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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.
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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 zno-
vu 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 uvědo-
mil, že si v mnoha otázkách, které nám náš život připravuje, nepo-
čínáme o moc lépe než Sisyfos. Mnohé z našich snah o dosažení 
větších úspěchů či tužeb po životním štěstí se hroutí s právě tako-
vou jistotou, jako Sisyfův obří balvan valící se z kopce až dolů 
k úpatí.

Přemýšlejte o tom. Proč většinu svých novoročních předsevze-
tí každým rokem vzdáváme? Proč většina diet končí známým jo-
jo 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 zda-
ří 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 akti-
vity 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 jed-
notlivců 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 po- 
díl 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 ná- 
stroje 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 zdoko-
naloval, nejdříve na základě své vlastní zkušenosti, když jsem byl 
generálním ředitelem dvou společností, poté díky praxi v koučová-
ní mnoha dalších generálních ředitelů, jejich seniorských manažer-
ských 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 zjedno-
dušené, všechny jsou založené na skutečných zkušenostech mých 
klientů. Soudě podle zkušeností těch, kteří řešili podobné problé-
my 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.



ČÁST I

CO JE POZITIVNÍ INTELIGENCE 
A PQ?
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1. KAPITOLA

POZITIVNÍ INTELIGENCE A PQ

 
Frank, generální ředitel veřejně obchodovatelné společnosti, pro- 
padl na vrcholu své skvělé profesní kariéry největšímu zoufalství, 
když během recese v roce 2008 klesla hodnota akcií jeho společ-
nosti 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 samot-
né, 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 nejlep-
ší, 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 navr-
hl 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 stávají-
cí krize byla to nejlepší, co naši společnost mohlo potkat?“

ČÁST I
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Když Frank tuto otázku položil na jedné z pravidelných tý- 
denních schůzek, jeho tým senior manažerů se k ní stavěl velmi 
skepticky. Jejich skepticismus však začal odeznívat a nadšení po- 
stupně rostlo, jelikož Frank touto otázkou pravidelně zahajoval 
každou následující schůzi. Jak přemýšleli nad možnými odpověď-
mi 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 od- 
hodlání k akci. Odhadoval jsem, že během jednoho roku přijdou 
na to, jak mohou obrátit své kolektivní selhání ve skvělou pří-
ležitost. 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 lákavý-
mi, ale neopodstatněnými příležitostmi k růstu. Během této doby 
akcie společnosti pomalu stoupaly zpět na svou původní hodno-
tu. Každým měsícem rostlo přesvědčení Franka i jeho spolupra-
covníků o tom, že jejich „nová“ společnost bude mnohem domi-
nantnější a úspěšnější než na svém dosavadním vrcholu.

Když jsem se s Frankem nedávno setkal, oznámil mi, že si ce- 
ní svého nově nabytého pocitu klidu a štěstí mnohem více než im- 
pozantních 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.

CO JE POZITIVNÍ INTELIGENCE  A PQ?
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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 relativ-
ní sílu těchto dvou nastavení mysli. Vysoká pozitivní inteligence 
znamená, že se vaše mysl chová jako váš přítel mnohem častě-
ji 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 úzkos-
ti 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 va- 
šeho PQ je hodnota vaší pozitivní inteligence vyjádřená v pro-
centech od nuly do sta. Ve výsledku pak PQ označuje poměr ča- 
su, 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. Napří-
klad 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 tý-
mů. Podělím se s vámi také o přesvědčivé výsledky výzkumu, které 
ukazují, že právě PQ 75 je kritickým bodem zvratu. Při PQ vyšším 

ČÁST I
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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 pohy-
buje 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 princi-
py 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 konzis-
tentnost jsem závěry různých badatelů převedl do bodů odpoví-
dajících 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 vzta-
hů, přátelství i kreativity.1

•  Obchodníci s vyšším PQ prodají o 37 procent více než 
jejich kolegové s nižším PQ.2

CO JE POZITIVNÍ INTELIGENCE  A PQ?
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•  Zprostředkovatelé s vyšším PQ pravděpodobněji získají 
koncese, domluví obchody a jako součást právě uzavře-
ných smluv naváží pro budoucnost důležité obchodní vzta- 
hy.3

•  Pracovníci s vyšším PQ si vybírají méně nemocenské,  
s menší pravděpodobností je postihuje syndrom vyhoření 
a podávají výpověď.4

•  Doktoři, kterým se podařilo zvýšit PQ, určují přesné dia-
gnózy 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 podporo-
vány k vyšším výkonům.7

•  Projektové týmy s manažery s vyšším PQ pracují v průmě-
ru 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 potřeb-
nou k dosažení svých cílů.9

•  Srovnání šedesáti týmů ukázalo, že nejlépe lze předpoví-
dat úspěch právě na základě hodnoty jejich PQ.10

•  V Námořnictvu Spojených států amerických získávají flo- 
tily 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 vše-
obecný předpoklad, že jen na základě tvrdé práce lze dosáhnout 
úspěchu a tím pádem i štěstí. Ve skutečnosti nám však zvýšení PQ 

ČÁST I
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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 úspě-
chům 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 fungová-
ní imunitního systému, snížit hladinu hormonů závislých 
na stresu, snížit krevní tlak, zmírnit bolest, zlepšit kvalitu 
spánku, snížit pravděpodobnost nachlazení, ale i hyper-
tenze, cukrovky či mrtvice.12

•  Katolické jeptišky, z jejichž osobních deníků, které si ved-
ly 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 za- 
svěcené 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 pozi-
tivní inteligenci a zvýšíte hodnotu svého PQ. A zvládnete to, i když 
jste ve svém pracovním i osobním životě velmi zaneprázdněni.
 

CO JE POZITIVNÍ INTELIGENCE  A PQ?
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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 tech-
niky pozitivní inteligence jsem nejprve vyzkoušel sám na sobě, 
dávno předtím, než jsem si uvědomil, že by mohly pomoci i bez-
počtu 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 názo-
ru, 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 neo-
slovila mým skutečným jménem Shirzad. Tato událost byla zlým 
znamením předznamenávajícím většinu z mých dětských zážitků. 
Jelikož jsem se nedočkal uspokojení téměř žádných svých fyzic-
kých 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 ne- 
štěstí, 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 psy-
chologie a rok doktorského studia neurobiologie mě ale nakonec 
zklamaly, odpověď na své hledání jsem nedostal. Tehdy jsem si 

ČÁST I
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přestal pokládat hlubokomyslné otázky. Místo toho jsem se roz-
hodl, stejně jako mnoho dalších lidí, hledat štěstí v profesních 
úspěších.

Následující čtyři roky jsem strávil magisterským studiem elek-
trotechniky 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 roz-
voji konceptu pozitivní inteligence, přišel, když jsem seděl v krouž-
ku jedenácti spolužáků z MBA programu na Stanfordské univerzi-
tě 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 roze-
chvěle 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 naštva-
ně. 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 ob- 
divoval. Zhnuseně se přesunul na druhou stranu našeho kroužku.  

CO JE POZITIVNÍ INTELIGENCE  A PQ?
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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 zaškatulko-
vat. V tom okamžiku mi začalo docházet, že šlo o obranný mecha-
nismus, 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 destruk-
tivní 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 ukrý-
vají 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 nej-
větším moudrostem a k pochopení, během let, kdy nejsou 
procvičovány, velmi slábnou. Tyto svaly mohou být jedno-
duše 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 Trai-
ning Institute; Institut pro trénování koučů). Naše společnost je 
největší organizací zabývající se tréninkem koučů na světě. Tré-
novali jsme tisíce koučů ze všech koutů světa, vedoucí pracovníky 
a manažery většiny ze společností umístěných na seznamu Fortu-
ne 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 nut-
né 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 dozví-
dat 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 šes-
tá rozebírá použití PQ v mnoha obtížných situacích, pracovních 
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i životních, a obsahuje také tři dopodrobna rozebrané případo-
vé 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 obtíž-
né 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.
 

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 udr- 
žitelnosti změn, vyzývám přítomné manažery, aby si vsadili. Vy- 
právím jim o svém smyšleném sousedovi, který podniká různé  
kroky ve snaze zvýšit úspěch a štěstí své i ostatních. Dal si novo-
roční předsevzetí, že zhubne a svou novou váhu si udrží. Vzal 
svůj tým na drahý teambuildingový kurz v naději, že jim tak po- 
může fungovat soudržněji a efektivněji. Sám si objednal dvou-
denní workshop, aby zvýšil svou emoční inteligenci a kompeten-
ce 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, vra-
cí 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 kon-
fliktu, 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 rozpada-
jí. 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 zahrád-
ku 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 ustavič-
ných bojů zuřících ve vaší mysli. Na jedné straně tohoto bitevní-
ho pole stojí neviditelní sabotéři, kteří zničí veškeré snahy o zvý-
šení vašeho štěstí i vašich výkonů. Na druhé straně pak stojí váš 
mudrc, který má přístup k vaší moudrosti a vhledu a k často nevy-
užitým silám vašeho intelektu. Vaše sabotéry a vašeho mudrce 
doslova vyživují různé oblasti vašeho mozku, a pokud tyto oblas-
ti 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.

ČÁST I



23

Setkání se sabotéry

Sabotéři jsou našimi vnitřními nepřáteli. Tvoří soustavu automa-
tických a ustálených myšlenkových vzorců, každý z nich vyjadřu-
je vlastním hlasem své názory a předpoklady, které společně pra-
cují ve váš neprospěch. Sabotéři jsou obecným jevem. Otázkou 
není, zda je ve své mysli máte, ale které z nich máte a jak jsou sil-
ní. Jsou univerzální – překračují kultury, pohlaví i věkové katego-
rie –, 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 nepotřebuje-
me, ale za ta léta se usídlili v našich myslích jako neviditelní oby-
vatelé. Často dokonce o jejich existenci vůbec nevíme.

Jakýkoli nadšenec pro dějiny druhé světové války ví, že nej-
mocnější 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 zhru-
ba 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 sabo-
téry 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 poci-
tu viny. Lež, za kterou se v sebeobraně schovává, zní: nebýt něho, 
proměnili byste se v lenivé tvory bez ambicí, kteří by mnoho nedo-
sáhli. Hlas soudce si proto často pleteme s hlasem rozumu, jež 
nám tak projevuje svou přísnou lásku, nerozeznáváme destruktiv-
ní potenciál sabotéra, který v sobě ve skutečnosti skrývá.
 
Puntičkář
Puntičkář nás nutí k perfekcionismu, přílišnému řádu a organi-
zaci. Kvůli němu jste jak vy, tak vaše okolí plni úzkosti a napětí. 
Ubírá vám i ostatním energii, aby ji mohl spotřebovat k uspoko-
jení 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 závis-
lost. Utěšitel nám lže, když nám říká, že se snažíme potěšit ostatní 
proto, že je to správné. Ve skutečnosti jen zastírá pravdu: v pod-
statě se snažíme jen nepřímo získat lásku a být dobře přijímáni.
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hyperúspěšný
Hyperúspěšný podmiňuje naši sebeúctu a sebeuznání neustálý-
mi 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 hy- 
perúspěšného spočívá v tom, že nám tvrdí, že naše přijetí sebe 
sama by mělo být závislé na výkonu a podmíněno úspěchy potvr-
zenými 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 nad- 
vládou oběti tedy mrháme svou mentální a emocionální ener-
gií a vzbuzujeme v lidech kolem sebe pocity zklamání, bezmoci 
nebo dokonce sebeobviňování za to, že nás nikdy nejsou schop-
ní 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 výhrad-
ně 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, pový-
šenou 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. Hyper-
racionální vás přesvědčuje o své lži, že racionální myšlení je nej-
důležitější 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 způ-
sobem, 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 prá-
vě zaměstnává. Provokuje nekonečný proud rozptylujících a ruši-
vých 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 neu-
spokojitelný, často si připadají, že jsou mu vzdáleni. Neuspokoji-
telný se snaží, abychom uvěřili jeho lži, že jen zaneprázdněný člo-
věk 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 netr-
pělivost. 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, dlouho-
době 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 konflik-
tů. V důsledku tak potlačíte veškeré výbuchy dlouhodobě zahní-
vajících 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 repre-
zentuje 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 saboté-
rů. 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) zkou-
mat 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 perspek-
tivy a přinášet neobvyklá řešení (myslet mimo zavedený rámec); 
(4) navigovat nás po cestě, která nejlépe odpovídá našim základ-
ním hodnotám a poslání a (5) aktivovat nás, podniknout rozhod-
né 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 osob-
ním životě můžete vnímat očima svého mudrce a řešit je pomocí 
jeho pěti schopností. Rozhodnete-li se využít mudrce k překoná-
ní těchto překážek, prožijete i jeho pocity zvídavosti, porozumě-
ní, kreativity, radosti, klidu a pevné rozhodnosti, a to dokonce 
i ve chvílích největších krizí. Sami uvidíte, že k řešení svých pro-
blémů 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 sou-
visí s nastavením vaší mysli do režimu sabotérů či mudrce. Sabo-
téři 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 zá- 
kladnou 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 samo-
statné, 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

 
Strategie 1: oslabte své sabotéry
Pro oslabení vašich sabotérů je nezbytné identifikovat ty myšlen-
kové 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 roz-
prášíme jejich skrýše a odhalíme jejich pravou tvář i triky, aby-
chom 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 

Oslabení sabotérů

Posílení mudrce

Posílení PQ mozku
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