Tip na knihu: 7 návyků skutečně efektivních lidí

Lukáš Visingr

Knih o osobním rozvoji existuje ohromné množství. Jen málo z nich si ovšem získalo takovou popularitu jako dílo, jehož autorem je Stephen Covey a ve kterém je obsaženo sedm rad, které se týkají maximálního využití potenciálu každého člověka.

S knihami o osobním rozvoji, psychologii či managementu se nyní takřka „roztrhl pytel“. Jsou však i díla, která nestárnou a udržují si popularitu po dlouhé roky. Nepochybně mezi ně náleží titul 7 návyků skutečně efektivních lidí, který napsal Stephen Covey. Originál vyšel v USA již v roce 1989, ale přesto tato kniha stále patří mezi nejvlivnější tituly ve svém oboru. Paradoxně o tom poněkud vypovídá i fakt, že se nedávno stala předmětem kontroverzí v České republice, a to kvůli náboženskému vyznání svého autora.

Ministerstvo školství totiž použilo knihu jako základ jednoho výukového programu. Brzy poté zaplavila média kritika směřující na fakt, že Stephen Covey byl mormon, a tedy že do škol asi míří jakási náboženská příručka. Z obsahu této kritiky je ale zřejmé, že oni kritici knihu patrně ani nečetli, protože s náboženstvím souvisí jen velmi vzdáleně. Většina čtenářů (včetně autora tohoto článku) až do rozpoutání této kauzy ani nevěděla, že Covey byl mormon, neboť do této publikace se ona skutečnost opravdu nijak nepromítla.

Covey tedy začíná své dílo výkladem o lidské povaze a několika jejích pozitivních principech, jako je čestnost, pracovitost a trpělivost. Úspěchu v osobním i pracovním životě lze dosáhnout jedině tehdy, když člověk koná v souladu s těmito principy. Tady se také nachází jedna z mála zmínek o náboženství obecně, protože autor dodává, že důraz na tyto zásady představuje i část všech významných systémů filozofie či víry.

Potom už následuje oněch sedm rad, resp. návyků, které pomáhají člověku jednat podle oněch principů. První tři se týkají tzv. soukromého vítězství, což vlastně znamená přivedení každého k nezávislosti na ostatních, zatímco druhá trojice vede k tzv. veřejnému vítězství, tzn. úspěchu ve společnosti, resp. ve vzájemných vztazích s jinými lidmi. Doplňující sedmý návyk fakticky znamená udržování a posilování prvních dvou trojic.

1. Buďte proaktivní
Musíte pořád hledat příležitosti a možnosti, jak se prosadit, nikoliv pasivně vyčkávat. Je nutno přebírat iniciativu a rozšiřovat svůj okruh vlivu. Nezaměřujte se na slabé stránky jiných, nýbrž na svoje silné stránky. Snažte se měnit to, co měnit lze.

2. Začínejte s myšlenkou na konec
Vše vzniká nejprve ve vaší mysli, teprve pak fyzicky. Vypracujte si životní plán a svou osobní filozofii, tomu potom podřizujte plánování všeho ostatního. Stanovujte si jasné cíle, ke kterým vždycky dlouhodobě, důsledně a trpělivě směřujte.

3. To nejdůležitější dávejte na první místo
Rozdělte věci na naléhavé a nenaléhavé, důležité a nedůležité. Podle toho jim věnujte svůj čas a síly. Nevěnujte se stále jen krizím, nebo naopak zbytečnostem. Nebojte se říkat „ne“. Snažte se efektivně naplánovat svůj čas a delegujte úkoly na jiné.

4. Myslete způsobem výhra–výhra
Hledejte vzájemně prospěšná řešení. Snažte se dělat dohody, které jsou výhrou pro obě strany. Jestliže to není možné, pak je „nedohodnout se“ lepší než dohoda, jež jednomu přináší prohru. Dodržujte své závazky a přejte úspěch i ostatním.

5. Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni
Používejte svou empatii při naslouchání jiným. Snažte se pochopit jejich úhel pohledu a jejich pocity. Projevujte skutečný zájem, věnujte pozornost řeči těla. Sami se pak vyjadřujte tak, aby byl ostatním zřejmý váš charakter, vaše myšlenky a emoce.

6. Vytvářejte synergii
Celek je víc než součet jeho částí. Važte si odlišností a využívejte je k tvůrčímu prospěchu pro všechny. Opusťte mentalitu „buď–nebo“, místo toho hledejte „třetí cesty“. Otevřete svou mysl alternativním řešením, která uspokojují obě strany.

7. Ostřete pilu
Nezapomínejte obnovovat síly. Žijte zdravě a odpočívejte. Věnujte se i duchovní obnově, tedy uvažování o hodnotách a cílech. Vzdělávejte se, čtěte, pište a komunikujte s lidmi. Vždycky si pokládejte otázku, zda používáte prvních šest návyků.

Samozřejmě tady nejde o jakýsi odborný psychologický nebo sociologický text, nýbrž naopak o neobyčejně živě a čtivě psané „povídání“, proložené mnoha příklady a konkrétními příběhy, jež ukazují, k čemu vede dodržování či porušování těchto sedm návyků. Autor se často i vrací k předchozímu výkladu a důležité věci opakuje. Zásadní také je s knihou skutečně „pracovat“, tedy odpovídat na otázky, vyplňovat tabulky apod.

Existuje mnoho knih o plánování času, správné komunikaci, dosahování úspěchů ve vztazích i v práci. Kniha 7 návyků skutečně efektivních lidí je mezi nimi výjimečná možná v tom, že jde o rady na nejobecnější a nejzákladnější úrovni, které se poté dají konkretizovat a doplňovat za pomoci dalších knih. Každopádně však platí, že chcete-li se svým životem něco opravdu dělat a chcete nastoupit na cestu k úspěchům, tak pro tento „nový start“ zřejmě nemůžete najít lepší literaturu než 7 návyků skutečně efektivních lidí.
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