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ROZDZIA 1.

Ogólne czynniki sukcesu

Kluczem do sukcesu jest nasza zdolnoĂÊ do adaptacji.
— PETER DRUCKER

W

iÚkszoĂÊ ludzi liczy na sukces w pracy i, w gruncie rzeczy, we
wszystkich aspektach swojego ĝycia. Ich poglÈdy na sukces by-

wajÈ róĝne, ale wszyscy ci ludzie majÈ to samo pragnienie jego osiÈgniÚcia.
OsiÈgniÚcie — sïowo to zawiera w sobie esencjÚ tego, co nazywamy
sukcesem. Dotarcie na miejsce — siÚgniÚcie celu, który sobie postawiliĂmy.
Wiele osób próbowaïo wskazaÊ drogÚ do sukcesu i choÊ niektórzy
wyĂwiadczyli wiele przysïug tym, którzy za nimi poszli, to nikomu jednak na razie nie udaïo siÚ opowiedzieÊ caïej historii. Powód jest oczywisty: nie istniejÈ dwie takie same osobowoĂci; natura lubuje siÚ w róĝnorodnoĂci. ¿adne dwa zestawy okolicznoĂci nie sÈ takie same, dlatego
naiwnym byïoby próbowaÊ przedstawiÊ zasady o charakterze uniwersalnym, które kaĝdego czïowieka poprowadziïyby do wielkiego celu, jakim jest sukces. PrawdÚ tego stwierdzenia dostrzegamy, rozglÈdajÈc siÚ
wokóï i zwracajÈc uwagÚ na indywidualne potrzeby kaĝdego czïowieka.
Kaĝda osoba, która osiÈgnÚïa sukces, uczyniïa to w inny sposób — zazwyczaj jakimiĂ unikatowymi dziaïaniami. Tak naprawdÚ ten aspekt
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indywidualnoĂci odgrywa najwaĝniejszÈ rolÚ w sukcesie. Silna indywidualnoĂÊ pozwala ludziom porzuciÊ utarte Ăcieĝki i zasady. Dlatego jako
ogólnÈ zasadÚ moĝna by przedstawiÊ to, ĝe wszyscy ludzie muszÈ przetrzeÊ wïasnÈ ĂcieĝkÚ wiodÈcÈ do sukcesu w oparciu o wïasnÈ osobowoĂÊ, zamiast kierowaÊ siÚ zasadami okreĂlonymi przez kogoĂ innego.
Lecz bliĝsze przyjrzenie siÚ kobietom i mÚĝczyznom, którzy osiÈgnÚli znaczÈcy sukces, moĝe pomóc nam dostrzec pewne wskazówki, które moĝemy póěniej zastosowaÊ we wïasnym ĝyciu.
Sposobów na osiÈgniÚcie sukcesu jest z pewnoĂciÈ tyle, ilu jest ludzi
sukcesu, lecz poprzez analizowanie historii tych osób dostrzegamy, ĝe
wszyscy ci ludzie majÈ pewne wspólne cechy. To takie ogólne czynniki
sukcesu.

1. PewnoĂÊ siebie
Gïównym skïadnikiem sukcesu jest pewnoĂÊ siebie. Termin ten jest raczej zrozumiaïy — jeĂli chcemy osiÈgnÈÊ sukces, musimy w siebie wierzyÊ. Nie oznacza to jednak, ĝe nie mamy swoich sïaboĂci. Chodzi o to,
ĝe moĝemy przyjrzeÊ siÚ sobie, odnaleěÊ w sobie te cechy, które sÈ silne
i przydatne, a potem wykorzystaÊ je, tworzÈc okreĂlony plan dziaïania,
dziÚki któremu osiÈgniemy postawiony sobie cel.
Ludzie, którzy majÈ tÚ pewnoĂÊ siebie, nigdy nie tracÈ wiary w swojÈ
zdolnoĂÊ do radzenia sobie ze swoimi lÚkami, w zdolnoĂÊ do mierzenia
siÚ z nimi. Jest taka stara opowieĂÊ o chïopcu, który baï siÚ przeĂladowcy w szkole. Pewnego dnia babcia chïopca daïa mu talizman i zapewniïa go, ĝe dziadek chïopaka nosiï go przy sobie w czasie wojny, a talizman, jak zapewniaïa kobieta, czyniï wïaĂciciela niepokonanym. Nic
nie mogïo go zraniÊ, jak mówiïa, gdy czïowiek nosiï ten talizman. Nic
nie mogïo siÚ z nim mierzyÊ. Chïopak uwierzyï swojej babci. NastÚpnego dnia, gdy przeĂladowca spróbowaï szturchnÈÊ chïopca, ten powaliï
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osiïka na ziemiÚ. I byï to dopiero poczÈtek. Nim skoñczyï siÚ rok szkolny,
chïopak zyskaï reputacjÚ najodwaĝniejszej osoby w szkole.
Wtedy, gdy babcia chïopca poczuïa, ĝe ten stanÈï na nogi, powiedziaïa mu prawdÚ — „talizman” byï tylko kawaïkiem starego metalu,
który znalazïa przy drodze — wiedziaïa jednak, ĝe chïopak potrzebowaï
wiary w samego siebie, wiary, ĝe moĝe zrobiÊ te wszystkie rzeczy, które
zrobiï.
To nasza wiara w samych siebie jest tym, co ma znaczenie. To ta
ĂwiadomoĂÊ mocy w nas samych, która czyni rzeczy osiÈgalnymi. Moĝemy zrobiÊ wszystko, co sobie tylko pomyĂlimy. Ta wiedza jest dosïownie
darem z niebios, bowiem to dziÚki niej moĝemy rozwiÈzaÊ kaĝdy ludzki
problem. Powinna uczyniÊ kaĝdego z nas optymistÈ. Stanowi otwarte
wrota prowadzÈce do dobrobytu. Pilnuj, by wrota te byïy otwarte —
oczekujÈc, ĝe otrzymasz wszystko to, co jest wïaĂciwe.
Zasïugujesz na wszystko, co dobre. Oczekuj wiÚc tylko tego, co dobre. Przegrana nie musi nastÚpowaÊ po zwyciÚstwie. Nie masz ĝadnych
ograniczeñ. Nie pozwól zatem, by jakiekolwiek pojawiïy siÚ w Twoim
ĝyciu.
Aby odnieĂÊ sukces, potrzebujesz wiary w swojÈ zdolnoĂÊ do realizowania dowolnej rzeczy, o jakiej pomyĂlisz. Musisz równieĝ pielÚgnowaÊ
w sobie nawyk wiary w ludzi, którzy z TobÈ wspóïpracujÈ, czy sÈ oni
Twoimi podwïadnymi, czy przeïoĝonymi.
Konkretny i gïówny cel jest punktem poczÈtkowym wszelkich wartoĂciowych osiÈgniÚÊ, lecz pewnoĂÊ siebie jest niewidzialnÈ siïÈ, która
nas napÚdza i prowadzi ciÈgle do przodu, dopóki przedmiot naszych dÈĝeñ
nie stanie siÚ rzeczywistoĂciÈ. Bez pewnoĂci siebie ĝadne osiÈgniÚcie nie
mogïoby siÚ urzeczywistniÊ, a cele same w sobie nie sÈ nic warte. Wiele
osób stawia sobie doĂÊ mgliste cele, a do tego bojÈ siÚ poraĝki. Wszyscy
doĂwiadczyliĂmy zarówno sukcesów, jak i poraĝek. Ludzie, którzy skupiajÈ siÚ na swoich poraĝkach, bÚdÈ doĂwiadczaÊ kolejnych poraĝek;
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ludzie, którzy skupiajÈ siÚ na swoich osiÈgniÚciach, zbudujÈ silne pozytywne nastawienie, które tylko umocni ich pewnoĂÊ siebie. Szekspir
powiedziaï: „Prologiem przeszïoĂÊ jest”. Kaĝdy aspekt naszej przeszïoĂci
wpïywa na naszÈ przyszïoĂÊ, lecz moĝemy wybraÊ te przeszïe doĂwiadczenia, które w naszym zamyĂle powinny dominowaÊ w myĂleniu. Musimy wynosiÊ lekcje z naszych poraĝek, a potem porzucaÊ te poraĝki,
gdy lekcja zostaïa zrozumiana. Pozwól, by sukces z przeszïoĂci okreĂlaï
TwojÈ przyszïoĂÊ.
Ludzie, którzy osiÈgajÈ wielkie rzeczy, posiadajÈ w sobie wielkÈ moc.
To duĝa, pozytywna zdolnoĂÊ; nie wiedzÈ, co to negatywnoĂÊ. Ich stanowczoĂÊ oraz wiara w zdolnoĂÊ do osiÈgania celów sÈ tak silne, ĝe negatywne doĂwiadczenia siÚ im nie przytrafiajÈ. Kiedy osoby takie podejmÈ
jakÈĂ decyzjÚ, nie wÈtpiÈ, ĝe potrafiÈ osiÈgnÈÊ swój cel. Nie przepeïnia
ich zwÈtpienie ani strach, bez wzglÚdu na to, czy ktoĂ z nich bÚdzie szydziï, czy nie. W rzeczy samej praktycznie wszyscy ludzie, którzy osiÈgnÚli sukces, byli nazywani zaledwie marzycielami. Lecz bïogosïawieñstwa wspóïczesnej cywilizacji zawdziÚczamy tej wïaĂnie pewnoĂci siebie
takich kobiet i mÚĝczyzn, tej nieugiÚtej wierze w ich misjÚ, cel, której
nic nie mogïo zïamaÊ. Co by byïo, gdyby Kopernik albo Galileusz poddali siÚ w momencie, gdy nazwano ich szaleñcami? Wspóïczesna nauka
bazuje na niezmÈconej pewnoĂci, ĝe Ziemia jest kulÈ i porusza siÚ wokóï Sïoñca, a nie na odwrót! Przez tysiÈce lat wielcy nauczyciele, filozofowie i prorocy nie zgadzali siÚ ze sobÈ w tak wielu sprawach. DziĂ
jednak zgoda ta istnieje. Oto, co powiedziaï wielki cesarz rzymski, Marek Aureliusz: „Takim jest ĝycie czïowieka, jakim czyniÈ je myĂli jego”.
Disraeli: „Wszystko przychodzi, jeĂli czïowiek czeka. Za sprawÈ dïugiej
medytacji doszedïem do wniosku, ĝe istota ludzka posiadajÈca cel musi
go osiÈgnÈÊ i nic nie moĝe sprzeciwiaÊ siÚ woli, która poĂwiÚca wszystko,
nawet i wïasne istnienie, na rzecz speïnienia”.
Ralph Waldo Emerson powiedziaï: „Czïowiek jest tym, o czym myĂli
caïymi dniami”. William James: „NajwiÚkszym odkryciem mojego po12
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kolenia jest to, ĝe istoty ludzkie mogÈ zmieniaÊ swoje ĝycie, zmieniajÈc
nastawienie wïasnych umysïów”, a powiedziaï równieĝ: „Musimy jedynie dziaïaÊ z zimnÈ krwiÈ tak, jak gdyby rzeczy, których pragniemy, byïy
prawdziwe, by takimi staïy siÚ w naszym przekonaniu, ĝe prawdziwymi
zaprawdÚ siÚ stanÈ. Dziaïania nasze stanÈ siÚ nawykiem, przepeïniÈ siÚ
emocjami tak, ĝe czyny nasze bÚdÈ tym, czym jest wiara”. Powiedziaï
równieĝ: „JeĂli interesujÈ ciÚ jedynie rezultaty, z caïÈ pewnoĂciÈ je osiÈgniesz. JeĂli pragniesz bogactwa, bÚdziesz bogaty. JeĂli pragniesz byÊ nauczony, zostaniesz nauczony. JeĂli pragniesz byÊ dobry, bÚdziesz dobry.
Musisz jedynie naprawdÚ pragnÈÊ tych rzeczy i pragnÈc tylko ich, nie
pragnÈc jednoczeĂnie z tÈ samÈ siïÈ setki innych rzeczy, niezgodnych
z tym, czego naprawdÚ pragniesz”.
Dr Norman Vincent Peale powiedziaï: „To jedno z najwspanialszych
praw wszechĂwiata. Bardzo bym chciaï je odkryÊ wczeĂniej, gdy byïem
bardzo mïodym czïowiekiem. PojÈïem je jednak dopiero póěniej w ĝyciu
i stwierdziïem, ĝe jest to jedno z najwiÚkszych odkryÊ w moim ĝyciu, o ile
nie najwiÚksze, nie liczÈc mojej relacji z Bogiem. A wielkie prawo krótko
i prosto stwierdziïo, ĝe jeĂli myĂlimy negatywnie, wtedy otrzymujemy
negatywne rezultaty. JeĂli myĂlimy pozytywnie, otrzymujemy pozytywne
rezultaty”.

2. Samodyscyplina
Artur Rubinstein, jeden z najwspanialszych pianistów swoich czasów,
przypisywaï wiÚkszoĂÊ swojego sukcesu swojej zdolnoĂci do okreĂlania
grafiku praktyki i trzymania siÚ go. ChoÊ zdobyï sïawÚ i bogactwo, to
przez caïÈ swojÈ dïugÈ karierÚ codziennie praktykowaï grÚ na instrumencie. WiÚkszoĂÊ wielkich ludzi nie musiaïa byÊ poganiana przez szefów,
by wykonaÊ pracÚ. Potrafili sami siÚ zdyscyplinowaÊ, by zrobiÊ to, co
musieli, nie potrzebujÈc motywacji z zewnÈtrz. Wybitni sportowcy ÊwiczÈ
przez wiele godzin kaĝdego dnia, aby zachowaÊ kondycjÚ. Samodyscy13
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plina zaczyna siÚ w momencie, gdy postanawiasz zaczÈÊ coĂ robiÊ, a potem
dokonujesz niezbÚdnych poĂwiÚceñ, by urzeczywistniÊ swoje postanowienie.
Moĝemy wiele osiÈgnÈÊ, dyscyplinujÈc siebie do rozwijania techniki,
ciÈgle trenujÈc, nauczajÈc innych i dokïadnie myĂlÈc, nim zaczniemy
dziaïaÊ.
W zïoĝonej operacji równie duĝo czasu naleĝy poĂwiÚciÊ na planowanie, co na samo wykonanie pracy. Dobry handlowiec, nim wykona
telefon celem przedstawienia oferty, ostroĝnie rozmyĂla nad wszystkimi
moĝliwymi problemami, które mogÈ siÚ pojawiÊ, oraz nad tym, jak moĝna
je rozwiÈzaÊ. Dyrektorzy rozmyĂlajÈ nad konsekwencjami swoich decyzji, nim decyzje te podejmÈ. Takie samo postÚpowanie dotyczy aktorów
teatralnych czy filmowych oraz sportowców.
Jednym z aspektów samodyscypliny jest zdolnoĂÊ do kontrolowania
wïasnych emocji i dziaïañ. Brak samokontroli przyniósï utrapienie wiÚkszej iloĂci ludzi niĝ dowolne inne wady znane ludzkoĂci. Diabeï ten
w tym czy innym momencie pojawia siÚ w ĝyciu kaĝdego czïowieka.
Samodyscyplina wymaga, byĂmy skupili caïÈ naszÈ uwagÚ na kaĝdym szczególe codziennej pracy. Musimy przelaÊ wszystkie nasze myĂli
w tÚ pracÚ, dopóki nie bÚdziemy jej doskonale wykonywaÊ z odczuwanÈ
radoĂciÈ. Tak dïugo, jak posiadamy jakieĂ irytujÈce rzeczy do zrobienia
albo odczuwamy „znój” w pracy, moĝemy byÊ pewni, ĝe dzieje siÚ tak
dlatego, ĝe brakuje nam wystarczajÈcego zainteresowania danÈ pracÈ.
To jedna z najistotniejszych form „koncentracji” na Ăwiecie — poĂwiÚÊ caïÈ swojÈ duszÚ tej jednej rzeczy, którÈ siÚ w danym momencie
zajmujesz. JeĂli bÚdziemy praktykowaÊ takie podejĂcie wystarczajÈco
dïugo, bÚdziemy wykonywaÊ danÈ pracÚ dobrze i z radoĂciÈ.
Odkryjesz wtedy, ĝe Twoja siïa myĂli przepeïniïa pracÚ i wypeïniïa jÈ
po brzegi energiÈ. TÚ peïnÈ entuzjazmu postawÚ zabierzesz teĝ poza pracÚ; doĂwiadczaÊ bÚdziesz inspiracji, a Twoje myĂli zawsze bÚdÈ wracaÊ
do tej pracy wykonywanej z radoĂciÈ.
14
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Zaïóĝmy, ĝe naszÈ pracÈ do wykonania jest wyÊwiczenie piÚciu palców
w grze na fortepianie. JeĂli caïy nasz umysï skupimy na kaĝdym z ruchów, kaĝdy z tych ruchów wykonamy precyzyjnie. Gdy tak siÚ dzieje,
myĂli pïynÈ, wrÚcz przelewajÈ siÚ w piÚknie, do którego wyraĝania palce
sÈ gotowe. Wszystko jest przyjemnoĂciÈ. JeĂli jednak pozwolimy, by nasz
umysï siÚ rozproszyï choÊby odrobinÚ, rozproszÈ siÚ równieĝ nasze palce.
Nasze ruchy bÚdÈ niechlujne, poniewaĝ myĂli sÈ podzielone, a nie posiadamy wystarczajÈcej siïy umysïu, by poradziÊ sobie z takim podziaïem. JeĂli praktykujemy z takim podzielonym umysïem, osiÈgniÚcie celu, czyli
opanowanie gry, zajmie nam piÚÊ razy wiÚcej czasu i nigdy nie opanujemy tej sztuki do jej maksimum.
Czy widzisz teraz, do czego sïuĝy koncentracja na codziennych zadaniach? Do wypeïnienia kaĝdej czÚĂci ciaïa z pomocÈ miïujÈcej inteligencji w postaci wyraĝanej myĂli. Te codzienne zadania to nasza szkoïa
ĝycia, nasze „skale muzyczne”, których opanowanie wymaga od nas poĂwiÚcenia duszy, nim dusza ta bÚdzie mogïa wyraziÊ coĂ piÚkniejszego w postaci symfonii ĝycia.
Steve Jobs powiedziaï:
„Twoja praca wypeïni znacznÈ czÚĂÊ Twojego ĝycia i jedynym
sposobem na bycie w peïni usatysfakcjonowanym jest robienie
tego, co, jak wierzysz, jest wspaniaïÈ pracÈ. A jedynym sposobem
na wykonanie wspaniaïej pracy jest kochanie tego, co robisz.
JeĂli jeszcze tego nie znalazïeĂ, nie poddawaj siÚ, szukaj dalej.
Nie przestawaj. Jak ze wszystkim, co naprawdÚ ma znaczenie,
poczujesz w sercu, ĝe juĝ to znalazïeĂ. I, jak w kaĝdym wspaniaïym
zwiÈzku, z roku na rok bÚdzie coraz lepiej. Szukaj wiÚc, póki
tego nie znajdziesz, nie przestawaj”.
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3. Pobudzenie
Ludzie sukcesu ciÈgle odczuwajÈ pobudzenie, zmierzajÈc do sukcesu. Nie
potrzebujÈ zewnÚtrznej motywacji, takiej jak natychmiastowa nagroda.
RozwijajÈ w sobie tak silny entuzjazm wobec swojej pracy, ĝe nie mogÈ
siÚ doczekaÊ, aĝ rano siÚ do niej zabiorÈ, i nie cierpiÈ, gdy przychodzi
koniec dnia pracy. Ich energia zdaje siÚ niewyczerpalna. Kiedy pojawiajÈ
siÚ problemy, ludzie ci nie odczuwajÈ zniechÚcenia. W rzeczy samej, problemy stajÈ siÚ dla nich dodatkowym ěródïem ekscytacji.
W nieprzerwanym locie Voyagera wokóï Ăwiata projektant samolotu,
Burt Ruton, oraz dwaj piloci, Dick Ruton i Jeanna Yeager, mierzyli siÚ
po drodze z niechÚciÈ i poraĝkÈ, lecz ich entuzjazm oraz oddanie projektowi pomogïy pokonaÊ problemy i odnaleěÊ nowe pokïady energii,
prowadzÈce do sukcesu.
Pierwszym krokiem w celu wywoïania w sobie odpowiedniego pobudzenia jest posiadanie okreĂlonego celu, na rzecz którego bÚdziemy
pracowaÊ. Potrzebujemy równieĝ okreĂlonego planu dla osiÈgniÚcia tego
celu. Nie moĝna osiÈgnÈÊ niczego wartoĂciowego, nie majÈc konkretnego planu postÚpowania, którym systematycznie i nieprzerwanie kierujemy siÚ dzieñ po dniu. Dlaczego bowiem mielibyĂmy ĝywiÊ nadziejÚ
na osiÈgniÚcie celu, czy nawet skÈd mielibyĂmy wiedzieÊ, ĝe juĝ go osiÈgnÚliĂmy, jeĂli natura tego osiÈgniÚcia — cel — nie zostaïa wczeĂniej
zdefiniowana?
Aby pielÚgnowaÊ wyobraěniÚ, by ta mogïa potem podsuwaÊ nam
pomysïy z wïasnej inicjatywy, powinniĂmy wprowadziÊ do naszego ĝycia
zasadÚ zapisywania wszystkiego, co przydatne, pomysïowe i praktyczne,
a co widzimy w pracy czy u naszych wspóïpracowników. Nie powinniĂmy
sobie jednak zawÚĝaÊ ogólnej wizji, dlatego nie zapominajmy o tym, co
jest robione poza naszym wïasnym zawodem czy branĝÈ. Zapisuj i gromadě wszystkie idee, koncepcje i myĂli, które zaobserwujesz lub które
wpadnÈ Ci do gïowy, a które majÈ potencjaï praktyczny, a nastÚpnie
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weě te idee i wkomponuj je w nowe plany. DziĂ wiÚkszoĂÊ ludzi robi to,
uĝywajÈc odpowiednich aplikacji w swoich smartfonach, tabletach i podobnych urzÈdzeniach. Niektórzy ludzie jednak wciÈĝ preferujÈ stare,
dobre kieszonkowe notatniki.
Kiedy pojawia siÚ problem albo stajemy w obliczu nowej sytuacji,
odwoïujemy siÚ wtedy do naszych notatek i wykorzystujemy zgromadzonÈ
w nich wiedzÚ w nowy sposób, wpadajÈc na nowe zastosowania i pomysïy
w celu poradzenia sobie z problemem.
Barry, technik Ăredniego szczebla w swojej firmie, czÚsto wpadaï na
dobre (a czasem i na genialne) pomysïy, lecz nigdy nie podejmowaï kroków w celu implementacji tych pomysïów czy choÊby przekazania ich
przeïoĝonym. W rezultacie nigdy nie zrobiï postÚpów w swojej pracy.
Byï postrzegany jako przeciÚtny pracownik, który dobrze wykonywaï swojÈ
pracÚ, lecz nic ponad to. Gdyby Barry zmieniï swoje pomysïy w dziaïania,
byÊ moĝe czekaïby go awans.
NajwiÚkszÈ zbrodniÈ tego Ăwiata jest nierozwijanie wïasnego
potencjaïu. Kiedy robisz to, co wychodzi Ci najlepiej,
pomagasz nie tylko sobie, ale teĝ caïemu Ăwiatu.
ROGER WILLIAMS

Entuzjazm
Pïomienny entuzjazm, wsparty rozsÈdkiem i wytrwaïoĂciÈ,
to cecha, która najczÚĂciej przyczynia siÚ do sukcesu.
DALE CARNEGIE

Nic tak nas nie napÚdza, jak entuzjazm w zwiÈzku z tym, co robimy.
Prawdziwe znaczenie sïowa „entuzjazm” wiÈĝe siÚ z cechÈ przewyĝszajÈcÈ
po prostu radosne nastawienie, z którym sïowo to czÚsto siÚ kojarzy. Sïowo to, wywodzÈce siÚ z greki, oznacza „zainspirowany” i dosïownie znaczy
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„Bóg w nas”. Ludzie, którzy w naturalny sposób odczuwajÈ entuzjazm,
powinni naprawdÚ uwaĝaÊ siÚ za szczÚĂciarzy.
Entuzjazm to siïa napÚdowa, która nie tylko daje czïowiekowi moc,
ale jest teĝ zaraěliwa i wpïywa na wszystkich tych, których dosiÚga.
Entuzjazm w zwiÈzku z pracÈ, którÈ siÚ zajmujemy, eliminuje z tej pracy
znój. Zauwaĝono, ĝe nawet pracownicy kopiÈcy rowy potrafiÈ wyeliminowaÊ wraĝenie mozoïu, ĂpiewajÈc w trakcie wykonywania pracy.
To dobrze znany fakt, ĝe ludzie odnoszÈ sukcesy w zawodzie, który
lubiÈ najbardziej, i z tego powodu odczuwajÈ w zwiÈzku z tÈ karierÈ
najwiÚkszy entuzjazm. Entuzjazm to równieĝ podstawa kreatywnej wyobraěni. Kiedy umysï dziaïa na wyĝszych obrotach, niejako na wyĝszych
wibracjach, reaguje na podobne wibracje z otoczenia, ksztaïtujÈc warunki
odpowiednie dla kreatywnej wyobraěni. Zobaczysz dziÚki tej ksiÈĝce, ĝe
entuzjazm odgrywa waĝnÈ rolÚ równieĝ w innych zasadach skïadajÈcych
siÚ na filozofiÚ praw sukcesu, a dokïadnie na precyzyjne myĂlenie i przyjemnÈ osobowoĂÊ.

4. Inicjatywa
PamiÚtaj, by przywitaÊ kaĝdy poranek z uĂmiechem.
Patrz na nowy dzieñ jak na kolejnÈ wspaniaïÈ okazjÚ do
ukoñczenia tego, czego nie mogïeĂ ukoñczyÊ wczoraj.
Przejmij inicjatywÚ. Niech Twoja pierwsza godzina nastawi
CiÚ na sukces i pozytywne dziaïania, które bÚdÈ przejawiaÊ
siÚ przez caïy Twój dzieñ. DziĂ nigdy juĝ siÚ nie zdarzy.
Nie marnuj czasu na zïy start, czy nawet jego brak.
Nie urodziïeĂ siÚ, by ponieĂÊ poraĝkÚ.
OG MANDINO
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Niektórzy ludzie przypominajÈ telefony komórkowe. Aby zaczÈÊ dziaïaÊ, muszÈ siÚ podïadowaÊ. Takie osoby nie stajÈ siÚ tak czÚsto luděmi
sukcesu jak ci, którzy potrafiÈ zaczÈÊ w dowolnym momencie, bez wzglÚdu
na okolicznoĂci.
Przykïadowo, John i Bill zaczÚli pracÚ tego samego dnia i do koñca
swojego ĝycia zawodowego pracowali w tej samej firmie. W momencie
przechodzenia na emeryturÚ John byï juĝ kierownikiem maïego dziaïu,
a Bill byï wicedyrektorem firmy. John nigdy nie rozumiaï, dlaczego zrobiï tak maïe postÚpy. CzÚsto powtarzaï: „Zawsze robiïem to, o co mnie
prosili, i dobrze wykonywaïem mojÈ pracÚ”. Bill wiedziaï, dlaczego odniósï sukces. Od samego poczÈtku swojej kariery przejmowaï inicjatywÚ,
zaczynaï projekty, oferowaï sugestie, przejmowaï païeczkÚ i biegï z niÈ,
choÊ nikt go o to nie prosiï.
Aby staÊ siÚ takÈ osobÈ z inicjatywÈ, musimy okreĂliÊ dla siebie zestaw
zasad, które bÚdÈ kierowaÊ nas w naszej pracy. Jak ludzie zaczynajÈ budowaÊ dom? Najpierw pozyskujÈ projekt takiego budynku, a potem zaczynajÈ dziaïaÊ w zgodzie z tym projektem, uwaĝnie przestrzegajÈc wszystkich wytycznych, najpierw wylewajÈc fundamenty. Gdyby zapomnieli
o fundamentach, ich praca poszïaby na marne, a ich budynek, gdyby
zostaï juĝ ukoñczony pomyĂlnie, byïby niebezpieczny i bezwartoĂciowy.
To samo prawo dotyczy dowolnej waĝnej pracy; stosownym poczÈtkiem,
niezbÚdnym krokiem jest okreĂlony plan mentalny, wedïug którego bÚdziemy
dziaïaÊ.
NastÚpujÈce cztery zasady to kluczowe czynniki, o których naleĝy
pamiÚtaÊ, zaczynajÈc projekt:
x Koncentracja. Oznacza niepodzielnÈ uwagÚ i skupienie na tym,
co trzeba zrobiÊ, inteligentne skupienie na pracy do wykonania;
ïÈczÈ siÚ z tym róĝne rzeczy, takie jak dokïadnoĂÊ, precyzja,
wydajnoĂÊ.
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x SzczeroĂÊ. To stan pozbawiony oszustwa i kïamstwa w zamyĂle,
mowie i dziaïaniu. To mówienie tego, co myĂlimy, i myĂlenie
tego, co mówimy. Stan ten nie znosi nieszczerej sïuĝebnoĂci.
To budowanie dobrej reputacji, a dobra reputacja buduje dobry
biznes.
x Gospodarka. Mowa o sprawnym wykorzystywaniu naszych
zasobów mentalnych oraz fizycznych. Wymaga ona konserwacji
energii poprzez unikanie pobïaĝania sobie mentalnie i zmysïowo.
Ludziom przestrzegajÈcym tej zasady dane sÈ siïa, wytrzymaïoĂÊ,
czujnoĂÊ i zdolnoĂÊ do osiÈgania celów.
x HojnoĂÊ. To coĂ wiÚcej niĝ tylko dawanie pieniÚdzy. To równieĝ
dawanie myĂli, czynów i przychylnoĂci, dobra wola oraz hojnoĂÊ
wobec nieprzyjacióï.

DÈĝ do osiÈgniÚÊ
Osoby przejmujÈce inicjatywÚ dÈĝÈ do sukcesu, do osiÈgania swoich
celów. Takie dÈĝenie to coĂ wiÚcej niĝ tylko postanowienie sobie czegoĂ.
Kaĝdego roku zaraz po sylwestrze miliony ludzi okreĂlajÈ swoje postanowienia noworoczne. ObiecujÈ sobie, ĝe zrzucÈ parÚ kilogramów,
przestanÈ paliÊ, nauczÈ siÚ jÚzyka obcego, bÚdÈ milsi dla rodziców czy
dzieci albo dokonajÈ poprawy swojej sytuacji zawodowej lub osobistej.
Ile z tych postanowieñ rzeczywiĂcie udaje siÚ zrealizowaÊ?
Postanowienia takie nie ograniczajÈ siÚ tylko do Nowego Roku.
Wszyscy od czasu do czasu postanawiamy, ĝe osiÈgniemy coĂ dla nas
waĝnego — nawet zaczynamy dziaïaÊ w tym kierunku — ale po krótkim czasie o wszystkim zapominamy.
Paul Peters postanowiï przejĂÊ na dietÚ, by zrzuciÊ trochÚ wagi. ZaczÈï
stosowaÊ tÚ dietÚ z wielkim entuzjazmem i uwaĝnie opracowaï swoje
menu. Lecz jego praca wymagaïa od niego czÚstego uczestniczenia w obiadach biznesowych. W takich chwilach caïkowicie porzucaï swojÈ dietÚ.
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Kiedy dostrzegï, ĝe wcale nie traci na wadze tak szybko, jak chciaï, caïkowicie siÚ poddaï.
Kiedy szef Lisy Grant ogïosiï, ĝe firma zainstaluje na komputerach
nowy system, zaoferowaï wszystkim chÚtnym zapisanie siÚ na kurs
szkoleniowy. Nowa inicjatywa pomogïaby firmie bardzo siÚ rozrosnÈÊ.
Lisa zapisaïa siÚ na kurs i wziÚïa udziaï w dwóch pierwszych zajÚciach. Kiedy
jednak program zaczÈï stawaÊ siÚ coraz trudniejszy, Lisa szybko znalazïa
wymówki, by nie uczestniczyÊ w zajÚciach, i w koñcu porzuciïa kurs.
ZakïadajÈc, ĝe Paul naprawdÚ chciaï straciÊ na wadze, a Lisa naprawdÚ chciaïa nauczyÊ siÚ pracy z nowym systemem, co moĝna byïo
zrobiÊ, by osiÈgnÈÊ te cele — nawet gdy okazaïy siÚ one trudniejsze, niĝ
na poczÈtku sÈdzono?
Aby upewniÊ siÚ, ĝe cele zostanÈ osiÈgniÚte, musimy poĂwiÚciÊ siÚ ich
osiÈganiu. Takie poĂwiÚcenie to coĂ wiÚcej niĝ zwykïe postanowienie.
To niejako przysiÚga, ĝe zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by osiÈgnÈÊ
to, co postanowiliĂmy. Nie moĝna tego zignorowaÊ. JeĂli bÚdziemy kierowaÊ siÚ tÈ zasadÈ, zwiÚkszymy swoje szanse na odniesienie sukcesu.
Zawsze pamiÚtaj, ĝe Twoje postanowienie odniesienia
sukcesu jest waĝniejsze niĝ cokolwiek innego.
ABRAHAM LINCOLN

OkreĂl zrozumiaïy i konkretny cel ostateczny
Zamiast mówiÊ: „ChcÚ zrzuciÊ wagÚ”, okreĂl konkretnÈ liczbÚ kilogramów, które chcesz straciÊ. W ten sposób bÚdziesz mógï ĂledziÊ swoje
postÚpy i kaĝdego dnia widzieÊ, jak zbliĝasz siÚ do swojego celu. Kiedy
cel nie moĝe zostaÊ przedstawiony w postaci liczb, spróbuj jak najkonkretniej okreĂliÊ swoje dÈĝenia: „Móc zamówiÊ posiïek po francusku”
albo „PorozmawiaÊ z wspóïpracownikiem”.
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OkreĂl cele poĂrednie
„Moim gïównym celem jest przepïynÈÊ trzydzieĂci dïugoĂci basenu w piÚtnaĂcie minut. Pod koniec trzeciego tygodnia powinienem pokonywaÊ
trzydzieĂci dïugoĂci w dwadzieĂcia minut”. „Raport muszÚ dostarczyÊ 30
marca. 10 marca bÚdÚ miaï juĝ ukoñczone wstÚpne analizy; do 20 marca
zgromadzÚ wszystkie dane statystyczne”.
StawiajÈc sobie cele poĂrednie, uïatwiamy sobie osiÈgniÚcie gïównego
celu. Rób jeden krok naraz. Zamiast martwiÊ siÚ koniecznoĂciÈ zrzucenia dziesiÚciu kilogramów, myĂlimy tylko w kategoriach zrzucenia
dwóch kilogramów, a gdy uda siÚ to zrealizowaÊ, skupiamy siÚ na kolejnych dwóch kilogramach i tak dalej.
Dobrze jest równieĝ okreĂliÊ punkty kontrolne. To takie krytyczne
kroki, dziÚki wykonaniu których moĝemy okreĂliÊ, jak dobrze nam idzie.
W szkole takimi punktami kontrolnymi bywajÈ sprawdziany i egzaminy. W pracy punktami takimi mogÈ byÊ oceny pracownicze. W naszym
dÈĝeniu do osiÈgniÚcia celu sami musimy ustanowiÊ dla siebie punkty
kontrolne, sïuĝÈce do okreĂlenia, czy udaïo nam siÚ osiÈgnÈÊ cel, czy
nie. JeĂli do tego etapu udaïo siÚ osiÈgnÈÊ cele poĂrednie, punkty kontrolne dadzÈ nam dodatkowÈ motywacjÚ do dalszego dziaïania; jeĂli nie
udaïo siÚ nam zrobiÊ takich postÚpów, jakie planowaliĂmy, pozwoli nam
to okreĂliÊ, jakie kroki naleĝy podjÈÊ, by wróciÊ na wïaĂciwÈ ĂcieĝkÚ.

Spisz umowÚ
Umowa do czegoĂ zobowiÈzuje. Kiedy problemy finansowe zmusiïy Rocco
Esposito do porzucenia studiów po drugim roku, postanowiï, ĝe zdobÚdzie
dyplom w ciÈgu kolejnych piÚciu lat. Wiedziaï, ĝe bÚdzie to od niego
wymagaïo uczÚszczania na kursy wieczorowe i weekendowe, poĂwiÚcania
wiÚkszej czÚĂci swoich zarobków na edukacjÚ i poĂwiÚcenia wiÚkszoĂci
elementów rozrywkowych i towarzyskich w jego ĝyciu. Aby przypilno-
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waÊ, ĝe to wszystko zrobi, Rocco spisaï umowÚ z samym sobÈ, w której
nakreĂliï swój cel dïugoterminowy — zdobycie dyplomu — oraz cele
poĂrednie: kursy, na które miaïby siÚ zapisaÊ, które miaïby ukoñczyÊ.
Kiedy pojawiaïy siÚ trudnoĂci lub chïopaka kusiïo do zmniejszenia tempa,
czytaï tÚ umowÚ i ponownie umacniaï siÚ w swoim postanowieniu.

Podziel siÚ celem z innÈ osobÈ
Sïawny pisarz motywacyjny Napoleon Hill sugerowaï, byĂmy podzielili
siÚ swoimi celami z innÈ osobÈ. Rocco daï kopiÚ swojej umowy bratu,
Joemu, który jako Ăwiadek zïoĝyï podpis na dokumencie i obiecaï, ĝe
przypilnuje, by Rocco dotrzymaï umowy. Przez nastÚpne kilka lat, z uwagi
na presjÚ w pracy i szkole, Rocco nieraz chciaï rzuciÊ kursy, ale wsparcie ze strony brata pomogïo mu siÚ wywiÈzaÊ z podpisanej umowy.
Waĝne jest wybranie wïaĂciwej osoby lub osób, z którymi podzielimy
siÚ naszym celem. Musi to byÊ ktoĂ, kogo szanujemy i kogo nie chcemy
zawieĂÊ. Osoba ta musi równie entuzjastycznie podchodziÊ do naszego
celu, co my. JeĂli cel jest osobisty, osobÈ tÈ moĝe byÊ maïĝonek, czïonek
rodziny lub bliski przyjaciel. W sytuacji zawodowej celem moĝemy podzieliÊ siÚ z mentorem, bliskim wspóïpracownikiem lub czïonkiem organizacji zawodowej, a nawet z szefem, jeĂli mamy z nim dobrÈ relacjÚ.

Nagradzaj siÚ
Gdy osiÈgniemy nasz cel, powinniĂmy otrzymaÊ duĝÈ nagrodÚ. Od kogo? OczywiĂcie, od siebie. Max rzucaï palenie dziesiÈtki razy, wracajÈc
do niego po kilku miesiÈcach. Postanowiï w koñcu rzuciÊ palenie na
dobre i obiecaï sobie, ĝe jeĂli wytrzyma w swoim postanowieniu przez
peïny rok, kupi sobie duĝy pïaski telewizor, o jakim zawsze marzyï. OdkïadajÈc pieniÈdze, które wczeĂniej przeznaczaï na papierosy, pod koniec
peïnego roku miaï juĝ wystarczajÈcy zapas gotówki, by kupiÊ telewizor.
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Ludziom ïatwiej jest wytrwaÊ w swoich postanowieniach, jeĂli wiedzÈ, ĝe poza mentalnÈ satysfakcjÈ po osiÈgniÚciu celu otrzymajÈ równieĝ od siebie namacalnÈ nagrodÚ.
OsiÈgniÚcie tego, czego pragniemy w ĝyciu, wymaga prawdziwego
oddania i poĂwiÚcenia. OkreĂlajÈc konkretne cele wraz z punktami kontrolnymi, dziÚki którym moĝemy mierzyÊ postÚpy, spisujÈc umowÚ z samym sobÈ i dzielÈc siÚ celem z osobÈ, którÈ szanujemy, a takĝe nagradzajÈc siÚ po osiÈgniÚciu celu, uda nam siÚ osiÈgnÈÊ te cele, które sÈ dla
nas waĝne w ĝyciu zawodowym i osobistym.

5. WraĝliwoĂÊ
PomijajÈc nieliczne wyjÈtki, wiÚkszoĂÊ osiÈgniÚÊ wymaga wspóïpracowania z innymi luděmi. Empatia — zdolnoĂÊ do mentalnego postawienia siÚ na miejscu innej osoby — jest niezbÚdna dla sukcesu. Menedĝerowie muszÈ byÊ wraĝliwi na uczucia swoich podwïadnych; handlowcy
muszÈ byÊ wraĝliwi na reakcje klientów; przedstawiciele wïadzy muszÈ
byÊ wraĝliwi na potrzeby swoich wyborców.
Oto dwie z zasad efektywnych relacji miÚdzyludzkich Dale’a Carnegiego: „Szczerze zainteresuj siÚ innymi luděmi” oraz „NaprawdÚ spróbuj
zobaczyÊ sprawy z perspektywy innej osoby”.
StosujÈc te zasady w codziennych kontaktach z luděmi w miejscu
pracy czy w ĝyciu zawodowym, zachÚcimy ich do jak najlepszej postawy,
a to w rezultacie pomoĝe i nam.

PielÚgnuj miïoĂÊ do ludzi
Kiedy naszym najwiÚkszym pragnieniem jest uszczÚĂliwiÊ innych, kiedy
to pragnienie zmienia siÚ w zamiïowanie do sïuĝenia innym, wtedy zyskujemy siïÚ do zrobienia wszystkiego, co niezbÚdne dla sukcesu.
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MówiÈc krótko, tylko ludzie peïni pasji, oddani Ăwiadczeniu coraz to
lepszych usïug innym osobom, pragnÈcy pomagaÊ coraz to wiÚkszej liczbie osób, mogÈ oczekiwaÊ sukcesu, zaĂ takie oddanie najchÚtniej rozwija siÚ dziÚki miïoĂci do ludzi, którym usïugi te sÈ Ăwiadczone.
Takie pragnienie sïuĝenia innym to emocja w peïni bezpieczna dla
naszego mentalnego samopoczucia, bÚdÈca w harmonii z kaĝdym z boĝych i ludzkich praw, potrafiÈca poradziÊ sobie z negatywnymi uczuciami,
które bez niej prowadziïyby do bycia nieskutecznym w dziaïaniach. Ta
emocja dostarcza siïÚ niezbÚdnÈ do nieprzerwanego i dïugotrwaïego
dziaïania.
Jak w przypadku innych zasad, przyjrzyjmy siÚ i tej i popatrzmy, czy
znajdziemy potwierdzenie jej sïusznoĂci w historiach ludzi sukcesu.
Przykïadowo, pomówmy o dwóch piosenkarzach. Obydwaj majÈ talent
do muzyki popularnej; obydwaj majÈ równie dobry gïos na cele muzyki
popularnej, lecz zïy z perspektywy krytyków muzycznych. BiorÈc pod uwagÚ takÈ przeciÚtnoĂÊ talentu, ĝaden z nich nie powinien osiÈgnÈÊ sukcesu.
Jeden z nich rzeczywiĂcie niczego nie osiÈga. ¥piewa dla wïasnej
przyjemnoĂci. Pragnie sukcesu, ale nie kocha swoich sïuchaczy. Jego pierwszym pomysïem jest pokazaÊ, jakim jest dobrym piosenkarzem. PublicznoĂÊ wyczuwa to nastawienie i odpowiednio reaguje. Poraĝka piosenkarza jest ostateczna. Drugi piosenkarz kocha swoich sïuchaczy. Jego
nadrzÚdnym celem jest ich uszczÚĂliwiÊ. ¥piewa rzeczy, które oni chcÈ
usïyszeÊ, tak, jak im to siÚ podoba. Jego pragnieniem jest uszczÚĂliwiaÊ
jego publicznoĂÊ i w pragnieniu tym nieprzerwanie i uwaĝnie przyglÈda
siÚ swoim fanom. Od razu zauwaĝa, czy jego zachowanie podoba siÚ
publicznoĂci, czy wrÚcz przeciwnie. CiÈgle teĝ próbuje okreĂliÊ, na podstawie indywidualnych znajomoĂci czy róĝnorodnych grup, jaki rodzaj
Ăpiewu najbardziej ludziom odpowiada. Artysta ten ciÈgle obraca siÚ
wĂród ludzi; po pierwsze dlatego, ĝe ich kocha; po drugie, pragnie poznaÊ ich gusta w kontekĂcie Ăpiewu. Moĝe i przez lata gïoduje, uczÈc siÚ
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tego, co ukochani przez niego ludzie lubiÈ, ale nie zniechÚca siÚ. Po latach prób i bïÚdów, z miïoĂci tak wielkiej, ĝe nie moĝe jej puĂciÊ, publicznoĂÊ zaczyna dostrzegaÊ miïoĂÊ artysty. Ludzie zaczynajÈ sïuchaÊ
jego muzyki z szacunkiem, z chÚciÈ, z zachwytem. Oto, myĂlÈ sobie, jest
czïowiek taki jak my; zna nas i jest jednym z nas; wie, co lubimy, i lubi
to tak samo, jak my. Lubi nas; dlatego my lubimy jego. W piosenkach
artysty da siÚ odczuÊ ciepïo, którego brakuje innym twórcom. Nagle piosenkarz ten staje siÚ sïawny i odnosi wielki sukces.
W powyĝszym przykïadzie moglibyĂmy zastÈpiÊ piosenkarzy dwoma
aktorami, dwoma scenarzystami lub pisarzami, dwoma budowniczymi
domów, dwoma wïaĂcicielami restauracji, dwoma wïaĂcicielami stacji
paliw, dwoma handlowcami, dwoma wïaĂcicielami sklepów albo fabryk,
dwoma kaznodziejami, dwoma prawnikami, dwoma lekarzami i dwoma
przedstawicielami dowolnej profesji. Sukces odnoszÈ zazwyczaj te osoby,
które kochajÈ swoich odbiorców albo klientów i sÈ im oddane, a tym
samym oferujÈ lepsze usïugi albo bardziej uszczÚĂliwiajÈ tych odbiorców.
Nie naleĝy sÈdziÊ, ĝe miïoĂÊ do ludzi moĝna pielÚgnowaÊ jedynie
poprzez aktywnoĂÊ spoïecznÈ. MiïoĂÊ tÚ moĝna umocniÊ w zwykïych
kontaktach firmowych czy zawodowych. Sklepikarze rozmawiajÈ z luděmi
w sklepach, dyrektorzy obracajÈ siÚ wĂród pracowników, handlowcy
nawiÈzujÈ kontakt z potencjalnymi oraz obecnymi klientami. Poprzez
takie ciÈgïe relacje ludzie uczÈ siÚ kochaÊ swoich klientów, cieszyÊ siÚ
uszczÚĂliwianiem ludzi swoimi usïugami i, jeĂli chcÈ odnieĂÊ sukces, uczÈ
siÚ równieĝ oddawaÊ pasji odnajdowania nowych sposobów i Ărodków,
dziÚki którym mogÈ uszczÚĂliwiaÊ coraz to wiÚcej osób.
Zbuduj sukces na bazie poraĝek. ZniechÚcenie i poraĝka
to dwa najpewniejsze kamienie milowe na drodze do sukcesu.
DALE CARNEGIE
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PielÚgnowanie tolerancji
Nietolerancja uczyniïa wiÚcej zïego niĝ jakakolwiek inna forma ignorancji. Praktycznie wszystkie wojny byïy rezultatem nietolerancji. Nieporozumienia pomiÚdzy zarzÈdem a pracownikami równieĝ sÈ zazwyczaj
rezultatem nietolerancji.
Niemoĝliwe jest przestrzeganie prawa precyzyjnego myĂlenia, jeĂli
wpierw nie wyrobimy w sobie nawyku tolerancji. Najbardziej wyniszczajÈcÈ formÈ nietolerancji jest ta wynikajÈca z róĝnic opinii na tle religijnym bÈdě rasowym. Cywilizacja, jakÈ dziĂ znamy, nosi Ălady gïÚbokich
ran zadawanych z powodu nietolerancji przez dziesiÈtki wieków, a sÈ to
rany najczÚĂciej natury religijnej. To, czy jesteĂmy dobrymi sÈsiadami,
czy raczej zïymi, w duĝej mierze zaleĝy od tego, jak tolerancyjni jesteĂmy wobec innych.
Nietolerancja jest rezultatem ignorancji lub, mówiÈc inaczej, braku
wiedzy. Dobrze poinformowani ludzie rzadko kiedy sÈ nietolerancyjni,
poniewaĝ wiedzÈ, ĝe nikt nie wie wystarczajÈco duĝo, by wolno mu byïo
oceniaÊ innych.
Jest wiele powodów do bycia tolerancyjnym, a najwaĝniejszym z nich
jest fakt, ĝe tolerancja pozwala nam kierowaÊ siÚ rozsÈdkiem w oparciu
o fakty, a to znowu prowadzi nas do precyzyjnego myĂlenia. Osoby,
których umysïy zostaïy zamkniÚte przez nietolerancjÚ, bez wzglÚdu na
to, jakiego rodzaju ona jest, nigdy nie mogÈ staÊ siÚ precyzyjnie myĂlÈcymi, co samo w sobie jest wystarczajÈcym powodem, by pokonaÊ nietolerancjÚ.
Moĝe i nie mamy obowiÈzku byÊ tolerancyjnymi wobec innych ludzi, których idee, poglÈdy religijne czy polityczne oraz skïonnoĂci rasowe
sÈ odmienne od naszych, ale jest to nasz przywilej! Nie musimy prosiÊ
nikogo o zgodÚ, aby byÊ tolerancyjni, bowiem jest to coĂ, co sami kontrolujemy, w naszym wïasnym umyĂle; tym samym odpowiedzialnoĂÊ za
ten wybór spada na nas.
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Nietolerancja zamyka nam drzwi wiodÈce do niezliczonych moĝliwoĂci, a takĝe zamyka nas na Ăwiatïo inteligencji. Chwila, w której otwieramy umysï na fakty i przyjmujemy postawÚ ĂwiadomoĂci, ĝe nie powiedziano jeszcze ostatniego sïowa na ĝaden temat i zawsze istnieje szansa,
ĝe moĝna siÚ nauczyÊ czegoĂ wiÚcej, to wïaĂnie chwila, kiedy zaczynamy
pielÚgnowaÊ w sobie tolerancjÚ. JeĂli wystarczajÈco dïugo bÚdziemy rozwijaÊ ten nawyk, wkrótce staniemy siÚ myĂlicielami, posiadajÈcymi zdolnoĂÊ do rozwiÈzywania problemów, z jakimi siÚ spotykamy, kroczÈc ĂcieĝkÈ, którÈ sobie obraliĂmy.
Sukces jest prosty. Rób to, co wïaĂciwe,
we wïaĂciwy sposób, o wïaĂciwej porze.
ARNOLD H. GLASOW

Zïota zasada i wspóïpraca
Zïota zasada: „Czyñ innym tak, jak byĂ chciaï, by inni czynili Tobie” to,
w pewien sposób, najwaĝniejsze z praw sukcesu. Pomimo faktu, ĝe przez
ponad piÚÊ tysiÚcy lat wielcy filozofowie nauczali prawa zïotej zasady, wiÚkszoĂÊ ludzi patrzy dziĂ na niÈ zaledwie jak na kilka sïów, na podstawie
których duchowni mogÈ tworzyÊ kazania.
Filozofia zïotej zasady to prawdziwa podstawa, na której powinno
bazowaÊ wychowanie dzieci. To równieĝ podstawa, na której bazowaÊ
powinno zachowanie dorosïych. SiïÈ lub przez wykorzystywanie nieuczciwych okolicznoĂci moĝna zbudowaÊ fortunÚ, nie przestrzegajÈc
zïotej zasady, i wiele osób tak robi, lecz taka fortuna nie przyniesie szczÚĂcia, poniewaĝ nieuczciwoĂÊ postÚpowania z swojej natury niszczy spokój
umysïu.
Idee to najcenniejsze produkty ludzkiego umysïu. JeĂli potrafimy
stworzyÊ przydatne idee i zaprzÈc je do pracy, w nagrodÚ moĝemy zyskaÊ
wszystko, czego sobie zaĝyczymy. Bogactwo stworzone bÈdě zdobyte
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z pomocÈ zïotej zasady nie niesie ze sobÈ powodów do wstydu, nie niszczy sumienia ani spokoju umysïu.
SzczÚĂliwi sÈ ci, którzy w swoim ĝyciu kierujÈ siÚ zïotÈ zasadÈ, wyznajÈ jÈ i ĝyjÈ niÈ, zarówno dosïownie, jak i w przenoĂni, przestrzegajÈc
jej co do litery.
PrawdÈ jest, ĝe filozofia zïotej zasady bazuje na potÚĝnym prawie,
które, gdy je pojmiemy i bÚdziemy praktykowaÊ, pozwala kaĝdemu czïowiekowi przekonaÊ innych ludzi do wspóïpracy. To dobrze znany fakt,
ĝe wiÚkszoĂÊ ludzi stosuje praktykÚ odpïacania, zarówno dobrem za dobro, jak i zïem za zïo. JeĂli kogoĂ oczernimy, nas równieĝ oczerniÈ. JeĂli
kogoĂ pochwalimy, pochwalÈ i nas. JeĂli pomoĝemy komuĂ w biznesie,
nam równieĝ zostanie zaoferowana pomoc.
OczywiĂcie, znajdÈ siÚ odstÚpstwa od tej zasady, lecz w wiÚkszoĂci
sytuacji prawo to sprawnie dziaïa. Podobne przyciÈga podobne. Dzieje
siÚ tak w zgodzie z wielkim prawem naturalnym i odnosi siÚ to do kaĝdej czÈsteczki materii i kaĝdej formy energii we wszechĂwiecie. Sukces
przyciÈga sukces. Poraĝka przyciÈga poraĝkÚ.

Rób wiÚcej niĝ to, za co Ci pïacÈ
Prawo zïotej zasady jest blisko zwiÈzane z zasadÈ dodatkowego wysiïku,
robienia wiÚcej niĝ to, za co Ci pïacÈ. ¥wiadczÈc wiÚcej usïug niĝ to, o co
zostaïeĂ poproszony, zachÚcasz innych do czynienia wobec Ciebie wiÚcej,
niĝ jest to wymagane. To wïaĂnie podstawa filozofii zïotej zasady.
Nie ma ucieczki od faktu, ĝe ludzie, którzy oferujÈ wiÚcej, niĝ siÚ od
nich wymaga, bÚdÈ poĝÈdani przez tych, którzy sÈ gotowi pïaciÊ wiÚcej,
niĝ rzeczywiĂcie jest zrobione. Procent skïadany to stawka oferowana przez
naturÚ, gdy zabiera siÚ ona do spïacania u Ciebie dïugu zaciÈgniÚtego
na bazie tego prawa.
Prawo to jest tak podstawowe, tak oczywiste, a jednoczeĂnie tak proste. To jedna z najwiÚkszych tajemnic ludzkiej natury, iĝ prawo to nie
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jest powszechniej pojÚte i praktykowane. U podstaw jego wykorzystania
leĝÈ moĝliwoĂci przewyĝszajÈce zdolnoĂÊ wyobraěni przeciÚtnej osoby.
Poprzez jego wykorzystanie czïowiek moĝe poznaÊ prawdziwy sekret —
jedyny sekret, który jest — o sztuce przekonywania innych do zrobienia tego, co chcemy, by zrobili.
JeĂli pragniemy od kogoĂ przysïugi, powinniĂmy odszukaÊ osobÚ,
którÈ chcemy o niÈ poprosiÊ, i w odpowiedni sposób zaoferowaÊ jej odpowiednik przysïugi, o którÈ chcemy jÈ prosiÊ. JeĂli osoba ta na poczÈtku nie speïni naszego oczekiwania, powinniĂmy podwoiÊ stawkÚ i zaoferowaÊ tej osobie dwa razy wiÚcej, a potem jeszcze wiÚcej i jeszcze wiÚcej,
aĝ w koñcu osoba ta, choÊby z poczucia wstydu, wróci do nas i wyĂwiadczy nam tÚ przysïugÚ.
Przekonujemy innych do wspóïpracy,
najpierw wspóïpracujÈc z nimi!
Powyĝsze zdanie warto przeczytaÊ setki razy, bowiem zawiera ono
istotÚ jednego z najpotÚĝniejszych praw dostÚpnych osobom pragnÈcym
osiÈgnÈÊ wielki sukces. Moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe konkretna osoba, której
zaoferujemy swoje usïugi, odpïaci nam siÚ czymĂ o podobnej wartoĂci,
ale pamiÚtajcie o tej waĝnej prawdzie: nawet jeĂli dana osoba nam siÚ
nie odpïaci, to ktoĂ inny bÚdzie Ăwiadkiem tej wymiany i — czy to dla
sprawiedliwoĂci, czy z powodu egoizmu — zechce wyĂwiadczyÊ nam
przysïugÚ, jaka nam siÚ naleĝy.
A co czïowiek sieje, to i ĝÈÊ bÚdzie.
LIST DO GALATÓW 6,8

Powyĝszy cytat z Biblii to coĂ wiÚcej niĝ zwykïe upomnienie; to wielka
praktyczna prawda, która moĝe staÊ siÚ podstawÈ do peïnych sukcesu
osiÈgniÚÊ. Kaĝda nasza myĂl, kaĝdy nasz czyn przyciÈgaÊ bÚdzie inne myĂli
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lub czyny o podobnej naturze, które wrócÈ do nas we wïaĂciwym dla
siebie momencie.
Nie ma ucieczki od tej prawdy. Jest ona równie wieczna co sam
wszechĂwiat, tak pewna, jak pewne jest dziaïanie prawa grawitacji. Jej
zignorowanie czyni nas ignorantami, obojÚtnymi na Ăwiat, a to pozbawia nas szans na osiÈgniÚcie sukcesu.

6. Sztuka sprzedaĝy
Bez wzglÚdu na nasze kompetencje, dopóki nie potrafimy sprzedaÊ naszych
pomysïów, nie moĝemy teĝ osiÈgnÈÊ sukcesu. Czy chodzi o przekonanie
szefa do zaimplementowania naszej sugestii albo wspóïpracowników do
pomocy przy projekcie, czy o zachÚcenie podwïadnych do wiÚkszego wysiïku, nasza umiejÚtnoĂÊ „sprzedawania” jest niezbÚdna dla osiÈgniÚcia
sukcesu. JeĂli szczerze wierzymy w to, co sprzedajemy, nie mamy trudnoĂci z przekonaniem innych do naszej „oferty”.
Badajmy techniki najlepszych handlowców, z jakimi mamy do czynienia. Takim handlowcem moĝe byÊ czïowiek, który sprzedaï nam
samochód, poĂredniczka, która przypieczÚtowaïa zakup nieruchomoĂci,
albo przedstawiciel handlowy, który dostarczyï naszej firmie nowy system komputerowy. Bez wzglÚdu na naturÚ produktu albo usïugi zwróÊcie uwagÚ, ĝe handlowcy ci podeszli do sprzedaĝy w systematyczny i dobrze przemyĂlany sposób.
Moĝe i nie sprzedajemy namacalnego przedmiotu, ale chcemy sprzedaÊ nasze idee zmiany albo przekonaÊ innych do przyjÚcia nowej koncepcji, kierujÈc siÚ systemem tych handlowców, który znacznie zwiÚkszy nasze szanse na osiÈgniÚcie sukcesu.
W rozdziale 4. tej ksiÈĝki, w którym omawiamy proces sugerowania
oraz inicjowania zmiany, przedstawimy konkretne rady i techniki przekonywania do naszych pomysïów.
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7. Trzymaj siÚ swoich postanowieñ
JednÈ z gïównych przyczyn poraĝek jest to, ĝe ludzie zbyt szybko siÚ poddajÈ. Ludzie sukcesu trwajÈ w swoich postanowieniach pomimo pojawiajÈcych siÚ przeszkód, wciÈĝ dÈĝÈc do celu. Edison dopiero po tysiÈcach
poraĝek znalazï sposób, by jego elektryczna ĝarówka mogïa zadziaïaÊ.
atwo jest siÚ zniechÚciÊ, kiedy nasza ciÚĝka praca zdaje siÚ nie przynosiÊ rezultatów.
Poddanie siÚ wydaje siÚ takie proste. PamiÚtaj jednak o starym powiedzeniu: „JeĂli nie uda Ci siÚ za pierwszym razem, spróbuj ponownie,
a potem jeszcze raz”. ByÊ moĝe bÚdziesz potrzebowaï nowego podejĂcia
albo nowej perspektywy.
WiÚkszoĂÊ ludzi poddaje siÚ na krótko przed osiÈgniÚciem
sukcesu. PorzucajÈ marzenia zaraz przed liniÈ mety.
KapitulujÈ, kiedy tylko krok dzieli ich
od zwyciÚskiego przyïoĝenia.
ROSS PEROT

Determinacja to zbroja chroniÈca przed pociskami przeciwnoĂci losu.
Musimy pamiÚtaÊ, ĝe kiedy przekazujemy kontrolÚ naszej woli i ĝÈdamy
od niej dziaïania, wtedy ruszamy w kierunku sukcesu.
Nieïatwo byïoby znaleěÊ wielki wynalazek, który trafiï na rynek, a wokóï którego nie tïoczyliby siÚ ludzie, z których kaĝdy twierdziïby, ĝe pierwszy wpadï na pomysï tego wynalazku — a w wielu wypadkach nawet
tak byïo. Lecz kiedy pojawiïy siÚ problemy utrudniajÈce postÚpy, ludzie
ci poddali siÚ, podczas gdy czïowiek, który tego nie zrobiï i dalej pokonywaï problemy, w koñcu wprowadziï ten wynalazek na rynek. PomyĂlmy
choÊby o Marku Zuckerbergu czy braciach Winklevoss.
Najwspanialsza idea pozostaje bezwartoĂciowa, dopóki wynalazca
nie przeïoĝy jej na praktyczne dziaïanie. RzÈd nagradza ludzi, którzy
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pierwsi uzyskajÈ patent albo znajdÈ sposób na praktyczne wykorzystanie swojego wynalazku — tak samo czyni caïy Ăwiat. Dlatego marzyciel
zawsze pozostaje w tyle za osobÈ, która dziaïa.
Kaĝda osoba gotowa zapïaciÊ cenÚ moĝe osiÈgnÈÊ sukces. CenÈ nie
sÈ jednak pieniÈdze, ale wysiïek. PierwszÈ niezbÚdnÈ cechÈ sukcesu jest
pragnienie zrobienia czegoĂ — bycia czymĂ. KolejnÈ rzeczÈ jest nauczenie
siÚ, jak to zrobiÊ. NastÚpnÈ jest realizacja i wykonanie. To normalne, ĝe
najwiÚksze szanse na osiÈgniÚcie czegoĂ ma osoba o najszerszych horyzontach — osoba, która zdobyïa wiedzÚ. Aby wiÚc zdobyÊ wiedzÚ, musimy
staÊ siÚ wolnomyĂlicielami, musimy zdobyÊ tyle wiedzy, ile zdoïamy, a potem wytrwaÊ w postanowieniu, dopóki nie uda nam siÚ osiÈgnÈÊ naszego
celu.
Kolejnym aspektem istotnym dla tego podrozdziaïu jest to, by ciÈgle
dÈĝyÊ do rozwiniÚcia samych siebie, bez wzglÚdu na to, gdzie jesteĂmy i co
robimy. Uczmy siÚ wszystkiego, czego zdoïamy. Nie patrzmy na to, jak
maïo moĝemy zrobiÊ, ale jak wiele. Zawsze bÚdziemy poĝÈdani, poniewaĝ wyrobimy sobie reputacjÚ ludzi zaradnych. Na takich ludzi zawsze
jest zapotrzebowanie; rozsÈdne firmy nigdy nie pozwalajÈ, by taki czïowiek opuĂciï szeregi pracowników.
Ci, którzy docierajÈ na szczyt, to wytrwali, zdecydowani ludzie, Ăwiadomi, co to ciÚĝka praca. Nigdy nie sÈ to nieĂmiali, niepewni, powolni
pracownicy. OdpowiedzialnoĂÊ i wïadzÚ rzadko kiedy daje siÚ ludziom,
których nie poddano próbom. Wybrañcami sÈ ci, którzy coĂ zrobili, osiÈgnÚli rezultaty albo przejÚli prowadzenie w swoich dziaïach. WznieĂli
siÚ w firmie z uwagi na swojÈ reputacjÚ ludzi energicznych oraz dlatego,
ĝe juĝ wczeĂniej wykazali siÚ pracowitoĂciÈ i determinacjÈ.
Ludzie wybrani w krytycznym momencie zazwyczaj nie naleĝÈ do
geniuszy. Nie posiadajÈ wiÚcej talentu od innych, ale nauczyli siÚ, ĝe rezultaty moĝna osiÈgnÈÊ jedynie dziÚki skupionemu i niestrudzonemu
wysiïkowi. WiedzÈ, ĝe cuda nie zdarzajÈ siÚ same z siebie. Moĝna je
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osiÈgnÈÊ jedynie wtedy, kiedy trzymamy siÚ naszego postanowienia
i doprowadzamy sprawy do koñca. To jedyny sekret tego, dlaczego jedni
ludzie odnoszÈ sukces, a drudzy ponoszÈ poraĝkÚ. Ludzie sukcesu przyzwyczaili siÚ do widzenia osiÈgniÚÊ i zawsze sÈ pewni sukcesu. Ludzie
ponoszÈcy poraĝkÚ przyzwyczaili siÚ do widzenia poraĝek. OczekujÈ jej i sami
jÈ na siebie sprowadzajÈ.

Podsumowanie
DziÚki odpowiedniemu rodzajowi treningu kaĝdy czïowiek moĝe osiÈgnÈÊ sukces. Wielka szkoda, ĝe tak wiele kobiet i mÚĝczyzn, posiadajÈcych umiejÚtnoĂci i talent, marnuje je. GdzieĂ po drodze stracili siebie.
GdzieĂ po drodze z jakiegoĂ powodu stracili wolÚ, a moĝe przez jakiĂ
smutek bÈdě nieszczÚĂcie po prostu siÚ zniechÚcili. Na poczÈtek potrzeba im jedynie odrobiny pomocy, aby mogli stanÈÊ na nogi, ale zamiast
tego znowu zostajÈ rzuceni na kolana. W rezultacie ich moc nigdy nie
ma szansy siÚ rozwinÈÊ, a ludzie ci uwaĝajÈ siÚ za przegranych. Moĝna
ich jednak ocaliÊ. Trzeba im po prostu pokazaÊ, ĝe majÈ w sobie moc
do zmiany. Ich umysïy wystarczy przeïÈczyÊ ze smutku na nadziejÚ, aby
mogli odnaleěÊ siebie.
Kiedy coĂ takiego przytrafia siÚ ludziom dziĂ, muszÈ zyskaÊ odkupienie za pomocÈ wïasnej woli. Nie znajdÈ zachÚty ani rady w naturze.
DziĂ musimy pokonaÊ i osïabiÊ te tendencje samodzielnie. Nie moĝemy
na nikim polegaÊ. Do nas naleĝy obowiÈzek podjÚcia decyzji i okreĂlenia
postanowieñ, a potem pokonania naszych sïaboĂci. Nikt tego za nas nie
zrobi. Inni ludzie mogÈ nas jedynie zachÚciÊ.
Nie ma nic, co mogïoby nam przeszkodziÊ w osiÈgniÚciu sukcesu.
Nie ma takiej niepeïnosprawnoĂci ani choroby, której nie moĝna by
pokonaÊ, jeĂli zaczniemy korzystaÊ z determinacji, wytrwaïoĂci oraz siïy
woli.
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OGÓLNE CZYNNIKI SUKCESU

StosujÈc omówione w tym rozdziale czynniki, znacznie zwiÚkszamy
szanse na osiÈgniÚcie sukcesu w naszych przedsiÚwziÚciach. Poza cechami
opisanymi na poprzednich stronach, oto dodatkowe jedenaĂcie sugestii,
które pomogÈ nam w trakcie naszej podróĝy do osiÈgniÚÊ w pracy i ĝyciu:
1. Sukces to pomyĂlne ĝycie. Kiedy jesteĂ spokojny, szczÚĂliwy,
radosny i robisz to, co kochasz robiÊ, wtedy odniesiesz sukces.
2. Znajdě to, co kochasz robiÊ, a potem to rób. JeĂli jeszcze tego
nie znalazïeĂ, poproĂ o prowadzenie, a pomysïy same do Ciebie
przyjdÈ.
3. Specjalizuj siÚ w konkretnym temacie i staraj siÚ wiedzieÊ o nim
wiÚcej niĝ ktokolwiek inny.
4. Czïowiek sukcesu nie jest egoistÈ. Jego gïównym pragnieniem
w ĝyciu jest pomaganie ludziom.
5. Nie ma prawdziwego sukcesu bez spokoju umysïu.
6. Czïowiek sukcesu posiada dogïÚbne zrozumienie psychologiczne
oraz duchowe.
7. JeĂli wyobrazisz sobie nasz cel, otrzymasz teĝ Ărodki, dziÚki którym
bÚdziesz go mógï osiÈgnÈÊ, a dzieje siÚ tak za sprawÈ cudownej
mocy naszych umysïów.
8. Twoje myĂli, poïÈczone z uczuciami, stajÈ siÚ subiektywnym
przekonaniem, a Twoje ĝycie toczy siÚ wedle Twoich przekonañ.
9. Moc podtrzymywanej wyobraěni wprawia w ruch cudowne
moce Twojego umysïu.
10. JeĂli pragniesz awansu w pracy, wyobraě sobie swojego
pracodawcÚ, przeïoĝonego lub partnera gratulujÈcych Ci
awansu. Niech wizja ta bÚdzie wyraěna i prawdziwa, peïna
gïosów, gestów i realnoĂci. Rób tak czÚsto, a poprzez czÚstÈ
wizualizacjÚ doĂwiadczysz radoĂci pïynÈcej z wysïuchanej
modlitwy.
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11. Idea sukcesu zawiera wszystkie elementy sukcesu. Powtarzaj
sobie sïowo „sukces”, czÚsto i w peïni wiary oraz przekonania,
a zyskasz podĂwiadomÈ potrzebÚ osiÈgniÚcia sukcesu.
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