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Branding osobisty pomoże Ci stworzyć markę: 

• silną, konsekwentną, spójną, trwałą, przekonującą 
• znaczącą, wyróżniającą się, fascynującą, inspirującą 
• przemawiającą do odbiorcy, kryształowo czystą i zapadającą w pamięć

TY — najlepsza marka w mieœcie 

Marki rządzą dziœ naszym życiem. Ludzie gotowi są zapłacić znacznie więcej 
za produkt firmowy — czyli taki, który znają i któremu ufają. W życiu, podobnie 
jak w biznesie, branding przynosi znacznie lepsze i trwalsze rezultaty niż marketing 
czy działania sprzedażowe. Jest również skuteczną metodą eliminacji konkurencji. 

Nadszedł czas, byœ przejął kontrolę nad swoją osobistą marką oraz komunikatem, 
który przekazuje ona innym. Zacznij aktywnie kształtować Twój własny wizerunek. 
Pozwoli Ci to dynamicznie się rozwijać i wyróżniać spoœród tłumu. Œwiatowej klasy 
specjalista pokaże Ci, jak robią to profesjonaliœci.

Stwórz markę, która pozwoli Ci: 

• uwolnić Twój potencjał; 
• wzbogacić relacje z innymi; 
• wzmocnić poczucie własnej wartoœci; 
• kreować wizerunek osoby godnej zaufania, profesjonalnej i charyzmatycznej. 

Pamiętaj jednak, że Twoja osobista marka powinna być szczera i naturalna, musi 
zatem zawsze odzwierciedlać Twój prawdziwy charakter, marzenia, cele życiowe, 
wartoœci, wyjątkowoœć, talenty, pasje oraz zamiłowania. Jest ona również kluczem 
do satysfakcjonującego życia — dzięki takiej postawie będziesz automatycznie 
przyciągać do siebie najodpowiedniejszych ludzi i najlepsze okazje. Zyskasz też 
większe szanse na maksymalne wykorzystanie swoich możliwoœci.
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ROZDZIA� 7

Ujednolicenie Twoich osobistych ambicji i marki
osobistej z Twoimi zachowaniami i dzia�aniami;

jedno�� z samym sob	

Staram si�, �eby moje �ycie nie by�o scenariuszem pisanym przez innych. Jestem
przekonana, �e je�eli cz�owiek nie �yje w zgodzie ze sob�, to �yje tylko cz��ci�
�ycia i co gorsza inni te� maja z tego cz���.

— Henryka Bochniarz

Wspania�a to�samo�� marki osobistej, pot��na historia marki osobistej, skuteczna
krótka prezentacja oraz Twoja unikalna warto�� mog� uczyni� Ci� cz�owiekiem
sukcesu. Je�li jednak nie b�d� odzwierciedla� Twojej faktycznej natury i w rezul-
tacie uniemo�liwi� Ci wype�nienie obietnic sk�adanych przez Twoj� mark�, te
same czynniki mog� zadecydowa� o tym, �e zostaniesz wielkim przegranym.
Nie spe�niasz sk�adanych obietnic? To gwarantowany sposób na utrat� reputacji
i zniszczenie sobie kariery. Postanów zatem, �e b�dziesz �y� i post�powa� zgodnie
z autentyczn� obietnic� Twojej marki, a zanim co� obiecasz, upewnij si�, �e b�dziesz
w stanie dotrzyma� s�owa. Je�li tego nie zrobisz, ca�y Twój branding osobisty
b�dzie jedynie zabiegiem kosmetycznym, egoistycznym dzia�aniem, przejawem
chciwo�ci i nieczyst� zagrywk�. Ludzie oczekuj�, �e wywi��esz si� ze sk�adanych
im obietnic. Je�li powiedzia�e�, �e co� zrobisz, nie pomog� Ci �adne wymówki.
Ka�da z�amana obietnica szkodzi wizerunkowi Twojej marki osobistej. Powinie-
ne� równie� dotrzymywa� tych obietnic, które sk�adasz sobie sam. Je�eli z�amiesz
tak� obietnic�, nie zaznasz spokoju wewn�trznego i nie wykszta�cisz w sobie oso-
bistej charyzmy oraz przejrzysto�ci — tymczasem s� to cechy bardzo istotne dla
Twojej marki osobistej. Musisz konsekwentnie trzyma� si� wyznawanych przez
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siebie warto�ci, powiniene� tak�e post�powa� absolutnie przejrzy�cie i wiarygod-
nie. Marka osobista zbudowana na k�amstwach w pewnym momencie zawali si�
z hukiem (prawda zawsze wychodzi na jaw), natomiast marka zbudowana na
Twojej prawdziwej osobowo�ci pozostanie trwa�a i silna. Warto w tym miejscu przy-
toczy� s�owa Dwighta Eisenhowera: „Osoba, która wy�ej od zasad ceni sobie przy-
wileje, bardzo szybko utraci jedno i drugie”.

Twój autentyczny branding osobisty powinien odzwierciedla� to, kim naprawd�
jeste�, musi by� równie� zgodny z kodeksem moralnym i kodeksem zachowa	,
które wyp�ywaj� bezpo�rednio z Twoich osobistych ambicji. Oznacza to, �e Twoja
marka powinna odzwierciedla� to, kim jeste�, na czym Ci zale�y i co jest Twoj�
pasj�. Je�li chcesz zapracowa� sobie na zaufanie innych, musisz post�powa�
zgodnie z tymi warto�ciami (czyli po prostu by� sob�). Je�eli ludzie uwierz�, �e
jeste� osob� autentyczn�, �e �yjesz zgodnie z wyznawanymi zasadami i stanowisz
jedno�� z samym sob�, znacznie �atwiej b�dzie im obdarzy� Ci� zaufaniem. Zaufa-
nie jest pochodn� spójno�ci wyznawanych warto�ci z postawami i zachowaniami —
masz po prostu by� szczery wobec samego siebie. Pami�taj, �e najwa�niejsze relacje
brandingowe utrzymujesz w�a�nie ze sob�. Nie wystarczy, �e b�dziesz auten-
tyczny w kontaktach z innymi lud�mi. Budowanie zaufania rozpoczyna si� od
szczero�ci i autentyzmu w relacjach z samym sob�. W zwi�zku z powy�szym powi-
niene� znale�� równowag� mi�dzy osobistymi ambicjami i mark� osobist� a Two-
imi dzia�aniami — w ten sposób zbudujesz stabilny fundament pod zaufanie.
Ca�a sztuka polega na tym, by osi�gn�� jedno�� z samym sob�. Wewn�trzna jed-
no�� jest bardzo wa�nym krokiem na drodze do rozwoju osobistego i wzmacnia-
nia swojej uczciwo�ci, szczero�ci, solidno��, wiarygodno�ci, przejrzysto�ci oraz
charyzmy osobistej. Je�eli w taki sposób patrzysz na w�asne �ycie, wy�ej cenisz
równie� �ycie innych. Jednocze�nie gotowy jeste� równie� wspiera� innych
w budowaniu solidnych fundamentów, na których oni równie� mogliby budowa�
w�asn� solidno��, szczero�� i wiarygodno��. Osoby posiadaj�ce wspomniane wy�ej
cechy:

� Post�puj� tak, jak deklaruj�.

� Dotrzymuj� danego s�owa — ich czyny zawsze odzwierciedlaj� ich s�owa,
a tak�e ich osobiste ambicje i mark� osobist�.

� Dotrzymuj� obietnic sk�adanych za po�rednictwem swojej marki — mi�dzy
ich post�powaniem a za�o�eniami marki osobistej nie ma rozbie�no�ci.

� Robi� to, co obieca�y, nawet je�li musz� pokona� bardzo istotne przeszkody.
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Osi�gn�wszy wewn�trzn� jedno��, b�dziesz móg� pozytywnie oddzia�ywa� na
lojalno��, poziom motywacji oraz zaanga�owania ludzi ze swojego otoczenia.
W ten sposób zdecydowanie �atwiej b�dzie Ci promowa� si� z wykorzystaniem
Twojej marki osobistej — wysi�ki te b�d� równie� skuteczniejsze i bardziej trwa�e.
W ten sposób zadbasz o to, by Twój osobisty wizerunek (to, z czym identyfikuj�
Ci� inni) by� spójny z Twoj� mark� osobist� (tym, jak inni Ci� postrzegaj�).
Twój wizerunek b�dzie stanowi� zatem odzwierciedlenie Twojej marki. Ujedno-
licenie Twoich osobistych ambicji i marki osobistej z Twoim post�powaniem jest
niezb�dne — inaczej Twoja reputacja i marka osobista mog� powa�nie ucierpie�.
W�a�nie dlatego zawsze dobrze jest obiecywa� nieco mniej, a nast�pnie oferowa�
nieco wi�cej.

Jak ju� wspomina�em, osobiste ambicje, deklaracja marki osobistej oraz osobista
zrównowa�ona karta wyników, nieznajduj�ce prze�o�enia na prawe i uczciwe
post�powanie, b�d� jedynie zabiegami kosmetycznymi i nie przyczyni� si� do
naturalnego rozwoju Twojej osoby i Twojej marki. Nie da si� równie� w ten
sposób stworzy� solidnych fundamentów pod skuteczne przywództwo osobiste.
William C. Miller i Peter Pruzan stwierdzaj�: „W�ród wspó�czesnych nam liderów
biznesowych widoczna jest pal�ca potrzeba odbudowania zaufania. Gdzie� po
drodze liderzy utracili pokor�, wspó�czucie oraz empati�. Stracili równie� kon-
takt z Bogiem”1.

Najbardziej intymne relacje utrzymujesz z samym sob�. Je�li chcesz wzmocni� te
relacje i osi�gn�� prawo��, powiniene� ujednolici� swoje osobiste ambicje i mark�
osobist� ze swoimi zachowaniami i dzia�aniami, czyli tym, kim i czym naprawd�
jeste�. „Autentyczne ja” oznacza Twoj� osobowo��, ducha, charakter. Proces ujed-
nolicania polega na znalezieniu odpowiednich interakcji mi�dzy Twoimi marze-
niami, aspiracjami, intencjami, celem i warto�ciami (czyli Twoimi osobistymi
ambicjami oraz mark� osobist�) a tym, w jaki sposób postrzegaj� Ci� inni (czyli
Twoimi zachowaniami). Wyznawane przez Ciebie warto�ci (b�d�ce elementem
osobistych ambicji i marki osobistej) to zasady, zgodnie z którymi �yjesz, my�lisz,
odczuwasz i post�pujesz. Gdy Twoje dzia�ania, zachowania i my�li stanowi�
odzwierciedlenie wyznawanych przez Ciebie warto�ci, jeste� cz�owiekiem prawym.
Prawo�� ma z kolei pozytywny wp�yw na Twoje relacje z innymi i samym sob�.

                                              
1 W.C. Miller, P. Pruzan, Spiritual-based leadership: a matter of faith and  confidence, Sri

Sathya Sai Institute of Higher Learning, Puttaparthi 2003.
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Istnieje potencjalna ró�nica mi�dzy tym, jak odbierasz sam siebie (kim chcia�by�
by�), a tym, jak oceniaj� Ci� inni (jak jeste� przez nich postrzegany). Samych
siebie oceniamy na podstawie pewnych niewidocznych schematów zachowa	,
inni oceniaj� nas w oparciu o widoczne schematy zachowa	, czyli na podstawie
tego, co robimy, co mówimy i w jaki sposób post�pujemy. Te oceny to nic innego
jak wyobra�enia na temat Twojej osoby funkcjonuj�ce w g�owach innych ludzi.
Dlatego im bardziej charakterystyczne b�dzie Twoje zachowanie, tym lepiej
postrzegana b�dzie Twoja marka. Aby sta� si� uciele�nieniem wizerunku nakre-
�lonego w deklaracjach osobistych warto�ci i marki osobistej, musisz wiedzie�,
jak inni Ci� postrzegaj� i co o Tobie my�l�. Dysponuj�c tak� wiedz�, mo�esz posta-
ra� si� zwi�kszy� efektywno�� swoich dzia�a	, a w rezultacie wzmocni� swoj�
mark�. Nale�y zatem stwierdzi�, �e proces autentycznego brandingu osobistego
wymaga równie� wypracowania równowagi mi�dzy osobistymi ambicjami i mark�
osobist� (wy�szy poziom �wiadomo�ci) a podejmowanymi dzia�aniami (czyli
Twoim bie��cym zachowaniem i post�powaniem; porównaj rysunek 7.1).

Rysunek 7.1. Ujednolicanie osobistych ambicji i marki osobistej z zachowaniami i dzia�aniami

Jak ju� wspomina�em, Twoje nastawienie ma ogromny wp�yw na charakter
Twoich osobistych ambicji i marki osobistej. W Twojej postawie uwidaczniaj� si�
czynniki motywuj�ce Ci� do dzia�ania oraz wewn�trzne potrzeby, które manife-
stuj� si� równie� w postaci dzia�a	. Aby zacz�� si� trwale rozwija� i wyró�ni� si�
na tle innych, musisz znale�� równowag� mi�dzy osobistymi ambicjami i mark�
osobist� a zachowaniami i dzia�aniami:
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OSOBISTE AMBICJE I MARKA OSOBISTA =
ZACHOWANIA I DZIA�ANIA

Osobista wizja+misja+kluczowe role+specjalizacja+us�ugi+najwa�niejszy
atrybut+obszar = zachowania i dzia�ania

Aby z powodzeniem przeprowadzi� proces ujednolicania, powiniene� znale��
odpowiedzi na nast�puj�ce pytania:

� Czy post�puj� zgodnie z moim sumieniem i wyznawanymi warto�ciami?

� Czy konsekwentnie urzeczywistniam w�asne postanowienia?

� Czy moje idea�y, ambicje, intencje, potrzeby, najg��bsze pragnienia oraz marka
osobista odpowiadaj� moim bie��cym dzia�aniom?

� Czy moje my�li i moje dzia�ania s� spójne?

� Czy zawsze dzia�am zgodnie z moimi osobistymi ambicjami i mark� osobist�?

� Czy moje osobiste ambicje i marka osobista odzwierciedlaj� moj� potrzeb�
post�powania zgodnie z zasadami etyki?

� Czy moje osobiste ambicje s� sprzeczne z moj� mark� osobist�?

� W jakim stopniu moje zachowania wp�ywaj� na moje pogl�dy i vice versa?

� Czy dotrzymuj� obietnic, które sk�adam sam sobie?

� W jaki sposób postrzegaj� mnie inni? Jak postrzegaj� wyznawane przeze
mnie warto�ci?

� Czy inni s� �wiadkami, �e zawsze pozostaj� wierny moim przekonaniom
i zawsze pozostaj� jedno�ci� z samym sob�?

Twoje osobiste ambicje, marka osobista i Twoje dzia�ania musz� stanowi� jedno��.
Harmonia mi�dzy tymi elementami pozwoli Ci unikn�� konfliktu z w�asnym
sumieniem. B�dziesz móg� podejmowa� autentyczne wysi�ki zmierzaj�ce do wpro-
wadzenia na rynek swojej marki i nie b�dziesz musia� rezygnowa� przy tym
z wewn�trznego spokoju ani marnowa� energii. B�dziesz dzi�ki temu coraz bardziej
charyzmatyczny, b�dziesz dzia�a� przejrzy�cie, a ludzie zaczn� Ci ufa�. Robin
Sharma powiedzia� kiedy�: „B�d� panem swojej woli i s�ug� swego sumienia”.
G.P. Gupta uwa�a, �e:
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�wiadomo�� jest „wewn�trznym aspektem” �ycia. Sk�ada si� z dwóch elemen-
tów: (1) wiedzy na temat w�asnego ja oraz ró�nych rzeczy, (2) si� oraz mocy
�wiadomo�ci. Pierwszym koniecznym elementem jest wiedza. Ró�ne rzeczy
musisz sobie u�wiadamia� na ró�nych poziomach �wiadomo�ci i w odpo-
wiedni sposób — powiniene� widzie� je takimi, jakimi s�. Sama wiedza jednak
nie wystarczy. Potrzebne s� jeszcze Wola i Si�a, które sprawi�, �e �wiadomo��
b�dzie przynosi� efekty (…). Gdy zmienisz swoj� �wiadomo��, ca�y �wiat
zmieni dla Ciebie swoje oblicze (…). Zarz�dzanie na podstawie �wiadomo-
�ci powinno si� odbywa� zgodnie z modelem „od wewn�trz na zewn�trz”.

Z kolei Selvazajan Yesudian stwierdza:

Nasze sumienie jest naszym wewn�trznym g�osem, który przemawia do
nas z przekonaniem i pomaga nam odró�nia� dobro od z�a, fakty od fikcji.
Jest g�osem, który podpowiada nam, w czym jeste�my najlepsi, i który kieruje
naszym codziennym �yciem. Mo�emy mu ufa� i budowa� na nim ca�� nasz�
egzystencj�. Jest jedynym niezawodnym kompasem, który wskazuje nam
drog� w sytuacjach konfliktu mi�dzy g�osem rozumu a g�osem serca.

Harmonia mi�dzy osobistymi ambicjami i mark� osobist� a zachowaniami i dzia-
�aniami gwarantuje, �e wszystkie Twoje czyny b�d� zgodne z Twoim sumieniem.
B�dziesz móg� lepiej zrozumie� swoje zachowania, swoje mocne i s�abe strony oraz
za�o�enia osobiste lub za�o�enia marki. Harmonia ta nie pozostaje równie� bez
wp�ywu na Twoje poczucie solidarno�ci z innymi. Warto zapami�ta� s�owa Alberta
Schweitzera: „Pierwszy krok w rozwoju etyki to poczucie solidarno�ci z innymi
istotami ludzkimi”. Harmonia mi�dzy osobistymi ambicjami i mark� osobist�
a zachowaniami i dzia�aniami przek�ada si� równie� na wzrost poziomu koncen-
tracji — sk�ania do nieustannego monitorowania w�asnych dzia�a	 oraz oddzia-
�ywania na innych ludzi, zwierz�ta, ro�liny oraz szeroko poj�te �rodowisko natu-
ralne (odpowiedzialno�� spo�eczna). Zwi�kszenie poziomu koncentracji b�dzie
mia�o pozytywny wp�yw na Twoje dzia�ania — b�dziesz jeszcze bardziej wra�-
liwy na kwestie etyczne. W wykszta�ceniu takiej koncentracji pomo�e Ci opisane
wcze�niej �wiczenie z oddychania i wyciszenia oraz medytacja nad stopniem ujed-
nolicenia osobistych ambicji i marki osobistej z zachowaniami i dzia�aniami. Dzi�ki
temu staniesz si� lepszym cz�owiekiem i wzmocnisz swoj� mark�.
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SUKCES NAJLEPIEJ JEST ROZPATRYWA�
PRZEZ PRYZMAT PONI�SZYCH PYTA�:

� Czy zawsze post�puj� zgodnie z moim sumieniem?

� Czy zawsze post�puj� zgodnie z moimi osobistymi ambicjami?

� Czy zawsze post�puj� zgodnie z moj� mark� osobist�?

� Czy zawsze maksymalnie anga�uj� si� w to, co robi�?

� Czy zawsze robi� to, co s�uszne?

Umiej�tno�� uczciwego i otwartego spojrzenia na samego siebie jest umiej�tno�ci�
kluczow� z punktu widzenia budowania silnej i wiarygodnej marki osobistej.
Ludzie b�d� darzy� Ci� zaufaniem, je�li stwierdz�, �e Twoje dzia�ania s� konse-
kwentne i wiarygodne oraz �e zawsze robisz to, co s�uszne. W�a�nie dlatego tak
wa�ne jest, by to, kim jeste�, i to, jak o sobie mówisz, zawsze stanowi�o w oczach
innych ludzi jedno��. W ten sposób budujesz warto�� marki, na któr� sk�adaj� si�
poziom wiarygodno�ci, niezawodno�� i wyznawane warto�ci2.

Wzór na s	uszne dzia	anie osobiste

Ujednolicanie osobistych ambicji i marki osobistej z zachowaniami i dzia�aniami
gwarantuje, �e wszystkie Twoje dzia�ania podejmowane na forum spo�ecznym
b�d� zawsze s�uszne i zgodne z Twoim sumieniem. Thomas Huxley powiedzia�
kiedy�: „Najpierw musisz dotrze� do prawdy, �eby móc robi� to, co s�uszne”.
Debashis Chatterjee uwa�a, �e s�uszne dzia�anie wyp�ywa z istoty �ycia3. Profesor
Chatterjee definiuje „istot� �ycia” jako pierwotnego ducha ka�dego dzia�ania.
Osobi�cie uwa�am, �e „istot� �ycia” nale�y kojarzy� przede wszystkim z misj�
osobist� — �e chodzi w niej o mo�liwo�� poznania samego siebie przez pryzmat
autentycznych osobistych ambicji i marki osobistej oraz �e te ostatnie powinny
by� zrównowa�one z osobistymi dzia�aniami i zachowaniami (jedno�� z samym
sob�). Tylko wówczas cz�owiek jest w stanie podejmowa� s�uszne dzia�ania. Samo

                                              
2 D. McNally, K.D. Speak, Be your own brand, Berrett-Koehler Publishers, San Fran-

cisco 2003.
3 D. Chatterjee, Light the fire in your heart, Full Circle Publishing, New Delhi 2002.
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dzia�anie równie� jest bardzo wa�ne, poniewa� pozwala doskonali� swoje umiej�t-
no�ci i nieustannie podejmowa� nowe wyzwania (wró� do rozdzia�u 6., po�wi�co-
nego cyklowi Plan — Wdro�enie — Dzia�anie — Wyzwanie). Sformu�owa�em
zatem nast�puj�c� definicj� „s�usznego dzia�ania osobistego”:

S�uszne dzia�anie osobiste = autentyczne osobiste ambicje+autentyczna
marka osobista+dzia�anie+jedno�� z samym sob�

Warto zapami�ta� s�owa Thomasa Jeffersona: „Chcesz wiedzie�, kim jeste�? Nie
pytaj. Dzia�aj! Twoje dzia�anie Ci� okre�li i zdefiniuje”. Warto równie� wspomnie�
s�owa Johanna Wolfganga Goethego: „My�le� jest �atwo, dzia�a� trudno — dzia�a�
zgodnie ze swymi my�lami jest rzecz� najtrudniejsz� w �wiecie”. Definiowanie
samego siebie przez pryzmat autentycznych osobistych ambicji i marki osobistej to
kwestia �ci�le zwi�zana z zagadnieniem pog��biania wiedzy na temat samego siebie.

Wzór na wiedz� na temat samego siebie

Trudno jest kocha� siebie i innych, gdy tak naprawd� nie zna si� samego siebie.
Wiedza na temat samego siebie jest wiedz� domy�ln�. Jest silnie powi�zana
z autentycznymi osobistymi ambicjami i mark� osobist�. Osobista zrównowa�ona
karta wyników zamienia t� wiedz� w wiedz� �wiadom�, dzi�ki czemu �atwiej jest
Ci pog��bia� i wykorzystywa� informacje na temat w�asnego ja. Przekszta�cenie
wiedzy domy�lnej w wiedz� �wiadom� ma równie� pozytywny wp�yw na Twoj�
kreatywno��. Jestem zdania, �e na wiedz� na temat samego siebie sk�adaj� si� cztery
podstawowe elementy: autentyczne osobiste ambicje, autentyczna marka oso-
bista, my�lenie oraz dzia�anie (porównaj rysunek 7.2).

Wiedza na temat samego siebie = f (autentyczne osobiste ambicje, auten-
tyczna marka osobista, my�lenie, dzia�anie)

Funkcja f opisuje zale�no�� mi�dzy wiedz� na temat samego siebie a autentycz-
nymi osobistymi ambicjami, autentyczn� mark� osobist�, my�leniem i dzia�aniem.
Osobiste ambicje oraz marka osobista s� powi�zane z Twoj� �wiadomo�ci�, ponie-
wa� sk�adaj� si� na nie posiadane przez Ciebie informacje na temat samego siebie.
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Rysunek 7.2. Wiedza na temat samego siebie jako spoiwo

S� powi�zane z Twoimi marzeniami, czynnikami motywuj�cymi, warto�ciami,
talentami, wyj�tkowo�ci�, zakresem specjalizacji oraz najwa�niejszym atrybutem
(elementy te stanowi� natomiast podstaw� dla Twoich zachowa	 i dzia�a	). Aby�
móg� t� wiedz� pozyska�, niezb�dne jest my�lenie — w tym celu w rozdziale 3.
wprowadzi�em �wiczenie z oddychania i wyciszenia. Okazuje si�, �e oddychanie
i my�lenie wywodz� si� z tych samych �róde� w ludzkim mózgu. Kontrolowanie
procesu my�lenia umo�liwia kontrolowanie procesu oddychania i na odwrót.
Wykonuj�c �wiczenie z oddychania i wyciszenia, mo�esz skoncentrowa� uwag�
na swoim wn�trzu i przej�� kontrol� nad swoj� �wiadomo�ci�. Milczenie sprzyja
wyostrzeniu procesów my�lowych i lepszemu zrozumieniu w�asnego ducha, co
pozwala wprowadzi� umys� w stan spokoju, który z kolei rozja�nia my�li. Tego
rodzaju proces my�lowy pozwala zrównowa�y� funkcjonowanie lewej i prawej
pó�kuli mózgu, sprzyjaj�c jednocze�nie my�leniu nieszablonowemu. Warto zapa-
mi�ta� s�owa Alberta Einsteina, który powiedzia�, �e „nie mo�na rozwi�zywa�
problemów za pomoc� takiego samego my�lenia, które przyczyni�o si� do ich
powstania”. Dzia�anie jest niezb�dne, aby urzeczywistni� Twoje osobiste ambicje
i mark� osobist� (co dokonuje si� poprzez realizacj� za�o�e	 osobistej zrównowa-
�onej karty wyników). Dzia�anie pozwala nabywa� nowe umiej�tno�ci — groma-
dzimy do�wiadczenia, wyci�gamy wnioski i podejmujemy nowe wyzwania. W�a�nie
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z my�l� o dzia�aniu wprowadzi�em w rozdziale 6. koncepcj� cyklu Plan —
Wdro�enie — Dzia�anie — Wyzwanie. Trzeba uczy� si� poprzez dzia�anie, ponie-
wa� osobiste ambicje i marka osobista opieraj� si� nie tylko na Twojej wiedzy na
temat samego siebie, ale równie� na ocenie rzeczywisto�ci zewn�trznej i informa-
cjach zwrotnych pochodz�cych od innych osób. Dzia�anie jest zatem pochodn�
Twoich zdolno�ci, umiej�tno�ci i do�wiadczenia — chodzi o to, co wiesz, co rozu-
miesz i co potrafisz zrobi�. Je�li chcesz by� skuteczny i wydajny, musisz nie-
ustannie si� uczy�. Uczenie si� mo�na okre�li� jako ci�g�� transformacj� osobist�.
Jest to cykliczny proces aktualizowania wiedzy na temat samego siebie (wzboga-
cania wiedzy ju� posiadanej o nowe elementy), maj�cy na celu jako�ciow� popraw�
podejmowanych dzia�a	. Dzi�, kiedy koncepcja zatrudnienia na ca�e �ycie odcho-
dzi do lamusa, a coraz wa�niejsza staje si� nieustaj�ca atrakcyjno�� dla rynku
pracy, Twoja wiedza na temat samego siebie musi by� przez ca�y czas aktualna.
W ko	cu najwi�ksze sukcesy odnosz� ci, którzy potrafi� si� szybko uczy� i szybko
poszerza� wiedz� na temat samych siebie. Wydajne funkcjonowanie w naszym
coraz bardziej z�o�onym spo�ecze	stwie wymaga nieustannej nauki i ci�g�ego
poszerzania, mobilizowania, wzbogacania, oceniania, wykorzystywania i utrzy-
mywania wiedzy na temat samego siebie. Tylko takie podej�cie do �ycia pozwala
dzi� stworzy� solidny fundament, na którym budowa� b�dziemy nasze wykszta�-
cenie. Warto po raz kolejny przytoczy� m�dre s�owa Alberta Einsteina: „Wykszta�-
cenie to co�, co pozostaje, gdy zapomnimy ju� wszystko, czego nauczyli�my si�
w szkole”. Warto równie� zapami�ta� s�owa Nelsona Mandeli: „Wykszta�cenie
jest najpot��niejsz� broni�, jak� mo�na zastosowa� w celu wprowadzania zmian na
�wiecie (…). Wykszta�cenie jest pot��nym motorem nap�dowym rozwoju osobistego. To
w�a�nie dzi�ki wykszta�ceniu córka ch�opa mo�e zosta� lekarzem, syn górnika mo�e
zosta� dyrektorem kopalni, a dziecko z wiejskiej rodziny mo�e zosta� prezydentem wiel-
kiego narodu. Cz�owieka wyró�nia to, co jest w stanie osi�gn��, korzystaj�c z tego, co ma,
nie za� z tego, co otrzyma� od innych”.

Nale�y zatem stwierdzi�, �e optymalne przyswajanie wiedzy wymaga mo�liwo�ci
podejmowania dzia�a	. Nauk� mo�na podzieli� na dwie kategorie: samodzielne
uczenie si� oraz zbiorowe uczenie si� (organizacyjne uczenie si�). Proces samodziel-
nego uczenia si� — ten opisany powy�ej — stanowi pierwotne �ród�o wszelkiego
uczenia si�. W przypadku tego procesu absolutnie konieczne jest zrozumienie
w�asnych osobistych ambicji oraz marki osobistej. Ludzie, którzy nie dysponuj�
t� wiedz�, maj� problemy ze skutecznym uczeniem si�. Bez samodzielnego uczenia
si� proces zbiorowego uczenia si� nie móg�by istnie�. Dzi�ki procesowi samo-
dzielnego uczenia si� poszczególni pracownicy organizacji ucz� si� i do�wiad-
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czaj� indywidualnych zmian behawioralnych. W przypadku procesu zbiorowego
uczenia si� niezb�dne jest natomiast zrozumienie ambicji firmy i marki firmowej,
o których b�d� pisa� w cz��ci II tej ksi��ki.

Aby wykszta�ci� i piel�gnowa� wiedz� zbiorow� i stworzy� stabilne podstawy do
zbiorowego uczenia si�, nale�y zdefiniowa� i sformu�owa� ambicje firmy, mark�
firmow� oraz firmow� zrównowa�on� kart� wyników (jedno�� z firm�). Tylko
w taki sposób mo�na osi�gn�� wysoki stopie	 kompatybilno�ci (najlepsze mo�liwe
dopasowanie) pomi�dzy celami osobistymi i firmowymi. Konieczne jest równie�
wspólne generowanie warto�ci, które b�dzie rozbudza� zaanga�owanie pracow-
ników oraz mi�o��, szcz��cie, po�wi�cenie, pasj� i rado�� w firmie. Wszystkie te
zagadnienia zostan� omówione w cz��ci II.




