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ROZDZIAŁ 1.

Samodyscyplina
i sukces

„Najwa�niejszym i najwi�kszym triumfem cz�owieka
jest zwyci�stwo nad samym sob�”

— PLATON

laczego niektórzy ludzie osi�gaj� du�o wi�cej w �yciu osobistym
i zawodowym ni� inni? Od zarania dziejów najwi�ksze umys�y

�ama�y sobie g�ow� nad tym pytaniem. Ponad dwa tysi�ce trzysta lat
temu Arystoteles napisa�, �e ostatecznym celem ludzkiego �ycia jest
osi�gni�cie szcz��cia. Doda�, �e ka�dy z nas musi odpowiedzie� sobie
na niezwykle wa�ne pytanie: Jak mam �y�, �eby by� szcz��liwym?

Zdolno�� znalezienia przez Ciebie prawid�owej odpowiedzi na to
pytanie — a nast�pnie pod��enia w kierunku wskazanym przez t� od-
powied	 — b�dzie mie� du�y wp�yw na to, czy osi�gniesz swoje w�a-
sne szcz��cie, i je�eli tak, to kiedy.

Rozpocznij od stworzenia definicji w�asnej osoby. Czym jest dla
Ciebie sukces? Je�eli móg�by� machn�� czarodziejsk� ró�d�k� i stworzy�
sobie �ycie idealne pod ka�dym wzgl�dem, to jak by ono wygl�da�o?

Twoje wymarzone �ycie

Gdyby Twoja firma, praca i kariera by�y idealne pod ka�dym wzgl�-
dem, to jak by wygl�da�y? Co by� robi�? W jakiej bran�y by� pracowa�?
Jakie zajmowa�by� stanowisko? Ile by� zarabia�? Z jakimi lud	mi by�
pracowa�? A przede wszystkim co musia�by� mniej wi�cej zrobi�, �eby
stworzy� swoj� wymarzon� �cie�k� kariery?

D
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24 BRIAN TRACY

Gdyby Twoje �ycie rodzinne by�o idealne pod ka�dym wzgl�dem,
to jak by wygl�da�o? Gdzie by� mieszka� i w jakich warunkach? Jaki
tryb �ycia by� prowadzi�? Jakie rzeczy chcia�by� mie� i robi� z cz�on-
kami swojej rodziny? Gdyby nie ogranicza�o Ci� zupe�nie nic i mia�-
by� magiczn� ró�d�k�, jak by� odmieni� swoje obecne �ycie rodzinne?

Gdyby Twoje zdrowie mia�o by� idealne, to jak by� je opisa�? Jak
chcia�by� si� czu�? Ile wa�y�? Pod jakim wzgl�dem Twoje zdrowie
i kondycja ró�ni�yby si� od tego, co jest dzisiaj? A przede wszystkim
jakie kroki móg�by� podj�� natychmiast, �eby zacz�� realizowa� swój
idea� zdrowia i energii?

Gdyby Twoja sytuacja finansowa by�a idealna, ile pieni�dzy mia�-
by� na koncie? Ile zarabia�by� miesi�cznie i rocznie na swoich inwe-
stycjach? Gdyby� mia� tyle pieni�dzy, �eby ju� nigdy nie martwi� si�
o swoje po�o�enie, to ile by to by�o? Jakie kroki by� podj��, poczyna-
j�c od dzisiaj, �eby stworzy� idealn� dla siebie sytuacj� finansow�?

* * *

Dzia�aj na w�asn� r�k�

Cz�sto powtarzana definicja mówi, �e sukces to zdolno�� �ycia zgodnie
z w�asnymi pragnieniami, robienia tylko tych rzeczy, na które mamy
ochot�, z wybranymi przez nas lud	mi, w po��danych sytuacjach.

Zaczynaj�c formu�owa� w�asn� definicj� sukcesu, mo�na zawsze
od razu wy�oni� pewne rzeczy, które nale�a�oby zrobi�, �eby stworzy�
sobie idealne �ycie. Niestety, post�p w kierunku realizacji w�asnych
marze� zwykle jest hamowany przez ulubione wymówki i brak samo-
dyscypliny. Nie chodzi o to, �e nie wiesz, co powiniene� robi�, ale o to,
�e brakuje Ci dyscypliny, aby zmusi� si� do zrobienia tego, nawet je-
�li masz ochot�.

Znajd� si� w grupie szcz��liwców

Nasze spo�ecze�stwo jest tak ukszta�towane, �e 80 procent wszyst-
kich zarabianych pieni�dzy, wszystkich bogactw i zysków trafia do
20 procent populacji. Ta tzw. zasada Pareto nieustannie, od chwili,
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gdy w 1895 roku sformu�owa� j� w�oski ekonomista Vilfredo Pareto,
dowodzi swojej prawdziwo�ci. Dlatego Twoim pierwszym celem zawo-
dowym powinno by� do��czenie do tych 20 procent osób, które rz�dz�
w Twojej bran�y.

W XXI wieku wiedza i kwalifikacje s� w cenie. Im szersz� wiedz�
i im wy�sze kwalifikacje zdob�dziesz, tym staniesz si� bardziej kom-
petentny i warto�ciowy. A wraz ze wzrostem Twojego do�wiadczenia
zwi�ksza� si� b�d� równie� Twoje mo�liwo�ci zarobkowe  — zarobisz
na nim niczym na dobrze oprocentowanej lokacie.

Niestety, wi�kszo�� ludzi — pozosta�e 80 procent — nie robi nic
albo bardzo niewiele, �eby podnie�� swoje kwalifikacje. W 2009 roku
Geoffrey Colvin w ksi��ce Talent Is Overrated (Talent jest przereklamo-
wany) napisa�, �e ludzie najcz��ciej przyswajaj� sobie tajniki swojej
pracy podczas pierwszego roku zatrudnienia, ale ju� nigdy pó	niej
nie pog��biaj� wiedzy na ten temat. Otó� wy��cznie niewielki odsetek
spo�ród ludzi odnosz�cych sukcesy w ka�dej bran�y stale si� rozwija.
Z powodu wci�� pog��biaj�cych si� nierówno�ci w dystrybucji zdol-
no�ci produkcyjnych, opartych na wiedzy, kwalifikacjach i ci��kiej
pracy, nawet 33 procent �rodków finansowych w Ameryce pozostaje
w r�kach 1 procenta ludno�ci.

Zacz�� od zera

Co ciekawe, niemal wszyscy maj� takie same pocz�tki w �yciu: za-
czynaj� od nik�ych (lub zerowych) zasobów. Do prawie wszystkich
fortun w Ameryce (i na �wiecie) dochodzono w pierwszym pokole-
niu. Oznacza to, �e wi�kszo�� krezusów zaczyna�a praktycznie od zera
i zdoby�a ca�y maj�tek za swojego �ycia. Najbogatsi ludzie Ameryki
to prawie bez wyj�tku przedstawiciele pierwszego pokolenia multi-
miliarderów. Tak w�a�nie rzecz si� ma z bogatymi Amerykanami, ta-
kimi jak Bill Gates, Warren Buffett, Larry Ellison, Michael Dell i Paul
Allen. Co najmniej 80 procent milionerów i multimilionerów — na
przyk�ad Sam Walton, który w chwili �mierci mia� fortun� o warto�ci
ponad 100 miliardów dolarów — rozpoczyna�o swoje kariery, posiadaj�c
niewielki kapitalik, nie maj�c grosza przy duszy albo powa�nie si�
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26 BRIAN TRACY

zad�u�aj�c i niespecjalnie rokuj�c na przysz�o��. Jakim cudem ci ludzie
byli w stanie tak du�o osi�gn��, skoro wielu innym si� to nie uda�o?

Thomas Stanley i William Danko na potrzeby ksi��ki Sekrety ame-
ryka�skich milionerów1 przez okres dwudziestu pi�ciu lat przeprowa-
dzili wywiady z pi�ciuset milionerami, a kolejnych jedena�cie tysi�cy
poprosili o wype�nienie ankiet. Zapytali ich, dlaczego uznali, �e mog�
osi�gn�� niezale�no�� finansow�, podczas gdy wi�kszo�� ludzi do-
ko�a nich, która zaczyna�a w tym samym miejscu, wci�� nie potrafi�a
zwi�za� ko�ca z ko�cem. Co najmniej 85 procent przedstawicieli te-
go nowego pokolenia milionerów odpowiada�a mniej wi�cej w tym
samym stylu: „Nie by�em ani lepiej wykszta�cony, ani inteligentniej-
szy od innych, ale po prostu postanowi�em pracowa� ci��ej od nich”.

Ci��ka praca to podstawa

Wymogiem niezb�dnym do ci��kiej pracy jest samodyscyplina. Sukces
mo�na osi�gn�� tylko wtedy, kiedy przezwyci��ymy naturaln� sk�on-
no�� do chodzenia na skróty i wybierania �atwiejszej drogi. Trwa�y
sukces jest mo�liwy wy��cznie wówczas, gdy potrafimy narzuci� sobie
dyscyplin� potrzebn� do ci��kiej pracy przez d�ugi czas.

We Wprowadzeniu wspomnia�em, �e rozpocz��em swoje �ycie
zawodowe bez pieni�dzy i bez taryfy ulgowej. Przez ca�e lata ima�em si�
prac fizycznych, zarabiaj�c tylko tyle, �e starcza�o mi od wyp�aty do
wyp�aty. Sprzeda�� zaj��em si�, kiedy nie mog�em ju� znale	� pracy
fizycznej. Przez wiele miesi�cy wypruwa�em sobie �y�y, a� w ko�cu
zacz��em zadawa� sobie pytanie: „Jak to si� dzieje, �e niektórzy ludzie
odnosz� wi�ksze sukcesy w sprzeda�y ni� inni?”. Pewnego dnia czo-
�owy pracownik dzia�u sprzeda�y powiedzia� mi, �e 20 procent han-
dlowców zgarnia 80 procent prowizji. Nigdy wcze�niej o tym nie s�y-
sza�em. Oznacza�o to, �e pozosta�e 80 procent musia�o si� zadowoli�
tylko 20 procentami, czyli resztkami pozostawionymi przez tych
handlowców, którym przypad�a lwia cz��� obrotów. Podj��em wówczas
decyzj�, �e spróbuj� znale	� si� w gronie tych wybitnych handlowców.
                                                                 
1 T. Stanley i W. Danko, Sekrety ameryka�skich milionerów, Fijor, Warszawa 2007 —

przyp. t�um.
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Wspania�e prawo

W tamtym czasie nauczy�em si� „�elaznego prawa wszech�wiata”,
które umo�liwi�o mi awans do górnych 20 procent. By�o to prawo
przyczyny i skutku albo, inaczej, siania i zbierania. Prawo to mówi,
�e za ka�dym skutkiem kryje si� konkretna przyczyna lub ci�g przy-
czyn. Twierdzi ono równie�, �e je�eli chcesz odnie�� sukces w jakiej-
kolwiek dziedzinie, musisz okre�li�, w jaki sposób odnosi si� go w tej
konkretnej dziedzinie, a nast�pnie u�ywa� swoich umiej�tno�ci i powta-
rza� dane czynno�ci a� do osi�gni�cia takich samych rezultatów.

Zasada brzmi: „Je�eli b�dziesz nieustannie robi� to, co inni ludzie
sukcesu, w ko�cu spotkaj� Ci� te same korzy�ci, co ich. Je�li jednak
nie b�dziesz robi� tego co oni, nic Ci nie pomo�e”. Starotestamentowe
prawo siania i zbierania stanowi wariacj� na temat prawa przyczyny
i skutku. Mówi ono, �e „co cz�owiek sieje, to i ��� b�dzie”. Jednym
s�owem to, co zainwestujesz, zwróci Ci si� z nawi�zk�. Prawo mówi
równie�, �e to, co zbierasz dzisiaj, jest wynikiem tego, co zasia�e�
w przesz�o�ci. Dlatego je�eli nie jeste� zadowolony ze swoich bie��-
cych „plonów”, zawsze mo�esz — bo to Ty decydujesz — jeszcze dzi-
siaj zasia� nowe ziarno: robi� wi�cej rzeczy, które prowadz� do sukce-
su, i przesta� si� anga�owa� w dzia�ania, które prowadz� donik�d.

* * *

Sukces mo�na przewidzie�

Sukces nie jest przypadkowy. Niestety, przypadkowa nie jest równie�
pora�ka. Sukces odnosisz, je�li nieustannie robisz to, co inni ludzie
sukcesu, a� takie zachowanie wejdzie Ci w nawyk. Na takiej samej
zasadzie ponosisz pora�k�, je�eli nie robisz tego, co ludzie sukcesu.
W obu przypadkach natura pozostaje neutralna. Nie opowiada si�
ona po �adnej stronie. O nic nie dba. Bo to, co Ci si� przytrafia, jest
po prostu cz��ci� procesu przyczynowo-skutkowego.

Mo�esz spojrze� na siebie jak na urz�dzenie wyposa�one w stan-
dardowy mechanizm. Ten mechanizm nieodparcie przyci�ga do siebie
wspó�czynnik dora	nej korzy�ci i lini� najmniejszego oporu, które
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28 BRIAN TRACY

opisa�em we Wprowadzeniu. Gdy zabraknie samodyscypliny, mecha-
nizm automatycznie si� w��czy. Jest to g�ówna przyczyna niezado-
walaj�cych wyników i niemo�no�ci uwolnienia swojego prawdziwego
potencja�u.

Kiedy pracujesz rozwa�nie, �wiadomie i bezustannie nad tym, aby
robi� i mie� rzeczy, które Twoim zdaniem �wiadcz� o sukcesie, Twój
standardowy mechanizm jest wy��czony. Kiedy jest bowiem w��czo-
ny, nie my�lisz o d�ugoterminowych skutkach swoich dzia�a� i za-
czynasz robi� te �mieszne, proste i ma�owarto�ciowe rzeczy, które
prowadz� do frustracji, k�opotów finansowych i pora�ki w perspek-
tywie d�ugofalowej.

Tajemnice sukcesu

S�ynny magnat naftowy H. L. Hunt, który wszystko zawdzi�cza� w�a-
snej pracy i by� swego czasu najbogatszym miliarderem na �wiecie,
zosta� kiedy� zapytany w telewizji o swoje „tajemnice sukcesu”. Od-
par�: „Sukces wymaga jedynie trzech rzeczy. Po pierwsze, trzeba si�
zastanowi�, co dok�adnie chce si� robi� w �yciu. Po drugie, ustali�
cen�, jak� nale�y za to zap�aci�. Po trzecie i najwa�niejsze, postano-
wi�, �e si� j� zap�aci”.

Jednym z najwa�niejszych warunków odniesienia sukcesu — oczy-
wi�cie po sprecyzowaniu, czego dok�adnie pragniemy — jest gotowo��
do jego odniesienia. Ludzie sukcesu s� gotowi ponosi� koszty sukcesu,
bez wzgl�du na ich wysoko�� i czas trwania takiego zobowi�zania,
a� osi�gn� po��dane efekty.

Ka�dy chcia�by odnie�� sukces. Ka�dy chce by� zdrowy, szcz��li-
wy, szczup�y i bogaty. Jednak wi�kszo�� ludzi nie czuje gotowo�ci,
aby za to p�aci�. Owszem, od czasu do czasu nachodzi ich ochota, �eby
ponie�� cz��� kosztów, ale nie wszystkie. Tacy ludzie zawsze si� wstrzy-
muj�, zawsze wynajduj� jakie� wymówki lub usprawiedliwienia, �eby
wyt�umaczy�, dlaczego nie przywo�uj� si� do porz�dku i nie robi�
wszystkiego, co trzeba, aby zrealizowa� swoje cele.
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Zap�a� cen�

W jaki sposób mo�na pozna�, czy zap�aci�e� ca�� cen� sukcesu? To pro-
ste: rozejrzyj si� wokó� siebie. No w�a�nie! Wida� to wyra	nie po Twoim
obecnym stylu �ycia i zawarto�ci konta. Na zasadzie zgodno�ci �wiat
zewn�trzny b�dzie zawsze, niczym zwierciad�o, odbija� Twój charak-
ter i pokazywa�, jak� w g��bi duszy zap�aci�e� cen�.

Na temat ceny sukcesu mo�na powiedzie� jeszcze jedn� ciekaw�
rzecz: otó� trzeba j� zap�aci� w ca�o�ci i z góry. Sukces, czymkolwiek
jest on dla Ciebie, w niczym nie przypomina restauracji, w której ra-
chunek uiszczasz po sko�czeniu posi�ku. Bli�ej mu do bufetu — wy-
bierasz, co chcesz, ale musisz zap�aci� przed jedzeniem.

Trener motywacyjny Zig Ziglar s�usznie mawia: „Winda do sukce-
su nie dzia�a, ale klatka schodowa jest zawsze otwarta”.

Ucz si� od ekspertów

Kop Kopmeyer, którego wspomnia�em we Wprowadzeniu, po uwa-
dze na temat samodyscypliny poda� mi równie� drug� w kolejno�ci
najwa�niejsz� zasad� odnoszenia sukcesu. Powiedzia� mianowicie, �e
nale�y „uczy� si� od ekspertów, poniewa� nikt nie b�dzie �y� na tyle
d�ugo, �eby nauczy� si� wszystkiego samodzielnie”.

Je�eli chcesz odnie�� sukces, przede wszystkim musisz si� nauczy�
tego, co trzeba, �eby osi�gn�� upragniony cel. Ucz si� od ekspertów.
Czytaj ich ksi��ki. S�uchaj nagra� z ich wypowiedziami. Bierz udzia�
w seminariach. Napisz do nich albo podejd	 i osobi�cie popro� o rad�.
Czasami jedna dobra my�l jest w stanie zmieni� bieg Twojego �ycia.
Postaram si� zobrazowa� to przyk�adem:

Kilka lat temu przyjaciel poleci� mi �wietnego dentyst�. Pó	niej dowie-
dzia�em si�, �e cieszy si� on wsz�dzie doskona�� opini�. Mówiono na
niego „dentysta dentystów”, poniewa� inni stomatolodzy przychodzili
do niego, wiedz�c, jak wspaniale wykonuje swoj� prac�. Cz�owiek
ten wyjawi� mi, �e je	dzi� na ka�d� mo�liw� konferencj� stomatolo-
giczn�. B�d�c na miejscu, uczestniczy� we wszystkich sesjach, s�ucha�,
co maj� do powiedzenia denty�ci z ca�ego kraju i �wiata, dyskutowa�
na temat prze�omowych odkry� w technice dentystycznej.

Poleć książkęKup książkę

https://onepress.pl/rf/nievvv
https://onepress.pl/rt/nievvv


30 BRIAN TRACY

Kiedy�, nie szcz�dz�c czasu ani pieni�dzy, pojecha� na mi�dzy-
narodow� konferencj� stomatologiczn� do Hongkongu. Wzi�� tam
udzia� w sesji prowadzonej przez japo�skiego dentyst�, który opra-
cowa� now� technik�, mo�liw� do zastosowania w chirurgii pla-
stycznej, która nadzwyczajnie poprawia�a wygl�d z�bów i twarzy
pacjenta. Ameryka�ski dentysta wróci� do San Diego i natychmiast
zacz�� stosowa� now� technik� w swojej praktyce stomatologicz-
nej. Wkrótce opanowa� j� do perfekcji i w ci�gu kilku lat zdoby�
ogólnokrajowy rozg�os. Ludzie z po�udniowo-zachodnich stanów
USA zje�d�ali do niego t�umnie, skuszeni mo�liwo�ci� nowatorskie-
go zabiegu. Poniewa� zdoby� ogromne do�wiadczenie w tej dziedzi-
nie, móg� coraz bardziej podnosi� stawki. Koniec ko�ców zarobi�
tak du�o pieni�dzy, �e jako finansowo niezale�ny cz�owiek prze-
szed� na emerytur� w wieku pi��dziesi�ciu lat i po�wi�ci� reszt�
�ycia rodzinie, podró�om i spe�nianiu swoich marze�.

Sednem tej historii jest to, �e nasz dentysta, nieustannie poszu-
kuj�c nowych pomys�ów i wskazówek u innych ekspertów z tej samej
bran�y, odkry� now� technik�, dzi�ki której sta� si� mistrzem w swojej
dziedzinie. W ten sposób zaoszcz�dzi� sobie dziesi�ciu lat ci��kiej pracy,
które musia�by bra� pod uwag�, gdyby chcia� osi�gn�� ten sam po-
ziom sukcesu finansowego tradycyjn� drog�. To samo mo�e przydarzy�
si� i Tobie, je�eli po�wi�cisz si� d�ugotrwa�ym studiom nad swoj�
specjalno�ci�.

O kondycj� umys�ow� i fizyczn� trzeba dba� bez przerwy

Odnoszenie sukcesów przypomina osi�ganie kondycji fizycznej. Ma taki
sam status jak k�panie si�, mycie z�bów i od�ywianie si�. Jest to co�, co
nale�y wykonywa� stale, dzie� w dzie�. A kiedy zaczniesz, nie spo-
czniesz, dopóki Twoje �ycie i Twoja kariera si� nie zako�cz�, a Ty nie
odniesiesz upragnionych sukcesów.

Ca�kiem niedawno prowadzi�em seminarium w Seattle. Tu� przed
przerw� namawia�em ludzi do kupienia i pos�uchania  moich wyk�a-
dów na temat sprzeda�y, zarz�dzania czasem i sukcesu osobistego.
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Po przerwie podesz�o do mnie kilka osób, �eby zada� mi pytania
dotycz�ce seminarium. Wtem do przodu przecisn�� si� pewien
handlowiec i o�wiadczy�:

— Skoro zach�ca pan ludzi do kupowania pa�skich progra-
mów, powinien im pan powiedzie� ca�� prawd�.

— To znaczy? — zapyta�em.
— Zataja pan prawd� na temat tych programów — ci�gn��

m��czyzna. — Powinien pan otwarcie wyzna�, �e dzia�aj� one tylko
przez okre�lony czas, a potem przestaj�.

— Jak to? — spyta�em znowu.
— By�em na pa�skim seminarium mniej wi�cej pi�� lat temu

i pa�ska prezentacja zrobi�a na mnie du�e wra�enie. Kupi�em
wszystkie programy i zacz��em ich s�ucha�. Codziennie czyta�em
co� nowego o technikach sprzeda�y. I mia� pan racj�, w ci�gu trzech
lat moje zarobki podnios�y si� trzykrotnie, a ja sam sta�em si� najlep-
szym handlowcem w firmie. Ale wtedy moje zarobki zatrzyma�y
si� na jednym poziomie i przez nast�pne dwa lata ju� nie wzros�y.
W�a�nie dlatego uwa�am, �e pa�skie materia�y po pewnym czasie
przestaj� dzia�a�.

— Co si� z panem dzia�o, kiedy pa�skie zarobki przesta�y wzra-
sta�? — zapyta�em.

Zamy�li� si�, próbuj�c sobie od�wie�y� pami��, i w ko�cu
rzek�:

— Mia�em tak �wietne wyniki sprzeda�y, �e zatrudni�a mnie
inna firma. Ale od chwili przej�cia do nowej pracy moje zarobki
ani drgn��y.

— A co robi� pan inaczej w nowej pracy w porównaniu z po-
przedni�?

Zacz�� odpowiada�, ale zaraz przerwa�. Na jego twarzy pojawi�
si� wyraz g��bokiego wstrz�su. W ko�cu wykrztusi�:

— O mój Bo�e! Przesta�em to robi�. Kiedy zmieni�em prac�,
przesta�em si� dokszta�ca� z technik sprzeda�y. Przesta�em s�u-
cha� nagra�. Przesta�em bra� udzia� w seminariach. Po prostu
przesta�em to robi�!

Zacz�� si� oddala�, potrz�saj�c g�ow� i mrucz�c do siebie:
— Przesta�em, przesta�em…
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Osi�gni�cie statusu eksperta w swojej dziedzinie i sta�e podno-
szenie w�asnych kwalifikacji — o czym szerzej opowiem w rozdziale 5.
— s� niczym dbanie o kondycj� fizyczn�. Je�eli zrobisz sobie na jaki�
czas przerw� w �wiczeniach, nie utrzymasz kondycji na tym samym
poziomie. Zacznie si� ona pogarsza�. Twoje cia�o i mi��nie stan� si�
delikatniejsze i os�abn�. Stracisz si��, elastyczno�� i wytrzyma�o��.
Dlatego je�eli nie chcesz, �eby si� tak sta�o, musisz pracowa� nad nimi
codziennie, z tygodnia na tydzie�, z miesi�ca na miesi�c.

Mierz wysoko

Istnieje jeszcze jeden powód, nawet wa�niejszy od poprzednich, �eby
�wiczy� si� w samodyscyplinie, prowadz�cej do wszelkich mo�liwych
sukcesów. Kierowanie si� samodyscyplin� pomaga cz�owiekowi
zmieni� swój charakter, sta� si� silniejsz� i lepsz� osob�. Ma równie�
ogromny wp�yw na jego umys� i emocje, przemienia go w inn� osob�
ni� ta, któr� by�by bez stosowania samodyscypliny.

Wyobra	 sobie, �e jeste� w laboratorium chemicznym. Mieszasz
kilka p�ynnych substancji w szalce Petriego, któr� nast�pnie zawie-
szasz nad palnikiem Bunsena. Palnik podgrzewa substancje, tak �e
wytr�caj� si� z nich kryszta�ki i nast�puje ich utwardzenie. Po prze-
prowadzeniu krystalizacji przy u�yciu wysokiej temperatury nie
mo�na ju� przywróci� substancji do formy ciek�ej. Na podobnej zasa-
dzie mo�na powiedzie�, �e Twoja osobowo�� jest niczym p�yn: mi�kki,
ciek�y i bezkszta�tny. Kiedy jednak potraktujesz j� palnikiem samo-
dyscypliny, czyli zaczniesz wymaga� od siebie tego, co trudne i po-
trzebne, zamiast tego, co przyjemne i �atwe, Twoja osobowo�� si�
wykrystalizuje i utwardzi, przechodz�c na wy�szy poziom rozwoju.

Najwi�ksza korzy�� ze stosowania samodyscypliny w d��eniu do
w�asnych celów polega na tym, �e przeistaczasz si� w inn� osob�. Sta-
jesz si� silniejszy i bardziej stanowczy. Rozwijasz w sobie wi�ksz� samo-
kontrol� i zdecydowanie. Dopiero wtedy zaczynasz naprawd� kszta�to-
wa� i wzmacnia� swoj� osobowo�� oraz przemienia� si� w lepsz�
osob�. Generalnie rzecz bior�c, chodzi o to, �e chc�c sta� si� kim�,
kim nigdy wcze�niej si� nie by�o, nale�y robi� co�, czego nie robi�o si�
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nigdy wcze�niej. Zatem �eby wyrobi� w sobie doskona�y charakter, na-
le�y podda� si� bardzo mocnej samodyscyplinie i zastosowa� samoopa-
nowanie. Trzeba robi� rzeczy, których przeci�tni ludzie nie lubi� robi�.

Inna zasada sukcesu g�osi, �e aby osi�gn�� co�, czego nigdy wcze-
�niej si� nie osi�gn��o, nale�y przyswoi� sobie cechy i umiej�tno�ci —
i wci�� do nich wraca� — których nie mia�o si� nigdy wcze�niej. Sto-
suj�c samodyscyplin�, przemieniasz si� w now� osob�. Stajesz si�
lepszy i silniejszy, a Twój charakter — bardziej konkretny. Ro�nie
w Tobie poczucie w�asnej warto�ci, szacunek do siebie oraz duma
z w�asnych osi�gni��. Pokona�e� kolejne stopnie na drabinie ludzkiej
ewolucji i sta�e� si� cz�owiekiem o lepszym charakterze i wi�kszej
asertywno�ci.

Sukces jest Twoj� nagrod�

W procesie odnoszenia sukcesów cudowne jest to, �e ka�dy krok w tym
kierunku stanowi nagrod� sam� w sobie. Z ka�dym krokiem jeste�
bli�ej przeistoczenia si� w lepsz� osob�, a du�o wi�ksze ni� dotych-
czas osi�gni�cia czyni� Ci� szcz��liwszym, bardziej pewnym siebie i bar-
dziej spe�nionym.

Mo�e s�ysza�e� powiedzenie, �e „nic nie daje takiego poczucia sukce-
su jak sam sukces”. Oznacza to, �e najwi�ksz� nagrod�, jak� daje
odniesienie sukcesu, nie s� zarabiane pieni�dze, lecz przemiana we
wspania�� osob�, która to przemiana nast�puje w trakcie d��enia ze
wszystkich si� do sukcesu i stosowania samodyscypliny zawsze, kiedy
jest taka potrzeba.

W nast�pnym rozdziale wyja�ni�, w jaki sposób mo�esz si� sta�
mo�liwie najbardziej doskona�� osob�.

Ćwiczenia praktyczne:

Wyjmij d�ugopis i od razu zapisz odpowiedzi na pytania zadane ni�ej:

 1. Jak by wygl�da�y Twoje �ycie i kariera, gdyby by�y idealne? W jaki
sposób powiniene� si� zdyscyplinowa�, �eby to osi�gn��?
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 2. Jak by wygl�da�o Twoje �ycie rodzinne, gdyby by�o idealne, i w jaki
sposób powiniene� si� zdyscyplinowa�, �eby zrealizowa� swoje ma-
rzenie?

 3. Gdyby Twoje zdrowie by�o idealne pod ka�dym wzgl�dem, co za-
pewni�oby taki stan rzeczy?

 4. Gdyby Twoja sytuacja finansowa by�a obecnie idealna, jakie cechy
najbardziej by Ci pomog�y w jej osi�gni�ciu?

 5. Dlaczego jeszcze nie odnosisz wymarzonych sukcesów? W jaki sposób
powiniene� si� zdyscyplinowa�, �eby osi�gn�� wszystkie swoje cele?

 6. Jak� umiej�tno��, pomocn� w realizacji wi�kszej liczby celów,
móg�by� sobie przyswoi�?

 7. Gdyby� móg� u�y� magicznej ró�d�ki i sta� si� ca�kowicie zdyscy-
plinowany w jednej dziedzinie, to jak� sfer� by� wybra�, tak �eby
mia�a ona najbardziej pozytywny wp�yw na Twoje �ycie?
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