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od zmiany sposobu my!lenia



!

 To nie jest wst#p,  
który mo"na omin$%

Cze%&, jestem Asia! Absolutnie uwielbiam serial Gilmore Girls, koty 
oraz sushi, za to niesamowicie boj' si' igie", jestem fank! zdrowego 
trybu (ycia i)Taylor Swi*. Zacz'"am planowa&, poniewa( musia"am 
zmieni& co% w)swoim (yciu i)szybko odkry"am, (e to w"a%nie orga-
nizacja czasu jest moj! pasj!. Prosz', ju( co% o)mnie wiesz, nie je-
ste%my nieznajomymi! Atmosfera zrobi"a si' nieco lu+niejsza, tak 
wi'c warto teraz zaznaczy& cel naszego spotkania.

Chcia"abym, (eby ta ksi!(ka sta"a si' rozmow! mi'dzy mn! a)tob!. 
Nie chc' ci mówi&, co masz robi&, ani (e wykonuj!c dane czynno%ci 
krok po kroku, osi!gniesz sukces. G"ównie dlatego, (e uwa(am to 
za absurdalne. Na to nie ma jednej metody ani uniwersalnego prze-
pisu. Ka(dy z)nas jest inny, prowadzimy ca"kowicie odmienne try-
by (ycia i)codziennie wcielamy si' w)zupe"nie inne role, cho& pew-
ne schematy i)mechanizmy dzia"ania s! powtarzalne. Dlatego chc', 
(eby%my pogadali jak ludzie, (ebym mog"a opowiedzie& ci o)tym, co 
dzia"a u)mnie. Poka(' ci moje podej%cie do metody SMART, sied-



"miokrokowej metody Briana Tracy’ego na osi!gni'cie celu, a)tak(e 
zapewne do wielu innych znanych metod, o)których nie s"ysza"am, 
a)mimo wszystko je stosuj'. Chodzi mi o)to, (e nie jestem w)stanie 
pozna& wszystkich sposobów i)nazwisk, którym przypisuje si' ich 

„wynalezienie”, mog' jednak opowiedzie& o)moich do%wiadczeniach 
i)wnioskach, do których dosz"am na mojej drodze do celu. Przeko-
nasz si', (e mimo tego wszystkiego, co nas ró(ni, mamy ze sob! te( 
wiele wspólnego. W)ca"ej ksi!(ce u(ywam wobec ciebie formy m'-
skiej, bo sz"oby oszale&, gdybym pisa"a w)dwóch naraz, a)bez (adnej 
to jeszcze gorzej. Pomy%la"am sobie o)tobie po prostu jako o)„przy-
jacielu” i)dlatego w"a%nie taka forma wyda"a mi si' bardziej natu-
ralna. To by"a taka dygresja, wracam ju( do tematu.

Teoretycznie mo(esz patrze& na ten tekst jak na podr'cznik, ale 
wola"abym, aby% spojrza" na niego jak na ma"! pomoc, tak! od ko-
le(anki, która wspiera ci', kiedy nie wiesz, gdzie zacz!&, b!d+ za-
czynasz si' troch' gubi& w)swojej codzienno%ci. Nie znajdziesz tu 
zbyt du(o podnios"ych tekstów (ale troch' ich b'dzie, bo lubi'!) ani 
sposobów daj!cych natychmiastowy efekt (g"ównie dlatego, (e nie 
istniej!). Droga do stania si' osob!, któr! chcesz by&, nie jest ani 
prosta, ani szybka, jednak – co najwa(niejsze – jest wy"!cznie twoja.

Prawdopodobnie podejmiesz jaki% nawyk, a)po pewnym czasie 
wypadniesz z)rytmu i)to jest okej. Mo(e b'dziesz musia" przete-
stowa& kilkana%cie nowych sposobów, aby znale+& to, co wydaje 
si' odpowiednie, niezale(nie od tego, czy mówimy tu o)dziedzinie 
sportu, (yciu zawodowym, czy spo"ecznym. Ja sama spróbowa"am 
ca"ej masy rzeczy, od rachunkowo%ci po kosmetyk', szukaj!c tego, 
co b'dzie sprawia"o mi rado%&, i)wiesz co? Wci!( jestem otwarta na 
nowe mo(liwo%ci!

Dodatkowo podsun' ci te( mnóstwo &wicze# i)pyta#, które po-
mog"y mi si' ukierunkowa&. Rób je, prosz', od razu, nie przeska-
kuj do kolejnych linijek tekstu, nawet je%li które% z)nich wydaje ci 
si' zb'dne. Nie oceniaj swoich odpowiedzi, zdob!d+ si' na szcze-
ro%&, przecie( wszystko zostaje mi'dzy nami. Nie wiem, czy istnie-



je na tym %wiecie cz"owiek, który lubi czyta& d"ugie wst'py, dlatego 
sko#cz' go w)tym momencie. A)ty zaopatrz si', prosz', w)d"ugo-
pis i)odetchnij g"'boko, bo to b'dzie d"uga rozmowa. Zaczynajmy!



Skup si# na rzeczach, które lubisz



#$

&.  Szukanie pasji i'odpowiedzi  
na niewygodne pytania

Wiesz, ka(dy w)(yciu ma taki moment, w)którym u%wiadamia so-
bie, (e w)zasadzie jakby si' upar", to by móg" co% ze sob! zrobi&, ale 
w)sumie to nie wie co. Mo(e teraz jeste% w)takim momencie, mo(e 
nie masz na siebie kompletnie pomys"u i)ka(da czynno%& wydaje ci 
si' zupe"n! strat! czasu. A)mo(e spróbowa"e%, nie wysz"o i)ju( nie 
chcesz podejmowa& inicjatywy. Te( by"am w)tym miejscu, miej-
scu bez ch'ci i)pomys"u na jakiekolwiek dzia"anie, ale – jak wida& – 
opu%ci"am je. Je%li mam by& szczera, to d"ugo my%la"am, (e zacz'-
"o si' od przypadku, jednak teraz widz', (e sama spowodowa"am 
ten rozwój wydarze#.

Zacznijmy mo(e od pocz!tku, bo tu nie chodzi o)mnie, tylko 
o)ciebie i)o)to, co ty chcesz robi& w)(yciu. Najpierw jednak musz' 
ci' ostrzec: nie ma nic za darmo! Zaczynaj!c swoj! drog' do celu, 
nie musisz mie& wk"adu ,nansowego, zasobów ani koneksji, ale 
ogromny wk"ad pracy jest nieunikniony. Spokojnie, nie denerwuj 
si', oddychaj. B'dziemy go dawkowa&, ale w)ogólnym rozrachun-



#%ku troch' (bardzo du(o) si' go nazbiera. Je%li ju( teraz, na tym eta-
pie wiesz, (e nie masz najmniejszej ochoty ruszy& nawet ma"ym 
palcem, (eby osi!gn!& szcz'%cie, to od"ó(, wyrzu&, przeznacz na 
opa" t' ksi!(k'. Czuj' jednak, (e tego nie zrobisz… bo ruch zo-
sta" ju( przez ciebie wykonany, czytasz te s"owa! Szach-mat! Wi'c 
jednak chcesz zmiany, ju( teraz nikogo nie mo(esz oszuka&, ani 
mnie, ani nawet siebie, mówi!c, (e przecie( dobrze jest, jak jest, 
i)lepiej by& nie musi. Bo ka(dy chce, (eby by"o lepiej. Takimi je-
ste%my lud+mi i)z)tym nie ma co si' sprzecza&, cho& prawdopo-
dobnie twoja strefa komfortu ma na ten temat inne zdanie. T' pa-
ni! obgadamy pó+niej, póki co staraj si' tylko za bardzo do niej 
nie przywi!zywa&.

Dobra, wi'c mamy ustalone konkrety: ty chcesz co% w)(yciu zro-
bi&, ja ruszy"am z)miejsca ju( jaki% czas temu, przede mn! jeszcze 
ogrom celów do osi!gni'cia, wi'c przejdziemy przez t' drog' razem.

Na pocz!tku po%wi'cimy chwil' na zastanowienie. Mo(e nawet 
d"u(sz! chwil', bo zadam ci pytania, które mog! zapocz!tkowa& la-
winowy efekt zmian w)twoim (yciu. Usi!d+ wygodnie, na tyle, na 
ile to mo(liwe w)spokoju, i)przemy%l, jak to jest u)ciebie.

Ods"aniamy pytanie numer -: Co tak w"a%ciwie lubisz robi&? Tak 
szczerze, co sprawia ci rado%&? Nie kr'puj si', sami swoi. U)mnie 
to by"o ogl!danie ,lmików na YouTubie, tych, w)których domino-
wa"a jedna paleta stonowanych barw, wszyscy mieli domy urz!-
dzone na bia"o-be(owo i)mówili o)tym, jak sobie w)tych domach 
(yj!, kr'cili Q&A, „boyfriend tag” i)ka(dy mo(liwy inny „tag”. Po 
pewnym czasie kontent, który wybiera"am, zacz!" si' zmienia&. 
Wynika"o to mi'dzy innymi oczywi%cie z)up"ywu czasu i)dora-
stania, ale YouTube uwielbiam do dzi%. Je%li lubisz czyta& ksi!(-
ki, ogl!da& Net.iksa, przegl!da& strony internetowe z)ubraniami 
lub gra& w)gry komputerowe, przyznaj si' do tego otwarcie przed 
sob!. Wa(ne, aby kompletnie si' nie hamowa&, nawet je%li przyj-
dzie ci do g"owy my%l: „Nie, to g"upie/b"ahe/nieistotne”. Zapisz 
ka(dy pomys"!



#& 3wiczenie &

Zapisz pytanie: „Co lubi! robi"?” i#wynotuj odpowiedzi.

Przyk.ad:

Rzeczy, które lubi' robi&:
• podlewa& kwiatki,
• wymy%la& scenki i)scenariusze w)g"owie,
• ogl!da& seriale,
• przegl!da& Instagram,
• spacerowa&.

Wypisa"e% wszystko, ca"kowicie bez cenzury? To %wietnie, postawi-
"e% ma"y krok i)osi!gn!"e% pierwszy post'p w)szukaniu swojej dro-
gi. Na pewno zreszt! widzisz, (e jednak co% tam jest, co wywo"uje 
u%miech na twojej twarzy, nawet je%li patrzysz na to z)lekkim poli-
towaniem i)nawet je%li uda"o ci si' zapisa& tylko jedn! rzecz. Mo(na 
powiedzie&, (e jest to baza, metaforyczne zasadzenie ziarna, z)któ-
rego mo(e powsta& nasze pe"ne rado%ci (ycie us"ane pasjonuj!cy-
mi wyzwaniami i)ekscytuj!cymi okazjami. 

Chyba troch' przesadzi"am, ale có(, mam nadziej', (e jako% to 
zniesiesz. Teraz warto znale+& punkt zaczepienia dla zaj'&, które 
sobie upodobali%my, a)w)tym przypadku jest nim odpowied+ na 
pytanie: „Dlaczego?”.

Ju( t"umacz', po ludzku, nawet na chwil' daruj' sobie metafory. 
Ka(da czynno%&, któr! wykonujemy, ma swoje „dlaczego”: chodzi-
my do pracy (dlaczego?), (eby zarabia& pieni!dze; gotujemy obiady 
(dlaczego?), (eby nie by& g"odnym; %pimy (dlaczego?), poniewa( je-
ste%my zm'czeni; spotykamy si' ze znajomymi (dlaczego?), (eby na-
"adowa& swoje baterie spo"eczne. Czasem robimy co% po prostu po 
to, (eby zapomnie& o)swoich problemach, my%lach, a)czasem, aby 



#'wyciszy& sumienie. Zawsze istnieje powód, nawet je%li nie jeste%my 
tego %wiadomi. Ju( s"ysz' zirytowany g"os: „Nieprawda! Niby dla-
czego zrobi"em (lub kto% zrobi") to czy tamto?”. Pos"uchaj, ja tego 
nie wiem, bo to nie ja zrobi"am. Zadaj to pytanie po raz kolejny, ale 
sobie, bez irytacji i)zb'dnych emocji.

Szczera rozmowa ze sob! mo(e zdzia"a& cuda. Cz'sto jest nie-
wygodna do tego stopnia, (e czujemy fizyczny opór i)ucisk we-
wn!trz klatki piersiowej i)w)gardle. Znasz to uczucie? Wynika 
ono z)tego, (e nie chcemy odpowiada& sobie na pewne pytania. 
G"ównie dlatego, (e nie lubimy przyznawa& si' do b"'du. Zreszt! 
nic w)tym dziwnego, przyznanie si' do b"'du jest równoznaczne 
z)wzi'ciem na siebie odpowiedzialno%ci, czyli zrezygnowaniem 
z)w"asnej wygody. Rozmawia& ze sob! jednak trzeba, pomimo (e 
nie bardzo si' chce. Jak mo(emy osi!gn!& jakikolwiek poziom 
szcz'%cia, je%li (yjemy w)k"amstwie, które sami sobie serwuje-
my? Niezale(nie od tego, jak dobrze podana, stara ryba %mier-
dzi lub, co gorsza, wraca w)ma"o przyjemny sposób.

Tak samo jest z)ok"amywaniem równie(, a)mo(e zw"aszcza, 
samego siebie. Pr'dzej czy pó+niej konsekwencje wynikaj!ce 
z)przekr'cania prawdy do nas wróc!, znajd! drog', a)powiedze-
nie „k"amstwo ma krótkie nogi” nie wzi'"o si' z)niczego. Teraz 
wi'c po raz kolejny, w)ca"kowitej zgodzie ze sob!, swoj! pod%wia-
domo%ci! i)osobowo%ci!, poszukaj „dlaczego” dla rzeczy, które 
lubisz robi&.

Jak widzisz, wszystkie twoje „ja” musz! dosta& prawo g"osu 
i)poda& sobie r'ce. To pytanie padnie jeszcze wiele razy, nie da 
si' od niego uciec, wi'c postaraj si' najbardziej, jak mo(esz, szu-
kaj!c i)zapisuj!c swoje pomys"y. Przypomn', (e nic nie jest oczy-
wiste, a)odpowiedzi „nie wymaga wyja%nienia”, „bo tak”, „z)ja-
snych powodów” nie s! dobrymi odpowiedziami. Nawet je%li co% 
powinno by& zrozumia"e samo przez si', zapisz swój argument 
przemawiaj!cy za wykonywaniem danej czynno%ci. Ile ludzi, tyle 
opinii, dlatego zawsze nale(y by& precyzyjnym.


