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Spoločný menovateľ úspechu –tajomstvo úspechu každého človeka, ktorý bol kedy úspešný, spočíva v 

tom, že si vytvoril návyk robiť veci, ktoré neúspešní ľudia nerobia radi. 

SPOLOČNÝ MENOVATEĽ ÚSPECHU je rovnako aktuálny a inšpirujúci, ako bol v roku 1940, kedy sa po 

prvý krát objavil. Bol síce napísaný pre profesionálov v oblasti životného poistenia, ale jeho odkaz sa 

rovnako dobre hodí pre každého profesionálneho predavača, i pre každého, kto sa v akomkoľvek 

odbore usiluje o úspech v profesijnom, osobnom a duchovnom živote. 

--- 

Pred niekoľkými rokmi som si uvedomil veľmi znepokojujúci fakt, že sa totiž snažím riadiť a usmerňovať 

snahu veľkého počtu ľudí, ktorí sa snažia dosiahnuť úspech, bez toho aby som vedel, v čom v 

skutočnosti spočíva tajomstvo úspechu. A to ma, prirodzene, priviedlo k ďalšiemu poznaniu, že bez 

ohľadu na to, aké ďalšie znalosti som mohol vniesť do svojej práce, rozhodne mi chýbal ten 

najdôležitejší poznatok zo všetkých. 

Samozrejme, rovnako ako väčšina z nás, som bol vychovaný v populárnom presvedčení, že tajomstvom 

úspechu je tvrdá práca. Videl som však priveľa ľudí, ktorí tvrdo pracovali a úspech nedosiahli, a zasa 

iných ľudí, ktorí uspeli aj bez tvrdej práce. Dospel som teda k presvedčeniu, že tvrdá práca nie je tým 

skutočným tajomstvom úspechu, aj keď vo väčšine prípadov môže byť jedným z predpokladov 

úspechu. 

A tak som sa vydal na cestu objavovania, ktorá ma viedla cez životopisy a autobiografie, ako aj cez 

najrôznejšie dizertácie o úspechu a o živote úspešných ľudí, až som konečne dosiahol bod, kedy som si 

uvedomil, že tajomstvo, ktoré som sa snažil odhaliť, nespočíva len v tom, čo človek robí, ale aj v tom, 

prečo to robí. 

Ďalej som si uvedomil, že tajomstvo, ktoré som hľadal sa musí vzťahovať nielen na každú definíciu 

úspechu, ale aj na každého, komu, bolo ponúknuté, ako aj na každého, kto bol niekedy úspešný. 

Stručne povedané, hľadal som spoločný menovateľ úspechu. 

A keďže som to hľadal, tak som presne to aj našiel. 

Ale tento spoločný menovateľ úspechu je tak veľký, tak mocný, a tak životne dôležitý pre vašu i moju 

budúcnosť, že teraz o ňom nebudem zdĺhavo rečniť. Jednoducho poviem, čo to je – tak jednoducho, 

že to pochopí každý. 

Spoločný menovateľ úspechu –tajomstvo úspechu každého človeka, ktorý bol kedy úspešný, spočíva v 

tom, že si vytvoril návyk robiť veci, ktoré neúspešní ľudia robia neradi. 

Je to presne tak pravdivé, ako to vyzerá, a je to presne tak jednoduché, ako sa to zdá. Môžete sa na to 

pozrieť proti svetlu, môžete to na skúšku ponoriť do kyseliny, môžete to preberať zo všetkých strán, 

ale keď s tým všetkým prestanete, tak to stále bude spoločný menovateľ úspechu, či sa vám to páči 

alebo nie. 
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Ešte vysvetlím, prečo niektorí ľudia prichádzajú do takého podnikania, ako je to naše, so všetkými 

predpokladmi aby boli úspešní, a pri tom sa dožili toho najdeprimujúcejšieho zlyhania, zatiaľ čo iní 

jednoducho prišli a dosiahli ohromujúci úspech, napriek mnohým zrejmým prekážkam, ktoré dokážu 

človeka akurát tak znechutiť. A pretože tak vysvetlím aj vašu budúcnosť, tak to vyzerá ako veľmi dobrý 

nápad, ktorý by ste mohli využiť, keď sa budete rozhodovať, ako bude vyzerať vaša budúcnosť. Inými 

slovami, vezmime toto veľké všeobjímajúce tajomstvo a prispôsobme ho vašim potrebám. 

Ak spočíva tajomstvo úspechu vo vytváraní návyku robiť veci, ktoré neúspešní ľudia robia neradi, tak 

začnime tým, že sa pozrieme na to, aké sú to veci. Veci, ktoré neúspešní ľudia robia neradi, sú presne 

tie isté veci, ktoré robí nerád každý – vy, ja a všetci ľudia, vrátane úspešných. Inými slovami, musíme si 

od samého začiatku uvedomiť, že úspech je niečo, čo dosiahne len menšina ľudí. Úspech je teda 

neprirodzený a nie je to čosi, čo by sa dalo dosiahnuť prirodzeným nasledovaním toho, čo sa nám páči, 

či nepáči, ani sledovaním našich prirodzených preferencií a predsudkov. 

Vecí, ktoré neúspešní ľudia nerobia radi, je vo všeobecnosti príliš veľa a sú pre nás príliš zrejmé, takže 

nemá zmysel teraz o nich diskutovať. Ak teda máme byť úspešní pri predaji životného poistenia, poďme 

si povedať o tom, ktoré veci nerobia ľudia radi v oblasti životného poistenia. Aj týchto vecí je priveľa 

na to, aby sme ich preberali po jednej, ale myslím, že budeme hovoriť za všetky, keď povieme, že všetky 

vyplývajú zo základnej nechuti, charakteristickej pre náš typ predaja. Neradi voláme ľuďom, ktorí nás 

nechcú vidieť a neradi im hovoríme o veciach, ktoré nechcú počuť. Každá neochota dodržiavať určitý 

program získavania nádejných zákazníkov, využívať pripravené predajné rozhovory, organizovať čas a 

organizovať úsilie, je spôsobená práve touto jednou základnou nechuťou. 

Možno ste už premýšľali o tom, čo stojí za týmto podivným nedostatkom otvorenosti zo strany našich 

nádejných zákazníkov. Nie je to spôsobené tým, že aj naši nádejní zákazníci sú ľudia? Priemerný človek 

nie je dosť veľký na to, aby kúpil životné poistenie zo svojej vlastnej vôle, a preto je náchylný unikať 

pred našim úsilím urobiť z neho väčšieho človeka a presvedčiť ho, aby urobil niečo, čo nechce urobiť. 

A pri tejto snahe brániť sa, útočí na naše najslabšie miesto – na našu túžbu po ocenení. Možno vás už 

niekedy odradil pocit, že ste sa narodili s určitou nechuťou či odporom k veciam, ktorý je špecifický iba 

pre vás, a ktorým úspešní ľudia v našej spoločnosti netrpia. 

Možno ste sa divili, čím to je, že naši najväčší obchodníci akoby s radosťou dokázali robiť veci, ktoré sa 

vám nepáčia. 

Nie, ani oni to nerobia s radosťou. A myslím si, že toto je to najpovzbudzujúcejšie vyhlásenie, aké som 

kedy povedal skupine agentov životného poistenia. 

Ale ak neradi robia tieto veci, tak prečo ich robia? Robia ich preto, lebo tým, že robia veci, ktoré nerobia 

radi, môžu dosiahnuť veci, ktoré chcú dosiahnuť. Úspešní ľudia sú ovplyvnení túžbou po príjemných 

výsledkoch. Neúspešní ľudia sú ovplyvnení túžbou po príjemných metódach a majú sklon uspokojiť 

sa s takými výsledkami, aké im prenesú metódy, ktoré sa im páčia. 

Prečo sú úspešní ľudia schopní robiť veci, ktoré robia neradi, zatiaľ čo neúspešní ľudia to nedokážu? Je 

to preto, lebo úspešní ľudia majú dosť silný zámer na to, aby si vytvorili návyk robiť veci, ktoré nerobia 

radi, len preto, aby dosiahli zámer, ktorý chcú dosiahnuť. 

Niekedy však poklesnú aj naši najlepší producenti. Keď sa človek dostane do náhleho poklesu, 

jednoducho to znamená, že dosiahol bod, v ktorom sa momentálne veci, ktoré nerobí rád, stali 

dôležitejšími než dôvody, prečo by ich mal robiť. Rád by som tu odbočil a poradil vám, manažéri a 
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generálni agenti, že keď sa niektorý z vašich dobrých producentov dostane do náhleho poklesu, tak 

čím menej budete hovoriť o jeho výsledkoch a čím väčšmi budete hovoriť o jeho zámere, tým skôr ho 

z toho poklesu dostanete. 

Mnohí ľudia, s ktorými som o tomto spoločnom menovateli úspechu hovoril, sa k predchádzajúcemu 

bodu vyjadrili takto: „Ale ja mám rodinu, ktorú musím živiť, musím sa predsa postarať o živobytie pre 

svoju rodinu a pre seba. Taký zámer nestačí?“ 

Nie, nestačí. Tento zámer nie je dosť silný na to, aby vás inšpiroval k vytvoreniu návyku robiť veci, ktoré 

nerobíte radi, a to z veľmi jednoduchého dôvodu: Je totiž ľahšie prispôsobiť sa problémom 

chudobného života než prispôsobiť sa ťažkostiam zlepšovania svojho života. Ak mi neveríte, 

jednoducho si spomeňte na všetky tie veci, ktoré ste ochotní urobiť len pre to, aby ste nemuseli robiť 

veci, ktoré nerobíte radi. Zdá sa, že všetky tieto veci dokazujú že sila, ktorá vás priťahuje k vášmu 

zámeru, nie je vaša sila, ale sila samotného zámeru. 

Pozrime sa teraz, prečo je návyk významnou súčasťou spoločného menovateľa úspechu. 

Ľudí udržiava v pohybe návyk, rovnako ako stroje udržiava v pohybe zotrvačnosť. Návyk nie je nič viac 

a nič menej ako zotrvačnosť premietnutá z konkrétneho do abstraktného. Viete si predstaviť, akým 

problémom by museli čeliť naši strojní inžinieri, ak by neexistovala zotrvačnosť? Rýchlosť by bola 

nemožná, pretože najvyššia rýchlosť aký by mohlo každé vozidlo dosiahnuť by bola prvá rýchlosť, pri 

ktorej sa vozidlo pohne. Výťahy by nemohli stúpať, lietadlá by nemohli lietať a celý svet mechaniky by 

sa ocitol v stave dokonalej bezmocnosti. Kto ste vy a kto som ja, aby sme si mysleli, že dokážeme urobiť 

so svojou ľudskou povahou to, čo by najlepší inžinieri sveta nedokázali urobiť s najlepším strojmi, aké 

boli kedy vytvorené? 

Každý jeden predpoklad pre úspech sa získa prostredníctvom návyku. Ľudia si vytvárajú návyky a 

návyky vytvárajú budúcnosť. Ak si zámerne nevytvárate dobré návyky, potom si budete nevedomky 

vytvárať zlé návyky. Ste takí, akí ste preto, lebo ste si vytvorili návyk byť takýmto typom človeka, a 

jediný spôsob, ako to môžete zmeniť, je prostredníctvom návyku. 

Úspešné návyky pri predaji životných poistiek sú rozdelené do štyroch hlavných skupín: 

1. Návyky pri získavaní nádejných zákazníkov 

2. Návyky pri telefonovaní 

3. Návyky pri predaji 

4. Návyky pri práci 

Poďme si prebrať tieto návyky jeden za druhým. 

Každý úspešný predavač životného poistenia vám povie, že je jednoduchšie predať životné poistenie 

ľuďom, ktorí ho nechcú, než nájsť ľudí, ktorí ho chcú. Ak ste si ale zámerne nevytvorili návyk ponúkať 

to, čo ľudia potrebujú, bez ohľadu na to, či to chcú, potom ste si nevedomky vytvorili návyk 

obmedzovať svoje ponuky na ľudí, ktorí životné poistenie chcú – a v tom spočíva jeden jediný skutočný 

dôvod, prečo máte málo zákazníkov. 

Pokiaľ ide o návyky pri telefonovaní, ak ste si zámerne nevytvorili návyk volať ľuďom, ktorí sú schopní 

kúpiť, ale nechcú počúvať, potom ste si nevedomky vytvorili návyk volať ľuďom, ktorí sú ochotní 

počúvať, ale nemôžu kúpiť. 
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Pokiaľ ide o návyky pri predávaní, ak ste si zámerne nevytvorili návyk volať nádejným zákazníkom s 

odhodlaním vysvetliť im, prečo by si mali kúpiť životné poistenie, tak ste si nevedomky vytvorili návyk 

volať nádejným zákazníkom so zámerom nechať si od nich vysvetliť, prečo si životné poistenie kúpiť 

nemôžu. 

Pokiaľ ide o návyky pri práci, ak sa postaráte o tri predošlé skupiny, tak sa návyky pri práci obyčajne 

postarajú o seba samé. Súčasťou návykov pri práci je aj štúdium a príprava, organizácia času, úsilie, 

záznamy, analýzy a podobne. Sotva budete unúvať študovať metódy komunikácie zvyšujúce záujem pri 

predaji, ak ich nehodláte používať. Sotva si budete plánovať dennú prácu, ak v hĺbke srdca viete, že 

svoje plány nehodláte uskutočniť. A určite si nebudete ochotní viesť pravdivé záznamy o veciach, ktoré 

ste neurobili a o výsledkoch, ktoré ste nedosiahli. Takže si až tak veľmi nerobme toľko starostí o štvrtú 

skupinu úspešných návykov, pretože ak ste sa postarali o prvé tri skupiny, väčšina pracovných návykov 

sa už o seba postará a vy si budete môcť dovoliť sekretárku, aby sa postarala o zvyšok za vás. 

Ale skôr než sa rozhodnete prijať tieto úspešné návyky, dovoľte mi, aby som vás upozornil, aký význam 

majú návyky pre vaše rozhodovanie. V priebehu posledných desiatich rokov som sa zúčastnil mnohých 

predajných stretnutí a predajných kongresov a často som sa zamýšľal nad tým, prečo si z nich tak veľa 

ľudí odnesie z dlhodobého hľadiska pre svoj život tak žalostne málo, aj keď bolo povedaných toľko 

dobrých informácií. Možno ste sa už v minulosti zúčastnili predajného stretnutia, či iného seminára a 

opúšťali ste ho s rozhodnutím robiť veci, ktoré vám prinesú väčší úspech, no zistili ste, že vaše 

rozhodnutie alebo odhodlanie vyprchalo presne v tej chvíli, keď ste sa ním mali začať riadiť. 

Tu je vysvetlenie: Akékoľvek rozhodnutie, ktoré urobíte, jednoducho znamená, že ste si niečo sľúbili. 

Sľub samotný však nestojí ani za deravý groš, kým ste si nevytvorili návyk sľúbiť si niečo a potom to 

dodržať. Návyk si nevytvoríte a neudržíte, ak ho od samého začiatku nespojíte s určitým jasným 

zámerom, ktorý môžete udržiavaním tohto návyku dosiahnuť. Inými slovami, akékoľvek rozhodnutie, 

ktoré dnes urobíte, musíte znovu urobiť zajtra a pozajtra a každý ďalší deň. A nielenže ho musíte urobiť 

každý deň znovu, ale musíte ho aj každý deň udržiavať, pretože ak ho jeden deň neurobíte alebo 

nebudete udržiavať, tak ste skĺzli späť a musíte to celé začať od začiatku. Ak ale budete pokračovať v 

procese obnovy rozhodnutia každé ráno a jeho udržiavania každý deň, tak sa jedného dňa zobudíte 

ako iný človek v inom svete a budete sa diviť, čo sa stalo s vami i so svetom, na ktorý ste boli zvyknutí. 

A čo sa to vlastne stalo? Vaše rozhodnutie sa stalo návykom a vy ho už v ten deň nemusíte robiť znova. 

A prečo sa cítite ako iný človek, ktorý žije v inom svete? Je to preto, lebo po prvý krát vo svojom živote 

ste sa stali pánom seba samého a pánom svojich chutí a nechutí, vďaka tomu, že ste sa odovzdali 

svojmu zámeru. To je dôvod, prečo za každým úspechom musí byť zámer a prečo je zámer taký dôležitý 

pre vašu budúcnosť. Keď sa na to poriadne pozriete, vaša budúcnosť nebude závisieť od ekonomických 

podmienok ani od vonkajších vplyvov, ktoré nemôžete ovládať. Vaša budúcnosť začne závisieť od 

zámeru vo vašom živote. Povedzme si teda niečo o zámere. 

Po prvé, váš zámer musí byť praktický a nie vizionársky. Pred časom som hovoril s mužom, ktorý si 

myslel, že má zámer, ktorý je pre neho oveľa dôležitejší než príjem. Zaujímalo ho utrpenie jeho priateľa 

a chcel sa dostať do stavu, kedy by mohol jeho utrpenie zmierniť. Ale keď analyzoval svoje skutočné 

pocity, zistili sme, a pripustil to, že to, čo naozaj chcel, bola naozaj dobrá práca pri rozdeľovaní 

charitatívnej pomoci z peňazí iných ľudí, za ktorú by bol dobre platený a oceňovaný a mal by pocit, že 

je dôležitý – a toto všetko by bolo prirodzeným dôsledkom toho, ak by takúto prácu dostal. 
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No keď sa snažíte formulovať praktický zámer, dávajte si pozor, aby ste sa nesnažili urobiť ho logickým. 

Váš zámer má byť sentimentálny alebo emocionálny. Pamätajte, že potreby sú logické, zatiaľ čo želania 

a túžby sú sentimentálne a emocionálne. Vaše potreby vás dotlačia ďaleko, ale keď ich uspokojíte, tak 

vás tlačiť prestanú. Ak je však váš zámer v kategórii želaní a túžob, potom sa vás vaše želania a túžby 

budú naďalej tlačiť ešte dlho potom, ako ste uspokojili svoje potreby – tak dlho, až kým neuspokojíte 

aj svoje želania a túžby. 

Nedávno som hovoril s mladým mužom, ktorý už dávno objavil spoločný menovateľ úspechu bez toho, 

aby si tento objav uvedomil. Mal v živote definovaný jasný zámer a bol to jednoznačne sentimentálny 

a emocionálny zámer. Chcel, aby jeho syn mohol absolvovať vysokoškolské štúdium bez toho, aby pri 

tom musel pracovať, ako musel kedysi on sám. Chcel, aby sa jeho dcérka vyhla ťažkostiam, ktorým 

musela v detstve čeliť jeho vlastná sestra. A chcel, aby si jeho manželka a matka jeho detí užívala luxus 

a pohodlie, nehovoriac už o potrebných veciach, ktoré boli odopreté jeho vlastnej matke. A aby 

dosiahol tento cieľ, bol ochotný vytvoriť si návyk robiť veci, ktoré nerobil rád. 

Keď som mu položil nasledujúcu otázku, nechcel som ho odradiť, ale, naopak, chcel som, aby on 

povzbudil mňa. Tá otázka znela: „Nepreháňate to trochu? Neexistuje žiaden logický dôvod, prečo by 

váš syn nebol ochotný a schopný si na svoje štúdium zarobiť, rovnako ako to urobil jeho otec. 

Samozrejme, že mu bude chýbať veľa vecí, ktoré v škole chýbali aj vám a pravdepodobne zažije 

zlomené srdce a sklamanie. Ale ak je naozaj dobrý, tak to nakoniec zvládne rovnako, ako ste to zvládli 

vy. A neexistuje nijaký logický dôvod, prečo by ste mali otročiť len aby vaša dcéra mohla mať veci, ktoré 

vaša vlastná sestra mať nemohla, alebo prečo by vaša žena musela mať pohodlie a luxus, na ktorý 

nebola zvyknutá predtým, ako si vás vzala.“ 

Pozrel sa na mňa súcitne a povedal: „Ale pán Gray, v logike nie je inšpirácia. V logike nie je odvaha. V 

logike nie je šťastie, len spokojnosť. Jediné miesto v mojom živote, kde je logika na mieste, je poznanie, 

že čím viac som ochotný urobiť pre moju ženu a deti, tým viac budem vedieť urobiť pre seba.“ 

Po vypočutí takého príbehu vám nikto nebude musieť hovoriť, ako nájsť svoj zámer, ako ho 

identifikovať, ani ako sa mu odovzdať. Ak je to veľký zámer, tak aj vy budete veľký, keď ho dosiahnete. 

Ak je to nesebecký zámer, tak aj vy budete nesebecký, keď ho dosiahnete. 

A ak je to poctivý zámer, tak aj vy budete poctivý a úctyhodný, keď ho dosiahnete. Ale kým žijete, nikdy 

nezabudnite, že aj keď môžete uspieť nad svoje najsmelšie nádeje a najväčšie očakávania, nikdy 

neuspejete nad zámer, ktorému ste ochotní sa odovzdať. Navyše, vaše odovzdanie nebude úplné, kým 

si nevytvoríte návyk robiť veci, ktoré neúspešní ľudia nerobia radi. 
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