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C Z � � �  1

DROGA
DO

INDYWIDUALNEGO
SUKCESU

Je�li kto� nie wie, do którego portu chce przyp�yn��
— �aden wiatr mu nie sprzyja

Seneka

Wiem, �e jeste� aktywnym cz�owiekiem, masz pewnie du�o obo-
wi�zków i jeszcze wi�cej marze� do spe�nienia, a skoro si�gn��e�
do tej ksi��ki, pewnie chcia�by� mie	 tak�e wi�cej czasu… I na
pewno nie oczekujesz od niej, by by�a pi�	setstronicowym porad-
nikiem �ycia, dlatego te� nie staram si� z niej takiego uczyni	. Nie
b�d� w niej pisa� z wielkim patosem o m�dro�ciach filozofów poko-
le�. Napisz� prostym j�zykiem, w jaki sposób mo�esz porozmawia	
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z samym sob�, by lepiej zrozumie	, dok�d zmierzasz. To wielkie
wyzwanie, którego ludzie cz�sto nie podejmuj�. Przemy�lenie naj-
prostszych rzeczy (co chc� osi�gn�	? jak chc� to zrobi	? gdzie mam
si� tego dowiedzie	 i od czego zacz�	?) jest elementem niezb�d-
nym do osi�gni�cia w �yciu sukcesu, zarówno osobistego, jak
i zawodowego. Odnalezienie harmonii w tych dwóch sferach �ycia
jest kluczowym elementem, niezb�dnym do realizacji swoich ma-
rze�. Przyjmuje si�, �e ka�da godzina przeznaczona na planowanie
dostarcza Ci czterech godzin wolnego czasu, który mo�esz przezna-
czy	 na cokolwiek zechcesz. Pomy�l, jaki efekt osi�gniesz, po�wi�-
caj�c zarz�dzaniu czasem cztery godziny.

Zanim przedstawi� Ci ogólne zasady zarz�dzania sob� w czasie,
chc� zach�ci	 Ci� do wzi�cia o�ówka do r�ki. To bardzo prosta
i wa�na rzecz. O�ówek stanie si� Twoim narz�dziem, którym b�-
dziesz pos�ugiwa� si� przez najbli�sze pó� godziny. Pami�taj, �e ta
ksi��ka nale�y do Ciebie — nie po�yczaj jej nikomu. Je�li zechcesz
j� poleci	, zachowaj ten egzemplarz dla siebie, a osobie, której j�
poleci�e�, zaproponuj, by zaopatrzy�a si� w drug� tak� sam� ksi��k�.
To Twój zeszyt 	wicze� i nikt nie ma prawa do niego zagl�da	.
Mo�esz go uzupe�ni	 i trzyma	 przy sobie, a gdy poczujesz, �e
wykorzysta�e� go do cna, mo�esz w�o�y	 go mi�dzy ksi��ki w szu-
fladzie i przez d�u�szy czas do niego nie zagl�da	. Pami�taj, �e
warto�	 tej ksi��ki opiera si� przede wszystkim na sk�onieniu Ci�
do dialogu z samym sob�. Temu za� najlepiej przys�u�� si� zagi�te
kartki, popisane marginesy, a tak�e samodzielnie wykonane notatki,
które uwa�am za najbardziej skuteczne.

Zarz�dzanie sob� w czasie
Wyobra� sobie, �e pewien cz�owiek postanowi� uda	 si� w czekaj�c�
go podró� swoim �wie�o zakupionym, bardzo szybkim autem. Ju�
na samym pocz�tku, gdy tylko wyjecha� z Wroc�awia, zda� sobie
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spraw�, �e to pi�kne, nowe auto �wietnie trzyma si� drogi. Mo�na
by�o nim rozwija	 naprawd� wielkie pr�dko�ci, dlatego te� przyci-
sn�� „gaz do dechy”. Okaza�o si�, �e samochód potrafi rozwin�	
pr�dko�	 kolejno 150 km/h, potem 200, a� wreszcie 220, a nawet
i 300 km/h. Trudno si� podró�uje takim tempem — trzeba by	
bardzo skoncentrowanym, co bardzo szybko m�czy, ale za to mo�na
o wiele szybciej przemierzy	 dan� tras�. U celu okaza�o si�, �e
w nieca�� godzin� dojecha� do Katowic, po�o�onych ok. 200 kilo-
metrów od pocz�tkowego miejsca podró�y. M��czyzna wysiad�
z auta potwornie zm�czony i spocony, rozejrza� si� dooko�a i zda�
sobie spraw� z tego, �e celem jego wyprawy by�a w rzeczywisto�ci
Warszawa, nie Katowice.

Powy�szy przyk�ad w krzywym zwierciadle obrazuje, jak post�puj�
ludzie: gnaj� przed siebie na o�lep, z wielkimi pr�dko�ciami p�dz�
drog� swojego �ycia, wk�adaj�c ogromn� ilo�	 energii w zmierzanie
do czego�, co w�a�ciwie nie jest ich celem. Fundamentalnym ele-
mentem zarz�dzania w�asnym czasem jest okre�lenie obrazu przy-
sz�o�ci, do którego si� zmierza — swojej wizji, z której wynika
misja, poszczególne zadania sk�adaj�ce si� z pomniejszych zada�
szczegó�owych.

Wizja — obraz przysz�o�ci
Zaczniemy od rzeczy najwa�niejszej i zarazem podstawowej. Za-
praszam Ci� serdecznie do wykonania nast�puj�cego 	wiczenia:
narysuj, jak b�dziesz wygl�da� i co b�dziesz robi� za pi�	 lat. Za-
stanów si�, kim wtedy b�dziesz.

Wyobra� sobie, �e budzisz si� rano… Wstajesz, jest pi�kny dzie�,
u�miechasz si� do s�o�ca, patrzysz w bia�e chmury… Narysuj
si� we wszystkich sferach Twojego �ycia: zawodowej, osobistej,
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prywatnej… Niech to b�dzie obraz, gdzie nie ograniczaj� Ci� �adne
zasoby. Masz wolny czas i nieograniczon� ilo�	 �rodków na realiza-
cj� tego obrazu.

Od wielu lat prosz� uczestników moich treningów coachingowych
o wykonanie tego 	wiczenia. Trudno jest zapyta	 kogo� wprost
o marzenia, o to, co chcia�by w swoim �yciu zmieni	 b�d� te�
osi�gn�	. Ludzie ch�tnie przyst�puj� do dzia�ania, kiedy maj� per-
spektyw� posiadania nieograniczonych zasobów i pi�ciu lat na re-
alizacj� postawionych sobie celów. Umiej�tno�	 stworzenia swojej
wizji w przysz�o�ci jest najznamienitszym sukcesem zarz�dzania
sob� w czasie. Jest tak�e podstaw� do napisania tej ksi��ki. W za-
sadzie, je�eli narysowa�e� ju� swój obraz przysz�o�ci, a teraz zamie-
�cisz go w swoim pokoju lub biurze czy te� b�dziesz mia� go przy
sobie w podr�cznym kalendarzu, to ju� osi�gn��e� WIELKI SUK-
CES — zadanie zarz�dzania sob� w czasie jest w wi�kszo�ci wy-
konane, bo masz przed sob� jasno opracowane marzenie, które si�
spe�ni. (Bo marzenia si� spe�niaj�. Nie wiedzia�e� o tym? �) Je�eli
uwa�asz, �e lepiej b�dzie je odzwierciedla�o zdj�cie lub obrazek
z komputera, niech przyjmie ono tak� form�. Niech b�dzie to Twoim
marzeniem. Co�, co mnie ujmuje do cna i co widzia�em w gabinecie
jednego z prezesów firm, to wielka mapa �wiata, wokó� której
umieszczone zosta�y obrazy firmy, jej przysz�o�	 i wizje. Po tym
w�a�nie mo�na pozna	, �e kto� odniesie sukces. Ja wierz� w t�
map�, wierz� w te obrazy… Wierz� w t� firm�.

Podczas treningów, gdy prosz� o wykonanie powy�szego 	wiczenia,
w�ród powstaj�cych wizji przewijaj� si� najró�niejsze obrazy, które
potem zawsze skrz�tnie przerysowuj� na kartk� flipchartu. Prze-
wa�nie s� to podró�e, domy, samochody, inwestycje kapita�owe…
Dzi�ki temu powstaje taki oto rysunek:
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Poszczególne wizje zamieszczone po prawej stronie rysunku uka-
zuj� obraz przysz�o�ci, do której chcieliby�my zmierza	. Rysunek
cz�owieka po lewej stronie ilustruje Ciebie znajduj�cego si� w te-
ra�niejszo�ci. Odleg�o�	 pomi�dzy tymi dwoma kra�cami rysunku
to Twoja potrzeba rozwojowa — przestrze� pomi�dzy tym, jak
„jest”, a tym, jak „chcia�by�, �eby by�o”.

Potrzeba rozwojowa — przestrze
 pomi�dzy tym, jak „jest”
(tera�niejszo	ci�), a tym, jak „chcia�by	, �eby by�o”
(przysz�o	ci� — Twoim marzeniem).

Kierunek, w którym zmierzasz — auto, dom, firma o mi�dzyna-
rodowej renomie, wypoczynek w Afryce (czy gdziekolwiek indziej
na �wiecie) — wzbudza w Tobie motywacj�. Natomiast zarz�dzanie
sob� w czasie to szukanie odpowiedzi na pytanie, co mog� zrobi	,
�eby doj�	 do swojej przysz�o�ci. Innymi s�owy, jest to narz�dzie
do tego, by jak najsprawniej osi�gn�	 swoj� wizj�.

Wa�ne jest to, by przestrze� rozwojowa by�a odpowiednich roz-
miarów, czyli by by�a dla Ciebie czym� motywuj�cym, ambitnym,
a zarazem wykonalnym. Gdy b�dzie ona zbyt odleg�a, stanie si�
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niemo�liwa do zrealizowania, zdemotywujesz si� ni�. Wyobra� sobie
osob�, która koniecznie chce w tym roku polecie	 na planet� Mars.
Jest to niemo�liwe, w zwi�zku z czym taki cz�owiek b�dzie ca�y czas
nieszcz��liwy, bo nie b�dzie móg� zrealizowa	 swojego marzenia.
Mówimy wtedy, �e dla niego przestrze� pomi�dzy „jest” a „chcia�-
bym, �eby by�o” jest zbyt du�a. Natomiast gdy potrzeba rozwojowa
b�dzie to�sama („jest” i „chcia�bym, �eby by�o” na�o�� si� na siebie),
to taki cz�owiek b�dzie na tyle zadowolony ze swojego stanu obec-
nego (tera�niejszo�ci), �e nie b�dzie chcia� nic zmienia	. Nie b�dzie
mia� motywacji do poruszania si� w jakimkolwiek kierunku, b�dzie
sta� w miejscu. Powie: Jestem zadowolony z tego, co mam, i nie
chc� nic zmienia�. 
ycie takich ludzi jest statecznym procesem,
w którym od dawna nic si� nie wydarzy�o i zapewne, je�eli nie
zmieni� swojego nastawienia, nic si� nie wydarzy. Sam decydujesz
o tym, czy Twoje �ycie jest p�yn�c� powoli rzek�, leniwie wylewaj�c�
si� na �wiat, czy wartkim górskim strumykiem, weso�o i ciekawie
p�dz�cym przez przestrze� wzniesie� i pi�knych krajobrazów.

Kawa� o projektorze do mózgu

Je�li znasz, to nie czytaj. To bardzo stary dowcip. Otó� grupa bardzo
utalentowanych naukowców opracowa�a maszyn� do wy�wietlania
ludzkich my�li. Nazwali j� „projektorem do mózgu”. Bardzo d�ugo
konstruowali prototyp, a� w ko�cu postanowili przeprowadzi	
pierwsze próby na ochotnikach. Jednak nikt nie chcia� si� zgodzi	,
bo przecie� kto zgodzi�by si� na pod��czenie jakiego� urz�dzenia
do swojej g�owy? Szukali miesi�c, dwa, trzy, a� w ko�cu si� uda�o.
Kandydatem by� cz�owiek, który — jak sam o sobie mówi� — raczej
nie my�li zbyt du�o, wi�c w razie jakich� niepowodze� jego g�owie
nie grozi niebezpiecze�stwo…

Naukowcy ochoczo pod��czyli urz�dzenie, wcisn�li guzik „ON”, po
czym na ca�ej szeroko�ci ekranu pojawi�o si� czarne t�o. Po kilkuna-
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stominutowej naradzie podj�li decyzj� o tym, �eby nala	 uczest-
nikowi eksperymentu setk� wódki, by pobudzi	 jego wyobra�ni�.
Nic… Potem znowu narada, tym razem krótsza, i znowu setka
wódki. Dalej nic… My�l�: Hmmm… Opowiada� o sobie, �e ma�o
my�li, ale �eby a� tak? Wi�c podali kolejn� setk� wódki i po chwili
nast�pn�. Efekty pojawi�y si� dopiero po pi�tej… W rogu ekranu
pojawi� si� ma�y ogóreczek kiszony.

Jak my�lisz, czy ten cz�owiek mia� zrównane „jest” z „chcia�bym,
�eby by�o”?

Wróc� do tego tematu niebawem, by omówi	 go dok�adniej.

Misja
Kolejna bardzo przyjemna rzecz — zastanowi	 si� nad tym, co jest
dla mnie wa�ne, i pod��a	 �cie�k� w�asnych warto�ci, by odkry	
odpowied� na pytanie, jaka jest moja �yciowa misja. Jest to bardzo
wa�na refleksja w �yciu ka�dego cz�owieka. Aby j� odkry	, nale�y
odwo�a	 si� do poszczególnych podstawowych sfer swojego �ycia:
sfery osobistej, rodzinnej i zawodowej.

Misje si� odkrywa, a nie wymy�la. To zadanie nie jest �atwe i mo�e
zaj�	 wiele lat. Najcz��ciej misja puka do naszych drzwi, gdy jeste-
�my nastolatkami i nasze doros�e �ycie w�a�nie si� kszta�tuje, oraz
po raz kolejny, gdy prze�yli�my ju� po�ow� naszego �ycia i oce-
niamy je, patrz�c wstecz. Zastanawiamy si� wtedy, czy faktycznie
by�o warto robi	 to, co robili�my, czy mo�e warto by co� zmieni	
albo zacz�	 od pocz�tku. Niektórzy nazywaj� to kryzysem wieku
�redniego.

Najlepiej odkrywa	 misj� przy pomocy osoby, która w sposób pro-
fesjonalny, stwarzaj�c ku temu sprzyjaj�ce warunki, pozwoli pu�ci	
wodze fantazji i dotrze	 do naszej g��bi.
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Krzysztof Kras, wybitny trener rozwoju osobistego, recenzuj�c t�
ksi��k�, zaproponowa� mi umieszczenie w tym miejscu techniki
doka�czania zda� jako narz�dzia, które pozwala zbli�y	 si� do od-
krycia swojej �yciowej misji. Metoda ta polega na ca�kowitym zre-
laksowaniu si�, wyciszeniu oddechu i my�li, a nast�pnie dopisaniu
dalszych cz��ci podanych poni�ej zda� w sposób czysty, pozba-
wiony zb�dnych refleksji. Przy wykonywaniu tego 	wiczenia, które
za chwil� zrealizujesz, pami�taj, �e bardzo wa�ne jest w nim wy-
korzystywanie formy tera�niejszej przy uzupe�nianiu dalszych cz�-
�ci zda�. We� spokojny oddech, zamknij oczy i pomy�l o tym, co
sprawia Ci przyjemno�	… Pooddychaj przez chwil� i kiedy b�dziesz
gotowy, wydychaj�c powietrze, otwórz oczy, przeczytaj fragment
pierwszego zdania i doko�cz je, nie analizuj�c tego, co pierwsze
przysz�o Ci do g�owy. Nast�pnie zamknij oczy i pooddychaj spo-
kojnie. Kiedy b�dziesz gotowy, znowu je otwórz i wydychaj�c po-
wietrze, przeczytaj nast�pny pocz�tek zdania i go uzupe�nij.

� Jestem tu na ziemi po to, aby…
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

� Urodzi�em si�, by...
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Sfera �ycia zawodowego:

Pracuj� zawodowo, aby...
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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Sfera �ycia rodzinnego:

Mój wk�ad w funkcjonowanie rodziny polega na...
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Sfera �ycia osobistego:

Moje powo�anie �yciowe to...
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Moj� misj� jest…
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Siostr� bli�niaczk� misji jest afirmacja, czyli taka misja, która spe�-
nia kryteria OPT (dzi�ki czemu jeszcze lepiej prowadzi Ci� do
sukcesu).

Afirmacja jest:

� O — Optymistyczna,

� P — wyra�ona w Pierwszej osobie,

� T — przedstawiona w czasie Tera�niejszym i w formie
dokonanej.

By w�a�ciwie formu�owa	 misje i afirmacje, nale�y zdoby	 troch�
do�wiadczenia. Dla przyk�adu — nie mo�na formu�owa	 afirmacji
za pomoc� negatywów, czyli nie zapisujemy ich w formie: „chc� by�
mniej nerwowy”. Nale�y napisa	: „jestem spokojny”. Jest jeszcze
kilka innych zasad poprawnego tworzenia misji i afirmacji, o których
dowiesz si� wi�cej, korzystaj�c ze strony: www.astus-trening.pl,
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przy pomocy profesjonalnych treningów. Zajrzyj na ni�, je�eli na-
prawd� chcesz posiada	 wewn�trzny kompas — swoj� �yciow�
misj� prowadz�c� Ci� do sukcesu.

Odwaga
Czy my�lisz, �e cz�owiek, który idzie na wojn� i si� nie boi,
jest odwa�ny?
Nie, on jest g�upi!
Odwaga polega na zrobieniu czego� pomimo l�ku.

Najbardziej niezb�dn� rzecz� do realizacji wizji jest posiadanie
odwagi. To jej zawdzi�czamy swoje sukcesy i to ona o�miela nas
do realizacji naszych codziennych zada�.

Wyobra� sobie teraz, �e w czterech s�siaduj�cych ze sob� pokojach
hotelowych umieszczono uczestników przeprowadzanego przez nas
eksperymentu. Ka�dy z nich zaj�� miejsce w osobnym pomieszcze-
niu i otrzyma� pilota przypominaj�cego swoim wygl�dem najzwy-
klejszego pilota telewizyjnego z cyframi od 0 do 9. Uczestnikom
wyt�umaczono, �e dopiero kiedy znajd� kombinacj� kodu niezb�d-
nego do wy��czenia w�a�nie emitowanego d�wi�ku, b�d� mogli na-
st�pne minuty sp�dzi	 w ciszy. Ka�da runda trwa�a dwie minuty.
W czasie pierwszej rundy kod okre�lono jako najtrudniejszy (bo a�
trzycyfrowy), o czym nie poinformowano znajduj�cych si� w po-
kojach uczestników. Trudno by�o go odgadn�	 i tylko niewielu
z badanych si� to uda�o. W tym przedsi�wzi�ciu chodzi�o g�ównie
o szcz��cie, gdy� nie mo�na tu mówi	 o tym, �e kto� posiada�
umiej�tno�ci albo zna� system szybkiego odgadywania trzycyfrowych
kodów. W drugiej rundzie kod ustalony zosta� na dwucyfrowy,
o czym tak�e uczestników nie poinformowano. W etapie trzecim
za� by� on naj�atwiejszy — wystarczy�o na pilocie nacisn�	 kolejno
cyfry od 1 do 9, po czym d�wi�k by� wy��czany.
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Jak my�lisz, kto podo�a� próbie w trzeciej rundzie, gdy zadanie wci-
�ni�cia 10 guzików by�o ju� banalne? Nie zastanawiaj si� d�ugo.
Zamknij ksi��k�, podejd� do okna, spójrz w dal, wówczas powi-
niene� domy�li	 si� w�a�ciwej odpowiedzi…

…

…

…

Gotowy? Je�li my�lisz, �e trzeci etap przeszli g�ównie ci, którym
uda�o si� to za pierwszym i drugim razem, to… Tak, masz racj�!1

Dalej próbowali ci, którzy odnie�li sukces za pierwszym i drugim
razem. Pozostali nie podj�li �adnego dzia�ania, stwierdzaj�c, �e prze-
cierpi� kolejne minuty, bo i tak dalsze próbowanie nie ma sensu.

Ca�kowita abstrakcja? Nie! Po prostu ludzie si� zniech�cali.

Cz�owiek sukcesu w ci�gu jednego dnia pope�nia tyle b��dów,
ile cz�owiek, który nie osi�gn�� sukcesu, w ci�gu miesi�ca.2

To bardzo wa�ne, wi�c powtórz�:

Cz�owiek sukcesu w ci�gu jednego dnia pope�nia tyle b��dów,
ile cz�owiek, który nie osi�gn�� sukcesu, w ci�gu miesi�ca.

Rozmawia�em kiedy� z nauczycielem od przesz�o dwudziestu lat
zajmuj�cym si� uczeniem m�odzie�y licealnej, który postawi� jed-
noznaczn� tez�, �e zdolni ludzie ró�ni� si� od tych mniej zdolnych
tylko i wy��cznie odwag�. Zaprzeczy� on znaczeniu wrodzonej in-
teligencji, powiedzia� tylko o wysi�ku wniesionym w nauk� i od-
wadze do tego, �eby pope�nia	 b��dy.
                                                      
1 Dowiedz si� wi�cej: T. D. Kenrick, L. S. Neuberg, R. B. Cialdini,

Psychologia spo�eczna. Rozwi�zane tajemnice, Gda�skie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gda�sk 2002.

2 Dowiedz si� wi�cej: J. Gitomer, Czerwona ksi��eczka sprzedawcy,
Studio Emka, Warszawa 2002.
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B��d jest b��dem dopiero wtedy, gdy cz�owiek nie wyci�ga z niego
wniosków, pope�nia go ca�y czas. Trzeba uzmys�owi	 sobie, �e to
dzi�ki niemu si� uczymy. Edison, zapytany o to, czy nie zniech�-
ci�o go ponad tysi�c prób maj�cych na celu znalezienie odpo-
wiedniego materia�u do stworzenia drucika w �arówce, odpar�:
Pora�ki? Nie mia�em �adnych pora�ek! Do tej pory wykluczy�em
ponad tysi�c materia�ów jako nieodpowiednich do zastosowania
w moim projekcie.

Tylko i wy��cznie ci, którzy maj� odwag� wci�� próbowa	, mog�
liczy	 na sukces i osi�gaj� satysfakcj� ze swojego �ycia.

Plusy i minusy
Ludzie dzia�aj� na zasadzie plusów i minusów. To, co im si� nie
udaje, zniech�ca ich, os�abia ich starania i hamuje dalsze zabiegi.
Natomiast sukcesy dzia�aj� na nich uskrzydlaj�co — nabieraj� oni
w ten sposób energii do dalszych dzia�a�. Ludzie cz�sto zapomi-
naj� o tym, �e ka�dy pope�niony b��d jest bardzo cenny, gdy� jest
dla nich nauk�. Jakiekolwiek niepowodzenie uto�samiane jest z po-
ra�k�, któr� w rzeczywisto�ci nie jest. Najgorsze, co mo�na zrobi	,
to nie wyci�ga	 wniosków ze swojego post�powania i wci�� stoso-
wa	 t� sam� metod�, a tak�e stale podejmuj�c te same dzia�ania
— spodziewa	 si� innych rezultatów.

Nie da si� rozwi�za	 problemu na tym samym poziomie, na którym
si� pojawi�. Trzeba czasami „wyj�	 z siebie” i na ca�� sytuacj� po-
patrze	 z boku. Pomy�le	 sobie: Ej! Nie uda�o mi si� rozgry�� kodu
na pilocie, ale mo�e nast�pnym razem mi si� uda.

Covay w swojej ksi��ce3 zbieranie plusów i minusów nazywa „in-
dywidualnym kontem spójno�ci wewn�trznej”. Ka�dy z nas za-
                                                      
3 S. Covay, Najpierw rzeczy najwa�niejsze, REBIS, Pozna� 2008.
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mieszcza w nim swoje „plusy”, czyli dokonuje wp�at, albo „minusy”,
b�d�ce wyp�acaniem pieni�dzy z konta. Gdy nam si� co� nie udaje
i minusów jest za du�o, zaczynamy stawa	 w miejscu. Stajemy si�
bierni wobec otaczaj�cej nas rzeczywisto�ci, w efekcie czego nasza
droga prowadzi ju� tylko donik�d. Plusy natomiast motywuj� ludzi,
sprawiaj�, �e maj� oni energi� do dalszego dzia�ania, osi�gania
kolejnych szczebli, pokonywania wyzwa�. Zupe�nie tak, jak w eks-
perymencie z irytuj�cym d�wi�kiem i pokojami hotelowymi. To
umiej�tno�	 poznania kodu i doj�cie w ten sposób do celu w po-
cz�tkowych fazach do�wiadczenia sprawi�y, �e uczestnicy mieli
motywacj� do osi�gania dalszych sukcesów, cho	 wyzwania przed
nimi stoj�ce by�y coraz to �atwiejsze.

Na samym pocz�tku, gdy zacz��em zajmowa	 si� zarz�dzaniem
sob� w czasie, w poniedzia�ki rano wyznacza�em sobie g�ówne za-
dania i w kalendarzyku opisywa�em, kiedy które b�d� realizowa�.
Na mój dok�adny plan sk�ada�o si� wczesne wstawanie rano, inten-
sywna praca, obiad w przerwach, znowu praca i na sam koniec
dnia — aktywno�	 fizyczna. Nie da�em rady! Po 12 godzinach pracy
nie mia�em si� i energii, �eby jeszcze pój�	 na si�owni�. By�em z�y
na siebie, �e nie mog�em dotrzyma	 danego sobie s�owa, przez
co z jeszcze wi�ksz� intensywno�ci� i uporem wpisywa�em dodat-
kowe obowi�zki i 	wiczenia fizyczne. Zawsze gdy pod koniec tygo-
dnia patrzy�em na to, ile z czynno�ci, które zaplanowa�em, uda�o
mi si� zrealizowa	, czu�em, �e wszystko wymyka�o mi si� spod
kontroli. Zbiera�em bardzo du�o minusów na swoim koncie, co
sprawia�o, �e wraca�em do swoich obowi�zków zniech�cony.

Generalizuj�c — w zarz�dzaniu sob� w czasie chodzi o to, �eby
cofn�	 si� do momentu dojrzewania (dzieci�stwa). Nie przejmo-
wali�my si� wtedy swoimi pora�kami, bo byli�my dzie	mi. Nie ba-
li�my si� próbowa	. Ile osób nauczy�oby si� w naszym wieku jazdy
na rowerze? Zapewne niewiele. Dlatego zaczynajmy od ma�ych
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rzeczy, nie zak�adajmy, �e w ci�gu tego tygodnia przebiegniemy
maraton. Najpierw nauczmy si� wstawa	 rano o godzin� wcze�niej,
nauczmy si� raz w tygodniu przeznacza	 pó� godziny na planowa-
nie swojego czasu. Dokonajmy jakiej� wp�aty na „konto spójno�ci
wewn�trznej”, dzi�ki czemu dalej b�dzie nam �atwiej — wi�cej
w ten sposób osi�gniemy.

Plusy �aduj� Ci� dobr� energi�. To dzi�ki niej zdobywasz moc do
dalszych stara�. Cz�sto tylko i wy��cznie od Ciebie zale�y, w jaki
sposób patrzysz na to, co si� dzieje w Twoim �yciu. Naucz si� kon-
centrowa	 na pozytywnych aspektach Twojego istnienia, piel�-
gnuj je w my�lach i nazywaj wy��cznie afirmatywnie.

Wyobra� sobie teraz, �e przychodzisz do kamienio�omu i kolejno
pytasz trzech pracuj�cych obok siebie robotników o to, czym si�
zajmuj�.4

� Pierwszy z nich, rozgniewany, �e mu przeszkadzasz,
odpowiada: Nie widzisz?! Tn� kamie�!

� Drugi, ju� troch� spokojniej: Zarabiam na chleb.

� Trzeci dumnie wypina pier� do przodu i stwierdza:
Buduj� katedr�.

Niektórzy ludzie nie potrafi� spojrze	 na siebie inaczej. Ca�e �ycie
b�d� „ci�li kamie�”. Ludzie sukcesu umiej� wyj�	 z bie��cej sytu-
acji i spojrze	 na ni� z zupe�nie innej perspektywy — perspektywy
swojego sukcesu. Umiej� �wi�towa	, cieszy	 si� swoimi osi�gni�-
ciami i nawet najmniejsze rzeczy s� dla nich olbrzymimi wp�atami
na „konto spójno�ci wewn�trznej”.

Ciesz si� �yciem — to wcale nie jest takie trudne.

                                                      
4 Przyk�ad zaczerpni�ty z materia�ów szkoleniowych LMI Poland,

Efektywno�� W�asna.






