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CzÚĂÊ I
Jak i Dlaczego

CzytajÈc tÚ czÚĂÊ, dowiesz siÚ, ĝe to wcale nie brak wiedzy lub umiejÚtnoĂci odróĝnia tych, którzy osiÈgajÈ sukcesy, od tych, którzy ich nie osiÈgajÈ.
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KP.I.1. SKkD SI} BIORk EFEKTY?
Efektem kaĝdego dziaïania czïowieka jest albo sukces (osiÈgniÚcie zamierzonych
celów), albo poraĝka (brak oczekiwanych efektów).
Co waĝne, dotyczy to kaĝdego dziaïania, na kaĝdym polu. Wbrew pozorom dotyczy to takĝe tak banalnej rzeczy jak odpoczynek. Moĝna bowiem, udajÈc siÚ na
poobiedni wypoczynek lub jadÈc na tygodniowe wczasy, wypoczÈÊ (osiÈgnÈÊ zamierzony cel) lub nie wypoczÈÊ (nie osiÈgnÈÊ zamierzonego celu).
Gdy dotyczy to jednak bardziej wymiernych dziaïañ, takich jak naprawa zepsutego urzÈdzenia, przebiegniÚcie maratonu czy opracowanie projektu, sprawa staje
siÚ o wiele bardziej czytelna i zrozumiaïa. W przypadku wymienionych czynnoĂci
(a takĝe setek innych) efekty, jakie czïowiek osiÈga, moĝna ïatwo zmierzyÊ.
UrzÈdzenie po zreperowaniu dziaïa lub nie dziaïa, maraton zostaï ukoñczony
albo przerwany na którymĂ kilometrze, a projekt zamkniÚty na czas lub nie.
Sprzedaĝ jest takim samym dziaïaniem jak kaĝde inne.

CZYNNIKI ZEWN}TRZNE I WEWN}TRZNE
Jest wiele czynników, które majÈ wpïyw na to, ĝe Twoje dziaïanie koñczy siÚ sukcesem lub poraĝkÈ… Moĝna je podzieliÊ na dwie grupy: wewnÚtrzne i zewnÚtrzne.
ZewnÚtrzne to te, na które nie mamy wpïywu bÈdě wpïyw jest bardzo ograniczony. SÈ to np. pogoda, niektóre decyzje wïadz, osoby, od których jesteĂmy
uzaleĝnieni (piloci samolotów, motorniczy, zarzÈdzajÈcy ruchem itd.) czy kataklizmy. Nawet najlepiej przygotowane i przeprowadzone dziaïanie moĝe skoñczyÊ
siÚ poraĝkÈ, jeĝeli pojawi siÚ jeden z tych czynników. To, czy podpiszemy umowÚ
z kontrahentem w innym mieĂcie, zaleĝy takĝe od tego, czy pociÈg lub autobus
dowiezie nas do tego miejsca. Moĝna oczywiĂcie jechaÊ tam samochodem, ale
nie ma ĝadnej gwarancji, ĝe kierowca na przeciwlegïym pasie ruchu nagle nie
zasïabnie. Moĝna precyzyjnie zaplanowaÊ urlop w piÚknym kurorcie i z niecierpliwoĂciÈ na niego czekaÊ, ale wystarczy, ĝe na kilka dni przed wyjazdem przejdzie
tam huragan, i juĝ plany pozostajÈ tylko planami.
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Czynnikami zewnÚtrznymi, na jakie najczÚĂciej mamy wpïyw (a przynajmniej
powinniĂmy), sÈ ludzie, z którymi wspóïpracujemy, którzy sÈ naszymi przeïoĝonymi i naszymi potencjalnymi klientami. Moĝemy to ogólnie nazwaÊ Ărodowiskiem
pracy.
Moĝna oczywiĂcie, planujÈc dziaïania, braÊ pod uwagÚ wiele czynników, ale nikt
nigdy nie jest w stanie przewidzieÊ wszystkich. Mamy jako ludzie takÈ przypadïoĂÊ,
ĝe chÚtnie wydajemy wyroki i wyraĝamy opinie po fakcie.

Marshall Rosenberg powiedziaï: Nigdy nic nie robimy ěle.
Nie zrobiliĂmy i nie zrobimy. Robimy rzeczy, których nigdy byĂmy
nie zrobili, gdybyĂmy wtedy wiedzieli to, czego dowiadujemy siÚ
teraz. atwo jest powiedzieÊ: a gdybym wiedziaï…
Koncentrowanie siÚ na rzeczach, na które nie masz wpïywu bÈdě Twój wpïyw
jest ograniczony, wiedzie ku poraĝce.
WewnÚtrzne czynniki to te, na które masz wpïyw. Wbrew pozorom jest ich
znacznie wiÚcej niĝ tych, na które wpïywu nie mamy. A skoro masz na coĂ wpïyw,
to lepiej i mÈdrzej jest skoncentrowaÊ siÚ wïaĂnie na tym. Dlatego…

Koncentrowanie siÚ na tym, na co mamy wpïyw,
wiedzie do sukcesu.
Czynniki wewnÚtrzne dzielimy na dwie grupy:
1. Motywacja
2. Kompetencje

Te dwa obszary sÈ ze sobÈ ĂciĂle zwiÈzane.
Marek zawsze marzyï o tym, ĝeby mieszkaÊ i pracowaÊ w Hiszpanii. Podczas
jednego z urlopów w tym piÚknym kraju zwiedziï upalnÈ, przepojonÈ ognistym
flamenco i zasypanÈ niebiesko-fioletowymi kwiatami kwitnÈcej jakarandy SewillÚ.
Zakochaï siÚ w tym mieĂcie. Jednak najbardziej przypadï mu do gustu Madryt.
Prawdziwe, wielkie, nowoczesne miasto z bujnym nocnym ĝyciem towarzyskim,
które kochaï. Tutaj nikt siÚ nie Ăpieszyï, a przy tym znakomicie dziaïaï wielki
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biznes i poziom ĝycia byï o wiele wyĝszy niĝ w jego rodzinnym mieĂcie. Marzyï
o tym, ĝe pewnego dnia jakoĂ tak uïoĝy siÚ jego ĝycie, ĝe bÚdzie mógï zamieszkaÊ
w Madrycie. Po powrocie do Polski wiele czytaï o tym kraju i o samym Madrycie.
Nawet na pulpicie komputera ustawiï sobie jako tapetÚ widok w parku Retiro, który
wyjÈtkowo przypadï mu do gustu. ZaczÈï nawet rozglÈdaÊ siÚ za szkoïÈ jÚzyka
hiszpañskiego. Czas mijaï, wiele rzeczy siÚ zmieniïo w jego ĝyciu. ZdÈĝyï awansowaÊ i daï siÚ poznaÊ jako doskonaïy fachowiec. Pewnego dnia zadzwoniïa do
niego pracownica firmy headhunterskiej. Na spotkaniu dowiedziaï siÚ, ĝe znana
firma z Madrytu poszukuje osoby, która wdroĝy nowÈ technologiÚ. Propozycja byïa
wrÚcz idealna dla Marka. Odĝyïy wspomnienia z pobytu w Hiszpanii, ze spacerów
ulicami Madrytu, smak jerez i leniwe, popoïudniowe przegryzanie tapas w jednym
z barów obok Plaza Mayor.
Tak, byï gotowy podjÈÊ tÚ pracÚ. Znaï siÚ na tym, co robiï, bardzo dobrze i bez
problemu byïby w stanie wdroĝyÊ tÚ technologiÚ w Hiszpanii. Byï tak podniecony
i tak zadowolony, ĝe nie pamiÚtaï drogi do domu. Widziaï siebie, jak pracuje w Madrycie, jak spÚdza sjestÚ w Parque Retiro, jak zwiedza Museo Reina Sophia…
Dwa dni póěniej ponownie miaï spotkanie w firmie headhunterskiej. W pewnym
momencie w trakcie rozmowy usïyszaï pytanie: „Dígame ¿Puedes ir a España
para todo el año?”.
Markowi zaschïo w ustach. Rozumiaï tylko jedno sïowo: España.
Dalsza czÚĂÊ rozmowy byïa jedynie wymianÈ uprzejmoĂci. PodziÚkowaniem za
poĂwiÚcony czas, docenianiem kompetencji Marka i ubolewaniem, jak bardzo
szkoda, ĝe nie zna jÚzyka hiszpañskiego, poniewaĝ jego znajomoĂÊ jest warunkiem
koniecznym otrzymania pracy. Mógïby oczywiĂcie nauczyÊ siÚ jÚzyka, ale czas pozostaïy do objÚcia posady byï tak krótki, ĝe najzdolniejszy uczeñ, stosujÈcy najbardziej efektywnÈ metodÚ nauczania, nie byïby w stanie opanowaÊ jÚzyka obcego.
Marek wróciï do domu i w nadziei, ĝe byÊ moĝe jeszcze kiedyĂ ta szansa siÚ pojawi,
zapisaï siÚ na kurs jÚzyka hiszpañskiego.
Kompetencje zawodowe Marka byïy bardzo dobre, ale kompetencjÈ, która stanowiïa warunek konieczny, byïa znajomoĂÊ jÚzyka, tej zaĂ Marek nie posiadaï.
Marek miaï ogromnÈ motywacjÚ do tego, ĝeby pracowaÊ i mieszkaÊ w Hiszpanii,
ale jego kompetencje byïy niewystarczajÈce. Miaï oczywiĂcie wystarczajÈce kompetencje w swoim zawodzie, ale nie miaï ich w innym obszarze.
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Przyjrzyjmy siÚ historii jednego z najbardziej rozpoznawalnych produktów na
Ăwiecie — coca-coli.
Twórca napoju, J.S. Pemberton, aptekarz z Atlanty w USA, opracowaï recepturÚ
napoju, znaï wiÚc doskonale technologiÚ i miaï duĝÈ motywacjÚ do jego produkcji, chciaï bowiem, aby napój byï znany, o czym mogÈ ĂwiadczyÊ podejmowane
przez niego próby reklamowania go w miejscowej prasie. Jednak nie znaï innej
technologii. Nie wiedziaï, jak przeprowadziÊ kampaniÚ marketingowÈ. TÚ technologiÚ znaï natomiast Asy Candler, który przejÈï sprzedaĝ i w 1893 roku zarejestrowaï markÚ, dziÚki czemu coca-cola szybko staïa siÚ znana w caïych Stanach
Zjednoczonych. W roku 1978 zaĂ udzielono oficjalnej zgody na jej sprzedaĝ
w Chiñskiej Republice Ludowej.

PosiadajÈc samÈ motywacjÚ, ale nie majÈc odpowiednich
kompetencji, ĝaden czïowiek nie odniesie sukcesu
w danej dziedzinie.
KolejnÈ osobÈ, z którÈ spotkaïa siÚ konsultantka z firmy headhunterskiej, byï Jacek.
Jacek nie byï tak znakomitym fachowcem jak Marek, jednak jego wiedza i umiejÚtnoĂci byïy wystarczajÈce, aby podjÈÊ oferowanÈ pracÚ. Byï takĝe absolwentem
iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim i bardzo dobrze mówiï po hiszpañsku.
Jednak nie zdecydowaï siÚ podjÈÊ tego wyzwania, bo w kolejnym miesiÈcu jego
ĝona miaïa rodziÊ ich pierwsze dziecko, którego oboje bardzo oczekiwali.
Jacek miaï wszystkie niezbÚdne kompetencje w obu wymaganych obszarach,
jednak nie miaï motywacji do tego, aby podjÈÊ siÚ tego wyzwania.

MajÈc same kompetencje bez ĝadnej motywacji do tego,
aby je wykorzystaÊ, czïowiek nie jest w stanie
odnieĂÊ sukcesu w tym, co robi.
SÈ oczywiĂcie przypadki, kiedy pojawia siÚ ktoĂ, kto ma wysokÈ motywacjÚ…
Jeszcze przed ukoñczeniem jednej z najlepszych uczelni Piotr otrzymaï propozycjÚ pracy w duĝym miÚdzynarodowym koncernie. Wybitne wyniki, jakie uzyskaï
podczas studiów, projekty, które wygraïy kilka konkursów, oraz obawy przed
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konkurencjÈ zïoĝyïy siÚ na to, ĝe zaoferowano mu bardzo wysokie wynagrodzenie.
Przez kilka miesiÚcy pracowaï na stanowisku konsultanta, ale szybko, jak to byïo
w planach, awansowaï. Najpierw na kierownika dziaïu, a nastÚpnie na dyrektora
departamentu. Byïa to wymarzona kariera wszystkich absolwentów jego wydziaïu,
ale tylko jemu jednemu udaïo siÚ podÈĝyÊ jej drogÈ. Bezpieczna praca i wysokie
zarobki sprawiïy, ĝe jego plany ĝyciowe mogïy siÚ zaczÈÊ realizowaÊ szybciej, niĝ
przypuszczaï. Po roku pracy oĝeniï siÚ. Po dwóch latach kupiï wïasny dom, ĝona
urodziïa bliěniaki, których wychowaniu, dziÚki znakomitej posadzie Piotra, mogïa
poĂwiÚciÊ siÚ caïkowicie. Czas pïynÈï. Po trzech latach pracy okazaïo siÚ, ĝe Piotr
nie jest ani wybitnym menedĝerem, ani nawet bardzo dobrym pracownikiem. Byï
raczej przeciÚtny. Na tyle przeciÚtny, ĝe nie potrafiï w porÚ reagowaÊ na zmiany
zachodzÈce na rynku i wewnÈtrz organizacji. Kilka powaĝnych rozmów z przeïoĝonymi uĂwiadomiïo mu, ĝe jego pewna praca nie jest aĝ tak bardzo pewna. Jego
obawy znalazïy odzwierciedlenie w rzeczywistoĂci. Powaĝny kryzys, jaki dotknÈï
gospodarkÚ, odbiï siÚ szczególnie boleĂnie na branĝy, w której pracowaï. Koncern
masowo zwalniaï pracowników we wszystkich swoich oddziaïach na caïym Ăwiecie.
Restrukturyzacja nie ominÚïa takĝe oddziaïu, w którym pracowaï Piotr. Niestety
nie ominÚïa takĝe jego. Okazaïo siÚ, ĝe okrojony personalnie departament, którym
kierowaï, moĝe byÊ zarzÈdzany przez jego przeïoĝonego. W ten sposób po prawie
czterech latach Piotr zostaï bez pracy. Jeszcze tak niedawno firmy headhunterskie
zabijaïy siÚ o niego. W kaĝdym miesiÈcu otrzymywaï po kilka telefonów z propozycjÈ pracy w konkurencyjnych firmach. Jednak teraz jego telefon milczaï. Wysyïaï
swoje CV do tych samych headhunterów, ale nie doĂÊ, ĝe nie mieli dla niego ĝadnej
propozycji, to w wielu przypadkach nawet nie dawali mu ĝadnej odpowiedzi.
Miaï oszczÚdnoĂci, ale niewielkie, bo koszty ĝycia, do których przyzwyczaiï siebie i rodzinÚ, byïy bardzo wysokie. Dlatego w ciÈgu póï roku na jego koncie, na
którym zdÈĝyï przed odejĂciem z pracy otworzyÊ debet, pojawiïa siÚ kwota ĂwiadczÈca, ĝe nie przeĝyje dwóch nastÚpnych miesiÚcy. Z braku moĝliwoĂci znalezienia innej pracy odpowiedziaï na ogïoszenie jednej z agencji ubezpieczeniowych.
Nigdy niczego nie sprzedawaï. Nie miaï pojÚcia o tym, jak to robiÊ, ale nie miaï
wyjĂcia. Sïyszaï, ĝe agenci zarabiajÈ caïkiem dobrze. Sïyszaï, ĝe mogÈ otrzymaÊ
nawet 50% wartoĂci skïadki, jakÈ zapïaci klient. Rozmowa rekrutacyjna polegaïa
raczej na motywowaniu go do pracy niĝ na zachÚcaniu, aby to on przekonaï
przyszïego pracodawcÚ, ĝe nadaje siÚ do tej pracy. WychodzÈc z podpisanÈ na
miejscu umowÈ o wspóïpracÚ, zaczÈï podejrzewaÊ, ĝe praca agenta musi byÊ dobrze wynagradzana, bo chyba nie ma zbyt wielu chÚtnych do jej wykonywania.
Po odbyciu wymaganych przepisami szkoleñ i krótkim szkoleniu z technik sprzedaĝy,
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które raczej wprawiïo go w zakïopotanie, niĝ czegokolwiek nauczyïo, wykonaï
swój pierwszy telefon. ZaczÈï dzwoniÊ do znajomych, przyjacióï i rodziny. Mimo
pozytywnego nastawienia i wielu oczekiwañ spoĂród osób, które dobrze znaï,
tylko jedna wykupiïa polisÚ. Zarobek, jaki miaï otrzymaÊ w kolejnym miesiÈcu,
pozwoli zasiliÊ konto, ale nie bÚdzie miaï wiÚkszego wpïywu na jego sytuacjÚ
materialnÈ, która pogorszyïa siÚ znacznie. Z przeraĝeniem spojrzaï na swojÈ listÚ,
z którÈ wiÈzaï takie nadzieje. Zostaïo jeszcze piÚÊ osób, do których nie zadzwoniï.
WiÚcej osób nie znaï, a przynajmniej nie znaï na tyle, aby z nimi rozmawiaÊ o polisach. Wiedziaï, ĝe nie ma ani doĂwiadczenia, ani praktycznie nie umie sprzedawaÊ.
Liczyï tylko na to, ĝe ktoĂ bÚdzie tak miïy i wyrozumiaïy, ĝe po prostu od niego
kupi. Jednak, jak siÚ okazaïo, nie moĝe na to liczyÊ. Nie miaï wyjĂcia, musiaï coĂ
zmieniÊ. Doszedï do wniosku, ĝe musi siÚ sam nauczyÊ, jak sprzedawaÊ. GolÈc
siÚ, jadÈc samochodem do biura, sïuchaï pïyt szkoleniowych, czytaï ksiÈĝki z tej
tematyki w kaĝdej wolnej chwili i umawiaï siÚ z kaĝdym, z kim mógï. Udaïo mu
siÚ poĝyczyÊ trochÚ pieniÚdzy na ĝycie od rodziców, ale wiedziaï, ĝe musi oddaÊ,
bo im teĝ siÚ nie przelewaïo. Pracowaï coraz wiÚcej i z coraz wiÚkszym zaangaĝowaniem. Nie byïo go w domu, ale po trzech miesiÈcach zaczÚïy pojawiaÊ siÚ
pierwsze wymierne efekty. Po póï roku byï najlepszym agentem w agencji, a po
roku otworzyï wïasnÈ firmÚ doradczÈ. Dwa lata póěniej przeksztaïciï firmÚ w spóïkÚ, której zostaï jedynym wïaĂcicielem i prezesem. Poziom jego dochodów potroiï
siÚ w stosunku do tego, co zarabiaï w koncernie. Mimo ĝe jest dzisiaj prezesem
niemaïej spóïki, w wolnych chwilach wciÈĝ umawia siÚ na spotkania z klientami
i sprzedaje, bo jak mówi, polubiï ten zawód.
Jeĝeli poziom motywacji jest bardzo wysoki, moĝna znaleěÊ sposób, aby zdobyÊ
odpowiednie kompetencje. W drugÈ stronÚ dziaïa to o wiele rzadziej: wysoki
poziom kompetencji ma znikomy wpïyw na poziom motywacji. Pomimo ĝe w teorii
mówi siÚ, ĝe odpowiednio wysoki poziom posiadanych kompetencji wpïywa na
motywacjÚ, jednak, jak dowiesz siÚ z dalszej czÚĂci KsiÚgi, jest to zwiÈzane z nieco
innym mechanizmem.
Motywacja wyzwala w ludziach siïy, które sprawiajÈ, ĝe sÈ oni w stanie osiÈgnÈÊ coĂ,
o czym nie przypuszczali, ĝe potrafiÈ to osiÈgnÈÊ. PotrafiÈ wykonaÊ czynnoĂÊ, której nigdy nie wykonywali. PotrafiÈ uratowaÊ komuĂ ĝycie, dziaïajÈc tylko i wyïÈcznie intuicyjnie, podczas gdy wykwalifikowany specjalista pozbawiony motywacji do uratowania czyjegoĂ ĝycia moĝe zadziaïaÊ niewïaĂciwie. Motywacja
moĝe byÊ impulsem, siïÈ napÚdowÈ do podjÚcia dziaïañ w kierunku zdobycia
odpowiednich kompetencji.
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Motywacja to stan, a kompetencja to cecha.
Jeĝeli raz nauczysz siÚ jeědziÊ na rowerze lub prowadziÊ samochód, bÚdziesz
potrafiï to robiÊ do koñca ĝycia, niezaleĝnie od tego, jak czÚsto to robisz. OczywiĂcie czÚstotliwoĂÊ wykonywania danej czynnoĂci ma wpïyw na jakoĂÊ, ale podstawowe umiejÚtnoĂci sÈ niezmienne. Trenowanie i powtarzanie danej czynnoĂci usprawnia jej wykonywanie, przez co wykonuje siÚ jÈ coraz lepiej i lepiej,
zyskujÈc w ten sposób biegïoĂÊ, za kaĝdym razem wznoszÈcÈ siÚ na coraz wyĝsze
poziomy w dÈĝeniu do perfekcji, której i tak nigdy siÚ nie osiÈgnie.
Z kolei motywacja jest stanem, który siÚ pojawia i znika. Tak jak radoĂÊ i smutek.
Nie moĝna byÊ caïy czas radosnym lub caïy czas smutnym. Podobnie jak nie moĝna
byÊ przez caïy czas zmotywowanym lub pozbawionym motywacji.

KP.I.2. O CO PYTAm?
MyĂlenie to proces, który polega w gïównej mierze na zadawaniu pytañ. Kiedy
myĂlisz, prowadzisz dialog wewnÚtrzny, z którego zdajesz sobie sprawÚ w mniejszym lub wiÚkszym stopniu.
Czasami sïyszysz wïasne myĂli, bÚdÈce albo pytaniami, na które szukasz odpowiedzi, albo odpowiedziami na pytania, które nieĂwiadomie sobie zadaïeĂ. BÚdzie
o tym mowa w dalszej czÚĂci.
Podobnie rzecz siÚ ma z motywacjÈ i kompetencjami. Aby pojawiïa siÚ odpowiednia motywacja, najpierw musisz znaleěÊ odpowiedě na pytanie o motywy.

DLACZEGO?
Nazwijmy je pytaniem typu dlaczego?
PodejmujÈc siÚ zadania bÈdě decydujÈc o podjÚciu siÚ go, masz jakieĂ zasoby
wïasnej, wewnÚtrznej motywacji. Ich poziom zaleĝy od tego, czy udaïo Ci siÚ
znaleěÊ wystarczajÈcÈ liczbÚ odpowiedzi na wszystkie dlaczego, czy tylko pewnÈ
ich czÚĂÊ.
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x Dlaczego mam iĂÊ do biura?
x Dlaczego mam siÚ umówiÊ z klientem?
x Dlaczego mam byÊ agentem, piosenkarzem, archeologiem…?
x Na kim siÚ mogÚ wzorowaÊ?
x Dlaczego mam zarabiaÊ?
x Kto moĝe mnie zachÚciÊ do tego dziaïania?
x Co z tego bÚdÚ miaï?
x Jak wpïynie to na jakoĂÊ mojego ĝycia?
x Czy naprawdÚ mogÚ zarobiÊ tyle, ile obiecujÈ?
x Jak ta nowa praca wpïynie na moje relacje z rodzinÈ i przyjacióïmi?
x Czy i czego siÚ nauczÚ?
x A co bÚdzie, jeĂli mi nie wyjdzie?
x JakÈ mam pewnoĂÊ, ĝe mi siÚ to uda?
x Czy mogÚ na kogoĂ liczyÊ, jeĝeli coĂ pójdzie nie tak, jak powinno?
x itp.
Moĝesz na przykïad wiedzieÊ:
x dlaczego chcesz siÚ tego podjÈÊ. Powodem moĝe byÊ przykïadowo potrzeba
zarobienia dodatkowych pieniÚdzy na zakup samochodu lub domu.
x ĝe chcesz nauczyÊ siÚ czegoĂ nowego. ZyskaÊ nowe, interesujÈce CiÚ
umiejÚtnoĂci lub zdobyÊ wiedzÚ na jakiĂ temat.
x ĝe masz jakieĂ zabezpieczenia. PracujÈc na póï etatu lub umowÚ-zlecenie
w innej firmie, moĝesz czuÊ siÚ chroniony na wypadek, gdyby w nowym
miejscu coĂ nie poszïo tak, jak siÚ tego spodziewasz.
Te rzeczy moĝesz juĝ wiedzieÊ.
Jednak byÊ moĝe jeszcze nie wiesz:
x czy zarobisz tyle, ile chciaïbyĂ zarobiÊ,
x czy, komu i jakie korzyĂci Twoja praca rzeczywiĂcie przyniesie,
x czy na pewno to jest odpowiednie zajÚcie dla Ciebie,
x czy to nowe zajÚcie nie zburzy Twojego dotychczasowego rytmu ĝycia,
x jak zareaguje Twoje Ărodowisko, czy nie zaczniesz traciÊ znajomych.
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JAK?
Z kolei pytaniami typu jak nazwijmy te odnoszÈce siÚ do technologii, czyli wiedzy
oraz konkretnych, praktycznych umiejÚtnoĂci, których potrzebujesz do tego, aby
móc danÈ pracÚ (czynnoĂÊ) wykonaÊ.
Takimi pytaniami sÈ na przykïad:
x Gdzie mam szukaÊ klienta?
x IĂÊ do niego bezpoĂrednio czy umówiÊ siÚ przez telefon?
x Gdzie studiowaÊ archeologiÚ?
x Jak powiedzieÊ o tym rodzinie?
x Co dobrze jest powiedzieÊ, a czego unikaÊ, bo moĝe zaszkodziÊ?
x Jak i gdzie siÚ umówiÊ? U niego czy u mnie w biurze?
x Jak zaczÈÊ rozmowÚ?
x Jak siÚ zabezpieczyÊ przed poraĝkÈ?
x Od kogo mogÚ siÚ tego nauczyÊ?
x Czy lepiej bÚdzie zrobiÊ prezentacjÚ przed jednÈ osobÈ, czy przed caïym
zarzÈdem?
x Jakie rozwiÈzanie zaproponowaÊ?
x Jak zaprezentowaÊ produkt, aby zachÚciÊ do jego zakupu?
x W jakiej formie pobraÊ zapïatÚ?
x W czym mój produkt jest lepszy od produktu konkurencji?
x Co trzeba poprawiÊ w naszym produkcie, aby byï lepszy od produktu
konkurencji?
x itp.

½RÓDA ODPOWIEDZI
CzytajÈc powyĝsze pytania, z ïatwoĂciÈ zauwaĝysz, ĝe istniejÈ dwa zasadnicze
ěródïa szukania i uzyskiwania odpowiedzi na te dwa rodzaje pytañ:
1. WewnÚtrzne.
2. ZewnÚtrzne.
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½ródïa wewnÚtrzne to Twoja wïasna motywacja do dziaïania
oraz to, co juĝ wiesz i potrafisz robiÊ, kiedy stajesz
przed decyzjÈ lub konkretnym zadaniem do wykonania.
½ródïa zewnÚtrzne to motywacja, którÈ czerpiesz z zewnÈtrz:
z ksiÈĝek, nagrañ, szkoleñ, z rozmów z innymi luděmi.
To takĝe kompetencje, których nabywasz, sïuchajÈc
i obserwujÈc innych lub uczÈc siÚ od nich wprost.
Poniewaĝ motywacja to stan, wiÚc umiejÚtne wykorzystanie obu tych ěródeï jest
kluczem do sukcesu. Nie ma na Ăwiecie ludzi, których poziom motywacji, w skali
od 0 do 10 (gdzie 0 to brak motywacji, a 10 maksymalna motywacja), wynosi
przez 24 godziny na dobÚ 10. ZresztÈ nie ma nawet takiej potrzeby.
Motywacja powinna pojawiaÊ siÚ wtedy, kiedy jest potrzebna. Dobrze, jeĝeli
pïynie z Twojego wnÚtrza, ale jeĝeli tak nie jest, co siÚ najczÚĂciej zdarza, naleĝy
jej szukaÊ na zewnÈtrz. Trzeba siÚgaÊ do boděców, które dochodzÈ do nas ze
Ăwiata zewnÚtrznego.
Kompetencje raz nabyte w wiÚkszoĂci przypadków pozostajÈ w nas. Dlatego
moĝesz czerpaÊ z tego, co juĝ masz. Jednak Ăwiat siÚ zmienia i idzie wciÈĝ do
przodu. Od roku 1900 do roku 1950 iloĂÊ wiedzy na Ăwiecie ulegïa podwojeniu.
Potrzeba byïo na to póï wieku. W latach dziewiÚÊdziesiÈtych podwajaïa siÚ co
trzy lata, obecnie podwaja siÚ czÚĂciej niĝ kaĝdego roku.
Jeszcze w latach dziewiÚÊdziesiÈtych ubiegïego wieku ksiÈĝek na temat sprzedaĝy na rynku polskim byïo kilkanaĂcie. Dzisiaj sÈ ich dziesiÈtki, a tych, które
powinien przeczytaÊ kaĝdy sprzedawca, ponad sto! Zmiany na rynku i w ĂwiadomoĂci konsumenta sÈ masowe.
Jeszcze trzydzieĂci lat temu osoba, która ukoñczyïa studia i zatrudniaïa siÚ do
pracy, nie musiaïa siÚ wiÚcej ksztaïciÊ. Dzisiaj kaĝdy, kto ukoñczy studia, ksztaïci
siÚ dalej.
Wiemy coraz wiÚcej i umiemy coraz wiÚcej. Dlatego czerpanie kompetencji ze
ěródeï zewnÚtrznych nie tylko jest dobrym pomysïem, jest po prostu niezbÚdne.
W przeciwnym razie zatrzymamy siÚ w miejscu, a zatrzymanie w miejscu oznacza
cofanie siÚ.
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KP.I.3. NIE ZAWSZE RAZEM
ZwróÊ uwagÚ, ĝe kiedy wykonujesz jakÈĂ czynnoĂÊ, kiedy zajmujesz siÚ sprzedaĝÈ, ma miejsce pewien proces. Jego ěródïem jest to, ĝe umiejÚtnoĂci i motywacja nie wspóïgrajÈ ze sobÈ. Nie wystÚpujÈ w tych samych momentach i z tym
samym nasileniem — mijajÈ siÚ. Nawet jeĝeli siÚ spotykajÈ, to nie trwa to na
tyle dïugo, aby przynieĂÊ wymierne efekty. WyglÈda to mniej wiÚcej tak:

Motywacja a umiejÚtnoĂci
Jeĝeli kiedykolwiek zdarzyïo Ci siÚ podejmowaÊ nowÈ pracÚ, wiesz, jak to jest,
kiedy dowiadujesz siÚ, ĝe zostajesz zatrudniony. Masz do czynienia z jednÈ z dwóch
sytuacji:
x W pierwszej idziesz do pracy, bo musisz, a tak naprawdÚ nie chcesz tam
pracowaÊ i juĝ zaczynasz myĂleÊ o innej.
x W drugiej sytuacji nie moĝesz siÚ doczekaÊ, kiedy zaczniesz wykonywaÊ
swoje zadania.
W pierwszym przypadku nie masz motywacji wewnÚtrznej, w drugim masz.
Jednak jak doskonale wiesz, bardzo czÚsto motywacji tej starcza Ci na pewien
czas. Jeĝeli warunki pracy (wynagrodzenie, Ărodowisko, czas pracy, moĝliwoĂci
awansu itd.) bÚdÈ niesprzyjajÈce, Twoja motywacja zacznie powoli zanikaÊ, aĝ
pewnego dnia zniknie w ogóle. Wtedy zacznÈ siÚ problemy i poszukiwanie innego
zajÚcia.
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Jeĝeli jednak sÈ dookoïa Ciebie ludzie, którzy CiÚ wspierajÈ, pomagajÈ Ci i dzielÈ
siÚ swoimi doĂwiadczeniami i umiejÚtnoĂciami, to Twoja motywacja utrzymuje
siÚ dïuĝej, a czÚsto nawet wzrasta. JeĂli dodatkowo masz moĝliwoĂÊ rozwijania
siÚ, nie powinieneĂ mieÊ problemu z odpowiednim poziomem motywacji1.
W przypadku sprzedaĝy kwestia motywacji jest szczególnie waĝna. Aby byÊ skutecznym handlowcem, motywacja w momencie podejmowania okreĂlonych dziaïañ musi byÊ o wiele wiÚksza niĝ w wiÚkszoĂci innych zawodów, musi takĝe wystÚpowaÊ czÚĂciej. StykajÈc siÚ z wieloma róĝnymi luděmi i oferujÈc im swoje
produkty, jesteĂ naraĝony na duĝÈ liczbÚ sytuacji, które wiÚkszoĂÊ osób uwaĝa za
nieprzyjemne. Nikt nie lubi, kiedy mu siÚ odmawia, kiedy odrzuca siÚ jego propozycje, kiedy podwaĝa siÚ sens tego, co oferuje innym lub czym siÚ zajmuje.
Dlatego wiÚkszoĂÊ osób, które zajmujÈ siÚ sprzedaĝÈ, bardzo czÚsto odbiera
osobiĂcie wÈtpliwoĂci i zachowanie klienta, niezaleĝnie od tego, czego one dotyczÈ. W takich okolicznoĂciach trudno siÚ dziwiÊ, ĝe zawód handlowca to zawód,
w którym rotacja jest najwiÚksza.
NarzucajÈ siÚ zatem pytania:
1. Jak wyzwalaÊ w sobie motywacjÚ?
2. Z jakich ěródeï jÈ czerpaÊ, kiedy zaczyna jej brakowaÊ?

Jeĝeli juĝ zdecydowaïeĂ siÚ na to, aby zostaÊ sprzedawcÈ, albo stojÈc na rozdroĝu,
wciÈĝ nie podjÈïeĂ ostatecznej decyzji, na pewno powinieneĂ zrozumieÊ, w jaki
sposób moĝesz wpïynÈÊ na swojÈ motywacjÚ.

1

CzytajÈc ten akapit, moĝna odnieĂÊ wraĝenie, ĝe motywacja jest ciÈgïa, a tylko jej
poziom róĝny. Poniewaĝ motywacja jest stanem, naleĝy przez to rozumieÊ, ĝe wystÚpuje
Ărednio czÚĂciej i z wiÚkszym nasileniem.
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