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WPROWADZENIE

Magia
samodyscypliny 

„Pora�k� mo�na wyt�umaczy� na tysi�c sposobów,
ale tak naprawd� nie ma dla niej �adnego usprawiedliwienia”

— MARK TWAIN

laczego niektórym ludziom sukcesy przychodz� �atwiej ni� in-
nym? Dlaczego jedni zarabiaj� wi�cej, maj� szcz��liwsze �ycie

i w tym samym czasie osi�gaj� lepsze wyniki ni� wi�kszo�� ludzi?
Na czym polega prawdziwa „tajemnica sukcesu”?

Cz�sto rozpoczynam swoje seminaria od prostego �wiczenia. Za-
daj� s�uchaczom pytanie: „Kto z pa�stwa chcia�by zarabia� dwa razy
wi�cej?”. Prawie wszyscy obecni na sali u�miechaj� si� i podnosz� r�ce.
Nast�pnie pytam: „Ile osób chcia�oby schudn��? Sp�aci� kredyt? Osi�-
gn�� samodzielno�� finansow�?”. Ponownie wszyscy si� zg�aszaj�, nie-
którzy z u�miechem na ustach, inni bij�c brawo. O�wiadczam wów-
czas: „
wietnie! Ka�dy z nas ma jaki� wa�ny cel. Wszyscy chcemy
wi�cej zarabia�, sp�dza� wi�cej czasu z rodzin�, mie� dobr� kondycj�
i szczup�� sylwetk� oraz zdoby� niezale�no�� finansow�.

Nie tylko pragniemy tego samego, ale równie� doskonale wiemy,
co musimy zrobi�, �eby to osi�gn��. Wszyscy równie� planujemy to
zrobi�… kiedy�. Jednak zanim si� do tego faktycznie we	miemy, do-
chodzimy do wniosku, �e nale�y si� nam krótki wypad w wyimagi-
nowane miejsce zwane wysp� Kiedy�. Mówimy, �e kiedy� przeczytamy
t� ksi��k�; kiedy� zaczniemy �wiczy�; kiedy� podniesiemy swoje kwali-
fikacje i zaczniemy wi�cej zarabia�; kiedy� zapanujemy nad swoimi

D
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8 BRIAN TRACY

finansami i w ko�cu wygrzebiemy si� z d�ugów. Tak, kiedy� zrobimy
wszystko to, co — jak wiemy — jest nam potrzebne do osi�gni�cia
pozosta�ych celów. Kiedy�”.

Prawdopodobnie osiemdziesi�t procent ludzi przez wi�kszo�� cza-
su go�ci na wyspie Kiedy�. Rozmy�laj�, marz� i fantazjuj� na temat
tych wszystkich rzeczy, które „kiedy�” zrobi�. Czy na wyspie Kiedy�
przebywaj� sami? Nie, otaczaj� ich tam inni mieszka�cy wyspy Kie-
dy�! A czego przewa�nie dotycz� tam rozmowy? Wymówek! Wyspiarze
jeden przez drugiego przerzucaj� si� wymówkami, maj�cymi uspra-
wiedliwi� ich obecno�� na tej wyspie. „Dlaczego tutaj jeste�?” — pytaj�
si� nawzajem. Nie trzeba nawet dodawa�, �e t�umacz� si� najcz��ciej
w ten sam sposób: „Mia�em nieszcz��liwe dzieci�stwo”, „Mam kiep-
skie wykszta�cenie”, „Brakuje mi pieni�dzy”, „Szef mnie ci�gle kry-
tykuje”, „Moje ma��e�stwo to pomy�ka”, „Nikt mnie nie docenia” albo
„Sytuacja gospodarcza jest fatalna”. Wszyscy choruj� na chroniczne
„wymówkarstwo”, które zawsze jest zabójcze dla sukcesu. Owszem,
maj� dobre intencje, ale przecie� nie od dzi� wiadomo, �e dobrymi
intencjami piek�o jest wybrukowane.

Pierwsza zasada sukcesu jest prosta: wydosta� si� z wyspy! Prze-
sta� szuka� wymówek! Zrób to, co masz zrobi�, albo tego nie rób, ale
przesta� si� t�umaczy�. Nie u�ywaj ju� swojego wspania�ego umys�u
do wymy�lania zawi�ych wykr�tów i usprawiedliwie�, t�umacz�cych
Twój brak dzia�ania. Zrób co�. Cokolwiek. No ju�! Powtarzaj sobie:
„To, co si� stanie, zale�y ode mnie!”.

Wymówek szukaj� nieudacznicy; post�pów dokonuj� zwyci�zcy.
W jaki sposób sprawdzi�, czy nasza ulubiona wymówka ma racj� bytu?
To proste. Wystarczy si� rozejrze� i zapyta�: „Czy jest tu osoba, która
stosuje t� sam� wymówk�, a mimo to odnosi sukcesy?”. Kiedy za-
dasz to pytanie, b�dziesz musia� uczciwie przyzna�, �e tysi�ce, a nawet
miliony ludzi, znajdowa�y si� w du�o gorszej sytuacji, a jednak dosz�y
do cudownych rzeczy w swoim �yciu. Skoro tysi�ce czy miliony ludzi
potrafi�y tego dokona�, to znaczy, �e Ty tak�e mo�esz, o ile spróbujesz.

Podobno gdyby ludzie wk�adali tyle samo energii w realizowanie
swoich celów, co w t�umaczenie si� ze swoich niepowodze�, efekty
zaskoczy�yby ich samych. Najpierw jednak trzeba si� wydosta� z wyspy.
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NIE TŁUMACZ SIĘ, DZIAŁAJ! 9

Skromne pocz�tki

Niewielu ludzi ju� na starcie ma przewag� nad innymi. Na przyk�ad
ja nie sko�czy�em nawet liceum. Przez kilka lat pracowa�em fizycznie.
Mia�em s�abe wykszta�cenie, nieciekawe kwalifikacje i ograniczone wi-
doki na przysz�o��. Wówczas zacz��em zadawa� sobie pytanie: „Dlacze-
go niektórym ludziom sukcesy przychodz� �atwiej ni� innym?”. To py-
tanie odmieni�o moje �ycie. Od tamtej pory przeczyta�em tysi�ce ksi��ek
i artyku�ów po�wi�conych tematyce sukcesu i realizacji w�asnych
celów. Mam wra�enie, �e ju� od ponad dwóch tysi�cy lat przyczyny
wielkich osi�gni�� omawia si� i opisuje na ka�dy mo�liwy sposób.

Wi�kszo�� filozofów, nauczycieli i ekspertów zgadza si� co do jedne-
go: ogromnego znaczenia samodyscypliny. Otó� �eby oprze� si� po-
kusie szukania dla siebie wymówek, musisz by� zdyscyplinowany.
Samodyscyplina jest czynnikiem, dzi�ki któremu mo�na si� „wydo-
sta� z wyspy”. Stanowi ona klucz do wspania�ego �ycia, bez niej nie
sposób osi�gn�� �adnego trwa�ego sukcesu.

Rozwini�cie u siebie cnoty samodyscypliny zmieni�o bieg mojego
�ycia; zmieni równie� bieg Twojego. Poniewa� nieustannie wymaga-
�em od siebie wi�cej i wi�cej, odnios�em sukces najpierw w dziale
sprzeda�y, a nast�pnie na stanowisku kierowniczym. Jednocze�nie
dokszta�ca�em si� i po trzydziestce podj��em studia MBA, co by�o
równoznaczne z tysi�cami godzin wyt��onej pracy. Jako pierwszy za-
cz��em sprowadza� do Kanady auta i motory Suzuki, potem otworzy�em
sze��dziesi�t pi�� salonów tej marki i sprzeda�em pojazdy o warto�ci
25 milionów dolarów — wszystko to osi�gn��em, mimo �e pocz�t-
kowo nie mia�em bladego poj�cia na temat funkcjonowania tej bran-
�y. By�em po prostu zdyscyplinowany i zdecydowany, �eby nauczy�
si� tego, co musia�em umie�, a nast�pnie zastosowa� to w praktyce.

Do bran�y deweloperskiej równie� wkroczy�em bez przygotowania
i nale�ytej wiedzy. Tutaj tak�e przyda�a mi si� pot�ga samodyscypliny,
która poci�gn��a za sob� setki godzin pracy i nauki. A potem przy-
szed� czas na budowanie centrów handlowych, parków przemys�o-
wych, biurowców i osiedli mieszkaniowych. Dzi�ki samodyscyplinie
uda�o mi si� stworzy� doskonale prosperuj�ce firmy zajmuj�ce si� orga-
nizacj� szkole� i doradztwem oraz pisaniem i mówieniem na ten temat,
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10 BRIAN TRACY

a nast�pnie rejestrowaniem takich wyst�pie� i dystrybucj�. Moje
wyk�ady audio i wideo, ksi��ki, seminaria i programy szkoleniowe,
dost�pne w trzydziestu sze�ciu j�zykach, zarobi�y ponad 500 milionów
dolarów w pi��dziesi�ciu czterech krajach. W ci�gu tych lat dora-
dza�em ponad tysi�cowi firm i podczas seminariów i spotka� prze-
szkoli�em przesz�o pi�� milionów osób. W ka�dej sytuacji praktyka
samodyscypliny stanowi�a pod�o�e mojego sukcesu.

Zauwa�y�em, �e mo�na osi�gn�� niemal�e ka�dy postawiony przed
sob� cel, je�eli jest si� na tyle zdyscyplinowanym, �eby ponie�� ko-
nieczne koszty, czyli robi� to, co trzeba, i nigdy si� nie podda�.

Kto powinien przeczyta� t� ksi��k�?

Ksi��ka jest skierowana do ambitnych, zdecydowanych m��czyzn i ko-
biet, którzy chc� osi�gn�� wszystko, co mo�liwe w �yciu. To ksi��ka
dla ludzi czuj�cych „g�ód”, aby robi� wi�cej, mie� wi�cej i do�wiad-
czy� wi�cej ni� kiedykolwiek przedtem.

Za najwa�niejsz� i najbardziej wnikliw� uwag� na temat odno-
szenia sukcesów mo�na zapewne uzna� t�, która mówi, �e aby zaj��
wysoko, trzeba si� sta� inn� osob�. Nabytki lub osi�gni�cia material-
ne nie maj� bowiem takiego znaczenia, jak sama warto�� osoby, któr�
musisz zosta�, �eby uzyska� ponadprzeci�tne wyniki. Postawienie na
rozwój samodyscypliny stanowi najprostszy i najpewniejszy sposób
na to, aby wszystko stan��o przed Tob� otworem.

Niniejsza ksi��ka poka�e Ci, jak — krok po kroku — sta� si� nad-
zwyczajn� osob�, zdoln� do nadzwyczajnych dokona�.

* * *

Tajemnica sukcesu wychodzi na jaw
podczas przypadkowego spotkania

Kilka lat temu bra�em udzia� w konferencji w Waszyngtonie. Podczas
przerwy poszed�em na lunch do pobliskiego punktu sieci Food Fair.
W �rodku by�o bardzo t�oczno. Usiad�em przy ostatnim wolnym stoliku,
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NIE TŁUMACZ SIĘ, DZIAŁAJ! 11

mimo �e by� przeznaczony dla czterech osób. Kilka minut pó	niej w po-
bli�u mojego stolika pojawili si� starszy pan i m�odsza kobieta, która
pó	niej okaza�a si� jego asystentk�. Nie�li tace z jedzeniem i wyra	-
nie si� rozgl�dali za wolnym miejscem. Mia�em du�o miejsca przy
swoim stole, wi�c wsta�em i poprosi�em starszego pana, �eby do
mnie do��czy�. W pierwszej chwili odmówi�, ale poniewa� nalega�em,
usiad� z widoczn� wdzi�czno�ci�. Zacz�li�my rozmawia�.

Okaza�o si�, �e m��czyzna nazywa si� Kop Kopmeyer. Doskonale
wiedzia�em, kto to taki. Kopmeyer by� legend� dla autorów pisz�cych
o odnoszeniu sukcesów i realizowaniu swoich celów. Sam napisa�
cztery ksi��ki, które sta�y si� bestsellerami. W ka�dej z nich zawar�
dwie�cie pi��dziesi�t zasad odnoszenia sukcesów, opartych na ponad
pi��dziesi�ciu latach bada�. Przeczyta�em wszystkie cztery od deski
do deski, i to po kilka razy.

Po chwili zdawkowej rozmowy zada�em mu pytanie, które w tej sa-
mej sytuacji zada�oby mu wiele osób: „Która spo�ród tysi�ca zasad, od-
krytych przez pana, jest pa�skim zdaniem najwa�niejsza?”. U�miechn��
si� do mnie ze szczególnym b�yskiem w oku, �wiadcz�cym o tym, �e
najwyra	niej ju� wielokrotnie go o to pytano. Odpar� bez wahania:
„Najwa�niejsz� zasad� sukcesu poda� na pocz�tku XX wieku Elbert
Hubbard, jeden z najbardziej p�odnych pisarzy ameryka�skich. Rzek�
on mianowicie: Samodyscyplina to zdolno�� robienia tego, co trzeba,
kiedy trzeba i bez wzgl�du na to, czy si� nam chce, czy nie”. Kopmeyer
doda� jeszcze: „Spo�ród dziewi�ciuset dziewi��dziesi�ciu dziewi�ciu
zasad, które wyprowadzi�em ze swoich lektur i swojego do�wiadcze-
nia, nie zadzia�a �adna, je�eli nie po��czy si� jej z samodyscyplin�.
Po��czone z samodyscyplin� zadzia�aj� wszystkie”.

W�a�nie dlatego samodyscyplina stanowi klucz do wielko�ci cz�o-
wieka. Jest ona magiczn� w�a�ciwo�ci�, która otwiera przed nami
wszystkie drzwi i sprawia, �e wszystko staje si� mo�liwe. Dzi�ki sa-
modyscyplinie przeci�tna osoba mo�e dotrze� na tyle daleko, na ile jej
pozwol� w�asne uzdolnienia i inteligencja. Jednak�e bez niej nawet
osoba obdarzona wszelkim b�ogos�awie�stwem pochodzenia, wykszta�-
cenia i odpowiednich szans rzadko kiedy wybija si� ponad przeci�tno��.
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12 BRIAN TRACY

Twoi dwaj najwi�ksi wrogowie

Wiemy ju�, �e samodyscyplina jest kluczem do sukcesu. Tym samym
brak samodyscypliny stanowi g�ówn� przyczyn� pora�ek, frustracji,
niezadowalaj�cych wyników i braku szcz��cia w �yciu. Ka�e nam
równie� szuka� wymówek i nie docenia� samych siebie.

Najprawdopodobniej dwoma najwi�kszymi wrogami sukcesu,
szcz��cia i samospe�nienia s� „linia najmniejszego oporu” i „wspó�-
czynnik dora	nej korzy�ci”. Linia najmniejszego oporu powoduje, �e
ludzie w prawie ka�dej sytuacji wybieraj� najprostsze rozwi�zanie.
Wsz�dzie poszukuj� dróg na skróty. Przychodz� do pracy na ostatni�
chwil� i wychodz� z niej przy pierwszej nadarzaj�cej si� okazji. Wy-
patruj� �atwych i szybkich sposobów wzbogacenia si�. Z czasem wy-
rabiaj� w sobie nawyk wyszukiwania najprostszej i najszybszej drogi
do osi�gni�cia tego, czego pragn�, zamiast zrobi� to, co konieczne —
cho� trudne — do odniesienia prawdziwego sukcesu. Wspó�czynnik
dora	nej korzy�ci, który stanowi rozwini�cie prawa linii najmniejszego
oporu, jeszcze skuteczniej doprowadza ludzi do pora�ki i ka�e im osi�-
ga� gorsze wyniki. Zasada ta brzmi nast�puj�co: „Ludzie niezmiennie
poszukuj� najszybszego i najprostszego sposobu zdobywania upra-
gnionych rzeczy, licz�c na natychmiastowe efekty. Prawie w ogóle albo
w ogóle nie przejmuj� si� d�ugofalowymi skutkami swojego zachowa-
nia”. Innymi s�owy, wi�kszo�� ludzi robi to, co jest podyktowane dora�-
n� korzy�ci�, co jest przyjemne i proste, a nie to, co jest konieczne do
odniesienia sukcesu.

Codziennie, w ka�dej minucie dnia, toczy si� wewn�trz Ciebie walka
mi�dzy tym, czy robi� to, co jest w�a�ciwe, trudne i potrzebne (jakby
znad jednego ramienia do ucha szepta� Ci anio�), czy mo�e to, co za-
bawne, �atwe i prawie lub zupe�nie bezwarto�ciowe (jakby podpowiada�
diabe�). Dlatego je�eli szczerze pragniesz zaj�� na tyle wysoko, na ile
pozwalaj� Ci Twoje mo�liwo�ci, musisz w ka�dej chwili �ycia, co-
dziennie, toczy� i wygrywa� bitw� ze wspó�czynnikiem dora	nej ko-
rzy�ci i opiera� si� pokusie pój�cia po linii najmniejszego oporu.
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Kontrolowanie siebie

Inna definicja samodyscypliny nosi nazw� samoopanowanie. Odnie-
sienie sukcesu jest mo�liwe tylko wtedy, kiedy zdo�amy opanowa�
swoje emocje, pragnienia i ci�goty. Ludzie, którym brakuje zdolno�ci
panowania nad swoimi pragnieniami, s�abn� i nie zwa�aj� na normy
moralne; nie mo�na na nich polega� równie� w innych dziedzinach.

Samodyscyplin� mo�na tak�e okre�li� terminem samokontrola.
Umiej�tno�� kontrolowania siebie i swoich czynów, tego, co mówimy
i robimy, oraz dbania o to, �eby nasze zachowanie zgadza�o si� z na-
szymi d�ugofalowymi celami i d��eniami, stanowi cech� wyró�niaj�-
c� osoby nieprzeci�tne.

Dyscyplin� mo�na tak�e nazwa� samowyrzeczeniem. Chodzi o to,
aby wyrzec si� �atwo przychodz�cych przyjemno�ci i pokus, które
mog� nas wywie�� w pole, i zamiast tego utrzyma� si� w ryzach, ro-
bi�c wy��cznie to, co jest w�a�ciwe w perspektywie d�ugoterminowej
oraz odpowiednie w danym momencie.

Samodyscyplina wymaga umiej�tno�ci odroczenia satysfakcji, czyli
od�o�enia w czasie krótkofalowej przyjemno�ci, aby móc si� cieszy�
wi�kszym wynagrodzeniem w perspektywie d�ugofalowej.

My�lenie d�ugofalowe

Socjolog dr Edward Banfield z Uniwersytetu Harvarda przez pi�� lat
prowadzi� badania nad przyczynami poprawy warunków spo�eczno-
ekonomicznych w �yciu cz��ci Amerykanów. Ostatecznie doszed� do
wniosku, �e czynnikiem, który odegra� najwi�ksz� rol� w �yciu ludzi
sukcesu, by�o przyj�cie „perspektywy d�ugoterminowej”. Banfield zde-
finiowa� „perspektyw� terminow�” jako „ilo�� czasu, jak� jednostka
bierze pod uwag�, planuj�c swoje bie��ce posuni�cia”. Innymi s�owy,
ludzie, którzy odnosz� najwi�ksze sukcesy, s� dalekowzroczni. Swoim
my�leniem staraj� si� wybiega� jak najdalej w przysz�o��, aby okre-
�li�, jak� osob� chc� si� sta� i jakie cele zrealizowa�. Nast�pnie wra-
caj� do tera	niejszo�ci i ustalaj�, co musz� zrobi�, a czego nie, je�eli
ich upragniona przysz�o�� ma si� zi�ci�.
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Zasada my�lenia d�ugofalowego dotyczy pracy, kariery, ma��e�stwa,
zwi�zków mi�dzyludzkich, pieni�dzy i umiej�tno�ci zachowania si�
— ka�d� z tych dziedzin omawiam w dalszej cz��ci ksi��ki. Ludzie
odnosz�cy sukcesy staraj� si�, aby wszystko, co robi� w perspektywie
krótkofalowej, by�o zgodne z tym, co chc� osi�gn�� w perspektywie
d�ugofalowej. Dlatego nieustannie �wicz� si� w samodyscyplinie.

Mo�na przyj��, �e najwa�niejszym terminem w kategorii my�lenia
d�ugofalowego jest po�wi�cenie. Ludzie, którym si� powiod�o, przez ca�e
�ycie odznaczaj� si� zdolno�ci� dokonywania ma�ych i du�ych po�wi�-
ce�, ale na krótk� met�, tak aby mie� pewno��, �e w d�u�szej perspek-
tywie osi�gn� lepsze wyniki i znajd� satysfakcj�. Gotowo�ci� do po�wi�-
ce� charakteryzuj� si� osoby, które chc�c podnie�� w�asn� warto��
i mie� lepsze �ycie w przysz�o�ci, sp�dzaj� wiele godzin, a nawet lat na
przygotowywaniu si�, zdobywaniu wiedzy i podwy�szaniu swoich kwa-
lifikacji. Przedk�adaj� to nad bie��ce �ycie towarzyskie i rozrywki.

Wielki ameryka�ski poeta Henry Wadsworth Longfellow m�drze
napisa� kiedy�:

Przez wielkich m��ów szczyty zdobyte,
Nie by�y brane w nag�ym podej�ciu.
Kompani �nili marzenia skryte,
A oni znojem pomagali szcz��ciu.

Zdolno�� dalekowzrocznego my�lenia, takiego� planowania i ci��kiej
pracy oraz umiej�tno�� przywo�ania siebie do porz�dku i zrobienia
tego, co w�a�ciwe i potrzebne, przed zabraniem si� do tego, co przy-
jemne i �atwe, stanowi� klucz do wspania�ej przysz�o�ci.

Zdolno�� my�lenia d�ugoterminowego to umiej�tno�� nabyta. Wraz
z jej stopniowym opanowywaniem stajemy si� coraz bardziej zdolni
trafnie przewidywa� to, co mo�e si� nam przytrafi� w przysz�o�ci
w rezultacie naszych obecnych dzia�a�. Jest to cecha osób wybitnych.

Zbyt szybko zdobyta korzy�� mo�e sko	czy� si� bólem

Je�eli cz�owiek przestaje �wiczy� si� w samodyscyplinie, pada ofiar�
dwóch praw. Pierwsze nosi nazw� „prawo niezamierzonych konse-
kwencji”. G�osi ono, �e z powodu braku dalekowzrocznego my�lenia
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niezamierzone konsekwencje jakiego� dzia�ania mog� by� du�o gorsze
ni� wpisane w ten proces zamierzone negatywne skutki. Drugie nazywa
si� „prawem odwrotnych konsekwencji” i mówi, �e krótkotermino-
we dzia�anie nastawione na natychmiastow� korzy�� mo�e mie� za-
skakuj�ce konsekwencje, czasem nawet odwrotne do oczekiwanych.

Wyobra	my sobie sytuacj�, w której przeznaczamy pewne nak�ady
czasu, pieni�dzy lub uczu�, aby spe�ni� swoje pragnienie lub zamie-
rzenie bycia lepiej sytuowanymi i w rezultacie szcz��liwszymi. Po-
niewa� jednak dzia�amy bez namys�u i nie odrabiamy pracy domowej,
skutki naszego zachowania okazuj� si� du�o gorsze, ni� gdyby�my
w ogóle nic nie zrobili. Ka�dy cz�owiek kiedy� tego do�wiadczy�, zwykle
wi�cej ni� raz.

Wspólny mianownik sukcesu

Biznesmen Herbert Grey przeprowadzi� roz�o�one w czasie badania, któ-
rych celem by�o znalezienie czynnika nazwanego przez niego „wspól-
nym mianownikiem sukcesu”. Po jedenastu latach doszed� w ko�cu
do wniosku, �e takim mianownikiem by�o to, �e ludzie sukcesu mieli
w nawyku robi� rzeczy, których pozosta�e osoby po prostu nie lubi�y
wykonywa�. Co to by�y za rzeczy? Okaza�o si�, �e ludzie sukcesu nie
lubi� robi� tych samych rzeczy, co nieudacznicy. Jednak ci pierwsi
robi� je, poniewa� wiedz�, �e jest to cena, któr� musz� zap�aci�, je�eli
maj� zazna� w przysz�o�ci wi�kszych sukcesów i korzy�ci.

Grey odkry�, �e ludzie sukcesu bardziej dbaj� o „przyjemne wyniki”,
podczas gdy nieudacznicy o „przyjemne metody”. Odnosz�cy sukcesy,
szcz��liwi ludzie bardziej si� interesuj� pozytywnymi, d�ugofalowymi
konsekwencjami swoich zachowa	, a ludzie ponosz�cy pora�ki wi�ksz�
wag� przyk�adaj� do osobistej przyjemno�ci i natychmiastowej korzy�ci.

Trener technik motywacyjnych Denis Waitley powtarza, �e ludzie,
którzy znale	li si� na szczycie, k�adli wi�kszy nacisk na dzia�ania
„nastawione na osi�gni�cie celu”, podczas gdy ludzi przeci�tnych bar-
dziej interesowa�y czynno�ci „zmniejszaj�ce napi�cie”.
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Najpierw obiad, potem deser

Najprostsza zasada samodyscypliny polega na tym, �eby je�� „najpierw
obiad, potem deser”. W ka�dym posi�ku wyst�puje logiczna kolej-
no�� podawania da�. Deser je si� na ko�cu. Najpierw spo�ywa si�
dania g�ówne i opró�nia talerz, dopiero wtedy przychodzi czas na deser.

Pewne urocze, lecz zwodnicze has�o g�osi: „�ycie jest krótkie; za-
cznij od deseru”. Pomy�l, co by si� sta�o, gdyby� po powrocie z pracy
zjad� du�y kawa�ek szarlotki z lodami zamiast po�ywnego obiadu. Czy
mia�by� potem ochot� na zdrowe, od�ywcze jedzenie? Jak by� si� po-
czu� po zjedzeniu takiej ilo�ci s�odyczy? Czy czu�by� przyp�yw energii
i ch�ci zrobienia czego� produktywnego? Czy mo�e ogarn��yby Ci�
takie zm�czenie i ospa�o��, �e móg�by� ju� spisa� ca�y dzie� na straty?

Podobnie si� dzieje, kiedy po pracy idziesz na jednego lub dwa
drinki, a potem wracasz do domu i w��czasz telewizor. S� to po pro-
stu inne formy „deseru”; w du�ej mierze odbieraj� Ci one zdolno��
zrobienia czego� konstruktywnego przez reszt� wieczoru.

Chyba najgorsze w tym jest to, �e jak�kolwiek czynno�� cz�sto
powtarzasz, szybko wchodzi Ci ona w nawyk. A gdy taki nawyk ju�
powstanie, bardzo trudno go przezwyci��y�. Przyzwyczajenie, �eby
zawsze wybiera� �atwe rozwi�zanie, robi� to co zabawne i przyjemne
lub je�� deser przed obiadem, nieustannie si� umacnia i nieuchron-
nie prowadzi do s�abo�ci, gorszych wyników i kolejnych pora�ek.

Nawyk samodyscypliny

Na szcz��cie mo�na wyrobi� w sobie nawyk samodyscypliny. Regu-
larne �wiczenie si� w niej i zmuszanie si� do robienia tego, co trzeba,
kiedy trzeba i bez wzgl�du na to, czy mamy ochot�, umacniaj� si�
dzi�ki ci�g�emu powtarzaniu. Przestajesz wówczas szuka� wymówek.

Z�e nawyki �atwo powstaj�, ale trudno si� z nimi �yje. Z kolei do-
bre nawyki trudno w sobie wyrobi�, ale �atwo si� z nimi �yje. Jak to
powiedzia� Goethe: „Wszystko jest trudne, zanim stanie si� proste”.
Ci��ko jest si� przyzwyczai� do samodyscypliny, samoopanowania
i samokontroli, ale kiedy ju� zostan� one przyswojone, wykonuje si�
je �atwo i w sposób automatyczny. Je�eli nawyk samodyscypliny zako-
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rzeni si� mocno w Twoim zachowaniu, to ilekro� zrobisz co� wbrew
takiemu przyzwyczajeniu, poczujesz dyskomfort.

Ca�e szcz��cie, �e wszystkie nawyki s� przyswajalne. Mo�na w sobie
wyrobi� ka�dy nawyk potrzebny do przemienienia si� w osob�, jak�
chcemy zosta�. Stosuj�c samodyscyplin� zawsze, kiedy wymaga tego
sytuacja, zostaje si� wspania�� osob�. Ka�dy przejaw samodyscypliny
wzmacnia inne sfery �ycia. Niestety, ka�de os�abienie dyscypliny
upo�ledza równie� pozosta�e dziedziny.

Je�eli chcesz rozwin�� w sobie nawyk samodyscypliny, musisz naj-
pierw podj�� decyzj�, w jaki sposób b�dziesz si� zachowywa� w kon-
kretnej dziedzinie swojej dzia�alno�ci. Nast�pnie nale�y przesta� godzi�
si� na wyj�tkowe sytuacje, które powoduj� rozlu	nienie samodyscy-
pliny, dopóki nawyk nie zapu�ci korzeni. Ilekro� powinie Ci si� noga
— a tak b�dzie — musisz na nowo postanowi�, �e wracasz do samo-
dyscypliny. W ko�cu b�dzie Ci �atwiej zachowywa� si� w sposób zdy-
scyplinowany ni� w niezdyscyplinowany.

Wielka nagroda
Nagroda za utrzymanie samodyscypliny na najwy�szym poziomie
jest nadzwyczajna! Istnieje bezpo�redni zwi�zek mi�dzy samodyscy-
plin� a poczuciem w�asnej warto�ci:

� Z im wi�kszym powodzeniem stosujesz samokontrol� i samoopanowa-
nie, tym bardziej siebie lubisz i cenisz.

� Im bardziej jeste� zdyscyplinowany, tym wi�kszy masz do siebie szacu-
nek i tym wi�ksz� dum� z siebie odczuwasz.

� Z im wi�kszym powodzeniem stosujesz samodyscyplin�, tym lepsz� opini�
masz o sobie. Postrzegasz siebie i my�lisz o sobie w bardziej pozytywnych
kategoriach. Czujesz si� szcz��liwszy i silniejszy jako cz�owiek.

Rozwój i podtrzymanie nawyku samodyscypliny s� zadaniami na
ca�e �ycie; jest to ci�g�a walka, która nigdy si� nie ko�czy. Pokusa pój-
�cia po linii najmniejszego oporu i wspó�czynnik dora	nej korzy�ci wci��
czaj� si� gdzie� na dnie Twojego umys�u, czekaj�c na okazj� do ataku
i zwiedzenia Ci� na manowce, aby� zacz�� robi� to, co przyjemne, proste
i nieistotne, zamiast tego, co ci��kie, potrzebne i przydatne w �yciu.
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Napoleon Hill w swoim bestsellerze The Master Key to Riches doszed�
do wniosku, �e samodyscyplina jest g�ównym kluczem do bogactwa.
Samodyscyplina jest tak�e kluczem do poczucia w�asnej warto�ci,
szacunku dla samego siebie i dumy z w�asnych osi�gni��. Rozwój sa-
modyscypliny gwarantuje, �e koniec ko�ców przezwyci��ysz wszel-
kie przeszkody i stworzysz dla siebie wspania�e �ycie. Tak naprawd�
to dzi�ki zdolno�ci utrzymania samodyscypliny jedni ludzie cz��ciej
odnosz� sukcesy i s� szcz��liwsi ni� drudzy.

Uk�ad ksi��ki

W dalszej cz��ci ksi��ki opisz� dwadzie�cia jeden dziedzin �ycia, w któ-
rych samodyscyplina jest kluczowym elementem, potrzebnym do re-
alizacji pe�nego potencja�u cz�owieka i osi�gni�cia przez niego wszyst-
kiego, co mo�liwe.

Ksi��ka dzieli si� na trzy cz��ci. Cz��� I nosi tytu� „Samodyscyplina
i sukces osobisty”. Z lektury tych siedmiu rozdzia�ów dowiesz si�,
w jaki sposób mo�na uwalnia� coraz wi�cej swojego osobistego poten-
cja�u za pomoc� stosowania samodyscypliny w ka�dej dziedzinie swoje-
go �ycia. Oznacza to wyznaczanie sobie celów, wzmacnianie charakteru,
przyjmowanie odpowiedzialno�ci, rozwijanie w sobie odwagi i wyko-
nywanie ka�dej czynno�ci z wytrwa�o�ci� i zdecydowaniem.

Siedem rozdzia�ów cz��ci II mówi, jak osi�gn�� du�o wi�cej ni�
dotychczas w dziedzinie biznesu, sprzeda�y i finansów osobistych.
Nauczysz si�, dlaczego samodyscyplina jest kluczowym czynnikiem,
je�eli chcesz by� najlepszy w swojej bran�y, skuteczniej i zyskowniej
kierowa� firm�, mie� lepsze wyniki sprzeda�y, inteligentniej inwe-
stowa� i optymalnie zarz�dza� swoim czasem.

W ko�cu z siedmiu rozdzia�ów cz��ci III dowiesz si�, jak wpro-
wadzi� magi� samodyscypliny do swojego �ycia osobistego. Nauczysz
si� j� stosowa� w dziedzinie szcz��cia, zdrowia, sportu, ma��e�stwa,
rodzicielstwa, przyja	ni i spokoju ducha. Poznasz sposoby wszech-
stronnego poprawienia jako�ci swojego �ycia i swoich zwi�zków mi�-
dzyludzkich. W ka�dym rozdziale wyja�niam, jak nale�y ��czy� wysoki
poziom samodyscypliny i samoopanowania z wszystkim, co robisz.
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Z kolejnych stron zrozumiesz, w jaki sposób mo�na przej�� ca�-
kowit� kontrol� nad swoim rozwojem osobowym i zawodowym i jak
si� sta� silniejsz�, szcz��liwsz� i bardziej pewn� siebie osob� w ka�dej
wa�nej dla Ciebie dziedzinie �ycia. Przyswoisz sobie wiedz� na temat
prze�amywania starych nawyków, które mog� Ci� hamowa�, i wyra-
biania w sobie nawyków samodzielno�ci, zdecydowania i samodyscypli-
ny, pozwalaj�cych na wyznaczenie sobie i zrealizowanie danego celu.
Dowiesz si�, w jaki sposób przej�� ca�kowit� kontrol� nad swoim umy-
s�em, uczuciami i przysz�o�ci�.

Kiedy opanujesz pot�g� samodyscypliny, b�dziesz nie do zatrzy-
mania, niczym jaki� �ywio�. Ju� nigdy wi�cej nie b�dziesz musia� si�
t�umaczy� z braku post�pów. W ci�gu kilku miesi�cy osi�gniesz wi�cej
ni� wi�kszo�� ludzi przez ca�e �ycie.
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