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Zapraszam CiÚ do przeĝycia pewnej przygody. BÚdzie to jedna
z najtrudniejszych przygód w Twoim ĝyciu, ale teĝ przy okazji
jedna z najpiÚkniejszych. Przygoda ta nazywa siÚ „kreowaniem
siebie”. A nie ma nic bardziej fascynujÈcego niĝ moĝliwoĂÊ odkrywania tego, ĝe nie jesteĂ juĝ tym, kim myĂlaïeĂ, ĝe jesteĂ. Bo
przecieĝ za tÈ konstatacjÈ odkryjesz coĂ niewiarygodnie ujmujÈcego — moĝliwoĂÊ tworzenia wïasnego ĝycia. Success and Change
to pierwsze szkolenie wprowadzajÈce w caïy cykl, który obecnie
oferujÚ. Jest ono jednoczeĂnie najwaĝniejsze, poniewaĝ zawiera
w sobie wszystkie te elementy, które posïuĝÈ Ci do poïoĝenia
fundamentów pod swoje nowe ĝycie. Pierwszy element to zestaw
technik. Techniki, które otrzymasz, dadzÈ Ci szansÚ osiÈgniÚcia
okreĂlonego rodzaju wyników. Technika to swego rodzaju przepis
lub raczej pomost, który w Twoim ĝyciu moĝe poïÈczyÊ Twój Ăwiat
aktualny ze Ăwiatem oczekiwanym. Pomost zaĂ musi byÊ na tyle
stabilny i trwaïy, byĂ zdoïaï po nim przejĂÊ. ¿eby to byïo moĝliwe,
technika musi speïniaÊ dwa warunki. Po pierwsze, musi byÊ powtarzalna, po drugie zaĂ — duplikowalna. Warto siÚ tu zatrzymaÊ
nad tÈ powtarzalnoĂciÈ technik. Otóĝ jeĂli skorzystasz z danej
techniki tylko jeden raz w celu osiÈgniÚcia spodziewanego efektu
i nie da siÚ powtórzyÊ jej po raz drugi, to oznacza, ĝe ona po
prostu nie dziaïa, a jej pierwsze dziaïanie (to jednorazowe) moĝesz wyjaĂniÊ jedynie przypadkowoĂciÈ. Nie wiesz wtedy, czy zadziaïaïa technika, czy teĝ akurat pojawiï siÚ jakiĂ niewiarygodny
zbieg okolicznoĂci, który przypadkiem doprowadziï do osiÈgniÚcia
celu. JeĂli natomiast jesteĂ w stanie osiÈgnÈÊ cel, po raz kolejny
stosujÈc tÚ samÈ technikÚ, to wówczas masz do czynienia z technikÈ powtarzalnÈ. A tylko taka technika dziaïa. Innymi sïowy,
korzystajÈc z technik przypadkowych, tracisz moĝliwoĂÊ wywierania wpïywu na otaczajÈcÈ CiÚ rzeczywistoĂÊ, zaĂ jeĂli stosujesz
techniki powtarzalne, zyskujesz moĝliwoĂÊ takiego wpïywu. Dlatego w biznesie mamy wiÚksze zaufanie do tych, którzy wspiÚli siÚ
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wysoko, spadli ze szczytu, a potem siÚ podnieĂli i znowu odnieĂli
sukces. To oznacza, ĝe majÈ umiejÚtnoĂÊ i ĝe to ona — a nie ïut
szczÚĂcia — zapewnia im wynik. Drugim warunkiem efektywnoĂci
techniki jest jej duplikowalnoĂÊ. atwo to zrozumieÊ na przykïadzie
biznesu. JeĂli prowadzisz Ăwietny biznes, ale nie jesteĂ w stanie go
outsourcowaÊ, czyli biznes dziaïa tylko wówczas, kiedy dziaïasz
osobiĂcie, to znaczy, ĝe nie dysponujesz moĝliwoĂciÈ duplikowania tego biznesu. To prosta droga dojĂcia do biznesowej Ăciany,
poza którÈ nie ma juĝ moĝliwoĂci dalszego wzrostu. Bo skoro dysponujesz nieduplikowalnÈ technikÈ, to inni ludzie nie mogÈ jej po
Tobie powtarzaÊ. A skoro nie mogÈ, to prÚdzej czy póěniej utkniesz
we wïasnorÚcznie robionym biznesie, a musisz utknÈÊ, bo doba
ma tylko dwadzieĂcia cztery godziny, a Ty tylko jednÈ parÚ rÈk.
W takiej sytuacji skazujesz siÚ na „karierÚ piosenkarza”. Lady Gaga
nie moĝe nie zaĂpiewaÊ na swoim koncercie. Nie moĝe postawiÊ
na scenie swojego duplikatu i sprzedawaÊ biletów, bo nikt ich nie
bÚdzie chciaï kupowaÊ. Jednak ludzie chcÈ kupowaÊ bilety na jej
koncerty, ale pod jednym warunkiem — ĝe zaĂpiewa dla nich
Lady Gaga, a nie Lady Bubu. A zatem to spojrzenie na technikÚ
— pod wzglÚdem tego, czy jest powtarzalna — daje Ci od razu
pewnÈ przewagÚ, bo zdobywasz ĂwiadomoĂÊ, ĝe technika, którÈ
stworzysz, pozwoli Ci uzyskaÊ okreĂlony efekt. Doskonaïa technika — najlepsza, jakÈ moĝesz stworzyÊ — to taka, która dziaïa
zawsze, czyli jest doskonale powtarzalna. Co Ci to daje? DziÚki
temu nie musisz siÚ koncentrowaÊ na niej, bo wiÚkszoĂÊ czynnoĂci bÚdzie za Ciebie wykonywana z automatu przez wïasny
mózg. I to jest pryzmat inteligencji: jesteĂ w stanie siÚ czegoĂ
nauczyÊ i przekazaÊ komuĂ tÚ wiedzÚ, by robiï coĂ za Ciebie,
przynoszÈc Ci zyski. Tak w biznesie dziaïa outsourcing. A teraz
zastanów siÚ, co by byïo, gdybyĂ opanowaï pewnÈ doskonale powtarzalnÈ technikÚ i zamiast przekazaÊ jÈ komuĂ, by dziaïaï za
Ciebie… oddaï jÈ wïasnemu mózgowi. Wyobraĝasz sobie taki ukïad?
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Ty siÚ czegoĂ nauczyïeĂ, opanowaïeĂ pewnÈ powtarzalnÈ technikÚ, która za kaĝdym razem pozwala osiÈgaÊ cel, i… zamiast siÚ
niÈ zajmowaÊ, zlecasz jej wykonywanie swojemu mózgowi. I teraz
masz ĂwiÚty spokój, nie musisz siÚ w ogóle zastanawiaÊ, bo Twój
mózg robi caïÈ robotÚ za Ciebie. PiÚkna wizja? To równieĝ jest
fakt. Nazywamy go nawykiem. Zapewniam CiÚ, ĝe po przeczytaniu tej ksiÈĝki upewnisz siÚ, ĝe ta wizja jest nie tylko moĝliwa
do osiÈgniÚcia, ale teĝ ĝe taki rodzaj funkcjonowania moĝe siÚ
w prosty sposób staÊ równieĝ Twoim udziaïem. PokaĝÚ Ci to na
prostym przykïadzie — teraz czytasz te sïowa w jÚzyku polskim
i nie musisz ich sobie tïumaczyÊ. Po prostu znasz ich znaczenie,
poniewaĝ Twój mózg posïuguje siÚ w tej chwili wïaĂnie jednÈ
z powtarzalnych technik. Ty siÚ tego nauczyïeĂ, przekazaïeĂ wiedzÚ do mózgu i nie musisz co chwilÚ sprawdzaÊ, czy wszystko rozumiesz. Wydaje siÚ to proste i oczywiste. Ale czemu nie dziaïa
w tak wielu przypadkach ludzi, którzy starajÈ siÚ uczyÊ na przykïad jÚzyka angielskiego? KtoĂ do nich coĂ mówi, a oni natychmiast to usïyszane zdanie tïumaczÈ sobie w gïowie na polski.
Co wtedy robiÈ? SprawdzajÈ, czy technika dziaïa. Gdyby bowiem
byli pewni co do techniki, gdyby ich technika rozumienia angielskiego byïa powtarzalna, to przecieĝ nie musieliby tego robiÊ. Inna
rzecz to to, ĝe w taki sposób w ogóle siÚ nie da porozumiewaÊ, poniewaĝ kiedy tïumaczysz sobie w gïowie wïaĂnie usïyszane zdanie,
Twój rozmówca juĝ mówi kolejne, którego nie zdÈĝyïeĂ usïyszeÊ,
gdyĝ byïeĂ zajÚty… tïumaczeniem poprzedniego. Tymczasem opanowanie dobrej powtarzalnej techniki pozwoli Ci skupiÊ siÚ na innych rzeczach, bo sama technika bÚdzie wykonywana przez Twój
system outsourcingu do mózgu niejako w tle. Spójrz zresztÈ na
najbardziej kasowe filmy Hollywood — na przykïad na caïy cykl
obrazów z Jamesem Bondem. To wïaĂnie przykïad doskonale
powtarzalnej techniki, bo trudno sobie wyobraziÊ kolejny film
o przygodach agenta Jej Królewskiej MoĂci, w którym nie byïoby
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poĂcigów, bijatyki, zïego charakteru, piÚknych kobiet i ratowania
Ăwiata. Zobacz, jakie to proste — wystarczy pokazywaÊ wciÈĝ tego
samego bohatera otoczonego podobnymi luděmi i rozwiÈzujÈcego
podobne problemy, by zarobiÊ na tych filmach miliony dolarów.
Wystarczy daÊ mu do dyspozycji te same rekwizyty, te same dekoracje i znaleěÊ aktora, który bÚdzie reprezentowaï pewien okreĂlony typ mÚĝczyzny. Szansa na to, ĝe sprzedasz taki film, zaczyna
byÊ naprawdÚ spora. I jeĂli teraz weěmiesz pod uwagÚ wszystkie te
staïe elementy, które zawsze i za kaĝdym razem bÚdÈ siÚ pojawiaïy
w kolejnych Bondach, to wïaĂnie dostrzegïeĂ powtarzalnÈ matrycÚ,
która stanowi 90% tego rodzaju produkcji. OczywiĂcie pozostaïe
10% to kreatywnoĂÊ, ale tak naprawdÚ film sprzedaje siÚ dziÚki
okreĂlonej matrycy budowanej przez Jamesa Bonda (bohatera) bÚdÈcego w konflikcie z wrogiem, który w kaĝdym filmie chce zniszczyÊ Ăwiat. James nas przed nim ratuje, korzystajÈc z przedmiotów,
w jakie wyposaĝa go Q (ekspert od gadĝetów), i wykonujÈc rozkazy M (szefowej). Ma garnitur tej samej marki, zawsze taki sam
zegarek, w zaleĝnoĂci od lokowania produktu pije taki a nie inny
alkohol. W gruncie rzeczy za kaĝdym razem oglÈdasz ten sam film,
pïacÈc wytwórni nowe pieniÈdze. To ĝyïa zïota! WymyĂlili oni
bowiem duplikowalny i powtarzalny system, który zawsze dziaïa.
JesteĂ teraz coraz bliĝej wyobraĝenia sobie sytuacji, w której i Ty
mógïbyĂ dla swojego ĝycia stworzyÊ odpowiedniÈ matrycÚ… która
mogïaby dla Ciebie zarabiaÊ pieniÈdze. KuszÈca wizja, prawda?
Dlatego tak waĝne jest, by stworzyÊ doskonale powtarzalnÈ
technikÚ, bo wszystko, co jest powtarzalne, po pewnym czasie
staje siÚ automatyczne. A mózg Ăwietnie siÚ czuje, kiedy wykonuje automatyczne czynnoĂci. Ty w tym czasie moĝesz poĂwiÚciÊ czas swojemu umysïowi, uczyÊ siÚ nowych rzeczy i przy okazji
Ăwietnie siÚ w ĝyciu bawiÊ. Powiesz, ĝe przecieĝ do uczenia siÚ
wykorzystujesz umysï. Nie. Uczenie siÚ za pomocÈ umysïu jest
po prostu stratÈ czasu.
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WróÊmy na chwilÚ do przykïadu nauki jÚzyka obcego. Spróbuj
odpowiedzieÊ sobie na pytanie, czy to Ty nauczyïeĂ siÚ jÚzyka
obcego, czy teĝ moĝe zrobiï to jedynie Twój mózg, który powtarzaï pewne automatyczne czynnoĂci i zabiegi? Czyĝ nie tak byïo
czasem z naukÈ… jÚzyka polskiego? Przecieĝ to jeden z najtrudniejszych jÚzyków na Ăwiecie, a mimo wszystko udaïo Ci siÚ
jakoĂ go nauczyÊ. Z maïÈ poprawkÈ. To nie Tobie udaïo siÚ go
nauczyÊ. Zrobiï to za Ciebie Twój mózg. Ty tylko stworzyïeĂ mózgowi okreĂlone Ărodowisko do tej nauki — i to takie Ărodowisko,
w którym regularnie zachodziïy okreĂlone zjawiska. A mózg siÚ
uczyï, poniewaĝ on siÚ dostosowuje do sytuacji. Sïuchaï jÚzyka
polskiego, przyswajaï najpierw pojedyncze sïowa, potem proste
zdania, nastÚpnie bardziej zïoĝone, aĝ w koñcu nieustannie operujÈc w tym Ărodowisku, który mu stworzyïeĂ, zaczÈï siÚ tego
jÚzyka uczyÊ i w koñcu opanowaï go na poziomie pozwalajÈcym
na swobodnÈ konwersacjÚ czy teĝ czytanie miÚdzy innymi wïaĂnie tej ksiÈĝki. A uĝywaï do tego zawsze tej samej, powtarzalnej
techniki. Ty tymczasem zupeïnie zapomniaïeĂ o takiej moĝliwoĂci
i kiedy chcesz siÚ nauczyÊ jakiegoĂ obcego jÚzyka, wkuwasz na
pamiÚÊ sïówka, zamiast stworzyÊ mózgowi okreĂlone Ărodowisko,
w którym bÚdzie mógï ponownie uĝyÊ znanych mu juĝ i powtarzalnych technik.
Drugim poza powtarzalnymi technikami elementem, z którego skïada siÚ fundament pod Twoje nowe ĝycie, jest osobowoĂÊ.
Przecieĝ sama technika to jeszcze nie wszystko — musi byÊ
równieĝ ktoĂ, kto potrafi jej uĝyÊ. JeĂli na przykïad dasz komuĂ
(outsoursujesz) technikÚ o nazwie samochód Formuïy 1, to
jeszcze ten ktoĂ musi umieÊ tym jeědziÊ. W przeciwnym razie
pojawi siÚ podstawowy problem — taka osoba najprawdopodobniej nie poradzi sobie z prowadzeniem tak zaawansowanego technologicznie, tak szybkiego i potÚĝnego samochodu wyĂcigowego.
A zatem korzystanie z doskonaïych technik wymaga równieĝ
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doskonaïej osobowoĂci. To wïaĂnie dlatego najwiÚksza liczba wypadków samochodowych czy motocyklowych jest powodowana
przez mïodych mÚĝczyzn pomiÚdzy 18 a 25 rokiem ĝycia. OsobowoĂÊ 18-latka nie jest po prostu w stanie uděwignÈÊ techniki
oferowanej przez superszybki, mocny, sportowy motocykl. Mïodzi
ludzie nie sÈ przygotowani do poradzenia sobie z takÈ technikÈ,
nie majÈ bowiem wystarczajÈco silnej osobowoĂci, by stosowana
przez nich technika mogïa przynosiÊ odpowiednie rezultaty. ZresztÈ
ta rozbieĝnoĂÊ osobowoĂci i techniki jest widoczna w wielu innych
aspektach ĝycia. WïaĂnie to zjawisko jest odpowiedzialne za to,
ĝe ok. 90% szczÚĂliwców, którzy wygrywajÈ olbrzymie sumy we
wszelkiego typu loteriach na caïym Ăwiecie, traci swoje majÈtki
w przeciÈgu dwóch lat od wygranej. WiÚkszoĂÊ bowiem ludzi marzy o wielkich pieniÈdzach, ale kiedy pojawiajÈ siÚ one w ich ĝyciu,
nie sÈ w stanie sobie z tym brzemieniem poradziÊ. Zobacz, jak
czasem koñczÈ wielkie gwiazdy — nagle w ich ĝyciu pojawiajÈ
siÚ wielkie pieniÈdze i, mimo ĝe majÈ olbrzymie umiejÚtnoĂci,
bo potrafiÈ Ăwietnie ĂpiewaÊ czy graÊ, to jednoczeĂnie nie sÈ
w stanie poradziÊ sobie z nowÈ sytuacjÈ. Wówczas górÚ nad nimi
biorÈ uzaleĝnienia od narkotyków albo alkoholu. To wïaĂnie przykïad, kiedy supertechnika nie idzie w parze z superosobowoĂciÈ.
To sytuacje, w których osobowoĂÊ nie daje rady, bo ma do czynienia ze zbyt zaawansowanÈ technikÈ. I teraz sam siÚ zastanów,
czy jesteĂ gotowy na sukces. JesteĂ? A dasz sobie radÚ z tym
sukcesem? Dasz radÚ ten sukces utrzymaÊ? Wyobraě sobie kobietÚ, która robi karierÚ w korporacji. Jest Ăwietna, inteligentna,
doskonale wyksztaïcona, ma znakomite cechy przywódcze. Wspina siÚ po szczeblach kariery i nagle sïyszy od swoich koleĝanek,
ĝe zawdziÚcza to nie inteligencji, ale podróĝy przez poĂciel kolejnych prezesów. Czy uda Ci siÚ z tym poradziÊ? Czy Twoja osobowoĂÊ jest wystarczajÈco silna, by znieĂÊ takÈ sytuacjÚ? Albo wyobraě
sobie, ĝe wreszcie Ci siÚ udaïo schudnÈÊ. Co wiÚcej, nie doĂÊ, ĝe
utrzymujesz wagÚ, to jeszcze zaczÈïeĂ regularnie ÊwiczyÊ. Dbasz
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o swoje ciaïo, czujesz siÚ w nim Ăwietnie i chcesz siÚ nim pochwaliÊ. Spacerujesz plaĝÈ i napotykasz wpatrzonego w Ciebie
goĂcia z brzuchem jak piïka lekarska, z jagodziankÈ w jednej
dïoni i piwem w drugiej. Co o Tobie pomyĂli? „Ale debil!” Dlaczego? Poniewaĝ jesteĂ dla niego emanacjÈ tego wszystkiego,
czego on nie ma. Ale nie to go w Tobie frustruje najbardziej.
Najbardziej cierpi nie dlatego, ĝe nie wyglÈda tak jak Ty, lecz
dlatego, iĝ nic nie robi, ĝeby wyglÈdaÊ tak jak Ty. A zatem jednÈ
z najwiÚkszych Twoich trosk, zanim odniesiesz sukces, powinna
byÊ ta, by dokïadnie zdawaÊ sobie sprawÚ, czy w sytuacji sukcesu
bÚdziesz w stanie poradziÊ sobie z tym, ĝe tak wielu ludzi moĝe
CiÚ znienawidziÊ lub niesprawiedliwie oceniaÊ. Bo ĝeby naprawdÚ
odnieĂÊ sukces, trzeba najpierw byÊ na ten sukces gotowym. Przez
ostatnie dziesiÚÊ lat mojej pracy odkryïem, ĝe ludzie tak naprawdÚ najbardziej bojÈ siÚ myĂli, co teĝ siÚ z nimi stanie, kiedy zostanÈ tymi, o których nawet nie Ămieli pomarzyÊ. I co wiÚcej, bojÈ
siÚ tego, jak wówczas zareaguje na nich Ăwiat. KiedyĂ, w czasach
innych potrzeb i przed urodzeniem dziecka, kupiïem sobie duĝe
sportowe auto. StanÈïem na jednym z warszawskich skrzyĝowañ
na Ăwiatïach. Do tego mojego piÚknego auta podszedï wówczas
pewien jegomoĂÊ i zamaszyĂcie splunÈï na maskÚ. Zupeïnie bez
powodu, z czystej zawiĂci i nienawiĂci do tych, którym w ĝyciu
powodzi siÚ lepiej. Trzeba mieÊ duĝÈ ĂwiadomoĂÊ i samozaparcie,
ĝeby w takiej sytuacji powiedzieÊ sobie: „E, daj spokój, przecieĝ
on jest na innym poziomie rozwoju”, zamiast wyjĂÊ z samochodu
i odpïaciÊ mu piÚknym za nadobne. A, niestety, to drugie rozwiÈzanie nie jest godne tego, co chcesz sobÈ reprezentowaÊ.
Warto teĝ zastanowiÊ siÚ nad drugÈ moĝliwoĂciÈ w relacji
osobowoĂÊ – technika. Co siÚ bowiem dzieje, kiedy osobowoĂÊ
jest wielka, ale technika zbyt maïa, czyli w sytuacji, kiedy próbujesz
wsadziÊ Ayrtona SennÚ do malucha? WïaĂnie to przeĝywa spora liczba naszych rodaków, którzy cierpiÈ na cienie „polskoĂci”
— zestaw ograniczajÈcych przekonañ tworzÈcych mentalnoĂÊ
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narzekactwa, zawiĂci, braku zaufania i krytycyzmu, poczucia gorszoĂci, lÚku przed popeïnianiem bïÚdów. MajÈ Ăwietne, fantastyczne pomysïy, ale zostali przez lata walki z najprzeróĝniejszymi
wrogami zaprogramowani do wybitnych zdolnoĂci adaptacyjnych.
NoszÈ pod czaszkÈ umiejÚtnoĂci biznesowe, których nie powstydziïaby siÚ ĝadna nacja na Ăwiecie. Kiedy wyjeĝdĝajÈ z kraju, robiÈ
wielkie kariery, a tutaj, nad WisïÈ, zostaje im jedynie rola franczyzobiorców. SÈ jak geniusze w kurnikach — majÈ wielkie osobowoĂci skazane przez kulturowy nadruk na korzystanie z nieprzystajÈcych do ich potencjaïu technik. To miÚdzy innymi to zjawisko
jest odpowiedzialne za tak wielki internetowy sukces piosenki
Donatana i Cleo My Sïowianie, wyklikanej na dzieñ dzisiejszy
niemal 50 mln razy. Bo w tej piosence Polacy gïoĂno usïyszeli, ĝe
moĝna byÊ dumnym z bycia przedstawicielem Sïowian, a niekoniecznie ze stania na zmywaku w Yorkshire. I ta piosenka spotkaïa siÚ z takim zainteresowaniem nie poprzez epatowanie seksem,
ale wïaĂnie dlatego, ĝe zbuntowaïa siÚ przeciwko zjawisku zwanym
negatywizmem. Negatywizm to zjawisko odpowiedzialne równieĝ
za nastawienie Polaków do sukcesu innych. Wystarczy przeczytaÊ
kilka internetowych dyskusji, by znaleěÊ iloĂÊ hejtu przekraczajÈcÈ
ludzkÈ wyobraěniÚ. Dlatego tak trudno odnieĂÊ sukces, pozostajÈc
w ramie pod nazwÈ „Jestem Polakiem”. Nawet jeĂli masz nieprawdopodobnie genialny pomysï na biznes, to ĝeby go naprawdÚ zrobiÊ,
musisz wykroczyÊ poza tÚ ramÚ. Nawet jeĂli bowiem nauczysz
siÚ radziÊ sobie z negatywizmem Twoich sÈsiadów, rodziny czy
spoïecznoĂci internetowej, to perspektywa biznesu z tejĝe ramy
bÚdzie zawsze perspektywÈ pod tytuïem: „To siÚ nie moĝe udaÊ”.
A to dlatego, ĝe nawet przy rewelacyjnym potencjale w tej ramie
jesteĂ atakowany poczuciem kaĝÈcym Ci myĂleÊ „Jestem gorszy”,
a stÈd juĝ krótka droga nie tylko do tego, by Twój biznes nie
przetrwaï, ale do tego, by w ogóle nie podejmowaÊ prób jego realizacji. Kultura, która CiÚ otacza, a raczej ta, którÈ pozwalasz siÚ
otaczaÊ, sprawia, ĝe stajesz siÚ podmiotem okreĂlonych przekonañ.
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