Tytuł oryginału: TRIGGERS: Creating Behavior That Lasts
— Becoming the Person You Want to Be
Tłumaczenie: Marcin Machnik
Projekt okładki: Jan Paluch
Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.
ISBN: 978-83-283-1593-8
Copyright © 2015 by Marshall Goldsmith, Inc. All rights reserved.
Copyright © 1993 by Leonard Cohen. All rights reserved. Reprinted by permission of
McClelland & Stewart, a division of Penguin Random House Canada Limited, a Penguin
Random House Company.
Polish edition copyright © 2016 by Helion S.A. All rights reserved.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by
any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any
information storage retrieval system, without permission from the Publisher.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu
niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą
kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym,
magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź
towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności
za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://onepress.pl/user/opinie/wyzwal
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: onepress@onepress.pl
WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Printed in Poland.
• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treści

Wprowadzenie

17

Część I
Dlaczego nie stajemy się takimi osobami,
jakimi chcemy być? 23
Rozdziaï 1. Odwieczne prawdy
dotyczÈce zmian behawioralnych

25

Rozdziaï 2. Wyzwalacze przekonaniowe,
które sabotujÈ proces zmian 33
Rozdziaï 3. Otoczenie

45

Rozdziaï 4. Definiowanie swoich wyzwalaczy
Rozdziaï 5. Jak dziaïajÈ wyzwalacze

57

71

Rozdziaï 6. JesteĂmy wybitnymi planistami,
lecz beznadziejnymi wykonawcami

79

Rozdziaï 7. Prognozowanie zmian w otoczeniu

89

Rozdziaï 8. Koïo zmian

Kup książkę

99

Poleć książkę

16

Wyzwalacze

Część II
O staraniu 113
Rozdziaï 9. PotÚga aktywnych pytañ

115

Rozdziaï 10. Pytania angaĝujÈce 125
Rozdziaï 11. Codzienne Pytania w praktyce

137

Rozdziaï 12. Planista i wykonawca oraz coach
Rozdziaï 13. CMOWT

151

161

Część III
O potrzebie struktury 173
Rozdziaï 14. Nie staniemy siÚ lepsi bez struktury

175

Rozdziaï 15. Musi to jednak byÊ odpowiednia struktura
Rozdziaï 16. Zachowanie pod wpïywem wyczerpania
Rozdziaï 17. Potrzebujemy pomocy wtedy,
gdy najtrudniej nam jÈ uzyskaÊ
Rozdziaï 18. Cogodzinne Pytania

187

195

199

Rozdziaï 19. Problem z „wystarczajÈco dobrze”
Rozdziaï 20. Stañ siÚ wyzwalaczem

181

207

221

Część IV
Bez narzekania 225
Rozdziaï 21. Koïo zaangaĝowania

227

Rozdziaï 22. Niebezpieczeñstwo zwiÈzane z ĝyciem bez zmian
PodziÚkowania

Kup książkę

237

240

Poleć książkę

ROZDZIA 1.

Odwieczne prawdy
dotyczące zmian behawioralnych

P

rzez ponad trzydzieĂci piÚÊ lat pracy z kadrÈ kierowniczÈ pomogïem wielu odnoszÈcym sukcesy liderom w dokonaniu trwaïych
zmian zachowania. Zazwyczaj klienci wykorzystujÈ tÚ okazjÚ, chociaĝ
niektórzy sÈ na poczÈtku nieco oporni. WiÚkszoĂÊ zdaje sobie sprawÚ
z tego, ĝe po wprowadzeniu zmiany bÚdÈ bardziej efektywnymi liderami i partnerami, a nawet lepszymi czïonkami rodziny. Nieliczni tego
nie rozumiejÈ.
Proces pomagania klientom jest doĂÊ prosty i jednolity. Najpierw
rozmawiam z kluczowymi interesariuszami danego klienta. MogÈ to
byÊ jego koledzy, bezpoĂredni podwïadni lub czïonkowie zarzÈdu. Gdy
juĝ zdobÚdÚ mnóstwo poufnych informacji zwrotnych, podsumowujÚ
je i konsultujÚ z klientem. To na nim ciÈĝy ostateczna odpowiedzialnoĂÊ
za zmianÚ zachowania, jakiej pragnie dokonaÊ. Moje zadanie jest wiÚc
bardzo proste. Pomagam klientowi dokonaÊ pozytywnej i trwaïej zmiany w wybranym przez niego aspekcie, który bÚdzie oceniany przez
wybranych przez niego kluczowych interesariuszy. Jeĝeli potwierdzÈ
oni, ĝe udaïo mu siÚ dokonaÊ tej zmiany, dostajÚ zapïatÚ. JeĂli natomiast
nie zauwaĝÈ ĝadnych pozytywnych zmian, nie biorÚ pieniÚdzy.
Szanse na sukces sÈ wiÚksze, gdyĝ towarzyszÚ klientowi na kaĝdym
kroku tego procesu i mówiÚ mu, jak utrzymaÊ wïaĂciwy kurs i nie wróciÊ do dawnego siebie. Nie umniejsza to jednak znaczenia dwóch odwiecznych prawd.
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Prawda nr 1: doprowadzenie do znaczącej
zmiany w zachowaniu jest bardzo trudne
Zainicjowanie zmiany behawioralnej jest trudne, utrzymanie wïaĂciwego
kursu jest jeszcze trudniejsze, a najtrudniej z wszystkiego jest sprawiÊ,
aby zmiana byïa trwaïa. MogÚ nawet zaryzykowaÊ stwierdzenie, ĝe
zmiana zachowania dorosïego czïowieka to najtrudniejsze zadanie,
jakiego moĝe siÚ podjÈÊ czujÈca istota ludzka.
JeĂli uwaĝasz, ĝe przesadzam, odpowiedz na poniĝsze pytania.
x

Co chcesz zmieniÊ w swoim ĝyciu? To moĝe byÊ coĂ wielkiego,
na przykïad schudniÚcie (powaĝne zadanie), zmiana pracy
(równie powaĝne) lub zmiana zawodu (jeszcze powaĝniejsze).
Moĝe to jednak byÊ teĝ coĂ mniejszego, na przykïad zmiana
fryzury, zwiÚkszenie czÚstotliwoĂci kontaktów z matkÈ lub
przemalowanie Ăcian w salonie. Nie mnie osÈdzaÊ Twoje pragnienia.

x

Od jak dawna o tym myĂlisz? Od ilu miesiÚcy lub lat budzisz siÚ
rano i powtarzasz sobie po raz kolejny, ĝe to jest ten dzieñ,
w którym dokonasz tej zmiany?

x

Jak oceniasz swojÈ skutecznoĂÊ? Inaczej mówiÈc, czy potrafisz
wskazaÊ konkretny moment w ĝyciu, gdy postanowiïeĂ coĂ
zmieniÊ i zadziaïaïeĂ pod wpïywem impulsu, a wynik okazaï siÚ
satysfakcjonujÈcy?

Te trzy pytania prowadzÈ do trzech problemów, jakie napotykamy,
gdy chcemy doprowadziÊ do jakichĂ zmian w swoim ĝyciu.
Nie potrafimy przyznaÊ, ĝe potrzebujemy zmiany. Jest tak albo dlatego, ĝe nie zdajemy sobie sprawy z jej przydatnoĂci, albo — co bardziej
prawdopodobne — mamy ĂwiadomoĂÊ tej potrzeby, lecz wymyĂliliĂmy sobie skomplikowanÈ wymówkÚ, która zaprzecza tej potrzebie.
Dlatego przyjrzymy siÚ gïÚboko zakorzenionym przekonaniom, które
wywoïujÈ w nas opór przed zmianÈ.
Nie doceniamy wpïywu, jaki ma na nas siïa inercji. Gdy stoimy przed
jakimĂ wyborem, wolimy nic nie zmieniaÊ. Zapewne z tego powodu
odpowiedě „Od jak dawna o tym myĂlisz?” jest raczej wyraĝana w latach
niĝ w dniach. Siïa inercji sprawia, ĝe nigdy nawet nie zaczynamy procesu
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zmiany. Trzeba naprawdÚ wïoĝyÊ sporo pracy, ĝeby przerwaÊ robienie
czegoĂ w granicach naszej strefy komfortu (czegoĂ, co nie wymaga
wysiïku, jest swojskie lub sprawia nam umiarkowanÈ przyjemnoĂÊ) i zaczÈÊ robiÊ coĂ trudnego, co na dïuĝszÈ metÚ okaĝe siÚ dla nas korzystne. Nie jestem w stanie zrobiÊ tego za Ciebie na kartach tej ksiÈĝki.
Wkïad pracy musi pochodziÊ od Ciebie. Jednak za pomocÈ prostego
procesu, kïadÈcego nacisk na strukturÚ i samoobserwacjÚ, mogÚ Ci zapewniÊ energiczny start, który prowokuje trwaïÈ, pozytywnÈ zmianÚ.
Nie wiemy, jak przeprowadziÊ zmianÚ. Jest róĝnica miÚdzy motywacjÈ,
wiedzÈ i zdolnoĂciÈ. Na przykïad moĝesz mieÊ motywacjÚ do schudniÚcia, lecz brakuje Ci wiedzy na temat odĝywiania oraz zdolnoĂci kucharskich, aby opracowaÊ skutecznÈ dietÚ i zastosowaÊ jÈ w praktyce.
Albo odwrotnie: masz wiedzÚ i zdolnoĂci, lecz brakuje Ci motywacji.
Jedna z podstawowych opisanych w tej ksiÈĝce zasad mówi, ĝe nasze
zachowanie jest ksztaïtowane przez otoczenie, i to zarówno w pozytywny, jak i negatywny sposób. StÈd wnikliwe rozumienie swojego
otoczenia radykalnie zwiÚksza nie tylko naszÈ motywacjÚ, zdolnoĂci
i wiedzÚ dotyczÈcÈ procesu zmiany, lecz takĝe nasze przekonanie, ĝe
jesteĂmy w stanie tego dokonaÊ.
PamiÚtam dokïadnie swojÈ pierwszÈ ĂwiadomÈ zmianÚ w dorosïym
ĝyciu. Miaïem dwadzieĂcia szeĂÊ lat, byïem Ăwieĝo po Ălubie z mojÈ pierwszÈ i jedynÈ ĝonÈ, LydÈ, i robiïem doktorat z zachowañ ludzi w organizacjach na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Juĝ od szkoïy
Ăredniej zaczÈïem byÊ „owïosiony inaczej” (czyli ïysiaïem), ale w tamtym
czasie udawaïem, ĝe jest inaczej. Kaĝdego ranka spÚdzaïem w ïazience
kilka minut przed lustrem i starannie ukïadaïem cienkie pasma wïosów,
które mi jeszcze zostaïy na czubku gïowy. Zaczesywaïem je do przodu
i zakrÚcaïem w poïowie czoïa, tworzÈc coĂ, co przypominaïo wieniec
laurowy. A potem wychodziïem w Ăwiat z przekonaniem, ĝe moja fryzura na poĝyczkÚ wyglÈda zupeïnie normalnie.
Gdy przychodziïem do fryzjera, udzielaïem mu szczegóïowych instrukcji obcinania moich wïosów. KtóregoĂ poranka przysnÈïem na fotelu
i fryzjer obciÈï mnie zbyt krótko. Wïosy po bokach byïy zbyt krótkie, ĝebym mógï uczesaÊ siÚ w swój tradycyjny wieniec. Byïem o krok od wpadniÚcia w panikÚ, która skoñczyïaby siÚ chodzeniem w czapce przez kilka

Kup książkę

Poleć książkę

28

Wyzwalacze

tygodni w oczekiwaniu na odroĂniÚcie zbyt krótkich kosmyków. Gdy
jednak póěniej tego samego dnia staïem przed lustrem i gapiïem siÚ
w swoje odbicie, powiedziaïem sobie: „Pogódě siÚ z tym, jesteĂ ïysy.
Czas to zaakceptowaÊ”.
Postanowiïem ogoliÊ resztki wïosów na czubku gïowy i rozpoczÈÊ
nowe ĝycie jako ïysy mÚĝczyzna. Ta decyzja nie byïa skomplikowana
i nie wymagaïa zbyt duĝego wysiïku. Wystarczyïo od czasu do czasu
ogoliÊ siÚ u fryzjera na krótko. Lecz pod wieloma wzglÚdami jest to
wciÈĝ najbardziej wyzwalajÈca zmiana, której dokonaïem w dorosïym
ĝyciu. DziÚki niej staïem siÚ szczÚĂliwy i zaakceptowaïem swój wyglÈd.
Nie wiem, pod wpïywem jakiego boděca zaakceptowaïem ten nowy
sposób strzyĝenia. Moĝe byïem przeraĝony perspektywÈ zaczynania
kaĝdego dnia od tej rutyny. Albo uĂwiadomiïem sobie, ĝe nikogo w ten
sposób nie oszukiwaïem.
Bez znaczenia. Liczyïo siÚ to, ĝe postanowiïem siÚ zmieniÊ i skutecznie wprowadziïem to postanowienie w ĝycie. Nie byïo ïatwo, bo juĝ od
kilku lat zamartwiaïem siÚ swoimi wïosami. Przez caïy ten czas robiïem
coĂ, o czym wiedziaïem, ĝe lokuje siÚ gdzieĂ pomiÚdzy bezsensownoĂciÈ a idiotyzmem. Mimo to kultywowaïem ten gïupi zwyczaj, gdyĝ (a)
nie potrafiïem przyznaÊ, ĝe jestem ïysy, oraz (b) z racji dziaïania siïy
inercji ïatwiej mi byïo trzymaÊ siÚ znanej rutyny, niĝ jÈ zmieniÊ. Na
mojÈ korzyĂÊ dziaïaïo jedynie to, ĝe (c) wiedziaïem, jak to zmieniÊ.
W przeciwieñstwie do wiÚkszoĂci zmian — takich jak wyrobienie kondycji,
nauczenie siÚ nowego jÚzyka lub uwaĝniejsze sïuchanie — ta nie wymagaïa caïych miesiÚcy zdyscyplinowania, badania efektów i trzymania
siÚ planu. Nie wymagaïa teĝ wspóïpracy innych osób. Wystarczyïo
przestaÊ udzielaÊ fryzjerowi gïupich instrukcji i pozwoliÊ mu wykonaÊ
jego pracÚ. Ach, ĝeby wszystkie nasze zmiany behawioralne byïy takie
proste.
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Prawda nr 2: nikt nas nie zmusi do zmiany,
dopóki sami jej nie chcemy
To chyba oczywiste: zmiana musi wypïywaÊ z wewnÈtrz. Nie moĝna
jej nakazaÊ, zaĝÈdaÊ lub w jakikolwiek inny sposób wymusiÊ. Nie dokona jej czïowiek, który nie jest przekonany do niej z caïego serca.
TÚ prawdÚ zrozumiaïem dopiero po dwudziestu latach pracy w branĝy
„zmieniania ludzi”. Przez ten czas odbyïem intensywne sesje szkoleniowe
z ponad setkÈ osób na kierowniczych stanowiskach. Prawie wszystkie
zakoñczyïy siÚ sukcesem, chociaĝ zdarzyïo mi siÚ teĝ kilka poraĝek.
Gdy analizowaïem swoje poraĝki, uderzyï mnie pewien wniosek.
Niektórzy ludzie mówiÈ, ĝe chcÈ siÚ zmieniÊ, ale tak naprawdÚ wcale tego
nie chcÈ. Popeïniïem bïÈd w wyborze klientów, bo wierzyïem im na sïowo,
gdy mówili, ĝe pragnÈ dokonaÊ zmiany, i nie drÈĝyïem tematu, ĝeby
sprawdziÊ, czy faktycznie tak myĂlÈ.
JakiĂ czas po tym olĂnieniu poproszono mnie, abym popracowaï
z Harrym, dyrektorem wykonawczym w duĝej firmie konsultingowej.
Harry byï bystrym, zmotywowanym i ciÚĝko pracujÈcym na wyniki
mÚĝczyznÈ alfa, którego dodatkowo cechowaïy arogancja i zapatrzenie
w siebie. Notorycznie okazywaï brak szacunku podwïadnym, przez co
kilka osób odeszïo do konkurencji. Taki rozwój sytuacji zdenerwowaï
dyrektora generalnego, który zadzwoniï do mnie z proĂbÈ o zajÚcie siÚ
Harrym.
Harry od razu w bardzo przekonujÈcy sposób wyjaĂniï mi, ĝe nie moĝe siÚ doczekaÊ, kiedy zaczniemy, i ĝe chce siÚ zmieniÊ. Porozmawiaïem
z jego kolegami i bezpoĂrednimi podwïadnymi oraz jego ĝonÈ i nastoletnimi dzieÊmi. Wszyscy powtórzyli mi tÚ samÈ historiÚ. Mimo swoich
niezaprzeczalnych zdolnoĂci zawodowych Harry miaï nieodpartÈ potrzebÚ udowadniania wszystkim, ĝe jest najlepszy, i zawsze musiaï mieÊ
ostatnie zdanie w dyskusji, co byïo mÚczÈce i odpychajÈce. Kto wie, ile
okazji zostaïo zaprzepaszczonych, gdyĝ zastraszeni i obrzuceni bïotem
ludzie stracili chÚÊ do dziaïania?
Gdy wraz z Harrym przeglÈdaliĂmy informacje zwrotne uzyskane
w jego otoczeniu, twierdziï, ĝe opinie wspóïpracowników i czïonków
rodziny sÈ dla niego cenne. Lecz gdy tylko podnosiïem temat poprawy,
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Harry wyjaĂniaï mi bardzo szczegóïowo, dlaczego jego wÈtpliwe zachowanie jest w peïni uzasadnione. Przypomniaï mi, ĝe skoñczyï psychologiÚ, po czym poddaï analizie problemy behawioralne wszystkich
osób ze swojego otoczenia i zakoñczyï wnioskiem, ĝe to oni powinni
siÚ zmieniÊ. W tym zawiïym pokazie bezczelnoĂci poprosiï mnie jeszcze
o sugestie, jak pomóc tym ludziom.
Jeszcze rok wczeĂniej nie zauwaĝyïbym jego oporu. NaĂladujÈc jego
arogancjÚ i upór przekonaïbym samego siebie, ĝe uda mi siÚ dokonaÊ
tego, przy czym polegliby mniej inteligentni Ămiertelnicy. Na szczÚĂcie
przypomniaïem sobie swój wniosek, ĝe niektórzy ludzie mówiÈ, ĝe chcÈ
siÚ zmieniÊ, ale tak naprawdÚ wcale tego nie chcÈ. ZaĂwitaïo mi w gïowie,
ĝe Harry wykorzystuje naszÈ sesjÚ jako kolejnÈ okazjÚ do wykazania
swojej wyĝszoĂci i odrzucenia bïÚdnych wyobraĝeñ tych wszystkich
zdezorientowanych osób ze swojego otoczenia, w tym ĝony i dzieci.
Na czwartym spotkaniu zrezygnowaïem. Powiedziaïem Harry’emu, ĝe
nie jestem w stanie mu pomóc, i przerwaliĂmy sesje. (Nie byïo dla mnie
ani zaskoczeniem, ani powodem do radoĂci, gdy nieco póěniej dowiedziaïem siÚ, ĝe Harry zostaï zwolniony. Najwyraěniej dyrektor generalny
uznaï, ĝe osoba, która odrzuca moĝliwoĂÊ rozwoju, osiÈgnÚïa swoje
maksimum pod wzglÚdem zawodowym i osobistym).
CzÚsto przypominam sobie czas spÚdzony z Harrym, gdyĝ jest to
dla mnie jaskrawy przykïad naszego oporu wobec zmian, chociaĝ niosÈ
one ze sobÈ wyïÈcznie korzyĂci i nie wiÈĝÈ siÚ z ĝadnym ryzykiem, a kurczowe trzymanie siÚ status quo moĝe zniszczyÊ naszÈ karierÚ i ĝycie
osobiste.
Przegrywamy z chÚciÈ zmiany nawet wtedy, gdy jest ona kwestiÈ
ĝycia i Ămierci. PomyĂl tylko, jak trudno zerwaÊ z tak zïym naïogiem,
jak palenie papierosów. RÚce opadajÈ, gdy uĂwiadomimy sobie, ĝe mimo
spoïecznej dezaprobaty oraz groěby raka dwie trzecie palaczy, którzy
mówiÈ, ĝe chcieliby rzuciÊ palenie, nigdy nawet nie spróbowaïo. SpoĂród tych, którzy spróbowali, dziewiÚciu na dziesiÚciu poniosïo klÚskÚ.
A ci, którym siÚ w koñcu udaïo — czyli ci najbardziej zmotywowani
i zdyscyplinowani — majÈ za sobÈ Ărednio szeĂÊ nieudanych prób.
W porównaniu z innymi zmianami w naszym ĝyciu rzucenie palenia nie jest zbyt wielkim wyzwaniem. W koñcu to samowystarczalne
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zachowanie. JesteĂ tylko Ty i Twój nawyk — samotna jednostka mierzÈca siÚ ze swoim demonem. Albo go rozgromisz, albo nie. Od Ciebie
— i tylko Ciebie — zaleĝy, czy bÚdziesz mógï ogïosiÊ zwyciÚstwo.
Nikt inny nie ma w tej kwestii nic do powiedzenia.
Wyobraě sobie, o ile zwiÚkszy siÚ trudnoĂÊ tego zadania, gdy dopuĂcisz do niego innych ludzi. Ludzi, których dziaïania sÈ nieprzewidywalne i poza TwojÈ kontrolÈ, lecz ich reakcje mogÈ mieÊ wpïyw na to, czy
osiÈgniesz sukces. To jak róĝnica miÚdzy odbijaniem piïek tenisowych
wyrzucanych przez automat a graniem meczu z przeciwnikiem.
WïaĂnie dlatego zmiany w dorosïym ĝyciu sÈ takie trudne. JeĂli
chcesz staÊ siÚ lepszym partnerem w domu lub lepszym menedĝerem
w pracy, musisz nie tylko zmieniÊ sposób zachowania, lecz takĝe skïoniÊ
do pewnego wspóïudziaïu swojego partnera lub kolegów z pracy. Wszyscy w Twoim otoczeniu muszÈ zaakceptowaÊ TwojÈ zmianÚ. Tego typu uwikïanie innych osób znacznie zwiÚksza stopieñ trudnoĂci caïego
przedsiÚwziÚcia.
Przeczytaj to zdanie jeszcze raz, zanim odwrócisz kartkÚ. To nie jest
ksiÈĝka o zrywaniu ze zïymi nawykami w rodzaju palenia papierosów
czy pragnienia zjedzenia lodów póěnym wieczorem. Nikotyna i lody nie
sÈ naszÈ grupÈ docelowÈ. Nam chodzi o zmianÚ tego, jak siÚ zachowujesz w otoczeniu ludzi, których szanujesz i kochasz. Oni sÈ naszÈ
grupÈ docelowÈ.
WïaĂnie dlatego doprowadzenie do trwaïej, pozytywnej zmiany jest
tak trudne, ĝe wiÚkszoĂÊ z nas rezygnuje juĝ na samym poczÈtku tego
procesu. JesteĂmy skazani na przeprowadzanie jej w naszym niedoskonaïym Ăwiecie, peïnym boděców, które mogÈ zepchnÈÊ nas z wïaĂciwego kursu.
Dobra wiadomoĂÊ jest taka, ĝe zmiana behawioralna nie musi byÊ
skomplikowana. Gdy bÚdziesz zapoznawaï siÚ z opisanymi w tej ksiÈĝce
metodami, nie daj siÚ zwieĂÊ mylnemu wraĝeniu, ĝe moje porady wydajÈ
siÚ ïatwe. Doprowadzenie do znaczÈcej i trwaïej zmiany moĝe byÊ proste
— prostsze, niĝ nam siÚ wydaje.
Lecz proste wcale nie oznacza, ĝe ïatwe.
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