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KROK 1.

Postrzegaj siebie pozytywnie

C

hoú nasza komunikacja i relacje z innymi s§ kluczowe dla satysfakcjo-

nuj§cego Šycia, naszym g¯ównym priorytetem powinna byú dobra
relacja z samym sob§. JeŁli zabraknie nam poczucia w¯asnej wartoŁci, nie
b«dziemy mieli szans na stworzenie obrazu samego siebie jako osoby, któr§
inni zechc§ poznaú i jej zaufaú. Stworzenie pozytywnego obrazu samego
siebie i pokazywanie go Łwiatu to pierwszy stopieĮ do osi§gni«cia sukcesu
i szcz«Łcia.
Uwierz w siebie! Wierz w swoje moŠliwoŁci! Bez pokornej,
ale rozs§dnej wiary we w®asne si®y nie da siª osi§gn§ú sukcesu
i szczªŁcia.

Musimy kochaÊ siebie samych
„B«dziesz mi¯owa¯ swego bliŞniego jak siebie samego”. Ten i podobne
nakazy g¯oszone s§ w Starym i Nowym Testamencie, a takŠe w pismach
i doktrynach wi«kszoŁci religii i filozofii na przestrzeni wieków.
Wi«kszoŁú kazaĮ i dyskusji o tym dogmacie skupia si« jednak na jego
czterech pierwszych s¯owach. Koncentruj§ si« na tym, jak traktujemy innych, zak¯adaj§c, Še mi¯oŁú do siebie samego jest czymŁ oczywistym.
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Niestety nie zawsze tak jest. Zbyt wielu ludzi nie kocha samych siebie.
S§ niezadowoleni ze swojego wygl§du, osobowoŁci, umiej«tnoŁci oraz
wielu innych elementów swojego Šycia.
Aby wieŁú szcz«Łliwe, satysfakcjonuj§ce Šycie, musimy najpierw nauczyú
si« kochaú samych siebie. To pierwszy stopieĮ na drabinie do lepszego
Šycia. Kochanie samych siebie nie oznacza, Še musimy byú ca¯kowicie
egocentryczni. Mi¯oŁú do siebie samych to fundament, na którym budujemy
nasz stosunek do relacji ze wszystkimi ludŞmi, z którymi coŁ nas ¯§czy
w Šyciu. Mi¯oŁú do siebie prowadzi do pewnoŁci siebie, szacunku do siebie
oraz pozytywnego postrzegania przez innych. Kochaj§c siebie samych,
uczymy si« kochaú innych.
StaroŠytny hebrajski filozof, Hillel, zwi«Şle sformu¯owa¯ t« ide«: „JeŁli ja
nie jestem dla siebie, któŠ b«dzie dla mnie? A jeŁli jestem tylko dla siebie,
czym jestem?”
CzyŠ to nie by®aby prawdziwa potªga zakochaú siª w sobie tak mocno,
Še uczyni®byŁ prawie wszystko, co mog®oby ciª uszczªŁliwiú?
W®aŁnie tak mocno kocha ciª Šycie i pragnie, byŁ o siebie dba®.
Im bardziej kochasz siebie, tym bardziej wszechŁwiat bªdzie
potwierdza® twoj§ wartoŁú. Wówczas bªdziesz móg® przez ca®e Šycie
cieszyú siª mi®oŁci§, która da ci najwiªksze spe®nienie od wewn§trz.
— ALAN COHEN, AMERYKAĭSKI BIZNESMEN

Budowanie pewnoĂci siebie
Mi¯oŁú do siebie samego pomaga rozwijaú i podtrzymywaú pewnoŁú siebie.
Oto niektóre z elementów pewnoŁci siebie:

Akceptacja samego siebie
Akceptacja samego siebie ma Şród¯o w umiej«tnoŁci zaakceptowania siebie
jako cz¯owieka poprzez skupienie na swoich pozytywnych aspektach —
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naszych zaletach, dobrych cechach i silnych stronach — dzi«ki którym
jesteŁmy sob§. Gdy koncentrujemy si« na tych obszarach, wp¯ywamy pozytywnie zarówno na swoj§ pewnoŁú siebie, jak i szacunek do siebie samego.
Ludziom zbyt cz«sto zdarza si«, Še skupiaj§ si« na swoich s¯aboŁciach zamiast
na zaletach. Takie podejŁcie ma wi«cej negatywnych niŠ pozytywnych skutków. Musimy wspieraú siebie i innych w dostrzeganiu swoich silnych stron.
Stwórz i trwale wyryj w swoim umyŁle obraz siebie
jako cz®owieka sukcesu. Wytrwale podtrzymuj ten obraz.
Nigdy nie pozwól mu zbledn§ú. Twój umys® bªdzie d§Šy® do jego
urzeczywistnienia… Nie stwarzaj dla niego przeszkód w swojej
wyobraŞni.

Szacunek do siebie samego
Kluczem do osi§gni«cia szacunku do siebie samego jest koncentracja na
naszych dotychczasowych sukcesach i dokonaniach oraz poszanowanie dla
dobra, które czynimy. DuŠo ¯atwiej jest rozpami«tywaú swoje niepowodzenia. Inni ludzie zbyt gorliwie nam je wytykaj§. Nasza perspektywa
zmienia si«, a pewnoŁú siebie roŁnie, gdy poŁwi«camy czas na rozmyŁlanie
o swoich sukcesach.
Cennym úwiczeniem jest stworzenie Spisu Sukcesów. Jest to lista sukcesów i dokonaĮ, które mia¯y miejsce w ci§gu naszego Šycia. Pocz§tkowo
stworzenie jej moŠe byú trudne, ale dzi«ki wytrwa¯ej pracy moŠemy j§ rozbudowywaú, rozwijaj§c przy tym pewnoŁú siebie. Zacznij od za¯oŠenia
teczki i od dziŁ wk¯adaj do niej symbole i dowody swoich sukcesów. Mog§ to
byú listy od nauczycieli , którzy chwal§ nasze prace, notatki od pracowników
na temat naszych zas¯ug w pracy, e-maile od klientów z podzi«kowaniem
za dobr§ obs¯ug«, listy od organizacji non profit, którym poŁwi«ciliŁmy
swój czas i wysi¯ek oraz podobne pisma. Dodatkowo za¯óŠ dziennik i zapisuj
w nim swoje osi§gni«cia i dzia¯ania, z których odczuwasz szczególn§ dum«.
Gdy poczujemy si« smutni lub nie b«dziemy mogli odnaleŞú si« w jakiejŁ
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sytuacji, moŠemy si«gn§ú do swojej teczki i przypomnieú sobie, Še odnosiliŁmy sukcesy wczeŁniej i moŠemy osi§gaú je ponownie.

Rozmawiaj ze sobÈ pozytywnie
KaŠdy z nas rozmawia ze sob§ samym — mówi do siebie róŠne rzeczy
o sobie samym. Gdy zbierzemy razem elementy opisane powyŠej, umoŠliwimy sobie pozytywn§ rozmow« z sob§ samym, popart§ dowodami i argumentami nie do podwaŠenia. Im silniejsze i bardziej przekonuj§ce dowody,
tym bardziej wiarygodna i pot«Šniejsza jest wiadomoŁú. Takie pozytywne
rozmawianie ze sob§ jest narz«dziem, dzi«ki któremu moŠemy przej§ú
kontrol« nad tym, nad czym jedynie moŠemy mieú w rzeczywistoŁci kontrol« — naszym myŁleniem.

Podejmowanie ryzyka
PewnoŁú siebie moŠemy takŠe budowaú poprzez gotowoŁú do podejmowania ryzyka. Nowe doŁwiadczenia moŠemy traktowaú jako okazje do
uczenia si«, a nie jako moŠliwoŁú odniesienia zwyci«stwa lub poraŠki.
W ten sposób otwieramy si« na nowe perspektywy i moŠemy zwi«kszyú
swoje poczucie w¯asnej wartoŁci. W przeciwnym wypadku hamujemy
swój rozwój osobisty i wzmacniamy w sobie wiar« w to, Še nowa okazja
to moŠliwoŁú poniesienia poraŠki.
Niektórzy ludzie nigdy nie podejmuj§ ryzyka. Zawsze zachowuj§
ostroŠnoŁú. Najprawdopodobniej zawsze b«d§ wszystko robiú na przeci«tnym, miernym poziomie. Nigdy nie odnios§ prawdziwych sukcesów.
Nie ryzykuj§c tego, Še wspierane przez nich przedsi«wzi«cie skoĮczy si«
niepowodzeniem, unikaj§ bólu poraŠki, ale nigdy nie doŁwiadcz§ dreszczu
zwyci«stwa.
şó¯w jest niczym Šywa forteca. Odporna skorupa chroni zwierz« od
wszelkiej krzywdy. JeŁli jednak Šó¯w chce si« przemieŁciú, musi wystawiú
g¯ow« i szyj« ze skorupy, naraŠaj§c je na zagroŠenia ze Łrodowiska. Podobnie
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jak Šó¯wie, jeŁli chcemy iŁú naprzód, nie moŠemy otoczyú si« idealn§
ochron§. Musimy wystawiú g¯owy, aby móc si« rozwijaú.
Podejmowanie ryzyka nie oznacza, Še mamy dzia¯aú brawurowo.
Rozs§dni ludzie podejmuj§ rozs§dne ryzyko, ale z samej definicji ryzyko
moŠe zakoĮczyú si« niepowodzeniem. W biznesie odnosz§cy sukcesy
menedŠerowie podejmuj§ ryzyko z kaŠd§ now§ decyzj§. Maksymalizuj§
jednak swoje szanse na sukces, zbieraj§c informacje i przeprowadzaj§c
analizy przed podj«ciem decyzji. Natomiast kiedy przychodzi moment
ostatecznego decydowania, menedŠer musi byú gotów zaryzykowaú ewentualn§ utrat« pieni«dzy, czasu, energii i nerwów. Bez ryzyka nie ma moŠliwoŁci
zysku. Podejmuj§c ryzyko, nawet gdy rezultat nie jest tym najbardziej
poŠ§danym, pokazujemy sobie i innym, Še wierzymy we w¯asne moŠliwoŁci.

Oczekuj najlepszego
Nie ma bardziej buduj§cego nawyku niŠ nastawienie pe¯ne nadziei, wiara
w to, Še wszystko skoĮczy si« dobrze, nie Şle; Še odniesiemy sukces, a nie poraŠk«; Še niezaleŠnie od tego, co si« wydarzy lub nie wydarzy, b«dziemy
szcz«Łliwi.
W budowaniu pewnoŁci siebie nie ma nic bardziej pomocnego niŠ to
optymistyczne, pe¯ne wyczekiwania nastawienie — nastawienie, które szuka
i oczekuje tego, co najlepsze, najwyŠsze, najszcz«Łliwsze — oraz unikanie
popadania w pesymistyczny, pe¯en zniech«cenia nastrój.
Musimy wierzyú z ca¯ego serca, Še osi§gniemy to, do czego jesteŁmy
przeznaczeni. Nie wolno nam choúby przez chwil« w to w§tpiú, musimy
oddawaú si« tylko pomocnym myŁlom — idea¯om rzeczy, które chcemy
osi§gn§ú. PowinniŁmy odrzucaú negatywne myŁli — wszystkie zniech«caj§ce
nastroje, wszystko, co choúby sugeruje poraŠk« lub nieszcz«Łcie.
Nie ma znaczenia, co chcemy robiú lub kim byú, o ile zawsze podejdziemy
do tego z optymistycznym, pe¯nym oczekiwania i nadziei nastawieniem.
Dzi«ki temu znajdziemy si« na drodze do poprawy naszych umiej«tnoŁci
i ogólnego rozwoju.
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Budowanie poczucia wïasnej wartoĂci
Poczucie w¯asnej wartoŁci moŠna zdefiniowaú jako dobre zdanie na w¯asny
temat. Ludzie o silnym poczuciu w¯asnej wartoŁci wierz§, Še w wi«kszoŁci
rzeczy, które robi§, maj§ wi«ksze szanse na powodzenie niŠ poraŠk«.
Wiedz§, Še inni ludzie ich szanuj§. Nie oznacza to, Še ktoŁ ma nierealistycznie optymistyczne podejŁcie do wszystkiego, co robi. KaŠdy z nas miewa
z¯y dzieĮ i czasami czuje, Še wszystko idzie Şle. Osoby o silnym poczuciu w¯asnej wartoŁci potrafi§ zaakceptowaú niesprzyjaj§ce zdarzenia, nie
pozwalaj§c, by je przyt¯oczy¯y lub kaza¯y poczuú si« niepewnie.
W badaniach przeprowadzonych przez Instytut Gallupa dla magazynu
„Newsweek” 89 procent respondentów wskaza¯o, Še poczucie w¯asnej
wartoŁci jest istotnym elementem motywowania do ci«Šszej pracy i odnoszenia sukcesów. 63 procent osób odpowiedzia¯o, Še warto poŁwi«caú czas
i wysi¯ek na wzmacnianie poczucia w¯asnej wartoŁci, a jedynie 34 procent
uwaŠa, Še ten czas i wysi¯ek lepiej spoŠytkowaú na prac«.
Wiele osób ma niskie poczucie w¯asnej wartoŁci i bardzo z¯e zdanie
na temat swoich moŠliwoŁci. Postrzegaj§ siebie jako poraŠk«, a gdy odnios§
sukces, uznaj§ go za przypadek. Dlaczego tak jest?
Kevin by¯ bystrym i sympatycznym m¯odym m«Šczyzn§, ale nie uwaŠa¯
si« ani za bystrego, ani za sympatycznego. Czu¯, Še jest nudny i nigdy
w Šyciu niczego nie osi§gnie. Mimo Łwietnych stopni w szkole nie aplikowa¯
do najlepszych szkó¯ wyŠszych, poniewaŠ uwaŠa¯, Še nie jest wystarczaj§co
dobry, by si« do nich dostaú. Jego szkolny doradca spróbowa¯ odkryú,
sk§d u niego tak niska samoocena. Ojciec Kevina pracowa¯ w korporacji,
by¯ dynamicznym kierownikiem, który wymaga¯ od swoich dzieci perfekcji,
i nigdy nie zadowala¯o go nic poniŠej idealnych wyników. Gdy Kevin
uzyskiwa¯ wynik 90, jego ojciec chcia¯ wiedzieú, dlaczego nie by¯o to 100.
Podczas rodzinnych posi¯ków ojciec dominowa¯ i nie dopuszcza¯ ze strony
dzieci Šadnych sprzeciwów wobec jego pomys¯ów. PoniewaŠ Kevin nigdy
nie by¯ w stanie zadowoliú swojego ojca, z czasem pojawi¯o si« w nim poczucie, Še jest nieudolny.
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Sarah by¯a pewnym siebie dzieckiem. ŀwietnie radzi¯a sobie w szkole,
przejawia¯a talenty plastyczne i muzyczne. Kiedy jednak skoĮczy¯a studia
i wesz¯a na rynek pracy, zatrudni¯a si« kolejno na kilku niesatysfakcjonuj§cych stanowiskach — a na kaŠdym z nich by¯a nieszcz«Łliwa i nie odnios¯a
sukcesu. Jej pewnoŁú siebie os¯ab¯a i pojawi¯o si« w niej poczucie, Še nigdy
nie zacznie jej si« dobrze wieŁú w Šyciu.
Steve by¯ Łwietnym sprzedawc§ przez wiele lat, ale pewnej wiosny
przydarzy¯ mu si« zastój. Nic, co robi¯, nie dawa¯o efektów i nie móg¯ domkn§ú Šadnej nowej transakcji. Zacz§¯ czuú, Še jego najlepszy czas min§¯.
„Straci¯em talent — myŁla¯. — Nigdy nie uda mi si« nic sprzedaú”.
U Kevina rozwin«¯y si« g¯«boko zakorzenione problemy psychologiczne i by¯o ma¯o prawdopodobne, aby zdo¯a¯ poprawiú swoj§ samoocen«
bez pomocy profesjonalisty. Dzi«ki sugestii swojego doradcy rozpocz§¯
seri« sesji psychoterapeutycznych, które pomog¯y mu dostrzec, Še jest niezwykle uzdolniony, oraz wypracowaú zdrowe postrzeganie w¯asnej wartoŁci.
Wi«kszoŁú ludzi o niskim poczuciu w¯asnej wartoŁci nie potrzebuje
jednak psychologów. Mog§ pomóc sami sobie. Sarah wiedzia¯a, Še potrafi
osi§gn§ú sukces. Zdawa¯a sobie spraw«, Še jej poraŠki nie wynika¯y z braku
umiej«tnoŁci, ale raczej z niew¯aŁciwych wyborów w pracy, któr§ podejmowa¯a. MyŁla¯a: „Radzi¯am sobie w szkole i z pracami zwi§zanymi z plastyk§
i muzyk§. Odnosi¯am sukcesy i mog« odnosiú je ponownie”.
Z takim podejŁciem przemyŁla¯a raz jeszcze swoje plany zawodowe
i zacz«¯a szukaú pracy w obszarach bliŠej zwi§zanych z jej rzeczywistymi
zainteresowaniami. W rezultacie znalaz¯a prac«, w której mog¯a wykorzystaú
swoje talenty i gdzie zosta¯a w pe¯ni doceniona przez swoich zwierzchników i wspó¯pracowników.
Kierownik Steve’a by¯ zaniepokojony trudnoŁciami swojego podw¯adnego — nie tylko ze wzgl«du na ich wp¯yw na wyniki finansowe, ale
z powodu ich wp¯ywu na Steve’a. W koĮcu porozmawia¯ z pracownikiem.
„Steve — powiedzia¯. — Nie zmieni¯eŁ si« w Šaden sposób, a gorsze wyniki
mog§ przydarzyú si« kaŠdemu. Masz talent. JesteŁ dobrym sprzedawc§.
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Uda ci si«”. Dzi«ki zach«tom szefa Steve podszed¯ do kolejnego projektu
z wi«ksz§ pewnoŁci§ siebie i domkn§¯ sprzedaŠ. By¯ to pierwszy krok do odbudowy jego os¯abionego poczucia w¯asnej wartoŁci.
Poczucie w¯asnej wartoŁci jest waŠne — nie tylko, byŁmy odnosili
sukcesy w swoich d§Šeniach, ale takŠe dla naszego ogólnego dobrego samopoczucia. Ludzie o silnym poczuciu w¯asnej wartoŁci s§ szcz«Łliwsi, a cz«sto
takŠe zdrowsi od tych o niskiej samoocenie. Musimy dbaú o swoje morale.
Nie pozwoliú, by niepowodzenia nas przygn«bi¯y. W Šyciu b«d§ nam si«
zdarza¯y poraŠki i rozczarowania, ale dzi«ki skupianiu si« na sukcesach,
na dobrych chwilach, nasze poczucie w¯asnej wartoŁci pozostanie silne
i pomoŠe nam przetrwaú gorsze okresy.
Dopóki bªdziesz przejmowa® siª tym, co s§dz§ o tobie inni,
bªd§ ciª mieli w rªku. Dopiero kiedy przestaniesz wypatrywaú
uznania z zewn§trz, bªdziesz panem samego siebie.
— NEALE DONALD WALSCH, AMERYKAĭSKI PISARZ

JeŁli brakuje nam wiary we w¯asne umiej«tnoŁci i w determinacj« do
odniesienia sukcesu, nigdy nie uda nam si« nawet znaleŞú na drodze prowadz§cej do osi§gni«cia postawionych sobie celów. Musimy oczekiwaú od
siebie wielkich rzeczy. Ta wiara wydob«dzie z nas to, co mamy w sobie
najlepszego. Jak mówi§ s¯owa pewnego wiersza:
şyciowe bitwy nie zawsze wygrywa
Silniejszy czy szybszy przeciwnik;
Ale prªdzej czy póŞniej tym, kto wygra,
Jest ten, kto MYŀLI, Še potrafi.
Ludzie, którym brakuje pewnoŁci siebie, przyk¯adaj§ duŠ§ wag« do
zdania innych, na tej podstawie decyduj§c, co myŁl§ o sobie samych.
Unikaj§ podejmowania ryzyka ze strachu przed poraŠk§ i zazwyczaj
nie spodziewaj§ si«, Še odnios§ sukces. Cz«sto sami siebie umniejszaj§,
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odrzucaj§ pozytywn§ ocen« i przyjmuj§ krzywdz§ce za¯oŠenia, utrwalaj§ce
szkodliwe wzorce myŁlowe oraz negatywne nastawienie. Oto niektóre spoŁród takich szkodliwych wzorców myŁlowych:
x MyŁlenie czarno-bia¯e — pojedyncze niepowodzenie moŠe
prowadziú do poczucia: „Jestem kompletn§ poraŠk§, bo moje
wyniki nie s§ idealne”.
x Nieuchronna katastrofa — zak¯adanie, Še katastrofa czyha za
kaŠdym rogiem i trzeba si« jej spodziewaú. Przyk¯adowo:
pojedynczy negatywny detal, odrobina krytyki lub krótki
komentarz przyúmiewaj§ rzeczywistoŁú. „Zawali¯em t«
prezentacj« i teraz juŠ nigdy nie dostan« awansu”.
x Wyolbrzymianie negatywów — dobre wyniki nie s§ tak istotne,
jak nieudane dzia¯ania. „Wiem, Še w poprzednim kwartale moje
wyniki sprzedaŠy by¯y najlepsze, ale to by¯o tylko szcz«Łcie.
Teraz wracam do swojej zwyk¯ej formy. W tym kwartale
wykonam tylko norm«”.
x Przyk¯adanie zbyt duŠej wagi do stwierdzeĮ typu „powinienem”.
Takie stwierdzenia maj§ za zadanie motywowaú nas do osi§gania
perfekcyjnych wyników, ale powinny wi§zaú si« z realistycznym
myŁleniem, dzi«ki któremu ustalimy, co musimy zrobiú, aby dotrzeú
do punktu, w którym „powinniŁmy” byú. Cz«sto patrzymy na to,
gdzie jesteŁmy, i zastygamy ze strachu, gdy dostrzegamy,
Še daleko nam do punktu, w którym powinniŁmy si« znaleŞú.
Zamiast tego powinien byú to moment na zatrzymanie si«,
zaplanowanie kolejnych kroków, a nast«pnie wdroŠenie tego planu.
KaŠdemu z nas mog§ zdarzyú si« chwile zw§tpienia we w¯asne moŠliwoŁci lub osi§gni«cia, w których poczucie wartoŁci zaczyna s¯abn§ú. Pogarszaj§c jeszcze sprawy, skupiamy si« i rozmyŁlamy o tym, jak naszym
zdaniem oceni§ nas inni, próbuj§c w ten sposób ustaliú, jak czujemy si« sami
ze sob§ i swoimi moŠliwoŁciami. Ten sposób myŁlenia moŠe prowadziú
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do unikania ryzyka ze strachu przed poraŠk§. Takim rozumowaniem
doprowadzamy do st¯amszenia samych siebie, odrzucenia pozytywnych
ocen i przyj«cia krzywdz§cych za¯oŠeĮ, które utrwalaj§ szkodliwe wzorce myŁlowe oraz negatywn§ postaw«.
Nie wolno nam nigdy zapominaú, Še pewnoŁú siebie jest nieod¯§cznym
elementem poczucia w¯asnej wartoŁci. Zanim zdob«dziemy pewnoŁú
w podejmowaniu decyzji, musimy uwierzyú w siebie. Musimy prawdziwie
poczuú, Še jesteŁmy wartoŁciowymi osobami. JeŁli brakuje nam poczucia
w¯asnej wartoŁci, jak moŠemy byú pewni, Še podejmowane przez nas decyzje
s§ warte zachodu?
Nie jest wolnym Šaden cz®owiek, który nie jest panem samego siebie.
— EPIKTET, GRECKI FILOZOF

JesteĂmy tym, za kogo my sami — nie inni — siebie
uwaĝamy
Zbyt cz«sto bardziej przejmujemy si« tym, co inni myŁl§ o nas, niŠ tym,
co sami o sobie s§dzimy. William Becker, dwudziestowieczny duchowny
i pisarz, poucza¯ swoich czytelników: „Nie przejmujcie si« tym, co ludzie
o was myŁl§. Mog§ was przeceniaú lub nie doceniaú! Zanim poznaj§ wasz§
prawdziw§ wartoŁú, wasze sukcesy zaleŠ§ przede wszystkim od tego, co sami
o sobie s§dzicie i czy wierzycie w siebie. MoŠecie odnieŁú sukces, gdy
nikt inny w to nie wierzy, ale nigdy go nie odniesiecie, jeŁli nie uwierzycie sami w siebie”.
Im bardziej lubisz siebie, tym mniej jesteŁ jak wszyscy inni,
co czyni ciª wyj§tkowym.
— WALT DISNEY
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Kreowanie obrazu samego siebie
Obraz nas samych to sposób, w jaki prezentujemy si« wobec Łwiata zewn«trznego. Niektórzy ludzie maj§ silne, pozytywne wyobraŠenie o tym,
kim s§, i to wyobraŠenie przekazuj§ innym. W ich osobowoŁci jest coŁ,
co umyka fotografom, czego nie jest w stanie oddaú malarz, a rzeŞbiarz
nie potrafi uchwyciú. Ta subtelna cecha, której obecnoŁú kaŠdy wyczuwa, ale
nikt nie potrafi opisaú, której Šaden biograf nigdy nie scharakteryzowa¯
w ksi§Šce, ma wiele wspólnego z sukcesami takich osób.
Niektóre osobowoŁci s§ wi«ksze niŠ zwyk¯e pi«kno fizyczne i pot«Šniejsze niŠ nauka. Osoby, które posiadaj§ ten magnetyzm, nieŁwiadomie
robi§ wraŠenie na kaŠdym, z kim wchodz§ w relacj«. Gdy ktoŁ znajdzie
si« w ich obecnoŁci, od razu odczuwa ich wielkoŁú. Sam kontakt z nimi
poszerza jego horyzonty, dzi«ki niemu odczuwa przep¯yw si¯y. Czy nie
by¯oby wspaniale, gdyby ludzie reagowali na nas w ten sposób?

Pierwsze wraĝenie
Za kaŠdym razem, kiedy spotykamy now§ osob«, w zaledwie trzydzieŁci
sekund formu¯uje ona ca¯§ list« wraŠeĮ, pogl§dów i za¯oŠeĮ na temat tego,
kim jesteŁmy i czego si« moŠe po nas spodziewaú. Te za¯oŠenia to kwestie
duŠo istotniejsze niŠ to, ile zap¯aciliŁmy za swoje ubranie lub czy nasz
kolor w¯osów jest naturalny. WŁród nich znajduje si« wszystko, od poziomu
wykszta¯cenia do sytuacji finansowej, sukcesów zawodowych, a nawet
rzeczy tak subiektywnych, jak nasza szczeroŁú i uczciwoŁú. Wszystkie te
przekonania kszta¯towane s§, niemal podŁwiadomie, w ci§gu pierwszych
trzydziestu sekund znajomoŁci.
Stare powiedzenie „Nie oceniaj ksi§Ški po ok¯adce” jest rozs§dne, ale
wi«kszoŁú z nas niestety ocenia ludzi po „ok¯adce” — po ich wygl§dzie i sposobie bycia. Niektórzy ludzie naprawd« kszta¯tuj§ swoj§ opini« o innych
w ci§gu pierwszych trzydziestu sekund kontaktu.
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JeŁli podczas pierwszego spotkania zrobimy negatywne albo niepoŠ§dane
wraŠenie, moŠe ono narzuciú charakter relacji z konkretn§ osob§ na wiele
kolejnych lat. Potrzeba nieco namys¯u i wysi¯ku, aby opanowaú podstawy
robienia dobrego wraŠenia, ale warto ten wysi¯ek w ca¯y proces w¯oŠyú.
Musimy pami«taú, Še zaprezentujemy innym duŠo pozytywniejszy obraz
siebie, jeŁli b«dziemy o sobie myŁleú w pozytywny, pe¯en mi¯oŁci sposób.
Jak moŠesz zyskaú charyzmª? Bardziej staraj siª sprawiú, Šeby inni
mieli dobre zdanie o sobie, niŠ Šeby mieli dobre zdanie o tobie.
— DAN REILAND, AMERYKAĭSKI DUCHOWNY

Potrafimy stworzyÊ wspaniaïy obraz
Kiedy Robert pozna¯ Lis«, swoj§ now§ szefow§, by¯ pod wraŠeniem jej pogodnej osobowoŁci. CoŁ w jej sposobie bycia sprawia¯o, Še Robert czu¯
si« jej pewien, podziwia¯ j§, a jednoczeŁnie czu¯ si« przy niej swobodnie.
MyŁla¯: „Ta kobieta ma charyzm«. Chcia¯bym byú taki jak ona”.
MoŠe nam si« wydawaú, Še ludzie podobni do Lisy juŠ tacy si« urodzili.
Niektóre aspekty naszej osobowoŁci s§ wrodzone — nasz wygl§d zewn«trzny,
podstawowa inteligencja oraz niektóre talenty — lecz kaŠdy z nas ma
moŠliwoŁú wydobyú jak najwi«cej z naszych wrodzonych cech, rozwijaj§c je w sposób, dzi«ki któremu inni b«d§ podziwiaú nasz§ osobowoŁú.
Trzeba pami«taú, Še jesteŁmy w stanie zbudowaú w¯asny obraz serdecznej,
pogodnej osoby. Nie jest ¯atwo staú si« charyzmatyczn§ osob§, któr§ chcemy
byú, ale wszystko zaczyna si« od silnego pragnienia i zaangaŠowania
w wykreowanie otwartego, radosnego, optymistycznego i pozytywnego
sposobu bycia — obrazu, który zyska aprobat« kobiet i m«Šczyzn, z którymi
wchodzimy w relacje. JeŁli prawdziwie kochamy siebie samych i nie brakuje
nam ch«ci ani zaangaŠowania, moŠemy zbudowaú w sobie ten magnetyzm.
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Nasz wyglÈd fizyczny
Kiedy poznajemy nowych ludzi, pierwszym czynnikiem, który ma wp¯yw na
wywo¯ywane przez nas wraŠenie, jest to, jak wygl§damy. Wygl§d odgrywa
g¯ówn§ rol« w tym, jak jesteŁmy postrzegani. MoŠe skutecznie otwieraú
nam drzwi… lub je zamykaú. KaŠda osoba zajmuj§ca si« sprzedaŠ§ rozumie
frustracj«, jaka pojawia si«, gdy nie moŠe dostaú si« do potencjalnego
klienta z powodu „straŠnika drzwi” — recepcjonistki, sekretarki lub podw¯adnego, który monitoruje niepoŠ§danych goŁci. W pewnym sensie pierwsze wraŠenie, jakie na kimŁ robimy, jest najsilniejszym „straŠnikiem drzwi”.
Cz«sto w¯aŁnie ono decyduje, czy zostaniemy gdzieŁ wpuszczeni, zarówno
w przenoŁni, jak i dos¯ownie.
Niektóre spoŁród czynników maj§cych wp¯yw na innych — pozytywny
czy negatywny — s§ poza nasz§ kontrol§. Nie jesteŁmy w stanie zmieniú
podstawowych elementów naszego fizycznego wygl§du, moŠemy jednak
w pe¯ni wykorzystaú nasze zalety i zminimalizowaú to, co moŠe byú uznane
za wady. Nie musimy mieú wygl§du gwiazdy filmowej, aby robiú pozytywne wraŠenie.
Wiele elementów obrazu, jaki reprezentujemy, jest przekazywanych wizualnie. Badania pokazuj§, Še impulsy wzrokowe s§ przekazywane bezpoŁrednio do oŁrodka emocji w mózgu, z pomini«ciem typowego systemu
przekazywania, powoduj§c natychmiastowe wytworzenie reakcji.
Schludny wygl§d, w¯aŁciwe ubranie, serdeczny uŁmiech i w¯aŁciwe
maniery to pierwsze kroki do stworzenia dobrego wraŠenia. MoŠemy zmaksymalizowaú swoje szanse na sukces, ubieraj§c si« w sposób, który wysy¯a
pozytywn§ wiadomoŁú na temat naszych umiej«tnoŁci i nas samych. Od
czasu powszechnego przyj«cia swobodnego dress-code’u w biznesie nie istnieje dziŁ jeden styl ubierania w¯aŁciwy dla Łrodowiska biznesowego.
Musimy zrobiú rozeznanie, by ustaliú, co jest w¯aŁciwe w danej branŠy,
regionie i kulturze.
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Wygl§d i osobowoŁú to tylko pierwsze elementy tworzenia
i podtrzymywania sposobu, w jaki widz§ nas inni.
Musimy kreowaú go poprzez rozwijanie w sobie szczerego
zainteresowania innymi ludŞmi.
— DALE CARNEGIE

Zachowanie pozytywnego nastawienia
Nastawienie jest waŠne dla wszystkich aspektów obrazu, jaki budujemy,
ale w Šadnym nie jest tak kluczowe, jak w podejŁciu do samego siebie.
Eleanor Roosevelt cz«sto cytowana jest jako autorka s¯ów „Nikt nie moŠe
sprawiú, byŁ poczu¯ si« gorszy, bez twojego przyzwolenia”.
Wielu z nas — nawet tych pozornie odnosz§cych najwi«ksze sukcesy
— niesie ze sob§ mentalny bagaŠ pe¯en opinii na w¯asny temat. MogliŁmy
us¯yszeú je od rodziców, nauczycieli, szefów, wspó¯pracowników lub
nawet je sobie wmówiú, ale moŠemy na nie wp¯yn§ú i Łwiadomie skupiú
si« na pozytywnych os§dach.
Pozytywne nastawienie wobec innych moŠe znacznie si« przyczyniú
do poprawy budowanego przez nas obrazu. JeŁli w g¯«bi serca wierzymy,
Še Łwiat pe¯en jest przyjació¯, ta wiara b«dzie dla nas niczym dobrze dopasowany ubiór, wysy¯aj§cy sygna¯ do nowo poznawanych osób, Še jesteŁmy
rzeczywiŁcie kimŁ, z kim chc§ si« zaprzyjaŞniú. JeŁli nie b«dziemy postrzegaú
kaŠdego dnia jako b¯ogos¯awieĮstwa, którym naleŠy si« cieszyú i delektowaú,
nasze Šycie b«dzie nieszcz«Łliwe i najprawdopodobniej bezproduktywne.
Niektórzy ludzie przez lata Šywi§ gorzk§ nienawiŁú lub wielk§ zazdroŁú wobec innych. ChociaŠ mog§ nie byú tego Łwiadomi, takie psychiczne nastawienie uniemoŠliwia im osi§gni«cie szczytu swoich moŠliwoŁci i niszczy ich szcz«Łcie. I nie tylko to; ta destruktywna atmosfera
promieniuje na innych, przez co wywo¯uj§ uprzedzenia u spotykanych
ludzi, wzbudzaj§ niech«ú i nieustannie pogarszaj§ swoj§ pozycj« we wszystkich aspektach Šycia.
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Nie b«dziemy w stanie daú z siebie tego, co najlepsze, oddaj§c si« mŁciwym lub nawet nieprzyjaznym myŁlom wobec innych. Nasze zdolnoŁci mog§
ujawniú si« w pe¯ni tylko wówczas, gdy dzia¯amy w pe¯nej harmonii. W naszych sercach musi byú dobra wola, jeŁli mamy wykonywaú dobr§ prac«
sercem i r«kami. Uprzejme nastawienie, poczucie dobrej woli wobec innych
doprowadz§ do Šycia w pokoju i równowadze. Zminimalizuj§ rozdŞwi«ki
w naszym Šyciu i pomog§ nam zachowaú harmonijne relacje z innymi.
Nie moŠemy Šywiú ukrytej nienawiŁci i uprzedzeĮ, zazdroŁci i mŁciwych
uczuú, a przy tym nie szkodziú powaŠnie w¯asnej reputacji. Wielu ludzi
zastanawia si«, dlaczego nie s§ popularni, dlaczego s§ ogólnie nielubiani,
dlaczego maj§ tak ma¯e znaczenie we w¯asnej spo¯ecznoŁci, kiedy tak naprawd« wynika to z ich w¯asnych gorzkich, niezgodnych uczuú, które
zabijaj§ osobisty magnetyzm.
Z drugiej strony, jeŁli podtrzymujemy w sobie Šyczliwe, kochaj§ce,
pomocne i pozytywne myŁli, podchodzimy przyjaŞnie do innych, a przy
tym nasze serca s§ wolne od rozgoryczenia, nienawiŁci oraz zazdroŁci,
tworzymy przyci§gaj§cy, szcz«Łliwy i pogodny obraz siebie.
Kobiety i m«ŠczyŞni, którzy odnosz§ najwi«ksze Šyciowe sukcesy,
zawsze s§ radoŁni i pe¯ni nadziei, zajmuj§ si« swoimi sprawami z uŁmiechem
na twarzy, przyjmuj§ zmiany i szanse, jakie przynosi im codzienne Šycie,
stawiaj§c czo¯a trudnym i ¯atwym momentom z takim samym nastawieniem.
Cz«sto moŠemy poprawiú swoj§ sytuacj«, dostaú wi«ksz§ pensj«, awansowaú, zwi«kszyú sprzedaŠ, staú si« skuteczniejszym menedŠerem lub specjalist§ dzi«ki pogodnemu i radosnemu nastawieniu, a jednoczeŁnie zyskaú
w ten sposób przyjemniejsze, szcz«Łliwsze Šycie.
Czy lubisz spªdzaú czas z ludŞmi, którzy s§ marudni, przybici
i nieszczªŁliwi, czy wolisz przebywaú z tymi, którzy s§ szczªŁliwi
i promienni? Ich uczucia i nastawienie s§ tak samo zakaŞne jak odra.
Dlatego powinniŁmy promieniowaú tym, co chcemy widzieú
w innych ludziach.
— DALE CARNEGIE
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UĂmiech
Charyzmatyczne osoby wiedz§, jak i kiedy si« uŁmiechaú. UŁmiech to
oznaka przyjaznego nastawienia. To ludzki odpowiednik merdania ogonem
u psów. OczywiŁcie nie moŠemy ani nie powinniŁmy uŁmiechaú si« ca¯y
czas. UŁmiech nie jest czymŁ, co nak¯adamy mechanicznie, niczym kapelusz.
Prawdziwy uŁmiech to jedynie zewn«trzna oznaka naszego wewn«trznego
stanu. Tak naprawd« moŠna zachowywaú si« uprzejmie i czaruj§co, w ogóle
si« nie uŁmiechaj§c. Zdarzaj§ si« sytuacje, w których uŁmiech jest zupe¯nie
nie na miejscu, a na pewno nikt nie powinien uŁmiechaú si« nieustannie.
UŁmiech musi pochodziú z serca. Dzi«ki temu b«dzie wydobywa¯ si«
na zewn§trz, ukazuj§c si« w naszych oczach, g¯osie i czynach. Zachowujmy
si« radoŁnie, a poczujemy si« radoŁnie. UŁmiechu nie da si« udawaú. Fa¯szywy uŁmiech wygl§da dok¯adnie na to, czym jest — na fa¯sz.
Dale Carnegie udziela kilku sugestii na temat sztuki uŁmiechania si«.
Zwraca uwag«, Še po pierwsze musimy mieú w¯aŁciwe nastawienie psychiczne
wobec Łwiata i ludzi. Zanim je wypracujemy, nie b«dziemy odnosiú znacz§cych sukcesów. Jednak nawet niedba¯y uŁmiech b«dzie pomocny, poniewaŠ
wywo¯a zadowolenie u innych, a ono wróci do nas niczym bumerang.
Powoduj§c u innych odczucie przyjemnoŁci, sami poczujemy przyjemnoŁú,
i wkrótce nasz uŁmiech stanie si« szczery.
Ponadto kiedy si« uŁmiechamy, t¯umimy w sobie nieprzyjemne lub nieszczere wraŠenie, które odczuwamy wewn«trznie. Spróbuj wypracowaú nawyk uŁmiechania si«; to cudownie prosty sposób, by poczuú si« wewn«trznie
dobrze i daú innym sygna¯, Še jesteŁmy kimŁ, kogo przyjemnie mieú
w swoim otoczeniu.
Umówmy siª, Še bªdziemy spotykaú siª ze sob§ z uŁmiechem
na twarzach, kiedy trudno bªdzie siª uŁmiechaú.
— MATKA TERESA
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Entuzjazm w prezentowanym obrazie
Charyzmatyczne osoby z entuzjazmem podchodz§ do swojego Šycia,
pracy, relacji i celów. S¯owo „entuzjazm” pochodzi od dwóch greckich
s¯ów oznaczaj§cych „Bóg wewn§trz”, a sam entuzjazm bierze si« z g¯«bi
nas samych. Entuzjazmu nie da si« udawaú. Nieszczery entuzjazm, pozorowany w sztucznych gestach, wymuszonym Łmiechu i przesadnych komentarzach bardzo ¯atwo jest dostrzec. JeŁli wierzymy, Še to, co robimy, jest
wartoŁciowe, znacz§ce, ekscytuj§ce i osi§galne, wiara ta b«dzie widoczna
w naszym sposobie bycia i dzia¯aniach.
Osoby o entuzjastycznym nastawieniu do siebie samych i tego, co
robi§, podchodz§ do swojej pracy z pewnoŁci§ sukcesu. Pracownicy, którzy
do swoich zadaĮ podchodz§ z energi§, determinacj§ i entuzjazmem, daj§
swoim prze¯oŠonym pewnoŁú, Še nie tylko wykonaj§ swoje zadanie, ale zrobi§
to dobrze. ŀwiat zawsze pozytywnie reagowa¯ na entuzjazm. Dzi«ki niemu
pomnaŠamy swoj§ energi«, wznosimy si« na szczyty swoich moŠliwoŁci.
Entuzjazm jest doskona¯ym wsparciem w biznesie. Jest tak zaraŞliwy,
Še udziela nam si«, zanim si« zorientujemy, nawet jeŁli staramy si« tego
unikn§ú. Kiedy wk¯adamy serce w swoj§ prac«, nasz entuzjazm cz«sto jest
w stanie sprawiú, by potencjalny klient zapomnia¯, Še próbujemy coŁ sprzedaú.
Jest coŁ w przyj«ciu roli, któr§ chcemy odegraú, i odgrywaniu jej z entuzjazmem. JeŁli mamy ambicje, by robiú wielkie rzeczy, musimy myŁleú
o swoich moŠliwoŁciach z entuzjazmem i przyj§ú rol«, której dane dzia¯anie wymaga.
Cz«sto wykonywana przez nas praca moŠe nie byú ekscytuj§ca ani
nawet ciekawa. MoŠe byú monotonna, nudna i nuŠ§ca. PowinniŁmy odszukaú w niej coŁ, co wywo¯a nasz entuzjazm. MoŠe to byú sposób na wykonanie jej lepiej lub szybciej, albo wyznaczenie sobie iloŁciowych lub jakoŁciowych celów, które b«d§ dla nas wyzwaniem. JeŁli nie potrafimy w swojej
pracy znaleŞú sposobu na wywo¯anie entuzjazmu, poszukajmy innej aktywnoŁci w spo¯ecznoŁci, rodzinie, koŁciele, dzia¯alnoŁci politycznej lub spo¯ecznej i zaangaŠujmy si« w ni§.
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Jest coŁ w atmosferze tworzonej przez ludzi pe¯nych entuzjazmu,
wierz§cych w swój sukces, coŁ w samym ich wygl§dzie, dzi«ki czemu niemalŠe wygrywaj§ bitw«, zanim si« ona rozpocznie.
Entuzjazm przenika atmosfer« i daje innym pewnoŁú, Še dokonamy tego,
co zamierzaliŁmy. Z czasem wzmacnia nas nie tylko si¯a naszego w¯asnego
entuzjazmu, ale takŠe tego p¯yn§cego od innych osób. Nasi przyjaciele
i znajomi potwierdzaj§ nasz§ zdolnoŁú do odniesienia sukcesu, a kaŠde kolejne zwyci«stwo staje si« dzi«ki niemu ¯atwiejsze do osi§gni«cia niŠ poprzednie. Nasze opanowanie, pewnoŁú siebie i umiej«tnoŁci rosn§ wprost
proporcjonalnie do liczby naszych osi§gni«ú. Sama intensywnoŁú naszego
entuzjazmu, z jakim podejmujemy si« swoich zadaĮ, z pewnoŁci§ ma zwi§zek z poziomem wyników, jakie osi§gamy.
Entuzjazm nadaje dynamik« naszej osobowoŁci. Bez niego nasze umiej«tnoŁci pozostan§ uŁpione; moŠna teŠ Łmia¯o powiedzieú, Še kaŠdy z nas
ma wi«cej ukrytych moŠliwoŁci, niŠ kiedykolwiek nauczymy si« wykorzystywaú. MoŠemy posiadaú wiedz«, rozwaŠny os§d, rozs§dne rozumowanie;
nikt jednak — nawet my sami — nie dowie si« o tym, dopóki nie odkryjemy,
jak wk¯adaú serce w myŁlenie i dzia¯anie. Dzi«ki entuzjastycznemu sposobowi bycia zbudujemy obraz osoby pewnej siebie i kompetentnej.
Kiedy podchodzimy z entuzjazmem do tego, co robimy, ekscytacja,
radoŁú, wewn«trzne poczucie satysfakcji przepe¯niaj§ wszystkie nasze
dzia¯ania. Nie zawsze jest ¯atwo ekscytowaú si« wieloma spoŁród rzeczy,
które robimy kaŠdego dnia, ale jest to moŠliwe, jeŁli tylko si« postaramy.
U wi«kszoŁci odnosz§cych sukcesy ludzi entuzjazm jest sekretnym
sk¯adnikiem sukcesu, ale jest takŠe czynnikiem wywo¯uj§cym szcz«Łcie
w Šyciu tych, którzy pozostaj§ entuzjastyczni.
To, co dzieje siª w umyŁle, decyduje o tym, co osi§gamy na zewn§trz.
Kiedy ktoŁ naprawdª odczuwa entuzjazm, staje siª on widoczny
w b®ysku oczu, w czujnej i Šywej osobowoŁci. MoŠna go dostrzec
w energii tej osoby. Entuzjazm zmienia twoje podejŁcie do innych ludzi

24

Kup książkę

Poleć książkę

POSTRZEGAJ SIEBIE POZYTYWNIE

i podejŁcie innych ludzi do ciebie. To on decyduje o róŠnicy miªdzy
byciem przeciªtn§ osob§ a kimŁ naprawdª charyzmatycznym.
— NORMAN VINCENT PEALE

Podsumowanie
x JeŁli chcemy prowadziú zadowalaj§ce, daj§ce satysfakcj« Šycie,
najpierw musimy nauczyú si« prawdziwie kochaú siebie.
To pierwszy krok na ŁcieŠce do lepszego Šycia. Mi¯oŁú do siebie
wp¯ywa na nasz§ pewnoŁú siebie, poczucie w¯asnej wartoŁci i to,
jak postrzegaj§ nas inni.
x Poczucie w¯asnej wartoŁci najlepiej moŠna opisaú jako dobre
zdanie na w¯asny temat.
x Osoby o wysokim poczuciu w¯asnej wartoŁci wierz§, Še w wi«kszoŁci
rzeczy, które robi§, maj§ wi«ksze szanse na sukces niŠ poraŠk«.
x W naszym Šyciu b«d§ zdarza¯y si« poraŠki i rozczarowania,
ale skupiaj§c si« na sukcesach zamiast na niepowodzeniach,
zachowamy silne poczucie w¯asnej wartoŁci i ¯atwiej przetrwamy
trudniejsze okresy.
x Zbyt cz«sto bardziej przejmujemy si« tym, co myŁl§ o nas inni,
zamiast skupiaú si« na tym, co sami myŁlimy o sobie. Inni mog§
nas przeceniaú lub nie doceniaú. Nasze sukcesy zaleŠ§ przede
wszystkim od tego, co my s§dzimy o sobie. MoŠemy je odnosiú,
nawet jeŁli nikt inny w to nie wierzy, ale nie uda nam si« to, jeŁli
sami nie uwierzymy w siebie.
x Przyjazny, serdeczny obraz moŠna wypracowaú.
x ChociaŠ cz«Łú aspektów tworz§cych nasz zewn«trzny obraz —
nasz wygl§d zewn«trzny, podstawowa inteligencja oraz niektóre
talenty — jest wrodzona, kaŠdy z nas ma moŠliwoŁú wydobyú jak

25

Kup książkę

Poleć książkę

JAK POPRAWIû JAKOĝû SWOJEGO ĩYCIA

najwi«cej z naszych wrodzonych cech, rozwijaj§c je tak, by inni
nas podziwiali.
x Cechy osobowoŁci moŠna rozwin§ú. Ludzie nie s§ stworzeni jako
identyczni. Trzeba pami«taú, Še nie wszyscy s§ tak samo inteligentni,
silni fizycznie czy energiczni, ale jeŁli si« postaramy, moŠemy staú
si« charyzmatyczni. MoŠemy podj§ú decyzj« i pracowaú nad
rozwojem tych cech, które chcielibyŁmy w sobie widzieú.
Kluczem jest zaangaŠowanie.
x Osoby, które s§ entuzjastycznie nastawione do siebie samych
i swoich dzia¯aĮ, podejmuj§ prac« z pewnoŁci§ odniesienia
sukcesu. ŀwiat zawsze pozytywnie reagowa¯ na entuzjazm.
Dzi«ki niemu pomnaŠamy swoj§ energi«, wznosimy si« na szczyt
swoich moŠliwoŁci.
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