Tytuł oryginału: Earn What You're Really Worth:
Maximize Your Income at Any Time in Any Market
Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski
Projekt okładki: Anna Mitka
ISBN: 978-83-246-6382-8
Copyright © 2012 by Brian Tracy.
Published by Vanguard Press
A Member of the Perseus Books Group.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval
system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying,
recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.
First published in the United States by Vanguard Press, A Subsidiary of Perseus Book
L.L.C.
Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A. All rights reserved.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu
niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą
kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym,
magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź
towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich
wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności
za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://onepress.pl/user/opinie/zaraty
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: onepress@onepress.pl
WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Printed in Poland.
• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treci
Wstp To ty zdecydowae, ile zarabiasz

7

Rozdzia 1 Nowa norma

11

Rozdzia 2 Firma to Ty

23

Rozdzia 3 Zwiksz swój potencja zarobkowy

31

Rozdzia 4 Zarabiaj na swoich atutach

47

Rozdzia 5 Znajd sobie odpowiedni prac

57

Rozdzia 6 Do kompetentnych wiat naley

85

Rozdzia 7 Dwukrotnie zwiksz swoj wydajno

95

Rozdzia 8 Praktyczne zarzdzanie projektami

119

Rozdzia 9 Ludzie s najwaniejsi

129

Rozdzia 10 Rozwizywanie problemów i podejmowanie decyzji

135

Rozdzia 11 Zarabiaj wicej i awansuj szybciej

147

Rozdzia 12 Percepcja to wszystko

181

Kup książkę

Poleć książkę

6

Kup książkę

BRIAN TRACY

Poleć książkę

ROZDZIA 1

Nowa norma
Geniusz bierze si z natchnienia zaledwie w jednej setnej — reszta
to cika praca. Znakiem tego, „geniuszem” zwykle jest utalentowany czowiek, który po prostu odrobi prac domow.
— THOMAS EDISON

O

to „nowa norma” w pracy, zatrudnianiu i yciu zawodowym.
W cigu kilku lat wiek dostatku — w którym panowa giedowy boom,
bezrobocie utrzymywao si poniej 5 procent, a ludzie dookoa bogacili si
— ustpi nowemu wiekowi niepewnoci, w którym nic ju nie jest takie samo. Sytuacja gospodarcza ulega cakowitemu przeobraeniu i nie moemy
oczekiwa, e jeszcze kiedykolwiek za naszego ycia bdzie tak jak dawniej.
Jestemy wiadkami powanej zmiany paradygmatu. Zazwyczaj mao kto
potrafi dostrzec zmian w myleniu bd yciu spoecznym, póki jeszcze
ona trwa. Wikszo tkwi w swojej strefie bezpieczestwa: robi to co zawsze i tak samo jak zawsze, zakadajc po prostu, e gospodarcze i finansowe
zaamanie lat 2007 – 2010 byo tylko epizodem, a wszystko wróci wkrótce
do normy.
Wikszo ma racj, z tym e definicja normy ulega zmianie. Od dzi,
jeli chcesz odnie sukces i osign wszystko to, do czego jeste zdolny,
bdziesz musia pracowa sprawniej i staranniej ni kiedykolwiek dotd. Aby
trafi na sam szczyt, bdziesz musia zaczyna nieco wczeniej, pracowa
troch lepiej i zostawa odrobin duej.
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Do startu!
Prawda jest taka, e zacz si wycig, w którym Ty te bierzesz udzia. Jeli
nie wyrobisz tempa, to inni Ci przecign. Twoi konkurenci przyspiesz
i pozostawi Ci daleko w tyle.
Jak to mawiam: „Co dziadek zarobi, to wnuczek roztrwoni”. Chodzi tu
o typow opowie o biednym przedsibiorcy, który w kocu odnosi sukces
i przekazuje interes swoim dzieciom, które kiepsko zarzdzaj firm i trac
fortun, poniewa nie potrafi poj, jak te pienidze zostay w ogóle zarobione. Z tego powodu dzieci musz zacz od pocztku i by czyimi pracownikami. „Co dziadek zarobi, to wnuczek roztrwoni” jest trafnym opisem
tego, jak pienidze s w kóko zarabiane i tracone.
Po II wojnie wiatowej Stany Zjednoczone byy jedynym krajem, któremu udao si ocali z poogi. Mao kto dzi pamita jeszcze czasy wielkiego
kryzysu lat 1929 – 1941, kiedy stopa bezrobocia signa 28% i nie spadaa
pomimo wdraania coraz to nowszych pastwowych programów majcych
na celu przywrócenie dobrobytu.
Po dziesicioleciu katastrofalnych pastwowych programów zacza si
II wojna wiatowa, której potrzeby przemysowe i robocze wycigny Stany
Zjednoczone z kryzysu. Wikszo biznesmenów i ekonomistów sdzio, e
kryzys w Stanach powróci, kiedy tylko wojna si skoczy. Tak si na szczcie nie stao.

Czasy dobrobytu
Jak si okazao, biedakom lat 30. i 40. udao si pój do pracy w latach 50.
i 60. i wykorzysta niezwyke pooenie Stanów Zjednoczonych w wiatowej
gospodarce. Zakadali przedsibiorstwa, dawali prac, tworzyli dobrobyt,
zapewniali szanse na rozwój, niewyobraalnie rozszerzyli zakres dostpnych
produktów i usug oraz sprawili, e Stany stay si gospodarczym centrum
wiata, które odpowiadao za 40% produktu wiatowego brutto. Byo to niespotykane dokonanie, którego ju nigdy nie powtórzono.
W roku 1970 pokolenie wyu powojennego weszo w wiek produkcyjny,
a reszta wiata — zwaszcza Niemcy i Japonia — zacza nas dogania. To
nowe pokolenie, które nie dowiadczyo czegokolwiek poza rosncym dobrobytem, uznao wysoki poziom ycia i rozwijajc si gospodark, oferujc
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niezliczone szanse na sukcesy i wzbogacenie si, za stan naturalny i normalny. Wszyscy liczyli na to, albo przynajmniej mieli nadziej, e po trzydziestce zostan milionerami.
Biada! Tak jak w kadej cywilizacji znanej nam z historii, to pokolenie
dostatku, znane w Stanach jako „baby boomers”, przyjo postaw roszczeniow. Uwierzyo, e jeli urodzie si w Stanach, to masz prawo do „ycia
na bogato”.

Najpopularniejszy cel podróy
Wieci o amerykaskim dobrobycie i panujcych tu moliwociach rozeszy
si po caym globie, a w kocu zacz si legalny i nielegalny napyw ludzi
z caego wiata, którzy chcieli sobie co z tego uszczkn. Stany stay si najpopularniejszym celem podróy i dla wikszoci wci nim s. Mawia si, e
najcenniejszym na wiecie wistkiem papieru jest zielona karta, która uprawnia cudzoziemca do zamieszkania i pracowania w Stanach legalnie.
Jako naród niestety zmiklimy. Lwia cz Amerykanów oczekuje czego za nic — pienidzy, na które nie zapracowali i na które nie zasuguj.
Szukaj szybkiego, atwego sposobu na zdobycie fortuny i kupuj kady „zoty interes”, który im si napatoczy. Sama idea zarabiania pienidzy po staremu: zapracowywania na nie, postrzegana jest jako poda i niesprawiedliwa.
Ekonomista Joseph Schumpeter mówi o „szkwaach kreatywnej destrukcji”, przepowiadajc niekoczcy si zamt gospodarczy i przemiany, które
wpyn na stan gospodarki. Dzi mamy do czynienia z trzema czynnikami,
które cakowicie zaburzaj nasze ycie gospodarcze i wizje przyszoci, a te
zaburzenia s nieustajce, nieuniknione i nieprzewidywalne.

Eksplozja informacji
Pierwszym z tych czynników jest informacja. Ilo informacji na wiecie podwaja si co dwa lub trzy lata. Niektórzy twierdz, e w 2020 roku suma
zapisanych informacji na wiecie bdzie si podwajaa co 72 dni! Co roku
publikuje si prawie milion ksiek i milion artykuów — i to jedynie po angielsku. Kada nowa informacja, która dotyczy Twojej pracy, kariery lub zawodu, moe mie niemay wpyw na Twoj przyszo, na lepsze lub gorsze.
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Rewolucja technologiczna
Drugim czynnikiem, który wpywa na wspóczesne przemiany, jest eksplozja technologiczna. Mawia si, e nowe technologie maj szeciomiesiczny
okres wanoci. Co, co moesz znale  w sklepie, prawdopodobnie jest ju
przestarzae.
Na caym wiecie — w Stanach, ale szczególnie w Azji i Europie — najsprytniejsi, najbardziej ambitni i zdeterminowani wynalazcy, przedsibiorcy,
nowatorzy i twórcy pracuj dzie i noc nad nowymi, rewolucyjnymi technologiami, które tworz nowe brane i niszcz stare.

Rosnca konkurencja
Trzecim czynnikiem, który wpywa na Twoje ycie i napdza zmiany, jest
konkurencja. Jak mówi konsultant korporacyjny Marshall Goldsmith: „Trzy
czynniki, które wpyn na twoj przyszo, to: konkurencja, konkurencja
i jeszcze raz konkurencja”.
Kady z tych trzech czynników wpywa na pozostae. Wystarczy przemnoy informacj przez technologi przez konkurencj, eby wyliczy, e
tempo zmian przyspiesza, zmiata wszystko sprzed siebie i sprawia, e produkty, usugi, pomysy i technologie czsto staj si przestarzae ju wtedy,
kiedy kto je wymyla. Co wicej, w nadchodzcych latach to tempo moe
jedynie wzrosn.

Alicja w Krainie Czarów
Wielu ludzi yje w „krainie czarów”, jakby w innym wiecie, i naprawd nie
rozumie tego, co si wokó nich dzieje. W powieci Po drugiej stronie lustra
Lewisa Carrolla mona znale  scen, w której Alicja mówi Czerwonej Królowej, z któr przez pewien czas biegaa w miejscu: „No, bo w naszym kraju
na ogó byoby si gdzie indziej, gdyby si bardzo dugo i prdko biego, tak
jak mymy biegy”.
Czerwona Królowa, biegnc wci w miejscu, odpowiada na to: „Bo widzisz, u nas trzeba biec z ca szybkoci, na jak ty w ogóle moesz si zdoby, aeby pozosta w tym samym miejscu. A gdyby si chciaa gdzie indziej
dosta, musisz biec przynajmniej dwa razy szybciej”! Now norm w naszym
yciu jest to, e musimy biec dwa razy szybciej, eby pozosta w miejscu,
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zarówno pod wzgldem rozwoju osobistego, jak i krajowego czy wiatowego. Bdziemy musieli pracowa duo ciej i z wikszym zaangaowaniem,
ni wymagano od nas kiedykolwiek dotd. Reszta wiata dogonia nas i chce
si cieszy takim samym standardem ycia. Jedyna rónica jest taka, e ludzie z caego wiata chtnie sobie bd na niego pracowa, 12 – 16 godzin
dziennie, sze dni w tygodniu albo i wicej. S zdeterminowani, eby mie
to samo co my.

Leniwe tuciochy
Wikszo ludzi spoza Stanów, zwaszcza Azjaci, uwaa Amerykanów za leniwych tuciochów i sdzi, e czasy amerykaskiej wietnoci ju miny.
Maj racj, jeliby spojrze na wikszo Amerykanów. Prawdopodobnie
80% moich rodaków gra bezpiecznie. S zadowoleni z przecitnej pracy
i prowadzenia przecitnego ycia. Problem w tym, e taka bezpieczna gra
jest równi pochy.
Na szczcie moliwoci wyrastaj wokó nas jak grzyby po deszczu. Ze
wzgldu na niezwyky chaos i szybkie tempo zmian w dzisiejszym wiecie,
istnieje mnóstwo moliwoci zapewnienia sobie udanego ycia, osignicia
wszystkich celów i zdobycia niezalenoci finansowej albo nawet fortuny
w nadchodzcych latach.
W tej nowej grze zasady s jednak inne. W tej ksice poznasz nowe zasady osigania sukcesu, zdobywania awansów, bogacenia si i realizowania
swojego potencjau. Poznasz najbardziej none idee i dowiadczenia ludzi,
którzy odnosz sukcesy na kadym polu. Dowiesz si, jak uzyska pen kontrol nad swoim yciem i swoj przyszoci, zarabia wicej, ni sdziby,
e moesz, i osign wicej ni niemal wszyscy, których znasz.

Inicjatywa to wadza
Jednym z najszybszych sposobów na rozwinicie kariery, zyskanie na wartoci i zdobycie wsparcia ludzi, którzy pomog Ci zarobi, jest rozwinicie
w sobie i utrzymanie inicjatywy. Musisz zawsze szuka nowszych, lepszych,
szybszych i taszych sposobów na zwikszenie swojej wartoci, wykonanie
swoich obowizków i przeronicie cudzych oczekiwa. We byka za rogi,
postaw wikszy krok, przyjmij na siebie wiksz odpowiedzialno i zawsze
rób wicej ni to, za co Ci pac.
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wiat naley do tych, którzy s gotowi go zapa i nie puszcza. Naley
do tych, którzy wol co zrobi, zamiast y nadziej i yczeniami, planowa
i modli si, i ledwie mie zamiar co kiedy zrobi, kiedy tylko warunki bd sprzyja.
Ludzie sukcesu nie zawsze podejmuj waciwe decyzje. Nikt tego nie
potrafi, choby by najmdrzejszy na wiecie. Kiedy jednak czowiek sukcesu podejmuje decyzj, rusza te do dziaania. Zabiera si krok po kroku do
osignicia swoich celów, a po drodze odczytuje sygnay, które pozwalaj
mu skorygowa kurs. Cigle otrzymuje nowe informacje, dziki czemu moe ulepsza swoje plany w wikszym bd mniejszym zakresie.

Stale wprowadzaj korekcje kursu
ycie jest cigiem prób, bdów i poprawek. Samolot leccy z Chicago do
Los Angeles przez 99% czasu nie trzyma si kursu. To normalne, naturalne
i do przewidzenia. Pilot nanosi cige poprawki — troch na pónoc, troch
na poudnie, troch wyej, troch niej. Stale dopasowuje kierunek i prdko lotu. Samolot po kilku godzinach bez problemu dociera na miejsce o godzinie podanej przy odlocie w Chicago. Caa podró jest cigiem przyblie
i poprawek. Tak te wyglda Twoje ycie.
Rzecz w tym, e w yciu nic nie jest pewne. Wszystko, co robisz — choby to, kiedy przechodzisz przez jezdni — jest pene niepewnoci. Nigdy nie
moesz by cakowicie pewien, e jaki Twój czyn lub zachowanie przyniesie
podany efekt. Zawsze jest jakie ryzyko, a tam gdzie ryzyko, jest strach.
Z kolei to, co siedzi w Twojej gowie, zapuszcza korzenie w Twoim sercu
i umyle. Ludzie, którzy cigle myl o ryzyku zwizanym z jakimkolwiek
przedsiwziciem, szybko wpadaj w obsesj na punkcie swoich strachów
i wtpliwoci, które dokadaj wszelkich stara, by adna próba w ogóle nie
zostaa podjta.

Postaw pierwszy krok
Dwunastoletnie badania rozwoju przedsibiorczego absolwentów studiów
menederskich Babson College wykazay, e odnoszcy sukces absolwenci
wykorzystali „zasad korytarza”.
Badacze z Babson College porównali odnoszenie sukcesów w biznesie
do przejcia przez korytarz. Kiedy stoimy w drzwiach i patrzymy w gb
korytarza, widzimy tylko ciemno. Badacze stwierdzili, e ludzie sukcesu
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rónili si od nieudaczników tylko tym, e ci ostatni w ogóle nie postawili
pierwszego kroku!
Ludzie sukcesu byli gotowi postawi pierwszy krok w korytarzu szansy
bez adnej pewnoci, e rzeczywicie im si uda. Byli gotowi sprosta niepewnoci, by przeama strach i wtpliwoci, którymi yje wikszo.

Nowe drzwi moliwoci
Badacze z Babson College odkryli, e kiedy idziesz przez korytarz swojego
ycia, po bokach otwieraj si drzwi, za którymi stoj kolejne moliwoci.
Nie zobaczysz jednak tych drzwi, jeli nie wejdziesz w korytarz. Nie trafisz
na nowe moliwoci, jeli wci bdziesz czeka na jakie gwarancje, zamiast
uwierzy i podj dziaania.
Konfucjaskie porzekado „Pó drogi przeszed, kto zacz” oznacza tyle,
e wielkie czyny rodz si z chci zmierzenia si z nieuniknion niepewnoci jakiegokolwiek nowego przedsiwzicia i odwanego postawienia kroku do celu, do którego czowiek zmierza. Wszystko zaczyna si od podjcia
inicjatywy.

Zasada próni
Niedawno przysza do mnie para z problemem. Pracujcy w firmie swojej
rodziny m by zupenie zgorzkniay. W firmie rzdziy koterie, byo peno
dwulicowoci i zego nastawienia; czowiek by zestresowany i nienawidzi
swojej pracy. Chcia si zaj czym innym, ale nie mia adnych ofert pracy
czy moliwoci dziaania poza swoim obecnym etatem. Poprosi mnie o rad,
co robi.
Wytumaczyem mu, e dobrobytem rzdzi zasada próni. Twierdzi ona,
e kiedy powstaje jakakolwiek prónia, to natura sama j wypenia. W tym
przypadku oznaczao to tyle, e póki ten czowiek pracowa dalej na swoim
stanowisku, to nowe szanse nijak nie mogy si pojawi ani sam nie móg
zwróci uwagi na inne moliwoci. Powiedziaem mu, eby zrobi wielki
krok naprzód i po prostu odszed z pracy bez jakiegokolwiek zabezpieczenia.
Zapewniem go, e kiedy tak zrobi, to otworzy si przed nim gros nowych
moliwoci, których zwyczajnie by nie dostrzeg, gdyby mia dalej by niewolnikiem okolicznoci.
Postpi zgodnie z moj rad i rzuci prac. Jego rodzina bardzo si rozzocia i mówia mu, e poza rodzinnym interesem nie znajdzie adnej pracy,
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ale on postanowi pozosta wierny swojej decyzji. Wróci do domu, swobodnie spdzi kilka dni i zacz si zastanawia, jak wykorzysta swoje umiejtnoci i dowiadczenie na innych stanowiskach w innych firmach.
W cigu dwóch tygodni, nie ruszajc nawet palcem, dosta dwie oferty
pracy z innych firm, które proponoway mu wiksz ga ni jego firma rodzinna, a take zapewniay róne moliwoci rozwoju, nieporównywalnie lepsze od tych, z którymi mia do czynienia w poprzedniej pracy. Kiedy tylko
po rynku rozesza si wie, e ten pracownik jest wolny, waciciele innych
firm — które pracoway z nim i z jego firm — byli gotowi przyj go z ucaowaniem rki. Idc korytarzem ycia, zobaczy wreszcie moliwoci, które
cakowicie ignorowa, póki ogranicza si do tego, jak w danej chwili y.

Zrób co wicej
Jeli chcesz osign sukces szybciej, to zrób co wicej. Zrób co innego.
Zajmij si czym. Zaczynaj nieco wczeniej, pracuj troch lepiej i zostawaj
odrobin duej. Wykorzystaj si losu. Prawdopodobiestwo mówi, e im
wikszej liczby zada si podejmiesz, tym wiksza szansa, e trafisz na co,
co odmieni Twoje ycie.
Fart jest do przewidywalny. Jeli chcesz wicej szczliwych trafów,
to ryzykuj wicej. Wykazuj si bardziej. Im ciej pracujesz, tym wikszego
bdziesz mia farta.
Tom Peters, znany autor In Search of Excellence i innych ksiek biznesowych, odkry, e najwaniejsz cech kierowników, którzy w jego badaniach okazali si najlepsi, bya chorobliwa skonno do dziaania. Wydawao
si, e ci ludzie potrafi w kadej chwili powiedzie: „Cel, pal!”. Ich stosunek do prowadzenia interesów mona byo sformuowa sowami: „Zrób to,
napraw, wypróbuj”. Rozumieli, e przyszo naley do ludzi aktywnych,
zdolnych do podjcia ryzyka.
Ludzie sukcesu wiedz, e — jak to uj genera Douglas MacArthur —
„na tym wiecie nie ma niczego pewnego; s tylko moliwoci”. Najciekawsze jest to, e kiedy szukasz moliwoci, to znajdujesz bezpieczestwo, którego potrzebujesz. Jeli jednak szukasz bezpieczestwa, to nie znajdziesz
ani jego, ani adnych moliwoci. Dowody wida wszdzie dookoa w zwolnieniach i restrukturyzacji spóek, których tysice pracowników pragno
bezpieczestwa, a trafio w kocu na dugie bezrobocie.
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Zasada rozpdu
Zasada rozpdu jest dla Ciebie bardzo wana. Oparta jest na dwóch prawach
fizyki — inercji i pdu — i mona j odnie równie dobrze do wszystkiego,
co udaje Ci si bd czego nie udaje Ci si zrobi.
Pierwsze prawo ruchu gosi, e „ciao w ruchu dy do pozostania w ruchu, o ile nie dziaa na nie zewntrzna sia; ciao w stanie spoczynku dy
do pozostania w spoczynku, o ile nie dziaa na nie zewntrzna sia”.
Prawo pdu gosi, e poruszenie ciaa wymaga duo energii, ale do utrzymania tego ruchu energii potrzeba o wiele mniej. Zaoenie nowej firmy czy
podjcie si nowych dziaa wymaga niesamowitej dyscypliny, ale wystarczy
zacz, eby dalej to robi. Jak to uj Einstein, „nic si nie dzieje, dopóki
co si nie ruszy”. Nic si nie stanie, dopóki Ty si nie ruszysz.

Rusz si i nie zatrzymuj si
W najprostszy sposób te prawa odnosz si do Twojego ycia tak, e kiedy
ju si ruszysz, kiedy wprawisz si w ruch i zaczniesz zmierza ku temu, co
jest dla Ciebie wane, to o wiele atwiej bdzie Ci dalej dziaa, ni zacz
od nowa, jeli gdzie si zatrzymasz.
Ludzie sukcesu s jak kuglarze onglujcy talerzami na tyczce. Zaczynaj, wprawiaj talerze w ruch, po czym cigle nimi krc. Wiedz, e jeli talerz spadnie lub w ogóle zatrzymaj si, to o wiele trudniej bdzie ponownie
zakrci talerzem, ni krci nim cay czas.
Kiedy ju znajdziesz sobie cel i obmylisz plan, to rusz si! A kiedy ju
si ruszysz w stron swojego celu, to si nie zatrzymuj. Codziennie rób co,
co przybliy Ci do tego celu . Nie bd oniemielony doniosoci celu lub
iloci czasu, który jest potrzebny, by do niego doj.
W ramach planowania rozó cel na mniejsze zadania i czynnoci, które
mona wykonywa codziennie. Nie musisz robi duo, ale kadego dnia,
kadego tygodnia i kadego miesica powiniene czyni postpy, wykonujc okrelone wczeniej zadania i czynnoci suce osigniciu jasno okrelonych celów.
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Codzienna dyscyplina
Tu jest pies pogrzebany. Najwaniejszym przymiotem, który pozwala na odniesienie sukcesu, jest samodyscyplina. Elbert Hubbard definiuje samodyscyplin jako umiejtno zmuszenia si do zrobienia tego, co naley, kiedy
naley, niezalenie od tego, czy masz na to ochot.
Omówmy t definicj samodyscypliny. Po pierwsze, chodzi o zmuszenie
si do zrobienia tego, co powiniene zrobi. Innymi sowy, musisz uy siy
woli, by wpuci si w ruch i przeama inercj, która Ci tamsi. Po drugie,
musisz robi to, co powiniene, wtedy, kiedy naley. Oznacza to, e masz
opracowa plan, ustali harmonogram i zrobi to, co postanowie. Masz si
trzyma swoich postanowie. Wypeniasz przysigi, które zoye przed
sob i innymi.
Trzecia cz definicji brzmi: niezalenie od tego, czy masz na to ochot.
Widzisz, kady moe zrobi cokolwiek, kiedy ma na to ochot, bo czerpie
z tego przyjemno, a jest wypoczty i ma duo czasu. Tymczasem prawdziwym sprawdzianem ludzkiego charakteru jest sytuacja, w której konieczne
jest zrobienie tego, co trzeba, niezalenie od tego, czy ma si na to ochot
— zwaszcza kiedy ochoty zbytnio si nie ma.
To, jak bardzo czego pragniesz i jaka jest Twoja warto jako czowieka,
moesz w istocie okreli na podstawie tego, na ile jeste w stanie podj dziaania zmierzajce do osignicia Twoich celów i ziszczenia Twoich marze
nawet wtedy, kiedy jeste zmczony, zniechcony, niezadowolony, i masz
poczucie, e nie dokonujesz adnych postpów. Czsto to jest wanie przeomowy moment.
Ralph Waldo Emerson napisa, e „gwiazdy wida, gdy jest najciemniej”.
Twoja wytrwao i zdolno do nieustannego kroczenia ku swoim marzeniom pozwoli Ci odnie ostateczny sukces. Jeli si nie zamiesz, nic Ci
nie powstrzyma.
Jeeli wystarczy Ci samodyscypliny, eby stale podejmowa dziaania
i wykorzystywa moc inicjatywy, Twój sukces bdzie pewny.
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wiczenia:
1. Wska najwaniejszy obszar Twojego ycia zawodowego, w którym
napyw nowych informacji zmusza Ci do wprowadzania zmian.
2. Wska najwaniejszy technologiczny przeom, który wywiera i bdzie
wywiera wpyw na Twoje zarobki.
3. Wska konkurencj, która ma najwikszy wpyw na Twoj bran
i zarobki.
4. Wybierz jedn najwaniejsz dyscyplin, w zakresie której musisz
si rozwin, aby przyspieszy swoj karier.
5. Wybierz jedn czynno, któr mógby w kadej chwili rozpocz,
eby ulepszy swoje ycie zawodowe lub zwikszy swoje zarobki.
6. Wska najwiksz szans, któr daje Ci dzi Twoja praca lub brana.
7. Wska jeden obszar, w obrbie którego podejmiesz inicjatyw, by podnie jako swojej pracy i zwikszy swoje zarobki.
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