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Wstęp
„Nasz mózg zarzÈdza milionem reakcji chemicznych w organizmie w ciÈgu minuty. Liczba moĝliwych poïÈczeñ miÚdzy
neuronami i ich konfiguracji jest tak duĝa, ĝe pisana rÚcznie
stworzyïaby wers dïugoĂci 10,5 miliona kilometrów. Nie
istniejÈ dla nas bariery. Nie ma na Ăwiecie czïowieka, który
choÊ zbliĝyïby siÚ do wykorzystania caïkowitych moĝliwoĂci
umysïu. Nasze nieprawdziwe przekonania i niewiedza
o naszych moĝliwoĂciach sÈ naszym najwiÚkszym wrogiem”.
PROF. DAVID SAMULES, INSTYTUT WEIZMANNA

Sebastian: Brian, kaĝdego roku spotykasz tysiÈce ludzi na
swoich seminariach, rozmawiasz z nimi, zadajÈ ci wiele
pytañ — co w twojej ocenie jest najwiÚkszym zïodziejem
szans i zadowolenia z ĝycia?
Brian: Opowiem ci pewnÈ anegdotÚ. Mïody czïowiek zwróciï siÚ kiedyĂ do filozofa ze sïowami: „¿ycie jest ciÚĝkie”.
Filozof po namyĂle odparï: „W porównaniu do czego?”.
Prawie kaĝdego dnia dostrzegam u ludzi duĝe poczucie niezadowolenia i rozczarowania wynikajÈce z nierealnych oczekiwañ co do siebie i co do ĝycia. Z jakiegoĂ dziwnego powodu
ludzie nie chcÈ dostrzec i zrozumieÊ jednej z ĝelaznych zasad
ludzkiego losu, a mianowicie tego, ĝe w drodze do sukcesu
– 13 –
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trzeba doĂwiadczyÊ czasem bólu, zawsze wysiïku i regularnie — rozczarowania. Musimy konfrontowaÊ siÚ z niepowodzeniami i z wïasnymi rozterkami. Ludzie sÈ nagradzani na
forum za to, nad czym pracowali w pocie czoïa i pokonujÈc
demony wïasnej wyobraěni. W pewnej reklamie znany piïkarz
Leo Messi powiedziaï: „17 lat zajÚïo mi, aby odnieĂÊ sukces
»z dnia na dzieñ«”. Tak wiÚc konieczna jest akceptacja faktu,
ĝe moĝe byÊ ciÚĝko, ĝe doĂwiadczymy rozczarowania i niepowodzeñ, ĝe zajmie to sporo czasu, i chyba najwaĝniejsze 
ĝe najwiÚkszÈ walkÚ musimy stoczyÊ z samym sobÈ. A kiedy
siÚ juĝ tego podejmiemy, inne walki bÚdÈ duĝo ïatwiejsze.
Sebastian: To prawda, ĝe praca nad sobÈ bywa bardzo trudna.
DoĂwiadczamy lÚku i strachu — czy siÚ uda, czy dam radÚ,
czy to ma sens? Jest takie powiedzenie, ĝe prawdziwa wolnoĂÊ jest po drugiej stronie strachu. Co o tym sÈdzisz?
Brian: Zgadzam siÚ z tym, ĝe strach paraliĝuje ludzi i czÚsto
zabija ich marzenia. Moje doĂwiadczenie pokazuje jednÈ
wartoĂciowÈ lekcjÚ, a mianowicie — strach wynika bardzo
czÚsto z braku wiedzy lub braku kompetencji. To sÈ elementy, na które mamy wpïyw  moĝemy poszerzaÊ naszÈ
wiedzÚ i rozwijaÊ nasze kompetencje. Im wiÚksza wiedza,
wyĝsza ĂwiadomoĂÊ, lepiej wyksztaïcone kompetencje, tym
mniejszy bywa strach. Wiedza daje siïÚ i pewnoĂÊ siebie, kompetencje utwierdzajÈ i ugruntowujÈ nasze poczucie wïasnej
wartoĂci.
cdn.
¿ycie jest cudowne i cenne. Moĝesz dzisiaj korzystaÊ z nieograniczonego zasobu moĝliwoĂci, które nie byïy dostÚpne
dla poprzednich pokoleñ.
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Wedïug statystyków zakres wiedzy dostÚpny na Ăwiecie,
który kiedyĂ podwajaï siÚ co kilkadziesiÈt lat, póěniej co 12,
teraz co 4 lata — w 2020 roku bÚdzie podwajaï siÚ co 72
godziny. Eksplozja kreatywnoĂci, informacji i technologii
zaskakuje nas kaĝdego niemal dnia. To najlepszy czas w historii ludzkoĂci, a przyszïoĂÊ zapowiada siÚ bardzo ciekawie.
Benjamin Franklin napisaï kiedyĂ: „Cenisz swoje ĝycie? Zatem
nie marnuj czasu, bo to z niego utkane jest ĝycie”.
Zrozumiaïem, ĝe najwiÚkszym marnotrawstwem ĝyciowym
nie jest wcale seria niezapowiedzianych przerywników, nagïych
sytuacji, goĂci czy telefonów. NajwiÚkszym marnotrawstwem
jest ĝycie bez celu, bez jasnego poczucia sensu. Stare powiedzenie, ĝe „brak planu skazuje czïowieka na poraĝkÚ”, okazuje
siÚ w wielu przypadkach prawdziwe i smutne.
Wielu ludzi ĝyje, jakby byïo psem goniÈcym za zajÈcem przez
pole. Pies goni zajÈca, nagle kolejny zajÈc wyskakuje i pies
leci za nim. Kiedy prawie juĝ go ma, pojawia siÚ trzeci zajÈc
i pies leci w innym kierunku. Na koniec dnia pies pada ze
zmÚczenia, a nie zïapaï jeszcze ĝadnego zajÈca.
To jest historia o tym, kiedy ma siÚ zbyt duĝo ĝyciorysów
i Ăcieĝek karier. Kiedy jest to niebezpieczne? Kiedy ludzie nie
majÈ jasnoĂci co do swoich celów, goniÈ za pierwszÈ pracÈ,
potem kolejÈ i kolejnÈ. SzukajÈ jednej inwestycji, a potem
kolejnej. WdajÈ siÚ w kolejne zwiÈzki. Wedïug danych statystycznych w ciÈgu godziny w czasie oglÈdania telewizji przeciÚtny czïowiek zmienia kanaï ponad 100 razy. W rezultacie
rzadko oglÈda którykolwiek program do koñca. CzÚsto tak
wïaĂnie ludzie przeĝywajÈ swoje ĝycie.
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Kilka dni temu spotkaïem siÚ z wyjÈtkowym czïowiekiem,
który osiÈgnÈï w ĝyciu wiele sukcesów. Jest biznesmenem,
filantropem, kolekcjonerem sztuki. Mieszka w Orlando na
Florydzie. BÚdÈc u niego w domu, przeglÈdaïem na póïce
ksiÈĝki wielu znanych i cenionych autorytetów z szeroko
pojÚtej dziedziny psychologii sukcesu. Zapytaïem go: „Rod,
co wedïug ciebie jest najistotniejsze w tych wszystkich ksiÈĝkach, ale i w twoich doĂwiadczeniach? Co poradziïbyĂ mïodym ludziom, którzy dopiero zaczynajÈ?”. Odpowiedziaï:
„Wydaje mi siÚ, ĝe wiem, co jest najwiÚkszÈ przeszkodÈ”.
„Co to jest?”  zapytaïem. Odpowiedziaï: „Brak jasnoĂci
w zakresie tego, co chcemy w ĝyciu osiÈgnÈÊ”. Po czym po
chwili dodaï: „Jest jeszcze jedna, wiÚksza przeszkoda, a mianowicie niedoprowadzanie spraw do koñca”.
Wiem, ĝe pomyĂlisz: „To banalne”. Jednak zastanów siÚ, ilu
wartoĂciowych tematów, projektów, pomysïów nie skoñczyïeĂ?
UmiejÚtnoĂÊ koncentracji i skupienia siÚ na jednym zadaniu
w drodze do realizacji celu jest koniecznym elementem sukcesu. Na kolejnych stronach pokaĝÚ Ci, w jaki sposób to
osiÈgnÈÊ. WyjaĂniÚ krok po kroku, jak wyglÈda system wyznaczania i osiÈgania celów, którego nauczyïem siÚ od Briana
Tracy. Ty teĝ bÚdziesz mógï stosowaÊ go w swoim ĝyciu
i osiÈgnÈÊ, co zechcesz, szybciej niĝ do tej pory.
Sebastian: Brian, jakie byïy twoje poczÈtki i skÈd wziÈï siÚ
system ustalania i realizowania celów w twoim ĝyciu?
Brian: Kiedy byïem mïodym czïowiekiem, rzuciïem szkoïÚ
i wyruszyïem w Ăwiat. Imaïem siÚ róĝnych zajÚÊ: pracowaïem
na zmywaku, w budowlance, w fabryce, na ranczo, jako mary– 16 –
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narz na norweskim statku towarowym na Atlantyku, a nawet
na farmie, gdzie spaïem na sianie i jadïem posiïki z rodzinÈ
farmera.
Kiedy nie mogïem juĝ znaleěÊ pracy fizycznej, zaczÈïem pracowaÊ jako akwizytor. ¿eby móc opïaciÊ sobie pokój na stancji, codziennie musiaïem coĂ sprzedaÊ.
Pewnego dnia, siedzÈc samotnie w moim maïym pokoiku,
spontanicznie wziÈïem kartkÚ papieru i spisaïem listÚ celów,
które pragnÈïem osiÈgnÈÊ w kolejnych miesiÈcach. Kartka
gdzieĂ siÚ zgubiïa i nigdy juĝ jej nie widziaïem. Tymczasem
staïo siÚ coĂ niewiarygodnego — w ciÈgu zaledwie 30 dni
moje ĝycie siÚ bardzo zmieniïo.
Moim gïównym celem byï jak najwiÚkszy zarobek ze sprzedaĝy. W ciÈgu nastÚpnego tygodnia poznaïem metodÚ sprzedaĝy, która zadziaïaïa lepiej niĝ cokolwiek innego. DziÚki niej
potroiïem swojÈ sprzedaĝ pierwszego i kolejnego dnia. W ciÈgu
miesiÈca staïem siÚ czoïowym sprzedawcÈ w 32-osobowym
zespole.
Wtedy przedsiÚbiorca, który zaïoĝyï firmÚ, sprzedaï caïy
biznes innemu przedsiÚbiorcy, który wïaĂnie osiedliï siÚ
w mieĂcie. Dokïadnie miesiÈc po tym, jak spisaïem sobie listÚ
celów, nowy szef daï mi staïÈ pensjÚ w wysokoĂci 1000 dolarów i nadzór nad resztÈ sprzedawców. To byïo wiÚcej, niĝ
kiedykolwiek zarobiïem. Byï to teĝ cel na szczycie mojej listy.
W ciÈgu roku dwa razy zmieniïem pracÚ. ZwiÚkszyïem swój
dochód o prawie 500%, zatrudniïem nowy zespóï sprzedaĝowy do nowej firmy i wprowadziïem siÚ do piÚknie umeblowanego mieszkania. Zamiast w fast foodach zaczÈïem jadaÊ
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w eleganckich restauracjach. Z autobusu i taksówki przesiadïem siÚ do wïasnego samochodu. Z ledwo wiÈĝÈcego
koniec z koñcem sprzedawcy staïem siÚ menedĝerem, majÈcym pod sobÈ 95-osobowy zespóï i szeĂÊ biur zarabiajÈcych
miliony dolarów co miesiÈc.
Sebastian: To rzeczywiĂcie duĝa zmiana — jaki jednak wpïyw
miaïa na niÈ ta kartka z celami?
Brian: Zdaïem sobie wtedy sprawÚ, ĝe proces wyznaczania
celów ma w sobie coĂ niezwykïego. Przekonaïem siÚ, ĝe kiedy
spisujesz swoje cele na kartce, to tak naprawdÚ wpisujesz je
do programu w swojej podĂwiadomoĂci, gdzie nabierajÈ one
mocy. Twoja podĂwiadomoĂÊ, a nastÚpnie nadĂwiadomoĂÊ
pracuje nad tymi celami 24 godziny na dobÚ, podczas gdy ty
chodzisz i Ăpisz. Kiedy juĝ nastawisz swój umysï na jasno
sformuïowane i spisane cele, uaktywnisz caïy zasób mocy
umysïowych, z których przeciÚtna osoba rzadko korzysta.
Obrazy, wizualizacje, które tworzymy, nie sÈ oceniane przez
umysï jako coĂ nieprawdziwego. Umysï zaczyna akceptowaÊ
to jako naszÈ rzeczywistoĂÊ i w ĝyciu zaczynajÈ pojawiaÊ siÚ
szanse i moĝliwoĂci.
cdn.
Cele i wizja tego, czego chcemy, powodujÈ, ĝe zaczynamy
przyciÈgaÊ do swojego ĝycia ludzi i okolicznoĂci, które sÈ
zgodne z naszymi celami. ZaczynajÈ Ci przychodziÊ do gïowy
pomysïy, które pozwolÈ Ci zbliĝyÊ siÚ do celów. Stajesz siÚ
bardziej uwaĝny i Ăwiadomy tego, co pomoĝe Ci jeszcze szybciej osiÈgnÈÊ cele. Kiedy zyskasz jasnoĂÊ co do tego, czego
pragniesz, Twój zewnÚtrzny Ăwiat rezultatów zacznie niczym
lustro odzwierciedlaÊ Twój wewnÚtrzny Ăwiat idei i obrazów.
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Ludzki mózg ma niepojÚte wrÚcz moĝliwoĂci realizacji najbardziej kompleksowych dziaïañ i osiÈgania ambitnych celów.
Niedawno w USA powstaï projekt BRAIN Initiative, który
wspierajÈ takie firmy jak Google i General Electric, z budĝetem w wysokoĂci ponad 300 milionów dolarów. Jego celem
jest m.in. zrozumienie sposobu dziaïania mózgu, jego funkcjonalnoĂci, i dziÚki temu zrewolucjonizowanie nauki i upowszechnienie wiedzy, jak moĝemy korzystaÊ z mózgu w szerszym zakresie.
Cele sÈ paliwem dla umysïu — pobudzajÈ go, generujÈ emocje i inicjujÈ motywacjÚ. Brian poĂwieciï temu zagadnieniu
wiele lat pracy, moim celem jest popularyzowanie wielu skutecznych modeli na jeszcze wiÚkszÈ skalÚ.
W realizacji celów waĝnych jest kilka elementów — te podstawowe, jak spisana odpowiednio lista celów i sposób planowania ich realizacji. To, jak wyznaczaÊ priorytety i jak siÚ
zorganizowaÊ. W jaki sposób nastawiÊ siÚ na cele we wszystkim, co siÚ robi.
Cele sÈ narzÚdziem do dyscyplinowania siÚ i skupiania na tym,
czego chce siÚ w ĝyciu.
Znam wiele osób, które dziÚki umiejÚtnoĂci stawiania i realizowania celów osiÈgnÚïy niebywaïy sukces, mknÈc po szczeblach kariery, budujÈc swój biznes czy realizujÈc róĝnego
rodzaju marzenia, które wczeĂniej byïy tylko niedostÚpnÈ
iluzjÈ.
Niektórzy stali siÚ milionerami i liderami duĝych organizacji.
Zawarli szczÚĂliwe maïĝeñstwa, kupili piÚkne domy w najlepszych dzielnicach. CieszÈ siÚ niezaleĝnoĂciÈ finansowÈ,
– 19 –
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ale co równie waĝne — ĂwiadomoĂciÈ tego, co dziaïa, i jak
moĝna osiÈgaÊ powtarzalne rezultaty.
A to wszystko zaczÚïo siÚ od umiejÚtnoĂci wyznaczania celów.
Kiedy zaczniesz stosowaÊ zasady systematycznego wyznaczania celów, zaczniesz osiÈgaÊ efekty proporcjonalne do
wïoĝonego w nie wysiïku. Twoje wyniki z przeciÚtnych stanÈ
siÚ nadzwyczajne. Staniesz siÚ kompetentny i twórczy. Uruchomisz swoje umysïowe moce i osiÈgniesz sukces, który
zadziwi nie tylko Twoje otoczenie, ale zaskoczy i Ciebie.
Thomas Carlyle napisaï: „Czïowiek bez celu nie poczyni
postÚpu nawet na najprostszej drodze. Czïowiek, który ma
przed sobÈ jasny cel, poczyni postÚpy nawet na najbardziej
krÚtej Ăcieĝce”.
Miliardera naftowego H.L. Hunta, który zaczynaï jako syn
dzierĝawcy ziemi z Arkansas, a staï siÚ jednym z najbogatszych ludzi na ziemi, zapytano pewnego razu o sekret sukcesu. Odpowiedziaï, ĝe sÈ dwa warunki sukcesu. Po pierwsze,
trzeba podjÈÊ decyzjÚ co do tego, czego siÚ dokïadnie chce.
WiÚkszoĂÊ ludzi nigdy tego nie robi. Po drugie, naleĝy
okreĂliÊ cenÚ, jakÈ trzeba bÚdzie zapïaciÊ za osiÈgniÚcie tego
celu, a potem przystÈpiÊ do pracy.
Cena sukcesu ma podwójny wymiar.
Po pierwsze, musi byÊ zapïacona z wyprzedzeniem. To nie
restauracja, w której moĝna zapïaciÊ rachunek po posiïku. To
stoïówka, w której pïaci siÚ za obiad, zanim siÚ go dostanie.
Po drugie, cena musi byÊ zapïacona w caïoĂci, zanim
bÚdziesz mógï cieszyÊ siÚ sukcesem. Nie ma tu taryfy
ulgowej.
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W kaĝdym momencie swojego ĝycia bÚdziesz w stanie stwierdziÊ, jak wysokÈ cenÚ przyjdzie Ci zapïaciÊ. Rozejrzyj siÚ
wokóï. Twój obecny styl ĝycia, dochód i poziom sukcesu
bÚdÈ odzwierciedleniem ceny, jakÈ zapïaciïeĂ do tej pory.
Jeĝeli jesteĂ niezadowolony z tego, co osiÈgnÈïeĂ, moĝesz
natychmiast przystÈpiÊ do pracy i zaczÈÊ pïaciÊ cenÚ za rezultaty, którymi chcesz siÚ cieszyÊ w przyszïoĂci. Nie ma tutaj
ograniczeñ poza tymi, które narzucisz sobie sam.
Wygïosiïem w swoim ĝyciu setki wykïadów, prowadziïem
wiele wystÈpieñ inspiracyjnych, transmisji, w których uczestniczyïo nawet 200 tys. uczestników. Zawsze powtarzam
uczestnikom przesïanie, którego nauczyï mnie Brian, a które
sprawdziïem na wïasnej skórze, a mianowicie: „Zdecyduj,
czego dokïadnie chcesz, zapisz to, sporzÈdě plan, jak to
osiÈgnÈÊ, a nastÚpnie pracuj nad nim kaĝdego dnia”. Jedno
z moich ulubionych powiedzeñ brzmi: „Do miejsc, do których warto dojĂÊ, nie ma dróg na skróty”. Tak samo jest
z celami.
Zadziwia mnie bardzo czÚsto, jak ludzie komplikujÈ sobie
ĝycie, szukajÈ dróg na skróty, karmiÈ siÚ wÈtpliwoĂciami,
zamiast zaufaÊ, ruszyÊ do przodu, wykorzystaÊ wiedzÚ i algorytmy, które dziaïajÈ w tak wielu przypadkach. Nie próbujÈc — odbieramy sobie szansÚ na niepowodzenie, to nas uspokaja i dziÚki temu nie przeĝyjemy rozczarowania. Ale nie
próbujÈc — odbieramy sobie równieĝ szanse na sukces.
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Od czego zacząć?
Niemal 90% naszego ĝycia zdeterminowane jest przez
nawyki. Od momentu, kiedy wstajesz rano, po moment, kiedy
idziesz spaÊ. Ludzie sukcesu to ci, którzy wyrobili sobie
nawyki sukcesu. Ludzie nieodnoszÈcy sukcesów to ci, którzy
jeszcze takich nawyków nie wypracowali. Zatem jaki nawyk
bÚdzie przydatny na poczÈtek? Najwaĝniejszy nawyk, który
powinieneĂ sobie wypracowaÊ, to regularne stawianie sobie
celów. Nawyk ten przyczyni siÚ do poprawy Twojego ĝycia
bardziej niĝ jakikolwiek inny.
Musimy wyjaĂniÊ sobie jednak bardzo waĝnÈ kwestiÚ. Wiele
osób zatrzymuje siÚ na etapie wyznaczania celów i jest sfrustrowanych brakiem rezultatów.
Nie wystarczy oczywiĂcie samo wyznaczanie celów.
Musisz takĝe opanowaÊ kluczowe umiejÚtnoĂci ich osiÈgania.
Potrzebna jest wiedza o tym, jak utrzymaÊ pozytywne nastawienie w obliczu trudnoĂci. Musimy nauczyÊ siÚ tego, jak
wziÈÊ peïnÈ odpowiedzialnoĂÊ za swoje ĝycie i za to, co nam
siÚ przydarza.
Musisz takĝe okreĂliÊ swoje szczególne umiejÚtnoĂci, mocne
strony i zdobyÊ takÈ pozycjÚ w branĝy, która da Ci sukces.
Kolejny krok to doskonalenie wiedzy i umiejÚtnoĂci, tak
abyĂ osiÈgnÈï mistrzostwo osobiste.
Wreszcie: musisz nauczyÊ siÚ, jak wyrobiÊ sobie dwie bliěniacze umiejÚtnoĂci: odwagÚ i wytrwaïoĂÊ, bez których sukces nie jest moĝliwy. Naucz siÚ, jak pokonywaÊ lÚki i wÈt-
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Wstęp



pliwoĂci, które wstrzymujÈ wiÚkszoĂÊ osób. Musisz wyrobiÊ
w sobie niezachwianÈ determinacjÚ.
Na kolejnych stronach poznasz skuteczne systemy osiÈgania
celów, które dla Ciebie sÈ waĝne. Poznasz modele efektywnego dziaïania i budowania nawyków. Dowiesz siÚ, jak zwiÚkszyÊ swój dochód i osiÈgnÈÊ niezaleĝnoĂÊ finansowÈ. Dowiesz
siÚ, jak zbudowaÊ cudowne ĝycie rodzinne i jak wyznaczaÊ
i osiÈgaÊ cele w zakresie zdrowia i spokoju wewnÚtrznego.
OszczÚdzisz sobie wiele lat ciÚĝkiej pracy, a dziÚki poznanym
metodom osiÈgniesz wyjÈtkowe rezultaty.
UmiejÚtnoĂÊ wyznaczania i osiÈgania celów to jak oĂ koïa.
Wszystko siÚ krÚci wokóï niej. BÚdzie Ci ona sïuĝyÊ przez
resztÚ ĝycia.
A zatem do dzieïa!
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