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Przedmowa
Na podjedzie prowadzcym do Twojego domu stoi naprawd
szybki samochód. Nie jakie tam dziwado w stylu hamptona
czy efekciarska zabawka dla bogatych facetów taka jak ferrari,
ale faktycznie dobry samochód powiedzmy, subaru WRX.
A tutaj s kluczyki. Teraz moesz si nim przejecha.
A tam, na pasie startowym, czeka prywatny odrzutowiec, gotowy zawie Ci, gdziekolwiek zapragniesz. Oto pilot, który
czeka na sygna do startu. Id. Le.
Spójrz, w swoich rkach trzymasz motek Chicago Pneumatics
0651. Moesz nim wbija gwodzie w cokolwiek chcesz,
a potem kolejne, i tak bez ko ca. Uyj go teraz.
A za pomoc tej klawiatury moesz poczy si z caym wiatem. Oto darmowa platforma komunikacyjna, dziki której
moesz skontaktowa si z kimkolwiek chcesz i kiedykolwiek
chcesz. Pragne równoci szans, dziki której mógby mie
takie same moliwoci jak wszyscy inni? Oto i ona. Do dziea.
To jest co, czego wszyscy od Ciebie oczekujemy. By podj
wysiek.
Steven Pressfield jest autorem najwaniejszej ksiki, której
nigdy nie przeczytae: The War of Art. Ona pomoe Ci zrozumie, dlaczego zatrzymae si na swojej drodze do celu,
da Ci zastrzyk energii i sprawi, e zabierzesz si do pracy.
Powiniene, a wrcz musisz j kupi, gdy sko czysz czyta
Do roboty!.
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Steve w niniejszym manifecie udziela praktycznych rad i zwraca si bezporednio do Ciebie. Przeczytaj go szybko, nastpnie
przeczytaj po raz kolejny i zrób notatki. A potem kup po egzemplarzu ksiki dla tych wszystkich znajomych, którzy
utknli na swojej drodze, i równie ich nako do podjcia
wysiku.
Popiesz si.
Seth Godin
Hastings-on-Hudson, styczeń 2011
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Na polu Ja stoj rycerz i smok.
Jeste rycerzem. Opór to smok.
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Kilka słów na temat tej książki
Ta ksika ma uczy Ci i pomóc Ci rozwija Twoje umiejtnoci w oparciu o realizowany przez Ciebie projekt (ksik,
balet, przedsiwzicie biznesowe, akcj charytatywn), poczwszy od stworzenia koncepcji, a do sfinalizowania pomysu.
Punktem wyjcia jest patrzenie na niego przez pryzmat Oporu.
Zmierzymy si ze wszystkimi moliwymi do przewidzenia
przeszkodami, jakie Opór rzuca nam pod nogi — s to te
krytyczne momenty, w których stawimy czoa lkowi, brakowi
pewnoci siebie, odkadaniu czego na póniej, braku zaufania
we wasne moliwoci i wszystkim innym dobrze nam znanym
demonom.

Kiedy trzeba bdzie kopn Ci w tyek,
zrobi to. Gdy lepsze bd bardziej delikatne
i agodne metody, pogaszcz Ci po gówce.
Maa uwaga: ta ksika zasadniczo skonstruowana jest jak
poradnik dla pisarzy — zaprezentowany model odpowiada
tworzeniu i pisaniu sztuk teatralnych, powieci czy scenariuszy.
Ale zawarte w niej zasady mog by stosowane z równ efektywnoci w przypadku kadej innej formy twórczego wysiku,
wczajc w to tak pozornie oddalone od pisarstwa przedsiwzicia jak trening fizyczny, leczenie zamanego serca albo
denie do jakiego celu — emocjonalnego, intelektualnego
albo duchowego — takiego, który zakada przejcie z niszego
lub mniej wiadomego poziomu duchowego na wyszy.
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Wrogowie i przyjaciele
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Nasi wrogowie
Oto siy, które dziaaj przeciwko nam, artystom i przedsibiorcom:
1. Opór (na przykad lk, brak zaufania do siebie, odkadanie czego na póniej, naóg, roztargnienie, niemiao, wasne ego i narcyzm, brak samoakceptacji, perfekcjonizm itp.).
2. Racjonalne mylenie.
3. Przyjaciele i rodzina.

Opór
Czym dokadnie jest ta bestia? Kilka rozdziaów zaczerpnitych
z The War of Art szybko pomoe nam go pozna:

Kiedy pojawia się Opór
Dziaania, które najczciej generuj Opór:
1. Denie do jakiegokolwiek celu w literaturze, malarstwie,
muzyce, ta cu albo innym twórczym dziaaniu, nawet
niezwykym lub niekonwencjonalnym.
2. Rozpoczynanie jakiego przedsiwzicia czy inicjatywa
nastawiona na zysk lub inny cel.
3. Dieta albo wprowadzanie zdrowego trybu ycia.
4. Jakikolwiek program duchowego rozwoju.
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5. Kada dziaalno, której celem jest podniesienie sprawnoci fizycznej.
6. Kady kurs albo program zmierzajcy do zmiany niezdrowych przyzwyczaje czy pozbycia si naogu.
7. Wszystkie dziaania majce na celu pogbienie wiedzy.
8. Kady czyn politycznej, moralnej albo etycznej odwagi,
wczajc w to decyzj o zmianie na lepsze jakiego zego
sposobu mylenia czy zachowania.
9. Jakiekolwiek przedsiwzicie czy inicjatywa, którego
celem jest niesienie pomocy innym.
10. Kady czyn, w który angaujemy swoje emocje. Decyzja
o zawarciu zwizku mae skiego, posiadaniu dziecka,
stawieniu czoa problemom mae skim.
11. Przyjcie twardego stanowiska w obliczu niepowodze .

Innymi sowy, wszelkie dziaania,
które nie wi si z natychmiastow
nagrod, a zakadaj rozwój, popraw
stanu zdrowia albo prac nad swoim
charakterem w duszym czasie.
Albo, ujmujc to jeszcze inaczej, kady czyn, którego ródem
jest nasza wysza natura. Wszystkie dziaania tego typu zrodz
Opór.
A teraz pytanie: jakie s cechy charakterystyczne Oporu?

Kup książkę

Poleć książkę

Steven Pressfield

16

Opór jest niewidzialny
Oporu nie mona zobaczy, usysze, dotkn czy powcha. Ale mona go odczuwa. Dowiadczamy go jako pola
energii emitowanej przez nasze zamierzone dziaanie.

Opór to sia odpychajca. Jest negatywny.
Jego celem jest odsun nas, oderwa
od dziaania, przeszkodzi nam
w wykonaniu naszej pracy.

Opór jest podstępny
Powie Ci wszystko, by powstrzyma Ci od wykonywania
Twojej pracy.
Okamie Ci, oszuka, zafaszuje; uwiedzie Ci, bdzie si nad
Tob znca albo Ci schlebia. Potrafi przywdziewa róne maski. Przyjmie dowoln form, jeeli ona pozwoli Ci oszuka.

Bdzie negocjowa z Tob jak prawnik
albo jak bandyta wyceluje bro w Twoj
twarz.
Opór nie ma sumienia. Da Ci w zastaw wszystko, by tylko ubi
interes, a nastpnie wystawi Ci do wiatru, gdy tylko si odwrócisz. Jeeli wierzysz w jego sowa, zasugujesz na wszystko,
co Ci spotyka.
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Opór zawsze kamie i nigdy
nie ma dobrych intencji.

Opór jest bezosobowy
Nie moesz odbiera go osobicie, bo nie jest niczym zewntrznym. Nie wie, kim jeste, i nie obchodzi go to. Jest
si natury. Dziaa obiektywnie.

Chocia wydaje si gra przeciwko Tobie,
w rzeczywistoci dziaa z obojtnoci
deszczu i rzdz nim te same prawa
co gwiazdami. Kiedy zbieramy siy,
by go zwalczy, musimy o tym pamita.

Opór jest nieomylny
Jak iga magnetyczna poruszajca si po powierzchni cieczy,
tak i on na pewno wskae pónoc — oznaczajc skonnoci
lub dziaanie, przed jakimi chce nas powstrzyma.

Moesz go uy.
Moesz go uy jak kompasu.
Moesz nawigowa, wykorzystujc Opór i pozwalajc mu nas
prowadzi do tego wyzwania lub celu, ku któremu powiniene
kierowa si przede wszystkim.
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Oto prosta regua: im waniejsze
wyzwanie lub dziaanie prowadzce
do rozwoju naszej duszy, tym wikszy
Opór poczujesz, zmierzajc do celu.

Opór jest uniwersalny
Nie masz racji, jeeli mylisz, e jeste jedyny, który walczy
z Oporem. Kady, kto ma ciao, dowiadcza Oporu.

Opór nigdy nie śpi
Henry Fonda zawsze wymiotowa przed wystpem na scenie, nawet w wieku siedemdziesiciu piciu lat.

Innymi sowy, lk nie znika.
Wojownikiem i artyst kieruje to samo
prawo koniecznoci, które kae im
stacza bitw codziennie od nowa.

Opór jest śmiertelnie poważny
Celem oporu nie jest zranienie Ci czy obezwadnienie.

Opór dy do tego, by Ci zabi.
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Jego celem jest zasadnicza cz Twojego istnienia: Twój
geniusz, Twoja dusza, unikalny i bezcenny dar, dla którego
zostae zesany na ziemi i którego nie posiada nikt oprócz
Ciebie. Opór powanie podchodzi do tych kwestii.
Walka z Oporem to wojna na mier i ycie.

Racjonalne myślenie
Drugim najwikszym wrogiem artysty i biznesmena jest racjonalne mylenie.
Kiedy kierujesz si racjonalnym myleniem, ponosisz porak,
poniewa ródem racjonalnego mylenia jest Twoje ego.

Zamiast tego powiniene dziaa na
poziomie Ja, to znaczy wykorzystywa
swój instynkt i intuicj, swoj
podwiadomo.
Homer rozpocz zarówno Iliad, jak i Odysej modlitw do
muz. Najwikszy poeta Greków wiedzia, e natchnienie nie
rodzi si w granicach jego omylnej, miertelnej jani — ale pochodzi z jakiego róda, którego on nie moe kontrolowa ani
nad którym nie moe panowa. Moe tylko prosi je o pomoc.
Powiedzenie: „Zaufaj zupie” oznacza pozwolenie sobie na
brak kontroli (a przecie i tak nie jeste w stanie jej sprawowa) i zamiast tego zdanie si na dziaanie Siy Wyszej, Tajemnicy, Kwantowej Zupy.
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Im gbsze ródo, z którego czerpiesz, tym lepsze bd efekty
Twojej pracy — i tym wikszej przemiany dowiadczysz sam
i ci, do których adresujesz swoje dzieo.

Przyjaciele i rodzina
Problem z przyjaciómi i rodzin polega na tym, e oni wiedz,
jaki jeste. Robi, co w ich mocy, aby si nie zmienia.

Ostatni rzecz, jakiej chcemy,
to pozosta takimi, jakimi jestemy.
Czytasz t ksik, poniewa wyczuwasz wewntrz siebie swoje
drugie ja, zupenie innego Ciebie.
Z kilkoma wyjtkami (niech Bóg ich bogosawi) przyjaciele
i rodzina s wrogami tego niezamanifestowanego Ciebie, tej
nienarodzonej jani, tego przyszego bytu.

Przygotuj si na nowe przyjanie.
One si pojawi, uwierz mi.

Nasi sojusznicy
Wiesz ju wystarczajco duo na temat swoich przeciwników.
Poznaj siy stojce po Twojej stronie:
1. Gupota
2. Upór
3. lepa wiara
Kup książkę
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4. Pasja
5. Wsparcie (przeciwie stwo Oporu)
6. Przyjaciele i rodzina

Bądź głupi
Oto trójka najgupszych facetów, jacy przychodz mi do gowy:
Charles Lindbergh, Steve Jobs i Winston Churchill. Dlaczego?
Poniewa kady rozsdnie mylcy czowiek na ich miejscu,
wiedzc, jak niezmiernie trudne zadania sobie wyznacza, zrezygnowaby z ich realizacji, nie robic nawet jednego kroku
na drodze do celu.
Ignorancja i arogancja to niezbdni sprzymierze cy artysty
i przedsibiorcy. Musisz by niezorientowany w temacie na
tyle, by nie zdawa sobie sprawy z tego, na co si porywasz.
Musisz by te na tyle próny, by wierzy, e niezalenie od
wszystkiego uda Ci si zrealizowa Twoje zamiary.
Jak osign ten stan umysu? Pielgnujc gupot. Nie pozwalajc sobie na mylenie.

Dziecko, geniusz i wariat nie maj
adnego problemu z uwierzeniem
w nieprawdopodobne. Tylko Ty i ja
tego nie potrafimy, z naszymi duymi
mózgami i maymi sercami, które wtpi,
zastanawiaj si i wahaj.
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Nie myl. Dziaaj.
Moesz zawsze zanalizowa i poprawi to, co zrobie. Ale nie
jeste w stanie niczego dokona, dopóki nie zaczniesz dziaa.

Bądź uparty
Gdy zaczniesz dziaa, najgorsze,
co moesz zrobi, to zatrzyma si.
Co Ci przed tym uchroni? Stary dobry upór.
Podoba mi si idea uporu, poniewa jest mniej wzniosa ni
„nieustpliwo” czy „wytrwao”. Nie musimy by bohaterami, by kierowa si uporem. Moemy po prostu by uparci
jak osy.
Kiedy jestemy uparci, nie ma w nas miejsca na rezygnacj.
Jestemy podli. Nie odpuszczamy. Jestemy wredni.
Walczymy a do ko ca.

Zatopimy nasze zbiska w cielsku Oporu
i nie wypucimy go, obojtne, jak mocno
bdzie si wyrywa.

Ślepa wiara
Czy istnieje duchowy element kreacji? No pewnie.
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Twoim najwikszym sprzymierze cem
(niezastpionym sprzymierze cem) jest
wiara w co, czego nie moesz zobaczy,
usysze, dotkn, posmakowa
ani poczu.
Opór chce wstrzsn t wiar. Chce j zniszczy. Patricia
Ryan Madson opisuje w swojej cudownej ksice Improv Wisdom pewne wiczenie. (Panna Madson prowadzia autorskie
zajcia z improwizacji teatralnej w Stanford przez dwadziecia
lat). Oto ono:
Wyobra sobie pudeko z wieczkiem. We je w rce. Teraz je
otwórz.
Co jest w rodku?
To moe by aba, jedwabny szal, zota moneta z Persji. Ale
pamitaj o jednej wanej zasadzie: ilekro otworzysz pudeko,
zawsze co musi by w rodku.
Chcesz pozna moj religi? To wanie ona.

Gboko wierz w to,
e w pudeku zawsze co znajd.

Pasja
Picasso malowa z pasj, Mozart komponowa z pasj. Dziecko
z pasj bawi si przez cay dzie .
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Moesz pomyle, e stracie swoj pasj
albo nie wiesz, czym ona jest, albo masz
jej w sobie tyle, e niemal Ci ona
przygniata.
adne z tych stwierdze nie jest prawd.
Tym, co osabia pasj, jest lk.
Kiedy pokonujesz lk, odkrywasz bezgraniczne, bezdenne,
niewyczerpane ródo pasji.

Wsparcie
Wrócimy do tego póniej. Teraz wystarczy powiedzie jedynie,
e jeli Opór jest cieniem, jego przeciwie stwo — wsparcie
— to so ce.

Przyjaciele i rodzina
Sztuka i natchnienie, sukces, sawa i pienidze przychodz i odchodz. Kto w tym czasie nieprzerwanie nas kocha — i kogo
kochamy my?

Tylko dwie rzeczy pozostan z nami po
drugiej stronie rzeki: nasz wrodzony
talent i kochane serca.
Innymi sowy, to, co robimy, i ci, dla których to robimy.
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Ale do teorii. W nastpnym rozdziale zaczniemy nasz powie, wystartujemy z naszym nowym biznesem, rozpoczniemy
akcj dobroczynn.
Pierwsze pytanie brzmi nastpujco: kiedy jest najlepszy czas
na rozpoczcie?
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