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Nawyk 1. Pokonaj pięć
ograniczających Cię przekonań
Zanim będziesz mógł zrobić cokolwiek innego, najpierw musisz
wyrobić u siebie nawyk, którym poradzisz sobie z największą przeszkodą: ograniczającymi Cię przekonaniami.
Może znasz te przekonania, może nie, ale zapewne jakieś posiadasz,
skoro jeszcze nie opracowałeś skutecznej praktyki pisarskiej. Przekonania te stoją na drodze do sukcesu, tak jakby między Tobą a klawiaturą znajdował się ważący 360 kilogramów goryl.
Za chwilę przedstawię ograniczające nas przekonania, które mogą
utrudniać zamianę pisania w codzienny nawyk.
Przejrzyj je, zaznacz wszystkie, które dostrzegasz u siebie, i poświęć się zastąpieniu tych ograniczających przekonań pozytywnymi afirmacjami. Umieść ich listę w miejscu, w którym będziesz ją
mógł regularnie czytać na początku każdej sesji twórczej.
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1. Zawsze myślałem,
że szybkie pisanie to złe pisanie
Zastąp to przekonanie pozytywną afirmacją: Wielu odnoszących sukcesy autorów pisze szybko.
Choć niektórzy pisarze przysięgają, że piszą powoli i ostrożnie, w rzeczywistości większość odnoszących sukcesy pisarzy pędzi przez
pierwszy szkic, poprawki zostawiając na drugą i trzecią wersję swojego dzieła. To ważne, aby odstawić na bok wewnętrznego redaktora
i po prostu przelewać słowa na strony, kiedy pracujesz nad pierwszym szkicem.
Zobacz, ile słów zapisali ci słynni autorzy:
• Erle Stanley Gardner (seria o Perrym Masonie) — milion słów
rocznie.
• John Grisham (thrillery prawnicze) — jedna książka w 100 dni,
kolejna po sześciu miesiącach.
• Victor Hugo (Nędznicy, Dzwonnik z Notre Dame) — 20 stron
dziennie.
Pamiętaj: zawsze możesz usunąć słowa i zdania, które Ci się nie podobają, ale niczego nie możesz zrobić ze słowami, które wciąż tkwią
w Twojej głowie.
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2. Nigdy nie zarobię na pisaniu
To przekonanie zastąp następującą afirmacją: Wielu autorów zarabia na książkach, które wydali samodzielnie.
W internecie jest takie powiedzenie: „Treść jest królem”. Ogólnie
mówiąc, wszystkie strony internetowe i biznesy potrzebują jednej
rzeczy: słów! „Treść” to wszystko, od wpisu blogowego, przez podstrony po e-booki i raporty, a jeśli jest wystarczająco dobra, to ludzie
chętnie za nią zapłacą.
Czytelnicy są gotowi kupić samodzielnie wydane książki (cyfrowe
i drukowane), szczególnie poradniki napisane przez ekspertów
w danym temacie. Autorzy piszący beletrystykę powinni jednak rozważyć skontaktowanie się z agentami i wydawcami, ale nawet ci autorzy beletrystyczni, którzy są gotowi sami promować swoje dzieło,
mogą zarobić na samodzielnym wydaniu książki.
Pamiętaj: nie zarobisz na książce, której jeszcze nie napisałeś!

3. Nikogo nie interesuje to,
co mam do powiedzenia
Przekonanie to zastąp następującą afirmacją: Jeśli mnie interesuje to,
co chcę napisać, to istnieją też czytelnicy tacy jak ja, którzy docenią
moją treść.
Choć powinieneś przenalizować rynek pod kątem popularności
i zapotrzebowania na temat, o którym chcesz napisać, nigdy nie
zdołasz przewidzieć, co ludzie będą kupować w tym roku albo
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w następnym. Znacznie bezpieczniej jest pisać na tematy, które
naprawdę Cię interesują i na których się znasz. Twoja autentyczność pozwoli Ci się wybić.
Pamiętaj: można znaleźć sposób, by nawet najbardziej niszowy temat uczynić przystępnym i możliwym do sprzedania.

4. Nigdy nie wymyślę, co chcę powiedzieć
Przekonanie to zastąp następującą afirmacją: Słowa przyjdą same.
To przekonanie prowadzi do klasycznej blokady twórczej. Jeśli nauczysz się, jak poszukiwać informacji na dany temat, jak planować
i jak pisać konspekt (wszystko to omówię w dalszej części książki),
na pewno nie utkniesz. Będziesz mógł usiąść, spojrzeć na konspekt
i zacząć pisać.
Pamiętaj: możesz pokonać blokadę twórczą.

5. Gramatyka/interpunkcja/struktura
nie są moją mocną stroną
Przekonanie to zastąp następującą afirmacją: Zawsze mogę zatrudnić redaktora lub korektora albo poprosić przyjaciela o naniesienie
poprawek, gdy skończę.
Wielu pisarzy współpracuje z tzw. beta-czytelnikami — osobami,
które krytykują ich pracę w zamian za sprawdzenie ich własnych dzieł.
Takie ustalenia mogą dostarczyć cennych informacji i nie kosztować
Cię ani grosza.
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Jeśli nie chcesz czytać prac innych osób, zatrudnij redaktora lub korektora albo wymień się dobrami lub usługami barterowo z przyjacielem lub sąsiadem, dobrze zaznajomionymi z językiem, w którym
piszesz.
Pamiętaj: musisz napisać książkę, ale ktoś inny może pomóc ją dopracować.

Twój nowy nawyk
Pomyśl o innych ograniczających Cię przekonaniach, które mogą Ci
przeszkadzać w pisaniu. Opracuj i zapisz afirmacje, które tym przekonaniom się przeciwstawiają. Umieść te afirmacje w miejscu, w którym
będziesz je widział, siadając każdego dnia do pracy nad pisaniem.
No dobrze, niektórym osobom wszystko to może się wydawać wątpliwe. Ale jeśli posiadasz „wewnętrzny głos” rodzący w Tobie zniechęcenie, to bardzo ważne jest, byś natychmiast zajął się tym problemem. Choć afirmacje nie sprawdzą się u każdej osoby, pomagają
przeprogramować umysł i zobaczyć rzeczy w innym świetle.
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