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 ROZDZIAŁ 1.

Zaczynamy — uwolnij
swój potencja

Najwspanialsze w wiecie nie jest to, gdzie si  znajdujemy,
ale dok d zmierzamy.

— OLIVER WENDELL HOLMES

o naprawd  wspania y czas, by y . Przed lud mi kreatywnymi
i zdeterminowanymi otwieraj  si  dzi  niemal nieograniczone

mo liwo ci osi gania rozlicznych celów. Chocia  w Twoim yciu i w go-
spodarce raz bywa lepiej, a raz gorzej, wkraczamy w a nie w epok
pokoju i zamo no ci, jakiej historia do tej pory nie zna a.

Nie ma znaczenia, gdzie zaczynasz, ale jak ko czysz
W wieku osiemnastu lat rzuci em szko , nie uko czywszy nauki.
Moja pierwsza praca polega a na zmywaniu naczy  na ty ach ma ego
hotelu. Potem my em samochody, a jeszcze pó niej — pod ogi jako
pracownik firmy sprz taj cej. Przez kilka kolejnych lat wykonywa em
ró ne prace fizyczne, w pocie czo a zarabiaj c na utrzymanie. Szuka-
em pracy w tartakach i fabrykach, na farmach i ranczach. Pracowa-
em jako drwal, a gdy ko czy  si  sezon na wycink  drzew, zatrud-

nia em si  przy kopaniu studni.
Pracowa em na budowie na du ych wysoko ciach oraz jako mary-

narz na norweskim frachtowcu p ywaj cym po pó nocnym Atlantyku.
Cz sto sypia em w samochodzie lub w tanich wynajmowanych poko-
jach. W wieku dwudziestu trzech lat w okresie niw w drowa em
z miejsca na miejsce i pracowa em dorywczo na roli, spa em w stodole

T
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na sianie i jad em z rodzinami farmerów. Nie mia em wykszta cenia,
niewiele umia em, wi c po zako czeniu niw pozostawa em bez pracy.

Kiedy nie mog em znale  kolejnego fizycznego zaj cia, zosta em
sprzedawc  pracuj cym wy cznie za prowizj . Chodzi em w ciemno
od drzwi do drzwi, od biura do biura. Czasami przez ca y dzie  uda o
mi si  zawrze  tylko jedn  transakcj , która pozwala a op aci  pokój
na noc, dzi ki czemu nie musia em spa  pod go ym niebem. Trudno
to uzna  za wymarzony pocz tek ycia.

Dzie , w którym odmieni o si  moje ycie
Pewnego dnia wzi em do r ki kartk  papieru i zapisa em na niej nie-
wyobra alny cel: mia em zarabia  tysi c dolarów miesi cznie jako
akwizytor. Z o y em t  kartk , gdzie  od o y em i nigdy wi cej ju  jej
nie widzia em.

Trzydzie ci dni pó niej moje ycie ca kowicie si  odmieni o. Po-
zna em wtedy technik  sprzeda y, która ju  w pierwszym dniu stoso-
wania pozwoli a mi potroi  dotychczasowe dochody. W tym samym
czasie w a ciciel zatrudniaj cej mnie firmy sprzeda  swoje udzia y
pewnemu przedsi biorcy, który w a nie przyby  do naszego miasta.
Dok adnie trzydzie ci dni po tym, jak spisa em swój cel na kartce, nowy
w a ciciel firmy poprosi  mnie na stron  i zaproponowa  tysi c dolarów
miesi cznie za prowadzenie dzia u sprzeda y i kszta cenie innych sprze-
dawców w pos ugiwaniu si  technikami, dzi ki którym sprzedawa-
em wyra nie wi cej od nich. Przyj em t  ofert  i moje ycie ju  nig-

dy nie by o takie jak wcze niej.
W ci gu kolejnych osiemnastu miesi cy zmienia em prac  dwukrot-

nie. Zaczyna em jako akwizytor, by potem zosta  mened erem sprzeda y
i kierowa  lud mi, którzy sprzedawali w moim imieniu. W nowej firmie
zatrudni em 95 sprzedawców i utworzy em ca y zespó  ds. sprzeda y.
Niewiele wcze niej martwi em si  tym, za co kupi  kolejny posi ek, a te-
raz chodzi em z portfelem pe nym dwudziestodolarowych banknotów.

Zacz em uczy  moich sprzedawców, jak spisywa  cele na papierze
oraz jak skuteczniej sprzedawa . Praktycznie z dnia na dzie  uda o
im si  zwi kszy  poziom generowanych dochodów nawet dziesi cio-
krotnie. Dzi  wielu z nich jest milionerami, a nawet multimilionerami.
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Raz na wozie, raz pod wozem
Musz  jednak przyzna , e nawet po tym moje ycie nie by o jednym
d ugim pasmem sukcesów wiod cych na szczyt. Zaliczy em wiele wzlo-
tów i upadków, odnosi em chwilowe sukcesy, ale równie  ponosi em
pora ki. Podró owa em, y em i znalaz em zatrudnienie w dziewi t-
nastu krajach. Nauczy em si  francuskiego, niemieckiego i hiszpa -
skiego. Pracowa em w dwudziestu dwóch ró nych dziedzinach.

Na skutek braku do wiadczenia lub zwyk ej g upoty zdarza o mi si
wyda  lub straci  wszystko, co mia em. Musia em wtedy zaczyna  od
nowa — by o tak kilkakrotnie. Kiedy ponownie znajdowa em si  w ta-
kiej sytuacji, siada em nad kartk  papieru i wyznacza em sobie nowe
cele, pos uguj c si  metodami, które opisz  w kolejnych rozdzia ach.

Po kilku latach wyznaczania i osi gania celów metod  prób i b -
dów postanowi em w ko cu zebra  w jeden system wszystko to, czego
si  nauczy em. Zestawi em wszystkie pomys y i strategie w ca o , dzi -
ki czemu uda o mi si  zdefiniowa  metod  i proces wyznaczania ce-
lów — okre li em jego pocz tek, rodek i koniec. Zacz em realizo-
wa  ten proces ka dego dnia.

W ci gu roku moje ycie odmieni o si  po raz kolejny. W styczniu
tego roku mieszka em w wynaj tym mieszkaniu z wynaj tymi mebla-
mi. Mia em 35 tysi cy dolarów d ugu i je dzi em u ywanym samocho-
dem, który mia em dopiero sp aci . W grudniu mieszka em ju  we
w asnym apartamencie wartym 100 tysi cy dolarów. Kupi em równie
mercedesa, sp aci em wszystkie d ugi, a na moim koncie spoczywa a
suma 50 tysi cy dolarów.

Wtedy zacz em podchodzi  do sukcesu naprawd  powa nie, zro-
zumia em bowiem, e wyznaczanie celów ma olbrzymi  moc. Zain-
westowa em setki, a mo e nawet tysi ce godzin w nauk  wyznaczania
i osi gania celów oraz czy em najlepsze pomys y, na jakie trafia em,
w jeden kompletny proces, który okaza  si  niezwykle skuteczny.

Ka dy mo e tego dokona
Kilka lat pó niej zacz em nagrywa  swoje warsztaty i seminaria na
kasety audio i wideo, aby równie  inni mogli korzysta  z moich metod.
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Do dzi  wyszkoli em na ca ym wiecie setki tysi cy ludzi pos uguj -
cych si  ró nymi j zykami.

W ten sposób przekona em si , e moje pomys y sprawdzaj  si
wsz dzie, dos ownie w ka dym kraju, bez wzgl du na wykszta cenie,
do wiadczenie czy pochodzenie ludzi.

Najwspanialsze jest jednak to, e dzi ki tym pomys om ja i wiele
tysi cy innych osób mogli my przej  pe n  kontrol  nad w asnym
yciem. Regularne i systematyczne wyznaczanie celów pozwoli o nam

wyrwa  si  z ubóstwa i rozpocz  dostatnie ycie, zapomnie  o frustra-
cjach oraz zacz  si  spe nia , zerwa  z miernym dzia aniem, a tak e
odnosi  sukcesy oraz czerpa  z nich satysfakcj . Ten system pomo e
równie  Tobie.

Stwórz swój w asny wiat
Bodaj najwi kszym darem cywilizacji jest potencja  umys u zdolnego
kszta towa  niemal wszystkie aspekty naszego ycia. Dzie a ludzkich
r k, które widzisz wokó  siebie, stanowi  owoc my li zrodzonej w g o-
wie pewnej osoby — dopiero pó niej ta my l zosta a urzeczywistniona.
Ka dy element Twojego ycia by  najpierw my l , yczeniem, nadziej ,
marzeniem — Twoim lub cudzym. My li cz owieka maj  moc twór-
cz . Kszta tuj  nasz wiat i to, co si  na nim dzieje.

Istot  wszystkich religii, systemów filozoficznych, teorii metafi-
zycznych, psychologii oraz teorii sukcesu mo na sprowadzi  do nast -
puj cego stwierdzenia: Jeste  tym, o czym my lisz przez wi kszo  czasu. Twój
wiat zewn trzny stanowi odzwierciedlenie Twojego wiata wewn trz-

nego. Twój wiat zewn trzny, czyli to, czego do wiadczasz na co dzie ,
w znacznej mierze zale y od tego, o czym najcz ciej my lisz. O czym-
kolwiek nieustannie my lisz, narodzi si  to w Twojej rzeczywisto ci.

Tysi ce ludzi odnosz cych sukcesy zapytano, o czym my l  przez
wi kszo  swojego czasu. Najcz ciej odpowiadali oni, e my l  o tym,
czego pragn , oraz o tym, jak to osi gn .

Osoby nieszcz liwe i nieodnosz ce sukcesów przez wi ksz  cz
czasu my l  o tym, czego nie chc . Najcz ciej mówi  o swoich proble-
mach i zmartwieniach, a tak e wskazuj  winnych tej sytuacji, podczas
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gdy ludzie sukcesu koncentruj  swoje my li i rozmowy na celach, które
najbardziej pragn  osi gn . Przez wi kszo  czasu my l  i mówi
o tym, czego najbardziej chc .

ycie bez wyra nie sprecyzowanych celów przypomina prowadze-
nie samochodu w g stej mgle. Mo esz mie  najmocniejszy i najbardziej
zaawansowany technicznie samochód, a mimo to b dziesz jecha  po-
woli i zachowawczo, pokonuj c tylko krótkie odcinki nawet najlepszych
dróg. Wyznaczaj c precyzyjne cele, momentalnie rozwiewasz t  mg .
Mo esz si  skoncentrowa  i wykorzysta  ca  swoj  energi  i zdolno ci
do tego, czego naprawd  chcesz. Precyzyjnie wyznaczone cele pozwa-
laj  Ci wcisn  yciowy peda  gazu w pod og  i pomkn  ku temu,
czego pragniesz od ycia.

Funkcja automatycznego znajdowania celów
Wyobra  sobie nast puj ce wiczenie: zdejmujesz go bia pocztowego
z grz dy, wk adasz go do klatki, któr  przykrywasz kocem. Nast pnie
wk adasz klatk  do kartonu i umieszczasz karton w zamkni tej kabi-
nie samochodu. Przeje d asz tysi c kilometrów w dowolnym kierunku.
Potem otwierasz karton, wyjmujesz z niego klatk , zdejmujesz z niej
koc i wypuszczasz go bia. Go b pocztowy wzlatuje w gór , zatacza
trzy okr gi, a potem bezb dnie pod a w kierunku oddalonej o tysi c
kilometrów grz dy. adne inne stworzenie na wiecie nie dysponuje
tak nieprawdopodobn  cybernetyczn  funkcj  znajdowania celów —
z wyj tkiem Ciebie.

Potrafisz d y  do celu równie skutecznie jak go b pocztowy, a po-
nadto dysponujesz czym  jeszcze bardziej fantastycznym. Je li wy-
znaczysz swój cel absolutnie precyzyjnie, nie musisz nawet wiedzie , jak
go osi gn . Wystarczy, e okre lisz, czego dok adnie chcesz, a zaczniesz
nieomylnie do tego celu d y  — jednocze nie Twój cel zacznie zbli-
a  si  do Ciebie. Ty i Twój cel spotkacie si  w odpowiednim miejscu

i odpowiednim czasie.
Dzi ki temu nieprawdopodobnemu cybernetycznemu mechani-

zmowi zlokalizowanemu g boko w naszych mózgach, prawie zaw-
sze osi gamy wyznaczone cele, jakiekolwiek by by y. Je eli chcesz
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wróci  wieczorem do domu i poogl da  telewizj , jest niemal pewne,
e tak si  w a nie stanie. Je eli Twoim celem jest prowadzi  wspania e
ycie w zdrowiu, szcz ciu i bogactwie, cel ten najprawdopodobniej

zostanie osi gni ty. Funkcja znajdowania celów nie dzieli ich na lepsze
i gorsze, pod tym wzgl dem przypominamy nieco komputery. Funkcja
ta w cza si  automatycznie i nieustannie pracuje nad tym, by da  Ci
to, czego chcesz — bez wzgl du na to, jakie dane wej ciowe podasz.

Natury nie interesuje, jak ambitne cele sobie postawisz. Wyzna-
czaj ma e cele, a Twój automatyczny mechanizm ich znajdowania
pomo e Ci w a nie takie cele osi ga . Ta sama zasada obowi zuje
w przypadku wielkich celów. Tylko od Ciebie zale y, o jakich celach
b dziesz my la  przez wi kszo  czasu — to Ty okre lasz ich rozmiar,
zakres i stopie  uszczegó owienia.

Dlaczego ludzie nie wyznaczaj  celów?
W tym kontek cie nasuwa si  celne pytanie: skoro mechanizm osi -
gania celów jest automatyczny, dlaczego tak niewielu ludzi wyznacza
na pi mie precyzyjne, wymierne i ograniczone czasowo cele, nad któ-
rych osi gni ciem mogliby pracowa  ka dego dnia? To jedna z naj-
wi kszych tajemnic ycia. Moim zdaniem mo na wskaza  cztery po-
wody, dla których ludzie nie decyduj  si  na wyznaczanie celów.

S dz , e cele nie s  wa ne

Po pierwsze wi kszo  ludzi nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia celu.
Cz owiek dorastaj cy w domu, w którym nie wyznacza si  celów, lub
obracaj cy si  w rodowisku, w którym o celach si  nie rozmawia ani si
ich nie ceni, najcz ciej wchodzi w doros o  i idzie przez ycie z ca -
kowit  nie wiadomo ci  tego, e umiej tno  wyznaczania i osi ga-
nia celów jest by  mo e najistotniejszym z czynników kszta tuj -
cych ich przysz e losy. Rozejrzyj si  wokó  siebie. Ilu twoich znajomych
lub cz onków rodziny wyznacza sobie precyzyjne cele i stara si  do nich
d y ?
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Nie wiedz , jak to robi

Drugim powodem, dla którego ludzie nie wyznaczaj  celów, jest brak
odpowiednich umiej tno ci. Co gorsza, wiele osób s dzi, e ju  wy-
znaczy o sobie cele. W rzeczywisto ci jednak maj  tylko szereg ycze
i marze , takich jak: „by  szcz liwym”, „du o zarabia ”, „wie
szcz liwe ycie rodzinne”.

Problem polega na tym, e to w ogóle nie s  cele. To zwyk e fantazje
— wszyscy takie snujemy. Cel i yczenie to dwie zupe nie ró ne rzeczy.
Cel jest precyzyjny i konkretny, przybiera form  pisemn . Mo na go
szybko i atwo zakomunikowa  drugiej osobie. Jest wymierny, dzi ki
czemu wiemy, kiedy udaje si  go osi gn .

Cz owiek mo e uko czy  studia wy sze, nie wys uchuj c w trak-
cie nauki nawet godzinnego wyk adu na temat wyznaczania celów.
Mo na odnie  wra enie, e ludzie decyduj cy o programach nauczania
w szko ach i na uczelniach zupe nie nie zdaj  sobie sprawy z tego, jak
istotn  rol  wyznaczanie celów odgrywa na pó niejszych etapach y-
cia. Oczywi cie je li kto  pojmie donios o  wyznaczania celów dopiero
w doros ym yciu (jak to mia o miejsce w moim przypadku), do pewnego
momentu nie b dzie mia  poj cia, jak s  one wa ne we wszystkim,
co robi.

Obawiaj  si  pora ki

Trzecim powodem, dla którego wi kszo  ludzi nie wyznacza celów,
jest strach przed pora k . Pora ka boli. Jest trudna emocjonalnie, a cza-
sem równie  finansowo. Od czasu do czasu wszyscy ponosimy pora ki.
Za ka dym razem podejmujemy wówczas postanowienie, e w przy-
sz o ci b dziemy zachowywa  wi ksz  ostro no  i unika  tego ro-
dzaju potkni . W konsekwencji wiele osób pope nia b d polegaj cy
na pod wiadomym sabotowaniu w asnych wysi ków poprzez niewy-
znaczanie celów, które mog yby w pewnych okoliczno ciach prowadzi
do pora ki. W ten sposób przez ca e swoje ycie funkcjonuj  na zde-
cydowanie ni szym poziomie efektywno ci, ni  by mogli.
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Boj  si  odrzucenia

Czwartym powodem, dla którego ludzie nie wyznaczaj  celów, jest
l k przed odrzuceniem. Ludzie obawiaj  si , e je eli wyznacz  sobie
jaki  cel i ponios  pora k , zostan  skrytykowani, a mo e nawet wy-
miani przez innych. W a nie dlatego, wyznaczaj c sobie cele, powi-

niene  zachowywa  je w tajemnicy. Nie mów o nich nikomu. Inni
powinni zobaczy , co uda o Ci si  osi gn  — nie musisz ich jednak
informowa  o tym z wyprzedzeniem. To, czego inni nie wiedz , nie
mo e Ci zaszkodzi .

Do cz do najlepszych 3 procent
W swojej ksi ce zatytu owanej What They Don’t Teach You at Harvard
Business School Mark McCormack opisuje badania, które przeprowa-
dzono na Harvardzie w latach 1979–1989. W 1979 roku absolwentom
tamtejszego programu MBA zadano nast puj ce pytanie: „Czy wy-
znaczy e  sobie precyzyjne cele na przysz o , spisa e  je i sporz dzi e
plany ich osi gni cia?”.

Okaza o si , e zaledwie 3 procent absolwentów dysponowa o ce-
lami i planami spisanymi na papierze. 13 procent badanych wyznaczy o
sobie cele, które jednak nie zosta y spisane. A  84 procent nie wyzna-
czy o sobie adnych konkretnych celów poza opuszczeniem szko y i ko-
rzystaniem z uroków lata.

W 1989 roku badacze dotarli do tej samej grupy absolwentów.
Okaza o si , e owe 13 procent osób, które wyznaczy y sobie cele, ale ich
nie spisa y, zarabia o przeci tnie dwukrotnie wi cej ni  84 procent
studentów, którzy nie wyznaczyli sobie adnych celów. Najwi kszym
zaskoczeniem okaza o si  jednak to, e grupa 3 procent absolwentów,
którzy wyznaczyli sobie precyzyjne cele i je spisali, zarabia a prze-
ci tnie dziesi  razy wi cej ni  pozosta e 97 procent osób. Jedyna ró nica
mi dzy tymi grupami dotyczy a precyzji w definiowaniu celów, które
ich cz onkowie wyznaczyli sobie po zako czeniu nauki.
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Nie ma szcz cia bez celów
Earl Nightingale napisa  kiedy : „Szcz cie to stopniowa realizacja pew-
nej warto ciowej koncepcji lub celu”.

Naprawd  szcz liwy czujesz si  tylko wtedy, gdy robisz post py
— gdy krok po kroku zbli asz si  do czego , co jest dla Ciebie wa ne.
Viktor Frankl, twórca logoterapii, stwierdzi  kiedy , e najwi ksz
potrzeb  istot ludzkich jest pragnienie poznania sensu ycia, pozna-
nia celu, do którego mo na by d y .

Cele zapewniaj  nam takie w a nie poczucie sensu, wyra ne po-
czucie kierunku, w którym zmierzamy. Zbli aj c si  do osi gni cia wy-
znaczonych celów, stajemy si  silniejsi i szcz liwsi. Mamy wi cej ener-
gii i dzia amy skuteczniej. Czujemy si  bardziej kompetentni i bardziej
pewni w asnych mo liwo ci. Ka dy krok zbli aj cy do osi gni cia
danego celu utwierdza nas w przekonaniu, e w przysz o ci mo emy
wyznacza  kolejne, jeszcze bardziej ambitne cele.

Dzisiaj obawy przed zmianami i troska o przysz o  sta y si  po-
wszechniejsze, ni  by y kiedykolwiek wcze niej. Ogromn  zalet  wy-
znaczania celów jest mo liwo  kontrolowania zmian zachodz cych
w naszym yciu. Sformu owanie celów daje nam pewno , e w znacz-
nym stopniu sami decydujemy o tym, jakich zmian b dziemy do wiad-
cza . Poprzez cele nadajemy znaczenie i sens wszystkiemu, co robimy.

Jedno z najwa niejszych przes a  greckiego filozofa Arystotelesa
dotyczy my li, e cz owiek jest organizmem teleologicznym. Greckie
s owo teleos oznacza „osi gaj cy cel” lub „osi gaj cy sens”. Arystoteles
uzna , e wszystkie ludzkie dzia ania maj  sens i cel. Jeste my szcz liwi
tylko wtedy, gdy w jaki  sposób zbli amy si  do tego, czego pragniemy.
I tutaj w a nie pojawia si  wielkie pytanie: Jakie cele sobie wyznaczy e ?
Do czego d ysz? Gdzie chcia by  dotrze  i co chcia by  osi gn ?

Wszystko zale y od Ciebie
Kluczem do szcz cia w yciu jest wyznaczanie celów, codzienne d -
enie do nich oraz ich ostateczne osi gni cie. Mechanizm wyznacza-

nia celów jest tak pot ny, e ju  samo my lenie o celach przynosi Ci
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szcz cie — dzieje si  to, jeszcze zanim wykonasz pierwszy krok
na drodze do ich osi gni cia.

Chc c w pe ni uwolni  swój potencja , powiniene  wyrobi  sobie
nawyk codziennego wyznaczania celów i codziennego ich osi gania
— a  do ko ca Twoich dni. Powiniene  osi gn  niemal laserowe sku-
pienie, eby  móg  zawsze my le  i mówi  o tym, czego chcesz, a nie
o tym, czego nie chcesz. Ju  teraz musisz postanowi , e staniesz si
organizmem d cym do celów. B dziesz jak samonaprowadzaj cy
pocisk lub go b pocztowy —bezb dnie zmierza  w kierunku celów,
które s  dla Ciebie wa ne.

Nie ma lepszej gwarancji d ugiego, szcz liwego, zdrowego i bogate-
go ycia ni  nieustanne d enie do osi gania kolejnych rzeczy, których
naprawd  pragniesz. Precyzyjnie zdefiniowane cele pozwol  Ci uwolni
potencja  zmierzania ku sukcesom w yciu osobistym i zawodowym.
Dzi ki celom pokonasz ka d  przeszkod , a Twojej wizji przysz o ci
nic nie b dzie ogranicza .

Zaczynamy — uwolnij swój potencjał

 1. Wyobra  sobie, e urodzi e  si  z umiej tno ci  osi gania wszel-
kich celów, jakie móg by  sobie wyznaczy . Kim chcia by  na-
prawd  by , co chcia by  mie  i co robi ?

 2. Wska  czynno ci, które daj  Ci najwi ksze poczucie sensu ycia.
Co mo esz i powiniene  w tej kwestii zmieni ?

 3. Zastanów si  nad swoim yciem zawodowym i osobistym. Spró-
buj zrozumie , w jaki sposób Twoje dotychczasowe my lenie
kszta towa o Twój wiat. Co mo esz i powiniene  zmieni ?

 4. Jeszcze dzi  podejmij postanowienie, e b dziesz my la  i mówi
tylko o tym, czego w yciu pragniesz, nie b dziesz natomiast deli-
berowa  nad tym, czego nie chcesz.

 5. Okre l cen , któr  b dziesz musia  zap aci , aby osi gn  najwa -
niejsze dla Ciebie cele, a nast pnie podejmij decyzj , e t  cen
zap acisz — e zaczniesz to robi  od dzisiaj.

 6. Wyobra  sobie, e sukces w osi ganiu wyznaczonych przez Ciebie
celów to rzecz pewna i e absolutnie nie masz si  czego obawia .
Jakie cele by  sobie wyznaczy ?

 7. Wska  jedno dzia anie, które powiniene  podj  natychmiast w re-
akcji na wnioski wyci gni te z powy szego wiczenia.
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