníte k mudrcovu přístupu nebo rozpoznáte a označíte myšlenky a pocity, které ve skutečnosti patří vašim sabotérům, automaticky aktivujete
a posilujete svůj PQ mozek.
Každou z těchto tří strategií – oslabování sabotérů, posilování
mudrce i posilování svalů vašeho PQ mozku – můžete následo-
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vat pomocí aktivit, které zaberou deset vteřin či ještě méně. Jsou
navrženy tak, aby se vešly do vašeho nabitého denního pracovního rozvrhu i osobního života. Různí lidé přilnou k různým strategiím. I vy si vyzkoušíte, která vám bude připadat nejvíce uspokojivá a přesvědčivá. Jakmile si tuto zvolenou strategii osvojíte,
zbylé dvě budou automaticky následovat.

Davidův příběh
David je jedním z výjimečných podnikatelů, kteří jsou schopni
založit společnost a udržet se u kormidla i dlouho poté, co dosáhne magické hodnoty 1 miliardy dolarů. Když jeho společnost
vstoupila na burzu, David si uvědomil, že žije v takovém stresu,
jaký dosud nepoznal. Po letech soustavného prudkého a výnosného růstu se jeho tým ocitl na pokraji propasti a svého prvního
roku ztrát. Důsledky pro akcie společnosti, na burze ještě nové,
by byly naprosto zničující. David potřeboval zvrátit běh událostí,
a to velmi rychle. Právě z toho důvodu mě požádal, abych s jeho
týmem začal spolupracovat.
Po rychlém odhadu PQ jsem Davidovi řekl, že nejrychlejší a nejúčinnější cestou, jak prudce zlepšit výkon, je zvýšit jeho
vlastní PQ a PQ celého týmu. Hodnota jeho PQ vycházela na
48 a hodnota PQ jeho týmu na 52. Tyto výsledky naznačovaly,
že svou mentální a emoční energií buď příliš plýtvají, nebo ji
využívají k tomu, aby sami sebe sabotovali. Zřejmě by mohli
o něco zvýšit výkonnost vyladěním své strategie a taktiky a zlepšením svých dovedností. Ale odstranění jejich vlastních sabotérů a využití schopností jejich mudrců by jistě vedlo k mnohem
významnějším a trvalejším výsledkům.
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Davida mé návrhy nejprve zaskočily. On i jeho tým byli velmi
hrdí na to, jak ovládají a využívají techniky pozitivního myšlení,
a předpokládali, že tím pádem již určitě vysoké PQ mají. Koneckonců, výsledky společnosti předtím, než vstoupila na burzu, byly
opravdu dobré. Otázkou ale zůstávalo, proč se najednou ocitli
v takových nesnázích. Vysvětloval jsem jim, že techniky pozitivního myšlení nebyly natolik silné, aby se vypořádaly s mocnými
sabotéry, kteří škodí v samotných základech. Zdálo se, že od té
doby, kdy společnost začala být obchodovatelná na burze, byli
sabotéři příliš vyživováni, což samozřejmě dávalo smysl: Sabotéři
jsou živeni a popoháněni stresem. Řízení veřejně obchodovatelné
společnosti navíc vyžadovalo nový přístup. Pro členy týmu představovala změna zažitých postupů v podnikání velký problém,
který navíc jejich sabotéři ještě nafukovali.
Naším prvním úkolem bylo zaměřit se na Davida, jelikož PQ
vedoucího značně ovlivňuje PQ celého týmu. Navrhl jsem, abychom začali zvyšovat jeho PQ odhalováním a oslabováním jeho
hlavního sabotéra, a to soudce.
David okamžitě zareagoval, že žádného silného soudce nemá,
opravdu přeci není člověkem, který by příliš soudil. Vysvětlil jsem
mu, že soudce se obvykle velmi chytře skrývá a většinou si tedy
vůbec neuvědomíme, že někoho či něco posuzujeme. Většina pocitů úzkosti, stresu, frustrace, zklamání, lítosti a viny přímo pramení
z toho, že soudíme sami sebe, ostatní, celou situaci či výsledky.
Obrovský stres a znepokojení, které David prožíval, mi napovědělo, že musí ve své hlavě chovat velmi silného soudce, jenž se ovšem
úspěšně vydává za jeho přítele.
Abych Davidovi předvedl, jak silný jeho soudce je, ptal jsem se,
jaké myšlenky ho budily a nutily převalovat se ve tři ráno v posteli,
a rušily tak jeho cenné chvíle odpočinku. Napsal mi dvacet myšle-
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nek. Požádal jsem ho, aby je rozdělil do tří kategorií na neutrální,
užitečné a škodlivé. Podle Davida byly tři z jeho myšlenek užitečné: připomínka, aby si domluvil schůzku s obchodníkem, promluvil s personalisty o balíčku zaměstnaneckých benefitů a požádal
svou asistentku o rezervaci cesty na konferenci. Souhlasil jsem, že
tyto myšlenky mu pomohly. I přesto jsem se ho však zeptal, co by
se stalo, kdyby se tyto připomínky neobjevily právě ve 3 hodiny
ráno a nerušily tak jeho spánek. Připustil, že by se pravděpodobně
objevily později během dne a nestalo by se vůbec nic.
Pět ze svých myšlenek označil David jako neutrální. Mezi jinými zde byla vzpomínka na den, kdy dokončil střední školu, na
jeho první cestu do Afriky a první zimu v New Yorku. Shodli jsme
se na tom, že tyto myšlenky opravdu patří mezi neutrální či nahodilé, přestože psychoanalytik by se jimi bavil celý den.
Poté jsme probrali to, co David správně, i když váhavě, označil za myšlenky škodlivé, například možnost, že ho představenstvo vyhodí, pokud se společnost nevzpamatuje. Tato myšlenka
pak strhla lavinu dalších myšlenek o tom, jak by se zhroutila jeho
reputace, zdali by si mohl i nadále nechat svůj velký dům a drahá
luxusní auta a podobně. Mezi dalšími myšlenkami vzbuzujícími
úzkost například uvedl obavu, že by mohl přijít o důležitého klienta, který vypadal poněkud nespokojeně, nebo strach, že blížící
se prezentace před investory nedopadne dobře. V několika myšlenkách si vyčítal, jak se v minulosti zachoval. Proč nezareagoval
rychleji na změnu vývoje trhů? Proč přijal tak špatného člověka
do funkce manažera rozvoje a promarnil celých devět měsíců, než
ho konečně propustil?
David mi vysvětlil, že se zařazením těchto myšlenek mezi škodlivé váhal tak dlouho proto, že ho drží v pohybu, nutí ho více pracovat, aby mohl běh věcí změnit. Zeptal jsem se ho, zda to bylo
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poprvé, kdy ho takovéto myšlenky napadly, a David připustil, že
se k nim ve skutečnosti neustále vrací a probíral je v mysli již stokrát.
Řekl jsem Davidovi, že pokud ho jeho mysl jednou upozorní
na důležitost blížící se schůzky, je to v pořádku. Takové připomenutí může využít k tomu, aby se na setkání připravil. Pokud ho ale
jeho soudce opakovaně a neodbytně drží v obavách a budí ve tři
hodiny ráno ze snu, vůbec mu tím nepomáhá. Obzvláště když jediné, co v tu chvíli může David dělat, je převracet se v posteli
ve snaze znovu usnout. Poté jsem mu vysvětlil, že to samé platí
i o přemítání o chybách, které jsme udělali v minulosti. Pokud si
jednou svou chybu projdeme, pokusíme se z ní poučit, abychom
se jí příště vyhnuli, pak jsou takové myšlenky prospěšné. Ale
jsme-li svými minulými chybami týráni stále dokola, v ničem nám
to neprospěje. Naopak, ve výsledku tak ztrácíme energii, žijeme
v neustálém strachu a stresu, zklamání, pocitech viny a lítosti.
Nemůžeme si pořádně odpočinout. To je příklad jednoduché
a jasné sabotáže.
Davidovi začalo pomalu docházet, že jeho soudce vůbec není
přítelem, za něhož se vydával. Vzhledem k tomu, že soudce byl
Davidovým hlavním sabotérem, domluvili jsme se, že se na začátku zaměříme pouze na něj a ostatními sabotéry se nebudeme zatím
zatěžovat.
Strategie zaměřující se na oslabení soudce by obvykle zabrala
celý týden práce, ale David si přál zlepšovat se tak rychle, jak jen
to bylo možné, a tak jsme se brzy shodli na přidání druhé strategie,
posilování svalů jeho PQ mozku. Sestavili jsme jednoduchý plán,
jak tyto dvě strategie propojit a proměnit tak Davidova urputného
soudce v jakéhosi instruktora fitness, který bude pomáhat jeho PQ
mozku s posilováním. Pokaždé, když se soudce objevil, použil ho
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David jako připomínku k aktivování a posilování svalů svého PQ
mozku. Tato procedura zabrala jen deset vteřin a mohla být prováděna během schůzek, řízení auta či cvičení. Kouzlo našeho plánu
spočívalo v tom, že soudce nyní pracoval sám proti sobě, sám sebe
ničil. Jak svaly PQ mozku sílily, sabotéři slábli.
Když si David například pomyslel – Co je s tebou, Davide?
Proč jsi to tak zvoral? –, sám sobě odpověděl – No jo, už je tu zase
soudce – a aktivoval na deset vteřin svůj PQ mozek. Také jsme
probírali možnosti, jak může svůj PQ mozek aktivovat. Oblíbil
si několik metod: třikrát po sobě se hluboce nadechnout, pozorovat, jak pohybuje palci u nohou, nebo třít konečky prstů o sebe
a každého z nich se tak dotýkat.
David byl skeptický. Nevěřil, že tak jednoduchá cvičení by
mohla mít tak dramatický účinek, jak jsem sliboval. Vysvětlil jsem
mu, že rčení „bez práce nejsou koláče“ je jednou z mnoha lží, jimiž
soudce domněle přispívá k naší seberealizaci, a že vše, co je efektivní, opravdu nemusí být těžké. Tato cvičení mají nejen značný
pozitivní vliv, ale jsou také zábavná, odpočinková a dodávají nám
energii.
Když jsem s Davidem o týden později hovořil, byl fascinován,
jak často a silně k němu soudce promlouvá. Jakmile se naučil všímat si soudcova hlasu, objevoval otisky jeho prstů úplně všude.
Zdálo se, že jeho soudce neustále doprovází jeho činy jako televizní komentátor, bez přestání šeptá či křičí Davidovi do ucha.
David mi řekl, že ho tato práce střídavě podporuje a odrazuje.
Odrazovalo ho především zjištění, jak neodbytný, silný a neúnavný je jeho vnitřní nepřítel. Přiznal ale, že když se mu podařilo přeformulovat myšlenku „nevěřím, že to zvládneme“ na „můj soudce
nevěří, že to zvládneme“, pocítil okamžitě velkou změnu. Jakmile
David odhalil soudce jako svého nepřítele a začal rozpoznávat
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a označovat jeho destruktivní myšlenky, přestal mu zčásti důvěřovat a trochu se vymanil z jeho nadvlády.
Na soudce a posilování svalů PQ mozku jsme se soustředili
několik týdnů, poté jsem se snažil nasměrovat Davidovu pozornost na dalšího soudcova pomocníka, vedoucího.
Sabotéři se posilují a aktivují v přímé závislosti na stresu. David
žil v posledních měsících ve značném stresu, který z velké části vytvářel jeho soudce, a tento stres pak dodával energii Davidovu vedoucímu. Čím více věcí neodpovídalo jeho představám, tím přísnějším jeho vedoucí byl. To pomáhalo Davidovi ke krátkodobým
výsledkům, které dočasně zmírňovaly jeho obavy, ale zabránilo jemu
i celému týmu nalézat a využívat příležitostí, které by jim pomohly budovat udržitelnější změny vedoucí k bohatství. V odpovědi
na Davidova vedoucího dělali jeho zaměstnanci sice vše tak, jak si
přál, zároveň však do své práce vkládali mnohem méně vlastní iniciativy, zejména proto, že k tomu nedostávali dostatek prostoru.
Když jsem o tomto problému s Davidem mluvil, připustil, že
možná právě tento vedoucí nedovoluje členům jeho týmu, aby
využívali svých vlastních možností a kreativity. A právě proto se
David cítil, jako by nesl celou tíhu společnosti na svých bedrech.
Zároveň se však bál svého vedoucího si nevšímat. Ten mu neustále
opakoval věci jako: „Jsem ten, díky němuž dosahuješ všech svých
výsledků. Když se nebudu objevovat s takovou energií jako nyní,
nic nedokončíš. Ve všem bude zmatek. Lidé mě potřebují, abych
jim říkal, co mají dělat. Beze mě by byli ztraceni. Lidé mě nemusí
mít rádi, ale jsou si vědomi toho, že přináším výsledky.“
Ve skutečnosti soudce a vedoucí opravdu stáli za Davidovými
výsledky a pomáhali mu ke krátkodobým úspěchům, nemohli jsme
se tudíž těchto dvou sabotérů jednoduše zbavit, aniž bychom je
nahradili mudrcem. Dobrou zprávou bylo, že když David aktivoval
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svůj PQ mozek, automaticky tím posiloval mudrcův hlas a dostával se tak k jeho schopnostem. Nepotřeboval útrapy ze stran soudce či vedoucího, aby podnikal rozhodné kroky a přistupoval jistě
k činům.
David začal soudce a vedoucího vidět úplně ve všem. Řekl, že se
cítil, jakoby si koupil nový červený sporťák a najednou začal stejná
auta vídat všude okolo sebe. V tu dobu mu pomáhalo, že si desetivteřinová cvičení zaměřená na aktivování svého PQ mozku oblíbil
a prováděl je rád kdykoli, když se zjevil jeho soudce či vedoucí.
Tím, že posiloval svůj PQ mozek, se moudrost jeho mudrce prosazovala mezi rušivými hlasy sabotérů čím dál víc. Stále častěji objevoval nové, lepší, snazší, kreativnější a zábavnější řešení, jak se
s novými úkoly vypořádat.
David se naučil lépe odpočívat, důvěřovat více jak sobě, tak svému týmu, a povolit vedení tak, aby umožnil svému týmu využít
kolektivní moudrosti a síly. Vzhledem k tomu, že i členové jeho
týmu pracovali na zvyšování svých PQ, moudrost a kreativní řešení
vyprodukované jejich kolektivními mudrci zdaleka předčily to, co
by kterýkoli z nich v minulosti sám vymyslel.
Když mi David sdělil, že se každý týden těší na mítinky se svým
týmem a cítí, že mu dodávají energii, věděl jsem, že PQ týmu muselo značně stoupnout. Měření ukázalo, že se zvýšilo z 52 na 78. PQ
Davida samotného stouplo ze 48 na 75. Přesto se objevila jedna
výjimka z všeobecného pokroku. Jeden z členů Davidova týmu
očividně nebyl ochoten zvýšit hodnotu své pozitivity, což mezi ním
a zbytkem týmu vytvářelo stále se prohlubující propast. Nakonec
dal výpověď.
Davidovi a jeho týmu trvalo několik kvartálů, než se jim podařilo zastavit sestupné tendence své společnosti a zvrátit běh věcí. V mezičase se akcie společnosti propadly na samotné dno,
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postupně se z něj ale začaly opět zvedat. Nedávno jsem potkal
Davida na newyorském letišti JFK, zářil, i když právě přiletěl z jiné
časové zóny, z rodinné dovolené v Evropě. Během dlouhého zpátečního letu začal vyprávět svému jedenáctiletému synovi o soudci.
Jeho syn zahloubaně poslouchal a nakonec odvětil: „Tomu svému
budu říkat Hovňousek, tati. Vždycky mi v hlavě udělá zmatek.“
Oba jsme se shodli na tom, že synův popis soudce je dost trefný.

Otázka:

Co vám na konceptu pozitivní inteligence
připadá posilující, nadějné či vzrušující?
Vůči čemu jste naopak skeptičtí?
Jak byste poznali, kdyby váš skepticismus
byl ve skutečnosti produkován sabotérem
usilujícím o udržení své moci nad vámi?
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STRATEGIE PRVNÍ: Oslabte
své sabotéry
Ve druhé části se naučíte první ze tří strategií pro zvyšování PQ:
oslabování vašich sabotérů.
V kapitole třetí se dozvíte více o hlavním sabotérovi – soudci – a dalších
devíti sabotérech, jeho pomocnících. Pokusíte se sami zhodnotit,
který z devíti pomocníků ve vašem případě převládá, a naučíte se různé
techniky, jak tohoto sabotéra oslabit.
Ve čtvrté kapitole se zaměříme na to, abyste detailně porozuměli
svému soudci, kterého tak budete moci lépe odhalit a oslabit.

ČÁST II

3 . KAPITOLA

Odhalte své sabotéry
Mám jednu fotku, na které jsou mi asi dva roky. Na hlavě mám
ke straně shrnutou čepici, krčím se mezi skleslými rameny a do
objektivu hledím smutnýma očima, zoufale přemítaje, co vlastně
na tomto světě dělám a jak dlouho to ještě dokážu snášet. Nyní
vím, že již tehdy jsem se začal izolovat před svými obavami a problémy. Jen díky tomuto obrannému mechanismu, který nakonec
vedl k vypěstování velmi silných sabotérů, soudce a hyperracionálního, se mi podařilo přežít své dětství. Pomáhat nám přežít je
základním úkolem sabotérů.
Vzhledem k tomu, že právě tito sabotéři vybrušovali čočky brýlí, skrze které jsem pozoroval svět a jednal s okolím, po téměř třicet let jsem neměl o jejich existenci ani tušení. Když jsem své sabotéry objevil, uvědomil jsem si, že i přestože je již k přežívání
ve svém dospělém životě nepotřebuji, neustále mou mysl silně
a negativně ovlivňují.
Čtyřicet let poté, co byla pořízena tato fotografie, jsem pomohl
na svět přivést malého chlapce, jenž je mým pokladem z každého hlediska. Já i moje žena jsme udělali vše, co bylo v našich silách, abychom byli Kianovi dobrými rodiči. Je zdravý, miluje ho
celá široká rodina, zajistili jsme mu kvalitní vzdělání a vyrůstal
v krásném San Francisku, zkrátka Kian má v životě štěstí. I přesto jsem však zpozoroval, že již před jeho desátými narozeninami mu v mysli vyrůstal mně známý soudce a také druhý sabotér,
v jeho případě unikač. Vytváření sabotérů je zcela běžným procesem a také prvním krokem v našem mentálním vývoji, v rámci
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něhož si budujeme strategie nutné k přežití. Ani ti nejlepší rodiče
a nejpečlivější výchova nás nemohou uchránit před tímto prvním
mentálním dramatem.
Celý proces vytváření sabotérů začne dávat smysl až tehdy,
uvědomíme-li si, že hlavním cílem prvních patnácti až dvaceti
let života je přežít dostatečně dlouho na to, abychom předali své
geny. V tomto ohledu se příliš nelišíme od právě vylíhlých mořských želviček, které se, sotva se vyprostily ze svých skořápek,
snaží dobatolit do bezpečí oceánu. Lidská mláďata ale ke svému životu potřebují víc než přežívat fyzicky. Musíme také přežít
emocionálně. Lidský mozek je naprogramován, aby se v našich
dětských letech soustředil na naše okolí a přizpůsoboval se do té
míry, abychom byli schopni snášet emocionální nápor, se kterým
se setkáváme, a dokázali mu čelit tak dlouho, dokud se nedožijeme reprodukčního, dospělého věku.
I když jste třeba v dětství žádné problémy neměli, život vám stavěl do cesty spoustu překážek, s jejichž překonáním vám původně měli pomoci právě vaši nově se formující sabotéři. Vaši rodiče
třeba byli opravdu milující, ale mohli jste žít v neustálém strachu,
že vaše matka onemocní a vy nebudete vědět, zda se z nemocnice ještě vrátí domů. Nebo jste třeba měli sourozence a připadalo
vám, že ho vaši rodiče mají raději než vás. Samozřejmě, ve škole
jste se setkali se spoustou dětí, které byly větší, chytřejší, rychlejší
nebo vtipnější než vy, a také s dětmi, o kterých jste byli přesvědčeni, že vás nemají rády. Někdy jste před ostatními selhali, byli
jste odmítnuti nebo podvedeni. Jindy vás děsila představa smrti,
hladomoru nebo nějaká jiná z bezpočtu hrůz našeho chaotického světa. V určitou chvíli jste si přísahali, což si pravděpodobně
vědomě nepamatujete, že se budete lépe ochraňovat, aby se vám
zlé věci neděly tak často.
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Vaši sabotéři byli ti kámoši, kteří vám pomáhali přísahu dodržet. Z emocionálního hlediska se dětství podobá rozsáhlému
minovému poli, bez ohledu na to, jak dobře se o vás rodiče starali. Sabotéři jsou všeobecným jevem. Možná jste si jich zatím
vědomě nevšimli, ale to neznamená, že neexistují. Pokud si myslíte, že ve své mysli žádné nemůžete mít, jste v největším nebezpečí. Vaši sabotéři se totiž umí velmi dobře skrývat.

Problém se sabotéry
Abychom fyzicky přežili své dětství, potřebujeme mnoho dočasných mechanismů. Těmito mechanismy myslím například vyživování pupeční šňůrou; mateřské mléko, které pijeme, protože náš
zažívací systém ještě není dostatečně vyspělý; nebo mléčné zuby,
jež potřebujeme, protože ještě nemáme v puse dostatek místa
na zuby dospělé. Jak se fyzicky vyvíjíme, nahrazujeme tyto mechanismy novými, lépe vyhovujícími dospělému životu. V ideálním
případě by strategie nutné k duševnímu přežití měly fungovat
stejně – své dětské strategie využívající sabotéry bychom opustili
a zvolili bychom raději jiné, vyzrálejší, které by lépe vyhovovaly
dospělému životu, v němž již nejsme tolik zranitelní. Zde na nás
ale čeká těžký úkol: jakmile jsme si sabotéry vypěstovali, odmítají
dobrovolně zmizet a nechat nás být. Vytrvale se drží v našich myslích a jejich kořeny vrůstají stále hlouběji.
Představte si, jaké by to bylo, kdybyste i v dospělosti byli stále připojeni pupeční šňůrou ke své matce nebo jste stále mohli
pít pouze mléko nebo stále měli své mléčné zuby. Představte si,
že byste ve svých pěti letech dostali na zlomenou nohu sádru,
která by měla zabránit dalším poraněním – a už byste si ji nikdy
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nesundali. Jakkoli podivné se vám to může zdát, příliš se to neliší od toho, co s námi duševně i emocionálně dělají naši sabotéři.
Sabotéři byli sice jakousi prvotní sádrou, která nás v dětství chránila, avšak nezbavíme-li se jí v dospělosti, bude omezovat naši
duševní i emocionální svobodu.

Soudce, šéf sabotérů
Soudce je univerzálním sabotérem, kterého máme všichni: sklony
k přehánění všeho negativního a k přesvědčení, že to nejhorší nám
ve výsledku pomáhá přežít. Když budete v džungli a najednou si
všimnete, že se listy blízkých stromů začaly hýbat, uděláte nejlépe,
když utečete, v domnění, že vám hrozí opravdové nebezpečí, a to
i přesto, že se váš předpoklad zakládá na velmi malém množství
informací. Pravděpodobně si řeknete: to je určitě tygr, který se mě chystá
sežrat zaživa, radši uteču nebo se schovám. Pravdou je, že v devadesáti
devíti ze sta případů se soudcovy tendence ke zveličování všeho
negativního ukázaly jako neoprávněné. V tom jednom případě,
kdy měl soudce pravdu, však zachránil život jednomu z vašich
vzdálených předků. Ti, již neměli soudce se sklony k negativismu a s každou akcí čekali, až budou mít ucelenější a ničím nezatížené informace, nepřežili dostatečně dlouho na to, aby předali
své geny.
Jednotliví soudci v našich myslích si osvojují odlišné vlastnosti,
které odpovídají specifickým potřebám daného člověka k přežití.
Máme v sobě zakořeněnou silnou psychologickou potřebu mentálního modelu, který dává každé naší životní zkušenosti smysl,
soudce nám pak pomáhá skládat tyto střípky dohromady. Interpretace, ke kterým tak soudce dochází, jsou vždy plné mezer a jsou

43

ČÁST II

zatíženy sklony k negativnímu, ale i přesto nám v dětství pomáhají utřídit si okolní svět tak, abychom si na základě svých zkušeností vytvořili koherentní mentální model.
Já jsem například jako dítě cítil, že se mi nedostává moc pozornosti a péče. Má mysl mohla tuto zkušenost pochopit dvěma způsoby. Mohl jsem si celou situaci vyložit správně a přiznat si, že
jsem vychováván špatnými rodiči, kteří nevědí, jak mi věnovat tolik
pozornosti, kolik potřebuji a zasluhuji. To by však vedlo k děsivému zjištění a mé citové přežití by se velmi zkomplikovalo. Na rodičích závisel můj život. Kdybych si připustil, že mí rodiče mají plno
chyb, cítil bych se asi tak příšerně, jako kdyby potápěč kdesi hluboko pod hladinou zjistil, že má vadný dýchací přístroj, který brzy
přestane fungovat. Naštěstí mě přišel zachránit můj soudce. Vnukl
mi myšlenku, že ten špatný jsem já a pozornost a čas svých bezchybných rodičů si nezasluhuji. Proč by měli někomu takovému
vůbec nějakou pozornost věnovat?
Můj soudce ve mně nejen vypěstoval velmi malou sebeúctu, ale
navíc mě inspiroval k odsuzování všech lidí kolem sebe jako velmi
špatných, což bylo naprosto nutné k přežití, protože kdybych měl
žít s vědomím, že jsem jediný zkažený člověk ve světě plném bezchybných lidí, cítil bych se opravdu příšerně. Tyto dva základní
soudcovy mechanismy k přežití – posuzování sebe sama a posuzování ostatních – v mé mysli pevně zakořenily již v dětství.
Téměř nic z toho jsem si samozřejmě vůbec neuvědomoval. Jen
velmi zřídka si vytváříme sabotéry vědomě. Až díky svému silnému zážitku na Stanfordu v MBA kurzu jsem si o mnoho let později uvědomil, že tyto neviditelné mechanismy hluboce a rušivě
ovlivňují, jak si vysvětluji vše, co se mi v životě stane, a jak na to
reaguji.
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Obrázek 2 shrnuje vlastnosti soudce. Na konci tabulky je stupnice, na které můžete ohodnotit, jak silně tento sabotér ovlivňuje
vaši mysl. Uvědomte si prosím, že pokud svého soudce považujete za velmi slabého, může to být i tím, že se skrývá tak obratně,
jako se dřív skrýval ten můj.
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Obr. 2
		

SOUDCE

Popis	Hledá nedostatky v nás, v ostatních či v okolnostech. Do velké míry
způsobuje naše zklamání, vztek, lítost, vinu, stud a úzkost. Přivolává
si na pomoc další sabotéry a aktivuje je.
Vlastnosti	Posuzování sebe sama: Trestá nás za minulé chyby i současné
nedostatky.
		Posuzování ostatních: Zaměřuje se na to, co ostatní dělají špatně,
místo aby na nich oceňoval to dobré. Má potřebu srovnávat se,
ať už s těmi lepšími, nebo s horšími.
		Posuzování okolností: Trvá na tom, že okolnosti či výsledky jsou
„špatné“, nespatřuje v nich dary nebo příležitosti.
Myšlenky
		
		

Co je na mně špatného?
Co je na tobě špatného?
Co je špatného na okolnostech nebo na tomto výsledku?

Pocity
		

Veškerá vina, lítost, stud a zklamání pramení ze soudce.
Velký podíl vzteku a úzkosti podněcuje náš soudce.

Ospravedl- Kdybych tě nepostrkoval, zlenivěl bys a spokojil by ses i s málem.
ňující lži	Kdybych tě netrestal za tvé chyby, nikdy by ses z nich nepoučil
a stále bys je opakoval.
		Kdybych tě neděsil představou špatných budoucích výsledků,
nepracoval bys tak tvrdě ve snaze jim předejít.
		Kdybych neposuzoval ostatní, ztratil bys svou objektivitu a nebránil
bys své vlastní zájmy.
		Kdybych v tobě nevyvolával negativní pocity ze špatných výsledků,
neudělal bys nic pro to, aby ses zlepšil.
Vliv na vás Soudce je hlavním sabotérem a z velké části původcem našich pocitů
a na ostatní 	úzkosti, neštěstí a utrpení. Je také příčinou mnoha konfliktů
ve vztazích.
Síla
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Devět soudcových pomocníků
Aby soudce zajistil, že přežijete svá dětská léta fyzicky i emocionálně, potřebuje pomoc minimálně jednoho dalšího sabotéra.
V mém případě byl soudcovým pomocníkem sabotér hyperracionální. Jsem citlivý člověk a již od narození jsem vše hluboce prožíval. Většina z toho, co jsem tak hluboce pociťoval, mě ale buď
zraňovala, nebo děsila, a tak jsem naprosto pochopitelně začal
veškeré své pocity z mysli vytěsňovat. Uchýlil jsem se k pravému
opaku a utekl do čistě racionálního a analytického světa, kde jsem
si mohl pohrávat se svými názory a úsudky a mít pocit, že je ovládám. Ještě důležitější bylo, že tato racionální orientace mi začala
zajišťovat pozornost a uznání, všichni učitelé na mě pěli chválu
a vážili si mě jako vynikajícího studenta. Nevědomky jsem si tak
ve své mysli pěstoval svého hyperracionálního sabotéra, jenž mi
pomohl získávat si jistý obdiv a láskyplnou péči. I v tomto případě mi trvalo asi třicet let, než jsem si uvědomil, že jsem se ale
svým aktivním otupováním pocitů připravil o jakoukoli schopnost
navazovat hluboké vztahy nebo si užívat opravdových emocionálních radostí života.
Zatímco soudce je hlavním sabotérem každého z nás, pomocníci, se kterými se paktuje, se liší člověk od člověka. Pro příklad
zde uvedu své čtyři sourozence. Já jsem si vypěstoval sabotéra
hyperracionálního, jeden z mých bratrů oběť, druhý vedoucího,
třetí unikače a čtvrtý puntičkáře. Přestože jsme v dětství všichni
řešili podobné problémy, zvolil si každý z nás nakonec velmi odlišnou cestu k přežití.
V rozhodování, kterého z pomocníků si vybereme, hraje velkou roli jak povaha, tak výchova. Každý rodič, který má více než
jedno dítě, byl jistě ohromen, když si povšiml, jak moc se tempe-
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rament jeho dětí liší, a to již od chvíle, kdy opustily matčino lůno.
Jako otec velmi introvertního syna a troufale extrovertní dcery
mohu potvrdit, že rozdíl mezi mými dvěma dětmi byl patrný již
během několika prvních měsíců po narození, a to navzdory mé
i manželčině velké snaze vychovávat obě děti stejně.
Naše osobnosti jsou jedinečné, což musí výběr sabotérů-pomocníků ovlivnit. Velkou roli v tomto výběru hrají především dvě
složky naší osobnosti: naše motivace a náš vlastní styl, jak se vypořádáváme s překážkami. Zaměříme se nyní na tyto dvě složky
a ukážeme si, jak určují, jakého sabotéra-pomocníka si zvolíme.

Motivace
Naše emocionální potřeby nutné k přežití jsou v zásadě podporovány třemi motivacemi. Každý z nás tíhne k jedné z těchto tří
motivací:
1. Nezávislost: Potřeba jasných hranic mezi vámi a vaším
okolím, potřeba udržet si nezávislost na ostatních.
2. P
 řijetí: Potřeba udělat na ostatní dobrý dojem a udržet si
ho, být ostatními přijímán a získat si jejich náklonnost.
3. B
 ezpečí: Potřeba ovládat životní úzkosti a zbavit se jich,
nebo je alespoň zredukovat na minimum.
Každý z nás je v různé míře poháněn všemi těmito motivacemi, otázkou ale je, která z nich vás popohání nejsilněji. Vzhledem k tomu, že formování sabotérů je z velké části podvědomé,
nemůžete se vždy spolehnout na svou racionální mysl, že vám na
tuto otázku dá uspokojivou odpověď. Nyní se s přemýšlením o odpovědi netrapte.
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Osobní styl
Abyste své základní potřeby nezávislosti, přijetí a bezpečí uspokojili, jednáte podle jednoho z následujících tří stylů:
1. P
 rosadit se: Tento styl je ze všech tří nejaktivnější a nejimpozantnější. Sami podnikáte takové kroky, které vyžadují
uspokojení vašich primárních potřeb nezávislosti, přijetí
či bezpečí.
2. Zasloužit si: Pracujete tvrdě, abyste si uspokojení své potřeby nezávislosti, přijetí či bezpečí zasloužili. Tento styl
je opakem „náročnějšího“ prosazování se.
3. Vyhnout se: Odvedete sebe či svou pozornost od aktivit, myšlenek, pocitů či ostatních lidí, abyste mohli své
potřeby nezávislosti, přijetí či bezpečí uspokojit.
Ani teď se ještě netrapte přemýšlením, který z těchto stylů je
vaším dominantním.

Odhalte hlavního soudcova pomocníka
Průnik mezi vaší nejdůležitější motivací a vaším primárním stylem určuje, který sabotér nejspíše přispěchá vašemu soudci na
pomoc. Je však třeba brát v úvahu i výchovu a vnější okolnosti.
Vývoj vašich sabotérů může velmi ovlivnit trauma z dětských let,
strach či potíže, s nimiž jste vyrůstali, stejně jako sabotéři vašich
rodičů. Některé děti napodobují své rodiče a vypěstují si sabotéry
podobné, některé si naopak vytváří takové, kteří sabotéry rodičů
doplňují. Například dítě rodiče s vedoucím sabotérem si může
vypěstovat utěšitele, aby bylo jejich soužití klidné.
Následující tabulka ukazuje vztahy mezi devíti sabotéry-pomocníky, motivací a stylem. Důkladnější rozbor, jak každý sabo-

49

ČÁST II

tér dává najevo odpovídající motivaci a styl, přesahuje rámec této
knihy a je k dispozici na www.PositiveIntelligence.com.
Obr. 3 Devět sabotérů-pomocníků
			
STYL
Nezávislost

MOTIVACE
Přijetí

Bezpečí

Prosadit se

Vedoucí

Hyperúspěšný

Neuspokojitelný

Zasloužit si

Puntičkář

Utěšitel

Hyperostražitý

Vyhnout se

Unikač

Oběť

Hyperracionální

Náš počáteční cíl prozkoumat své sabotéry nemá vést k hlubokému psychologickému poznání jejich kořenů. Budeme se spíše věnovat přítomnosti, zaměříme se na to, jak se jejich myšlenky a pocity projevují v našich myslích, a na způsoby, jakými nás
v současnosti sabotují. Spolehneme se na to, co na sobě můžeme
vědomě pozorovat. Toto pozorování nás automaticky povede
k objevení hlubších a dokonce i podvědomě vytvořených kořenů
našich sabotérů. (Diskuzi o propojení s podvědomím naleznete
v Příloze A.)
Následuje popis všech devíti sabotérů, jejich typických myšlenek, pocitů, vlastností, ospravedlňujících lží a vlivu na nás i na
ostatní. Popisy nejsou v žádném případě vyčerpávající, mají vám
poskytnout jen základní představu o jednotlivých sabotérech. Zjistíte, že vaše vlastní zkušenosti odpovídají některým, ale ne všem
vlastnostem daného sabotéra. Při čtení se soustřeďte na to, abyste si udělali celkový obrázek o tendencích a vlastnostech každého
ze sabotérů, snažte se nezabřednout do jednotlivých detailů. Až
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budete mít o každém z devíti sabotérů jasnou představu, zkuste
určit, který z nich je s největší pravděpodobností hlavním pomocníkem vašeho soudce.
Příležitostně se u vás pravděpodobně projevují vlastnosti několika z těchto devíti sabotérů, nenechte se tím však odradit či
zmást. Vše, co musíte udělat, je soustředit se na svého soudce a jeho hlavního pomocníka, čímž významně aktivujete a posilujete
svaly svého PQ mozku, které tak ubírají zásoby kyslíku všem sabotérům. Navíc vzhledem k tomu, že soudce je vaším hlavním sabotérem a tíhne ke spouštění ostatních, má jeho oslabení velký
dopad i na všechny jeho pomocníky. Jakmile zmenšíte sílu, s níž
soudce a jeho klíčový pomocník ovládá vaši mysl, ostatní sabotéři
se začnou hroutit automaticky.
Až si budete číst následující medailonky, určitě vám pomůže,
když si představíte lidi, které znáte a kteří vypadají, že v sobě
mají velmi jasné příklady jednotlivých sabotérů. Tímto způsobem
si i lépe sabotéry zapamatujete. Můžete také zkusit hádat, kteří
sabotéři ovládají vašeho šéfa, kolegy v práci, partnera či děti.
Nejlepším způsobem, jak sabotéry odhalovat, je dělat to rychle. Váš první dojem bývá většinou přesnější než závěry, ke kterým
dojdete po delším zkoumání. Zkuste odhalování sabotérů věnovat
deset minut, tedy minutu na každého sabotéra, abyste si o něm
udělali představu a odhadli sílu, s níž ovládá vaši mysl. Nejprve
učiňte tento počáteční krok pro všech devět sabotérů, poté se vraťte k několika nejsilnějším a porovnejte je, abyste mohli odhalit jednoho klíčového pomocníka svého soudce. Někteří lidé tvrdí, že
soudce si vybírá různé pomocníky, jednoho v práci a jiného doma.
Pokud toto platí i pro vás, bude nejlepší si sabotéry určit a rozlišit
pro každé prostředí zvlášť.
Ohodnocení sabotérů viz také www.PositiveIntelligence.com.
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Obr. 4
		
Popis
Vlastnosti
		
		
		
		
		

PUNTIČKÁŘ
Perfekcionismus a extrémní potřeba řádu a organizace.
Dochvilný, systematický, perfekcionista.
Může být vznětlivý, napjatý, umíněný, sarkastický.
Velmi kritický k sobě i k ostatním.
Silně vyžaduje sebeovládání a sebeomezování.
Pracuje přesčas, aby nahradil nedbalost a lenost ostatních.
Je vysoce citlivý na kritiku.

Myšlenky
Správné je správné a špatné je špatné. Já znám správnou cestu.
		
Pokud to neumíš udělat perfektně, nedělej to vůbec.
		
Požadavky ostatních jsou příliš často příliš laxní.
		Potřebuji být lépe organizovaný a systematičtější než ostatní,
aby se věci daly do pohybu.
		
Nesnáším chyby.
Pocity	Pociťuje neustálou frustraci a zklamání ze sebe i ostatních,
protože nesplňují vysoké požadavky.
		Úzkostlivě střeží pořádek a rovnováhu, kterou vytvořil,
aby ji ostatní nezničili.
		
Sarkastické či arogantní podtóny.
		
Potlačený vztek či frustrace.
Ospravedl- Je na mně, abych napravil jakékoli chyby, které objevím.
ňující lži
Je to moje osobní povinnost.
		
Perfekcionismus je dobrý a ještě k tomu mi pomáhá smýšlet
		
o sobě lépe.
		Většinou existuje jednoznačně správná a jednoznačně špatná cesta,
jak postupovat.
		
Vím, jak by se věci měly dělat, a musím dělat vše správně.
Vliv na vás Budí v nás nekompromisnost a snižuje flexibilitu, s níž reagujeme
a na ostatní na změny a odlišné vzorce chování ostatních.
		
Je zdrojem neustálé úzkosti a frustrace.
		Vyvolává v nás rozmrzelost, úzkost, pochyby o nás samotných, 		
podněcuje k rezignaci na ostatní, kteří se cítí stále kritizováni
a nezbývá jim než smířit se s tím, že ať se budou snažit jakkoli,
stejně nás nepotěší.
Síla
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Obr. 5
		

UTĚŠITEL

Popis	Nepřímo se snaží být přijat a získat náklonnost tím, že pomáhá
ostatním, utěšuje, zachraňuje je a lichotí jim. Ztrácí přehled
o vlastních potřebách a v důsledku se cítí rozmrzele.
Vlastnosti	Velmi potřebuje být oblíbený, snaží se toho docílit pomáháním,
utěšováním, zachraňováním či lichocením ostatním.
		
Potřebuje se neustále ujišťovat, že ho ostatní přijímají a mají ho rádi.
		Není schopen vyjádřit přímo a otevřeně své potřeby. Vyjadřuje je
tedy nepřímo tak, že v ostatních vzbuzuje pocit, že jsou zavázáni
odvděčit se mu.
Myšlenky	Abych byl dobrým člověkem, musím upřednostnit potřeby ostatních
lidí před vlastními.
		Vadí mi, když si lidé nevšimnou nebo neocení to, co jsem pro ně
udělal. Umí být tak sobečtí a nevděční!
		
Dávám ostatním mnoho a nemyslím dostatečně na sebe.
		
Můžu přimět každého, aby mě měl rád.
		
Když nebudu ostatní zachraňovat já, kdo to udělá?
Pocity
Vyjadřování vlastních potřeb přímo je sobecké.
		
Bojím se, že pokud budu na svých potřebách trvat, ostatní odradím.
		Špatně snáším, když ostatní mou pomoc považují za samozřejmou,
ale mám problém jim to říci.
Ospravedlňující lži
		

Nedělám to pro sebe. Pomáhám ostatním obětavě a nesobecky
a neočekávám od nich nic na oplátku. Kdyby se všichni chovali
jako já, bylo by na světě lépe.

Vliv na vás Může dát všanc vaše vlastní potřeby, ať už emocionální,
a na ostatní 	fyzické nebo finanční. Může vést k rozmrzelosti a pocitu vyhoření.
		Ostatní se na vás mohou stát závislými, místo aby se naučili starat
sami o sebe, mohou se cítit zavázáni, manipulováni nebo vinni.
Síla
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Obr. 6
		

HYPERÚSPĚŠNÝ

Popis	Jeho sebeúcta a sebeocenění závisí na neustálých výkonech
a úspěchu. Je vysoce zaměřený na vnější úspěchy, což vede
k neudržitelnému workoholismu a ke ztrátě přístupu k hlubším
emocionálním a vztahovým potřebám.
Vlastnosti	Soutěživý, velmi zaměřený na to, co si o něm ostatní myslí a kam
ve společnosti patří.
		
Schopný zakrývat nejistotu a navenek ukazovat jen to pozitivní.
		Přizpůsobuje svou osobnost tak, aby udělal co nejlepší dojem.
		
Orientovaný na cíl, s náznaky workoholismu.
		Spíše se snaží zdokonalit to, jak působí na ostatní, místo aby se
soustředil sám na sebe.
		
Umí dobře sám sebe propagovat. Udržuje si od lidí bezpečný odstup.
Myšlenky
Ve všem, co dělám, musím být nejlepší.
		Pokud nedokážu vyniknout, nebude mi to vadit. Musím být schopný
a úspěšný.
		
Emoce se výkonu pletou do cesty. Zaměřuji se na uvažování a činy.
		
Můžu být vším, čím budu chtít.
		Dokud jsem úspěšný a pro ostatní dobrý, jsem osobnost.
Pocity	Nerad se zabývá pocity příliš dlouho – odvádějí pozornost.
		Někdy se cítí prázdně a v depresi, nikdy ale v takových pocitech
nesetrvá dlouho.
		
Potřebuje vnímat, že je úspěšný. Kolem úspěchu se točí jeho svět.
		
Většinou se cítí jako osobnost, jen když něčeho dosáhne.
		Může se bát důvěrnosti a zranitelnosti. Pokud se s ostatními sblíží,
mohou odhalit jeho nedostatky.
Ospravedl- Život je o dosahování a produkování výsledků. Utváření dobrého
ňující lži	obrázku o sobě samém mi pomáhá dosáhnout výsledků. Pocity jen
odvádí pozornost a ničemu nepomohou.
Vliv na vás	Klid a štěstí jsou pomíjivými a krátkodobými odměnami za úspěch.
a na ostatní 	Na dalších úspěších záleží, zda sami sebe přijmete. Ztrácíte přístup
k hlubším pocitům, svému vnitřnímu já, ztrácíte schopnost navazovat
důvěrné vztahy s ostatními. Hyperúspěšný může vtáhnout ostatní
do své honby za úspěchem.
Síla
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Obr. 7
		

OBĚŤ

Popis	Tento vzorec získávání pozornosti a náklonnosti je založený
na emocích a náladách.
		Extrémní zaměření se na vnitřní pocity, zejména ty bolestivé.
Záblesky mučednictví.
Vlastnosti	Je-li kritizován nebo nepochopen, má tendence k ústupu, trucování
a vzdoru.
		
Velmi teatrální a náladový.
		
Když se dostane do úzkých, chce se zhroutit a vše vzdát.
		Potlačuje vztek, což vede k depresi, apatii a neustálému pocitu
vyčerpání.
		
Je podvědomě přitahován k problémům.
		Získává si pozornost svými citovými problémy nebo tím,
že je náladový a rozmrzelý.
Myšlenky
Nikdo mi nerozumí.
		
Jsem chudák. Všechno špatné se vždycky stane mně.
		Zřejmě jsem značně znevýhodňován nebo mám výjimečně mnoho
chyb.
		
Jsem takový, jaký se cítím.
		
Kéž by mě tak někdo uchránil před těmito vyčerpávajícími problémy.
Pocity
Má sklony na dlouho zabředávat do negativních pocitů.
		Cítí se osamocen dokonce i ve společnosti své rodiny či blízkých
přátel.
		
Prožívá pocity melancholie a opuštění.
		
Soustředí se na závist a srovnávání, ze kterých vychází špatně.
Ospravedl- Když se budu takto chovat, získám alespoň trochu lásky a pozornosti,
ňující lži
kterou si zasluhuji.
		Smutek je vznešený a intelektuální cit, který ukazuje výjimečnou
hloubku duše, vnímání a citlivosti.
Vliv na vás
a na ostatní
		
		
Síla

Hloubáním a rozebíráním svých pocitů plýtvá životní energií.
Brání se tak, že od sebe odstrkuje ostatní lidi.
Ostatní jsou frustrovaní, cítí se bezmocní nebo se obviňují,
že dokáží oběti pomoci jen dočasným obvázáním jejích ran.
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Obr. 8
		

HYPERRACIONÁLNÍ

Popis	Silné a výhradní zaměření se na racionální zpracování všeho,
včetně vztahů. Může být vnímán jako neosobní, rezervovaný
a intelektuálně povýšený.
Vlastnosti	Jeho mysl je náruživá a aktivní, někdy působí intelektuálně povýšeně
nebo rezervovaně.
		
Uzavřený, nedovoluje mnoha lidem objevit jeho hlubší pocity.
		
Většinou se u něj city projevují vášnivostí v navrhování a plánování.
		
Raději šílenství svého okolí jen pozoruje a analyzuje zpovzdálí.
		
Může se na něco tak plně soustředit, že ztrácí pojem o čase.
		
Má silné sklony ke skepticismu a vyvolávání sporů.
Myšlenky	Centrem všeho je racionální mysl. Pocity jen odvádí pozornost
a nejsou relevantní.
		
Mnoho lidí přemýšlí iracionálně a nedbale.
		
Potřeby a emoce ostatních lidí mě odvádí od mých projektů.
		
Potřebuji se uzavřít před rušivými vlivy okolí.
		
Nejvíce si cením vědomostí, pochopení a vhledu.
		
Cením si sebe pro své vědomosti a schopnosti.
Pocity	Frustrován ostatními, kteří se chovají iracionálně a podléhají
emocím.
		
Úzkostlivě střeží vlastní čas, energii a zdroje před rušivými vlivy.
		
Cítí se jiný, osamocený a nepochopený.
		
Často je skeptický či cynický.
Ospravedl- Racionální mysl je nejdůležitější. Měla by být chráněna,
ňující lži	aby rušivé vlivy neuspořádaných emocí a potřeb ostatních lidí
neplýtvaly její energií a nebránily jí v práci.
Vliv na vás
a na ostatní
		
Síla
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Omezuje hloubku a přizpůsobivost vztahů v práci i v osobním životě
tím, že pocity analyzuje, místo aby je prožíval. Méně analyticky
zaměřeným lidem nahání strach.
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Obr. 9
		
Popis

HYPEROSTRAŽITÝ
 eustále pociťuje intenzivní úzkost ze všech nebezpečí života
N
a silně se zaměřuje na to, co by se mohlo pokazit. Ostražitost,
která nikdy nespí.

Vlastnosti	Vždy úzkostlivý, s chronickými pochybami o sobě i ostatních.
Výjimečně citlivý na signály možného nebezpečí.
		
Neustále v očekávání neštěstí a nebezpečí.
		Podezřívavý k tomu, co chystají lidé okolo něj. Očekává,
že ostatní něco pokazí.
		Může hledat ujištění a návody v postupech, pravidlech,
autoritách či institucích.
Myšlenky
Kdy už se pokazí i ten zbytek?
		Bojím se, že pokud udělám chybu, ostatní mi hned půjdou po krku.
Chci lidem důvěřovat, ale zjišťuji, že jsem podezřívavý k jejich
pohnutkám.
Potřebuji znát pravidla, i když je vždy nedodržuji.
Pocity
		

Skeptické až cynické.
Častá úzkost a velká ostražitost.

Ospravedlňující lži

Život je plný nebezpečí a nástrah. Když na ně nebudu dávat pozor,
kdo to udělá?

Vliv na vás Vést takovýto život je náročné. Neustálá úzkost spotřebovává
a na ostatní 	velkou část životní energie, kterou bychom jinak mohli využít
ve svůj prospěch. Ztrácí důvěryhodnost jako někdo, kdo z legrace
volá o pomoc. Ostatní se začnou hyperostražitému vyhýbat,
protože je jeho neustálá nervozita vyčerpává.
Síla
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Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné
verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.

