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Bezdyskusyjnie doba każdego człowieka na œwiecie ma dokładnie tyle samo godzin.
Podobnie rzecz ma się z tygodniami i latami. Jak więc wyjaœnić fakt, że niektórzy z nas
żyją aktywnie 24/7, a inni wciąż gonią w poszukiwaniu straconego czasu? Wszystko
zależy od efektywnoœci jednostki lub grupy, w której dana jednostka funkcjonuje.
Wysoka efektywnoœć oznacza najlepsze rezultaty podjętych działań, opisane relacją
uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. To „robienie rzeczy we właœciwy
sposób”, „robienie rzeczy w jak najkrótszym czasie” oraz po prostu „robienie
właœciwych rzeczy”.
Skoro sięgasz po tę książkę, na pewno jesteœ aktywnym człowiekiem, masz dużo
obowiązków i jeszcze więcej marzeń do spełnienia. Chciałbyœ także mieć więcej czasu,
prawda? A czy wiesz, że każda godzina przeznaczona na planowanie dostarcza Ci
czterech godzin wolnego czasu, który możesz spożytkować, jakkolwiek zechcesz?
Poœwięć kilka godzin na lekturę tej książki i zgłoœ się po odbiór należnego czasu.
• Przygotuj się na swoje przeistoczenie i baw się przy tym dobrze.
• Rób sobie przerwy i analizuj ćwiczenia.
• Czytaj czynnie — traktuj książkę jak materiał roboczy.
• Bądź œwiadomy tego, że sukces osiągają tylko tacy ludzie, którzy potrafią się
zmieniać.
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CZ 1

DROGA
DO
I N DY W I D UA L N E G O
S U KC E S U

Jeli kto nie wie, do którego portu chce przypyn
— aden wiatr mu nie sprzyja
Seneka

Wiem, e jeste aktywnym czowiekiem, masz pewnie duo obowizków i jeszcze wicej marze do spenienia, a skoro signe
do tej ksiki, pewnie chciaby mie take wicej czasu… I na
pewno nie oczekujesz od niej, by bya pi setstronicowym poradnikiem ycia, dlatego te nie staram si z niej takiego uczyni . Nie
bd w niej pisa z wielkim patosem o mdrociach filozofów pokole. Napisz prostym jzykiem, w jaki sposób moesz porozmawia
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z samym sob, by lepiej zrozumie , dokd zmierzasz. To wielkie
wyzwanie, którego ludzie czsto nie podejmuj. Przemylenie najprostszych rzeczy (co chc osign ? jak chc to zrobi ? gdzie mam
si tego dowiedzie i od czego zacz ?) jest elementem niezbdnym do osignicia w yciu sukcesu, zarówno osobistego, jak
i zawodowego. Odnalezienie harmonii w tych dwóch sferach ycia
jest kluczowym elementem, niezbdnym do realizacji swoich marze. Przyjmuje si, e kada godzina przeznaczona na planowanie
dostarcza Ci czterech godzin wolnego czasu, który moesz przeznaczy na cokolwiek zechcesz. Pomyl, jaki efekt osigniesz, powicajc zarzdzaniu czasem cztery godziny.
Zanim przedstawi Ci ogólne zasady zarzdzania sob w czasie,
chc zachci Ci do wzicia oówka do rki. To bardzo prosta
i wana rzecz. Oówek stanie si Twoim narzdziem, którym bdziesz posugiwa si przez najblisze pó godziny. Pamitaj, e ta
ksika naley do Ciebie — nie poyczaj jej nikomu. Jeli zechcesz
j poleci , zachowaj ten egzemplarz dla siebie, a osobie, której j
polecie, zaproponuj, by zaopatrzya si w drug tak sam ksik.
To Twój zeszyt wicze i nikt nie ma prawa do niego zaglda .
Moesz go uzupeni i trzyma przy sobie, a gdy poczujesz, e
wykorzystae go do cna, moesz woy go midzy ksiki w szufladzie i przez duszy czas do niego nie zaglda . Pamitaj, e
warto tej ksiki opiera si przede wszystkim na skonieniu Ci
do dialogu z samym sob. Temu za najlepiej przysu si zagite
kartki, popisane marginesy, a take samodzielnie wykonane notatki,
które uwaam za najbardziej skuteczne.

Zarzdzanie sob w czasie
Wyobra sobie, e pewien czowiek postanowi uda si w czekajc
go podró swoim wieo zakupionym, bardzo szybkim autem. Ju
na samym pocztku, gdy tylko wyjecha z Wrocawia, zda sobie
14
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spraw, e to pikne, nowe auto wietnie trzyma si drogi. Mona
byo nim rozwija naprawd wielkie prdkoci, dlatego te przycisn „gaz do dechy”. Okazao si, e samochód potrafi rozwin
prdko kolejno 150 km/h, potem 200, a wreszcie 220, a nawet
i 300 km/h. Trudno si podróuje takim tempem — trzeba by
bardzo skoncentrowanym, co bardzo szybko mczy, ale za to mona
o wiele szybciej przemierzy dan tras. U celu okazao si, e
w nieca godzin dojecha do Katowic, pooonych ok. 200 kilometrów od pocztkowego miejsca podróy. Mczyzna wysiad
z auta potwornie zmczony i spocony, rozejrza si dookoa i zda
sobie spraw z tego, e celem jego wyprawy bya w rzeczywistoci
Warszawa, nie Katowice.
Powyszy przykad w krzywym zwierciadle obrazuje, jak postpuj
ludzie: gnaj przed siebie na olep, z wielkimi prdkociami pdz
drog swojego ycia, wkadajc ogromn ilo energii w zmierzanie
do czego, co waciwie nie jest ich celem. Fundamentalnym elementem zarzdzania wasnym czasem jest okrelenie obrazu przyszoci, do którego si zmierza — swojej wizji, z której wynika
misja, poszczególne zadania skadajce si z pomniejszych zada
szczegóowych.

Wizja — obraz przyszoci
Zaczniemy od rzeczy najwaniejszej i zarazem podstawowej. Zapraszam Ci serdecznie do wykonania nastpujcego wiczenia:
narysuj, jak bdziesz wyglda i co bdziesz robi za pi lat. Zastanów si, kim wtedy bdziesz.
Wyobra sobie, e budzisz si rano… Wstajesz, jest pikny dzie,
umiechasz si do soca, patrzysz w biae chmury… Narysuj
si we wszystkich sferach Twojego ycia: zawodowej, osobistej,
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prywatnej… Niech to bdzie obraz, gdzie nie ograniczaj Ci adne
zasoby. Masz wolny czas i nieograniczon ilo rodków na realizacj tego obrazu.
Od wielu lat prosz uczestników moich treningów coachingowych
o wykonanie tego wiczenia. Trudno jest zapyta kogo wprost
o marzenia, o to, co chciaby w swoim yciu zmieni bd te
osign . Ludzie chtnie przystpuj do dziaania, kiedy maj perspektyw posiadania nieograniczonych zasobów i piciu lat na realizacj postawionych sobie celów. Umiejtno stworzenia swojej
wizji w przyszoci jest najznamienitszym sukcesem zarzdzania
sob w czasie. Jest take podstaw do napisania tej ksiki. W zasadzie, jeeli narysowae ju swój obraz przyszoci, a teraz zamiecisz go w swoim pokoju lub biurze czy te bdziesz mia go przy
sobie w podrcznym kalendarzu, to ju osigne WIELKI SUKCES — zadanie zarzdzania sob w czasie jest w wikszoci wykonane, bo masz przed sob jasno opracowane marzenie, które si
speni. (Bo marzenia si speniaj. Nie wiedziae o tym? -) Jeeli
uwaasz, e lepiej bdzie je odzwierciedlao zdjcie lub obrazek
z komputera, niech przyjmie ono tak form. Niech bdzie to Twoim
marzeniem. Co, co mnie ujmuje do cna i co widziaem w gabinecie
jednego z prezesów firm, to wielka mapa wiata, wokó której
umieszczone zostay obrazy firmy, jej przyszo i wizje. Po tym
wanie mona pozna , e kto odniesie sukces. Ja wierz w t
map, wierz w te obrazy… Wierz w t firm.
Podczas treningów, gdy prosz o wykonanie powyszego wiczenia,
wród powstajcych wizji przewijaj si najróniejsze obrazy, które
potem zawsze skrztnie przerysowuj na kartk flipchartu. Przewanie s to podróe, domy, samochody, inwestycje kapitaowe…
Dziki temu powstaje taki oto rysunek:

16
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Poszczególne wizje zamieszczone po prawej stronie rysunku ukazuj obraz przyszoci, do której chcielibymy zmierza . Rysunek
czowieka po lewej stronie ilustruje Ciebie znajdujcego si w teraniejszoci. Odlego pomidzy tymi dwoma kracami rysunku
to Twoja potrzeba rozwojowa — przestrze pomidzy tym, jak
„jest”, a tym, jak „chciaby, eby byo”.
Potrzeba rozwojowa — przestrze pomidzy tym, jak „jest”
(tera niejszo ci), a tym, jak „chciaby , eby byo”
(przyszo ci — Twoim marzeniem).

Kierunek, w którym zmierzasz — auto, dom, firma o midzynarodowej renomie, wypoczynek w Afryce (czy gdziekolwiek indziej
na wiecie) — wzbudza w Tobie motywacj. Natomiast zarzdzanie
sob w czasie to szukanie odpowiedzi na pytanie, co mog zrobi ,
eby doj do swojej przyszoci. Innymi sowy, jest to narzdzie
do tego, by jak najsprawniej osign swoj wizj.
Wane jest to, by przestrze rozwojowa bya odpowiednich rozmiarów, czyli by bya dla Ciebie czym motywujcym, ambitnym,
a zarazem wykonalnym. Gdy bdzie ona zbyt odlega, stanie si
17
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niemoliwa do zrealizowania, zdemotywujesz si ni. Wyobra sobie
osob, która koniecznie chce w tym roku polecie na planet Mars.
Jest to niemoliwe, w zwizku z czym taki czowiek bdzie cay czas
nieszczliwy, bo nie bdzie móg zrealizowa swojego marzenia.
Mówimy wtedy, e dla niego przestrze pomidzy „jest” a „chciabym, eby byo” jest zbyt dua. Natomiast gdy potrzeba rozwojowa
bdzie tosama („jest” i „chciabym, eby byo” nao si na siebie),
to taki czowiek bdzie na tyle zadowolony ze swojego stanu obecnego (teraniejszoci), e nie bdzie chcia nic zmienia . Nie bdzie
mia motywacji do poruszania si w jakimkolwiek kierunku, bdzie
sta w miejscu. Powie: Jestem zadowolony z tego, co mam, i nie
chc nic zmienia. ycie takich ludzi jest statecznym procesem,
w którym od dawna nic si nie wydarzyo i zapewne, jeeli nie
zmieni swojego nastawienia, nic si nie wydarzy. Sam decydujesz
o tym, czy Twoje ycie jest pync powoli rzek, leniwie wylewajc
si na wiat, czy wartkim górskim strumykiem, wesoo i ciekawie
pdzcym przez przestrze wzniesie i piknych krajobrazów.

Kawa o projektorze do mózgu
Jeli znasz, to nie czytaj. To bardzo stary dowcip. Otó grupa bardzo
utalentowanych naukowców opracowaa maszyn do wywietlania
ludzkich myli. Nazwali j „projektorem do mózgu”. Bardzo dugo
konstruowali prototyp, a w kocu postanowili przeprowadzi
pierwsze próby na ochotnikach. Jednak nikt nie chcia si zgodzi ,
bo przecie kto zgodziby si na podczenie jakiego urzdzenia
do swojej gowy? Szukali miesic, dwa, trzy, a w kocu si udao.
Kandydatem by czowiek, który — jak sam o sobie mówi — raczej
nie myli zbyt duo, wic w razie jakich niepowodze jego gowie
nie grozi niebezpieczestwo…
Naukowcy ochoczo podczyli urzdzenie, wcisnli guzik „ON”, po
czym na caej szerokoci ekranu pojawio si czarne to. Po kilkuna18
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stominutowej naradzie podjli decyzj o tym, eby nala uczestnikowi eksperymentu setk wódki, by pobudzi jego wyobrani.
Nic… Potem znowu narada, tym razem krótsza, i znowu setka
wódki. Dalej nic… Myl: Hmmm… Opowiada o sobie, e mao
myli, ale eby a tak? Wic podali kolejn setk wódki i po chwili
nastpn. Efekty pojawiy si dopiero po pitej… W rogu ekranu
pojawi si may ogóreczek kiszony.
Jak mylisz, czy ten czowiek mia zrównane „jest” z „chciabym,
eby byo”?
Wróc do tego tematu niebawem, by omówi go dokadniej.

Misja
Kolejna bardzo przyjemna rzecz — zastanowi si nad tym, co jest
dla mnie wane, i poda ciek wasnych wartoci, by odkry
odpowied na pytanie, jaka jest moja yciowa misja. Jest to bardzo
wana refleksja w yciu kadego czowieka. Aby j odkry , naley
odwoa si do poszczególnych podstawowych sfer swojego ycia:
sfery osobistej, rodzinnej i zawodowej.
Misje si odkrywa, a nie wymyla. To zadanie nie jest atwe i moe
zaj wiele lat. Najczciej misja puka do naszych drzwi, gdy jestemy nastolatkami i nasze dorose ycie wanie si ksztatuje, oraz
po raz kolejny, gdy przeylimy ju poow naszego ycia i oceniamy je, patrzc wstecz. Zastanawiamy si wtedy, czy faktycznie
byo warto robi to, co robilimy, czy moe warto by co zmieni
albo zacz od pocztku. Niektórzy nazywaj to kryzysem wieku
redniego.
Najlepiej odkrywa misj przy pomocy osoby, która w sposób profesjonalny, stwarzajc ku temu sprzyjajce warunki, pozwoli puci
wodze fantazji i dotrze do naszej gbi.

19
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Krzysztof Kras, wybitny trener rozwoju osobistego, recenzujc t
ksik, zaproponowa mi umieszczenie w tym miejscu techniki
dokaczania zda jako narzdzia, które pozwala zbliy si do odkrycia swojej yciowej misji. Metoda ta polega na cakowitym zrelaksowaniu si, wyciszeniu oddechu i myli, a nastpnie dopisaniu
dalszych czci podanych poniej zda w sposób czysty, pozbawiony zbdnych refleksji. Przy wykonywaniu tego wiczenia, które
za chwil zrealizujesz, pamitaj, e bardzo wane jest w nim wykorzystywanie formy teraniejszej przy uzupenianiu dalszych czci zda. We spokojny oddech, zamknij oczy i pomyl o tym, co
sprawia Ci przyjemno … Pooddychaj przez chwil i kiedy bdziesz
gotowy, wydychajc powietrze, otwórz oczy, przeczytaj fragment
pierwszego zdania i dokocz je, nie analizujc tego, co pierwsze
przyszo Ci do gowy. Nastpnie zamknij oczy i pooddychaj spokojnie. Kiedy bdziesz gotowy, znowu je otwórz i wydychajc powietrze, przeczytaj nastpny pocztek zdania i go uzupenij.
x Jestem tu na ziemi po to, aby…
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
x Urodziem si, by...
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Sfera ycia zawodowego:
Pracuj zawodowo, aby...
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
20
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Sfera ycia rodzinnego:
Mój wkad w funkcjonowanie rodziny polega na...
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Sfera ycia osobistego:
Moje powoanie yciowe to...
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Moj misj jest…
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Siostr bliniaczk misji jest afirmacja, czyli taka misja, która spenia kryteria OPT (dziki czemu jeszcze lepiej prowadzi Ci do
sukcesu).
Afirmacja jest:
x O — Optymistyczna,
x P — wyraona w Pierwszej osobie,
x T — przedstawiona w czasie Teraniejszym i w formie
dokonanej.
By waciwie formuowa misje i afirmacje, naley zdoby troch
dowiadczenia. Dla przykadu — nie mona formuowa afirmacji
za pomoc negatywów, czyli nie zapisujemy ich w formie: „chc by
mniej nerwowy”. Naley napisa : „jestem spokojny”. Jest jeszcze
kilka innych zasad poprawnego tworzenia misji i afirmacji, o których
dowiesz si wicej, korzystajc ze strony: www.astus-trening.pl,
21

EFEKTYWNO OSOBISTA

przy pomocy profesjonalnych treningów. Zajrzyj na ni, jeeli naprawd chcesz posiada wewntrzny kompas — swoj yciow
misj prowadzc Ci do sukcesu.

Odwaga
Czy mylisz, e czowiek, który idzie na wojn i si nie boi,
jest odwany?
Nie, on jest gupi!
Odwaga polega na zrobieniu czego pomimo lku.
Najbardziej niezbdn rzecz do realizacji wizji jest posiadanie
odwagi. To jej zawdziczamy swoje sukcesy i to ona omiela nas
do realizacji naszych codziennych zada.
Wyobra sobie teraz, e w czterech ssiadujcych ze sob pokojach
hotelowych umieszczono uczestników przeprowadzanego przez nas
eksperymentu. Kady z nich zaj miejsce w osobnym pomieszczeniu i otrzyma pilota przypominajcego swoim wygldem najzwyklejszego pilota telewizyjnego z cyframi od 0 do 9. Uczestnikom
wytumaczono, e dopiero kiedy znajd kombinacj kodu niezbdnego do wyczenia wanie emitowanego dwiku, bd mogli nastpne minuty spdzi w ciszy. Kada runda trwaa dwie minuty.
W czasie pierwszej rundy kod okrelono jako najtrudniejszy (bo a
trzycyfrowy), o czym nie poinformowano znajdujcych si w pokojach uczestników. Trudno byo go odgadn i tylko niewielu
z badanych si to udao. W tym przedsiwziciu chodzio gównie
o szczcie, gdy nie mona tu mówi o tym, e kto posiada
umiejtnoci albo zna system szybkiego odgadywania trzycyfrowych
kodów. W drugiej rundzie kod ustalony zosta na dwucyfrowy,
o czym take uczestników nie poinformowano. W etapie trzecim
za by on najatwiejszy — wystarczyo na pilocie nacisn kolejno
cyfry od 1 do 9, po czym dwik by wyczany.
22
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Jak mylisz, kto podoa próbie w trzeciej rundzie, gdy zadanie wcinicia 10 guzików byo ju banalne? Nie zastanawiaj si dugo.
Zamknij ksik, podejd do okna, spójrz w dal, wówczas powiniene domyli si waciwej odpowiedzi…
…
…
…
Gotowy? Jeli mylisz, e trzeci etap przeszli gównie ci, którym
udao si to za pierwszym i drugim razem, to… Tak, masz racj!1
Dalej próbowali ci, którzy odnieli sukces za pierwszym i drugim
razem. Pozostali nie podjli adnego dziaania, stwierdzajc, e przecierpi kolejne minuty, bo i tak dalsze próbowanie nie ma sensu.
Cakowita abstrakcja? Nie! Po prostu ludzie si zniechcali.
Czowiek sukcesu w cigu jednego dnia popenia tyle bdów,
ile czowiek, który nie osign sukcesu, w cigu miesica.2
To bardzo wane, wic powtórz:
Czowiek sukcesu w cigu jednego dnia popenia tyle bdów,
ile czowiek, który nie osign sukcesu, w cigu miesica.
Rozmawiaem kiedy z nauczycielem od przeszo dwudziestu lat
zajmujcym si uczeniem modziey licealnej, który postawi jednoznaczn tez, e zdolni ludzie róni si od tych mniej zdolnych
tylko i wycznie odwag. Zaprzeczy on znaczeniu wrodzonej inteligencji, powiedzia tylko o wysiku wniesionym w nauk i odwadze do tego, eby popenia bdy.
1

Dowiedz si wicej: T. D. Kenrick, L. S. Neuberg, R. B. Cialdini,
Psychologia spoeczna. Rozwizane tajemnice, Gdaskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdask 2002.

2

Dowiedz si wicej: J. Gitomer, Czerwona ksieczka sprzedawcy,
Studio Emka, Warszawa 2002.
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Bd jest bdem dopiero wtedy, gdy czowiek nie wyciga z niego
wniosków, popenia go cay czas. Trzeba uzmysowi sobie, e to
dziki niemu si uczymy. Edison, zapytany o to, czy nie zniechcio go ponad tysic prób majcych na celu znalezienie odpowiedniego materiau do stworzenia drucika w arówce, odpar:
Poraki? Nie miaem adnych poraek! Do tej pory wykluczyem
ponad tysic materiaów jako nieodpowiednich do zastosowania
w moim projekcie.
Tylko i wycznie ci, którzy maj odwag wci próbowa , mog
liczy na sukces i osigaj satysfakcj ze swojego ycia.

Plusy i minusy
Ludzie dziaaj na zasadzie plusów i minusów. To, co im si nie
udaje, zniechca ich, osabia ich starania i hamuje dalsze zabiegi.
Natomiast sukcesy dziaaj na nich uskrzydlajco — nabieraj oni
w ten sposób energii do dalszych dziaa. Ludzie czsto zapominaj o tym, e kady popeniony bd jest bardzo cenny, gdy jest
dla nich nauk. Jakiekolwiek niepowodzenie utosamiane jest z porak, któr w rzeczywistoci nie jest. Najgorsze, co mona zrobi ,
to nie wyciga wniosków ze swojego postpowania i wci stosowa t sam metod, a take stale podejmujc te same dziaania
— spodziewa si innych rezultatów.
Nie da si rozwiza problemu na tym samym poziomie, na którym
si pojawi. Trzeba czasami „wyj z siebie” i na ca sytuacj popatrze z boku. Pomyle sobie: Ej! Nie udao mi si rozgry  kodu
na pilocie, ale moe nastpnym razem mi si uda.
Covay w swojej ksice3 zbieranie plusów i minusów nazywa „indywidualnym kontem spójnoci wewntrznej”. Kady z nas za3

S. Covay, Najpierw rzeczy najwaniejsze, REBIS, Pozna 2008.
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mieszcza w nim swoje „plusy”, czyli dokonuje wpat, albo „minusy”,
bdce wypacaniem pienidzy z konta. Gdy nam si co nie udaje
i minusów jest za duo, zaczynamy stawa w miejscu. Stajemy si
bierni wobec otaczajcej nas rzeczywistoci, w efekcie czego nasza
droga prowadzi ju tylko donikd. Plusy natomiast motywuj ludzi,
sprawiaj, e maj oni energi do dalszego dziaania, osigania
kolejnych szczebli, pokonywania wyzwa. Zupenie tak, jak w eksperymencie z irytujcym dwikiem i pokojami hotelowymi. To
umiejtno poznania kodu i dojcie w ten sposób do celu w pocztkowych fazach dowiadczenia sprawiy, e uczestnicy mieli
motywacj do osigania dalszych sukcesów, cho wyzwania przed
nimi stojce byy coraz to atwiejsze.
Na samym pocztku, gdy zaczem zajmowa si zarzdzaniem
sob w czasie, w poniedziaki rano wyznaczaem sobie gówne zadania i w kalendarzyku opisywaem, kiedy które bd realizowa.
Na mój dokadny plan skadao si wczesne wstawanie rano, intensywna praca, obiad w przerwach, znowu praca i na sam koniec
dnia — aktywno fizyczna. Nie daem rady! Po 12 godzinach pracy
nie miaem si i energii, eby jeszcze pój na siowni. Byem zy
na siebie, e nie mogem dotrzyma danego sobie sowa, przez
co z jeszcze wiksz intensywnoci i uporem wpisywaem dodatkowe obowizki i wiczenia fizyczne. Zawsze gdy pod koniec tygodnia patrzyem na to, ile z czynnoci, które zaplanowaem, udao
mi si zrealizowa , czuem, e wszystko wymykao mi si spod
kontroli. Zbieraem bardzo duo minusów na swoim koncie, co
sprawiao, e wracaem do swoich obowizków zniechcony.
Generalizujc — w zarzdzaniu sob w czasie chodzi o to, eby
cofn si do momentu dojrzewania (dziecistwa). Nie przejmowalimy si wtedy swoimi porakami, bo bylimy dzie mi. Nie balimy si próbowa . Ile osób nauczyoby si w naszym wieku jazdy
na rowerze? Zapewne niewiele. Dlatego zaczynajmy od maych
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rzeczy, nie zakadajmy, e w cigu tego tygodnia przebiegniemy
maraton. Najpierw nauczmy si wstawa rano o godzin wczeniej,
nauczmy si raz w tygodniu przeznacza pó godziny na planowanie swojego czasu. Dokonajmy jakiej wpaty na „konto spójnoci
wewntrznej”, dziki czemu dalej bdzie nam atwiej — wicej
w ten sposób osigniemy.
Plusy aduj Ci dobr energi. To dziki niej zdobywasz moc do
dalszych stara. Czsto tylko i wycznie od Ciebie zaley, w jaki
sposób patrzysz na to, co si dzieje w Twoim yciu. Naucz si koncentrowa na pozytywnych aspektach Twojego istnienia, pielgnuj je w mylach i nazywaj wycznie afirmatywnie.
Wyobra sobie teraz, e przychodzisz do kamienioomu i kolejno
pytasz trzech pracujcych obok siebie robotników o to, czym si
zajmuj.4
x Pierwszy z nich, rozgniewany, e mu przeszkadzasz,
odpowiada: Nie widzisz?! Tn kamie !
x Drugi, ju troch spokojniej: Zarabiam na chleb.
x Trzeci dumnie wypina pier do przodu i stwierdza:
Buduj katedr.
Niektórzy ludzie nie potrafi spojrze na siebie inaczej. Cae ycie
bd „cili kamie”. Ludzie sukcesu umiej wyj z biecej sytuacji i spojrze na ni z zupenie innej perspektywy — perspektywy
swojego sukcesu. Umiej witowa , cieszy si swoimi osigniciami i nawet najmniejsze rzeczy s dla nich olbrzymimi wpatami
na „konto spójnoci wewntrznej”.
Ciesz si yciem — to wcale nie jest takie trudne.

4

Przykad zaczerpnity z materiaów szkoleniowych LMI Poland,
Efektywno Wasna.
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