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R O Z D Z I A �  1

Nowa norma

Geniusz bierze si� z natchnienia zaledwie w jednej setnej — reszta
to ci��ka praca. Znakiem tego, „geniuszem” zwykle jest utalento-
wany cz�owiek, który po prostu odrobi� prac� domow�.

— THOMAS EDISON

to „nowa norma” w pracy, zatrudnianiu i �yciu zawodowym.
W ci�gu kilku lat wiek dostatku — w którym panowa� gie�dowy boom,

bezrobocie utrzymywa�o si� poni�ej 5 procent, a ludzie dooko�a bogacili si�
— ust�pi� nowemu wiekowi niepewno�ci, w którym nic ju� nie jest takie sa-
mo. Sytuacja gospodarcza uleg�a ca�kowitemu przeobra�eniu i nie mo�emy
oczekiwa�, �e jeszcze kiedykolwiek za naszego �ycia b�dzie tak jak dawniej.

Jeste�my �wiadkami powa�nej zmiany paradygmatu. Zazwyczaj ma�o kto
potrafi dostrzec zmian� w my�leniu b�d	 �yciu spo�ecznym, póki jeszcze
ona trwa. Wi�kszo�� tkwi w swojej strefie bezpiecze�stwa: robi to co zaw-
sze i tak samo jak zawsze, zak�adaj�c po prostu, �e gospodarcze i finansowe
za�amanie lat 2007 – 2010 by�o tylko epizodem, a wszystko wróci wkrótce
do normy.

Wi�kszo�� ma racj�, z tym �e definicja normy uleg�a zmianie. Od dzi�,
je�li chcesz odnie�� sukces i osi�gn�� wszystko to, do czego jeste� zdolny,
b�dziesz musia� pracowa� sprawniej i staranniej ni� kiedykolwiek dot�d. Aby
trafi� na sam szczyt, b�dziesz musia� zaczyna� nieco wcze�niej, pracowa�
troch� lepiej i zostawa� odrobin� d�u�ej.

O
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12 BRIAN TRACY

Do startu!
Prawda jest taka, �e zacz�� si� wy�cig, w którym Ty te� bierzesz udzia�. Je�li
nie wyrobisz tempa, to inni Ci� prze�cign�. Twoi konkurenci przyspiesz�
i pozostawi� Ci� daleko w tyle.

Jak to mawiam: „Co dziadek zarobi, to wnuczek roztrwoni”. Chodzi tu
o typow� opowie�� o biednym przedsi�biorcy, który w ko�cu odnosi sukces
i przekazuje interes swoim dzieciom, które kiepsko zarz�dzaj� firm� i trac�
fortun�, poniewa� nie potrafi� poj��, jak te pieni�dze zosta�y w ogóle zaro-
bione. Z tego powodu dzieci musz� zacz�� od pocz�tku i by� czyimi� pra-
cownikami. „Co dziadek zarobi, to wnuczek roztrwoni” jest trafnym opisem
tego, jak pieni�dze s� w kó�ko zarabiane i tracone.

Po II wojnie �wiatowej Stany Zjednoczone by�y jedynym krajem, które-
mu uda�o si� ocali� z po�ogi. Ma�o kto dzi� pami�ta jeszcze czasy wielkiego
kryzysu lat 1929 – 1941, kiedy stopa bezrobocia si�gn��a 28% i nie spada�a
pomimo wdra�ania coraz to nowszych pa�stwowych programów maj�cych
na celu przywrócenie dobrobytu.

Po dziesi�cioleciu katastrofalnych pa�stwowych programów zacz��a si�
II wojna �wiatowa, której potrzeby przemys�owe i robocze wyci�gn��y Stany
Zjednoczone z kryzysu. Wi�kszo�� biznesmenów i ekonomistów s�dzi�o, �e
kryzys w Stanach powróci, kiedy tylko wojna si� sko�czy. Tak si� na szcz�-
�cie nie sta�o.

Czasy dobrobytu
Jak si� okaza�o, biedakom lat 30. i 40. uda�o si� pój�� do pracy w latach 50.
i 60. i wykorzysta� niezwyk�e po�o�enie Stanów Zjednoczonych w �wiatowej
gospodarce. Zak�adali przedsi�biorstwa, dawali prac�, tworzyli dobrobyt,
zapewniali szanse na rozwój, niewyobra�alnie rozszerzyli zakres dost�pnych
produktów i us�ug oraz sprawili, �e Stany sta�y si� gospodarczym centrum
�wiata, które odpowiada�o za 40% produktu �wiatowego brutto. By�o to nie-
spotykane dokonanie, którego ju� nigdy nie powtórzono.

W roku 1970 pokolenie wy�u powojennego wesz�o w wiek produkcyjny,
a reszta �wiata — zw�aszcza Niemcy i Japonia — zacz��a nas dogania�. To
nowe pokolenie, które nie do�wiadczy�o czegokolwiek poza rosn�cym dobro-
bytem, uzna�o wysoki poziom �ycia i rozwijaj�c� si� gospodark�, oferuj�c�
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ZARABIAJ TYLE, ILE JESTE� WART 13

niezliczone szanse na sukcesy i wzbogacenie si�, za stan naturalny i normal-
ny. Wszyscy liczyli na to, albo przynajmniej mieli nadziej�, �e po trzydzie-
stce zostan� milionerami.

Biada! Tak jak w ka�dej cywilizacji znanej nam z historii, to pokolenie
dostatku, znane w Stanach jako „baby boomers”, przyj��o postaw� roszcze-
niow�. Uwierzy�o, �e je�li urodzi�e� si� w Stanach, to masz prawo do „�ycia
na bogato”.

Najpopularniejszy cel podró�y
Wie�ci o ameryka�skim dobrobycie i panuj�cych tu mo�liwo�ciach rozesz�y
si� po ca�ym globie, a� w ko�cu zacz�� si� legalny i nielegalny nap�yw ludzi
z ca�ego �wiata, którzy chcieli sobie co� z tego uszczkn��. Stany sta�y si� naj-
popularniejszym celem podró�y i dla wi�kszo�ci wci�� nim s�. Mawia si�, �e
najcenniejszym na �wiecie �wistkiem papieru jest zielona karta, która upraw-
nia cudzoziemca do zamieszkania i pracowania w Stanach legalnie.

Jako naród niestety zmi�kli�my. Lwia cz��� Amerykanów oczekuje cze-
go� za nic — pieni�dzy, na które nie zapracowali i na które nie zas�uguj�.
Szukaj� szybkiego, �atwego sposobu na zdobycie fortuny i kupuj� ka�dy „z�o-
ty interes”, który im si� napatoczy. Sama idea zarabiania pieni�dzy po stare-
mu: zapracowywania na nie, postrzegana jest jako pod�a i niesprawiedliwa.

Ekonomista Joseph Schumpeter mówi� o „szkwa�ach kreatywnej destruk-
cji”, przepowiadaj�c nieko�cz�cy si� zam�t gospodarczy i przemiany, które
wp�yn� na stan gospodarki. Dzi� mamy do czynienia z trzema czynnikami,
które ca�kowicie zaburzaj� nasze �ycie gospodarcze i wizje przysz�o�ci, a te
zaburzenia s� nieustaj�ce, nieuniknione i nieprzewidywalne.

Eksplozja informacji
Pierwszym z tych czynników jest informacja. Ilo�� informacji na �wiecie po-
dwaja si� co dwa lub trzy lata. Niektórzy twierdz�, �e w 2020 roku suma
zapisanych informacji na �wiecie b�dzie si� podwaja�a co 72 dni! Co roku
publikuje si� prawie milion ksi��ek i milion artyku�ów — i to jedynie po an-
gielsku. Ka�da nowa informacja, która dotyczy Twojej pracy, kariery lub za-
wodu, mo�e mie� niema�y wp�yw na Twoj� przysz�o��, na lepsze lub gorsze.
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14 BRIAN TRACY

Rewolucja technologiczna
Drugim czynnikiem, który wp�ywa na wspó�czesne przemiany, jest eksplo-
zja technologiczna. Mawia si�, �e nowe technologie maj� sze�ciomiesi�czny
okres wa�no�ci. Co�, co mo�esz znale	� w sklepie, prawdopodobnie jest ju�
przestarza�e.

Na ca�ym �wiecie — w Stanach, ale szczególnie w Azji i Europie — naj-
sprytniejsi, najbardziej ambitni i zdeterminowani wynalazcy, przedsi�biorcy,
nowatorzy i twórcy pracuj� dzie� i noc nad nowymi, rewolucyjnymi techno-
logiami, które tworz� nowe bran�e i niszcz� stare.

Rosn�ca konkurencja
Trzecim czynnikiem, który wp�ywa na Twoje �ycie i nap�dza zmiany, jest
konkurencja. Jak mówi konsultant korporacyjny Marshall Goldsmith: „Trzy
czynniki, które wp�yn� na twoj� przysz�o��, to: konkurencja, konkurencja
i jeszcze raz konkurencja”.

Ka�dy z tych trzech czynników wp�ywa na pozosta�e. Wystarczy prze-
mno�y� informacj� przez technologi� przez konkurencj�, �eby wyliczy�, �e
tempo zmian przyspiesza, zmiata wszystko sprzed siebie i sprawia, �e pro-
dukty, us�ugi, pomys�y i technologie cz�sto staj� si� przestarza�e ju� wtedy,
kiedy kto� je wymy�la. Co wi�cej, w nadchodz�cych latach to tempo mo�e
jedynie wzrosn��.

Alicja w Krainie Czarów
Wielu ludzi �yje w „krainie czarów”, jakby w innym �wiecie, i naprawd� nie
rozumie tego, co si� wokó� nich dzieje. W powie�ci Po drugiej stronie lustra
Lewisa Carrolla mo�na znale	� scen�, w której Alicja mówi Czerwonej Kró-
lowej, z któr� przez pewien czas biega�a w miejscu: „No, bo w naszym kraju
na ogó� by�oby si� gdzie indziej, gdyby si� bardzo d�ugo i pr�dko bieg�o, tak
jak my�my bieg�y”.

Czerwona Królowa, biegn�c wci�� w miejscu, odpowiada na to: „Bo wi-
dzisz, u nas trzeba biec z ca�� szybko�ci�, na jak� ty w ogóle mo�esz si� zdo-
by�, a�eby pozosta� w tym samym miejscu. A gdyby� si� chcia�a gdzie indziej
dosta�, musisz biec przynajmniej dwa razy szybciej”! Now� norm� w naszym
�yciu jest to, �e musimy biec dwa razy szybciej, �eby pozosta� w miejscu,
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zarówno pod wzgl�dem rozwoju osobistego, jak i krajowego czy �wiatowe-
go. B�dziemy musieli pracowa� du�o ci��ej i z wi�kszym zaanga�owaniem,
ni� wymagano od nas kiedykolwiek dot�d. Reszta �wiata dogoni�a nas i chce
si� cieszy� takim samym standardem �ycia. Jedyna ró�nica jest taka, �e lu-
dzie z ca�ego �wiata ch�tnie sobie b�d� na niego pracowa�, 12 – 16 godzin
dziennie, sze�� dni w tygodniu albo i wi�cej. S� zdeterminowani, �eby mie�
to samo co my.

Leniwe t�u�ciochy
Wi�kszo�� ludzi spoza Stanów, zw�aszcza Azjaci, uwa�a Amerykanów za le-
niwych t�u�ciochów i s�dzi, �e czasy ameryka�skiej �wietno�ci ju� min��y.
Maj� racj�, je�liby spojrze� na wi�kszo�� Amerykanów. Prawdopodobnie
80% moich rodaków gra bezpiecznie. S� zadowoleni z przeci�tnej pracy
i prowadzenia przeci�tnego �ycia. Problem w tym, �e taka bezpieczna gra
jest równi� pochy��.

Na szcz��cie mo�liwo�ci wyrastaj� wokó� nas jak grzyby po deszczu. Ze
wzgl�du na niezwyk�y chaos i szybkie tempo zmian w dzisiejszym �wiecie,
istnieje mnóstwo mo�liwo�ci zapewnienia sobie udanego �ycia, osi�gni�cia
wszystkich celów i zdobycia niezale�no�ci finansowej albo nawet fortuny
w nadchodz�cych latach.

W tej nowej grze zasady s� jednak inne. W tej ksi��ce poznasz nowe za-
sady osi�gania sukcesu, zdobywania awansów, bogacenia si� i realizowania
swojego potencja�u. Poznasz najbardziej no�ne idee i do�wiadczenia ludzi,
którzy odnosz� sukcesy na ka�dym polu. Dowiesz si�, jak uzyska� pe�n� kon-
trol� nad swoim �yciem i swoj� przysz�o�ci�, zarabia� wi�cej, ni� s�dzi�by�,
�e mo�esz, i osi�gn�� wi�cej ni� niemal wszyscy, których znasz.

Inicjatywa to w�adza
Jednym z najszybszych sposobów na rozwini�cie kariery, zyskanie na war-
to�ci i zdobycie wsparcia ludzi, którzy pomog� Ci zarobi�, jest rozwini�cie
w sobie i utrzymanie inicjatywy. Musisz zawsze szuka� nowszych, lepszych,
szybszych i ta�szych sposobów na zwi�kszenie swojej warto�ci, wykonanie
swoich obowi�zków i przero�ni�cie cudzych oczekiwa�. We	 byka za rogi,
postaw wi�kszy krok, przyjmij na siebie wi�ksz� odpowiedzialno�� i zawsze
rób wi�cej ni� to, za co Ci p�ac�.

Kup książkę Poleć książkę

http://onepress.pl/rt/zaratv
http://onepress.pl/rf/zaratv


16 BRIAN TRACY


wiat nale�y do tych, którzy s� gotowi go z�apa� i nie puszcza�. Nale�y
do tych, którzy wol� co� zrobi�, zamiast �y� nadziej� i �yczeniami, planowa�
i modli� si�, i ledwie mie� zamiar co� kiedy� zrobi�, kiedy tylko warunki b�-
d� sprzyja�.

Ludzie sukcesu nie zawsze podejmuj� w�a�ciwe decyzje. Nikt tego nie
potrafi, cho�by by� najm�drzejszy na �wiecie. Kiedy jednak cz�owiek sukce-
su podejmuje decyzj�, rusza te� do dzia�ania. Zabiera si� krok po kroku do
osi�gni�cia swoich celów, a po drodze odczytuje sygna�y, które pozwalaj�
mu skorygowa� kurs. Ci�gle otrzymuje nowe informacje, dzi�ki czemu mo-
�e ulepsza� swoje plany w wi�kszym b�d	 mniejszym zakresie.

Stale wprowadzaj korekcje kursu
�ycie jest ci�giem prób, b��dów i poprawek. Samolot lec�cy z Chicago do
Los Angeles przez 99% czasu nie trzyma si� kursu. To normalne, naturalne
i do przewidzenia. Pilot nanosi ci�g�e poprawki — troch� na pó�noc, troch�
na po�udnie, troch� wy�ej, troch� ni�ej. Stale dopasowuje kierunek i pr�d-
ko�� lotu. Samolot po kilku godzinach bez problemu dociera na miejsce o go-
dzinie podanej przy odlocie w Chicago. Ca�a podró� jest ci�giem przybli�e�
i poprawek. Tak te� wygl�da Twoje �ycie.

Rzecz w tym, �e w �yciu nic nie jest pewne. Wszystko, co robisz — cho�-
by to, kiedy przechodzisz przez jezdni� — jest pe�ne niepewno�ci. Nigdy nie
mo�esz by� ca�kowicie pewien, �e jaki� Twój czyn lub zachowanie przyniesie
po��dany efekt. Zawsze jest jakie� ryzyko, a tam gdzie ryzyko, jest strach.
Z kolei to, co siedzi w Twojej g�owie, zapuszcza korzenie w Twoim sercu
i umy�le. Ludzie, którzy ci�gle my�l� o ryzyku zwi�zanym z jakimkolwiek
przedsi�wzi�ciem, szybko wpadaj� w obsesj� na punkcie swoich strachów
i w�tpliwo�ci, które dok�adaj� wszelkich stara�, by �adna próba w ogóle nie
zosta�a podj�ta.

Postaw pierwszy krok
Dwunastoletnie badania rozwoju przedsi�biorczego absolwentów studiów
mened�erskich Babson College wykaza�y, �e odnosz�cy sukces absolwenci
wykorzystali „zasad� korytarza”.

Badacze z Babson College porównali odnoszenie sukcesów w biznesie
do przej�cia przez korytarz. Kiedy stoimy w drzwiach i patrzymy w g��b
korytarza, widzimy tylko ciemno��. Badacze stwierdzili, �e ludzie sukcesu
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ZARABIAJ TYLE, ILE JESTE� WART 17

ró�nili si� od nieudaczników tylko tym, �e ci ostatni w ogóle nie postawili
pierwszego kroku!

Ludzie sukcesu byli gotowi postawi� pierwszy krok w korytarzu szansy
bez �adnej pewno�ci, �e rzeczywi�cie im si� uda. Byli gotowi sprosta� nie-
pewno�ci, by prze�ama� strach i w�tpliwo�ci, którymi �yje wi�kszo��.

Nowe drzwi mo�liwo�ci
Badacze z Babson College odkryli, �e kiedy idziesz przez korytarz swojego
�ycia, po bokach otwieraj� si� drzwi, za którymi stoj� kolejne mo�liwo�ci.
Nie zobaczysz jednak tych drzwi, je�li nie wejdziesz w korytarz. Nie trafisz
na nowe mo�liwo�ci, je�li wci�� b�dziesz czeka� na jakie� gwarancje, zamiast
uwierzy� i podj�� dzia�ania.

Konfucja�skie porzekad�o „Pó� drogi przeszed�, kto zacz��” oznacza tyle,
�e wielkie czyny rodz� si� z ch�ci zmierzenia si� z nieuniknion� niepewno-
�ci� jakiegokolwiek nowego przedsi�wzi�cia i odwa�nego postawienia kro-
ku do celu, do którego cz�owiek zmierza. Wszystko zaczyna si� od podj�cia
inicjatywy.

Zasada pró�ni
Niedawno przysz�a do mnie para z problemem. Pracuj�cy w firmie swojej
rodziny m�� by� zupe�nie zgorzknia�y. W firmie rz�dzi�y koterie, by�o pe�no
dwulicowo�ci i z�ego nastawienia; cz�owiek by� zestresowany i nienawidzi�
swojej pracy. Chcia� si� zaj�� czym� innym, ale nie mia� �adnych ofert pracy
czy mo�liwo�ci dzia�ania poza swoim obecnym etatem. Poprosi� mnie o rad�,
co robi�.

Wyt�umaczy�em mu, �e dobrobytem rz�dzi zasada pró�ni. Twierdzi ona,
�e kiedy powstaje jakakolwiek pró�nia, to natura sama j� wype�nia. W tym
przypadku oznacza�o to tyle, �e póki ten cz�owiek pracowa� dalej na swoim
stanowisku, to nowe szanse nijak nie mog�y si� pojawi� ani sam nie móg�
zwróci� uwagi na inne mo�liwo�ci. Powiedzia�em mu, �eby zrobi� wielki
krok naprzód i po prostu odszed� z pracy bez jakiegokolwiek zabezpieczenia.
Zapewni�em go, �e kiedy tak zrobi, to otworzy si� przed nim gros nowych
mo�liwo�ci, których zwyczajnie by nie dostrzeg�, gdyby mia� dalej by� nie-
wolnikiem okoliczno�ci.

Post�pi� zgodnie z moj� rad� i rzuci� prac�. Jego rodzina bardzo si� roz-
z�o�ci�a i mówi�a mu, �e poza rodzinnym interesem nie znajdzie �adnej pracy,
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ale on postanowi� pozosta� wierny swojej decyzji. Wróci� do domu, swobod-
nie sp�dzi� kilka dni i zacz�� si� zastanawia�, jak wykorzysta� swoje umiej�t-
no�ci i do�wiadczenie na innych stanowiskach w innych firmach.

W ci�gu dwóch tygodni, nie ruszaj�c nawet palcem, dosta� dwie oferty
pracy z innych firm, które proponowa�y mu wi�ksz� ga�� ni� jego firma ro-
dzinna, a tak�e zapewnia�y ró�ne mo�liwo�ci rozwoju, nieporównywalnie lep-
sze od tych, z którymi mia� do czynienia w poprzedniej pracy. Kiedy tylko
po rynku rozesz�a si� wie��, �e ten pracownik jest wolny, w�a�ciciele innych
firm — które pracowa�y z nim i z jego firm� — byli gotowi przyj�� go z uca-
�owaniem r�ki. Id�c korytarzem �ycia, zobaczy� wreszcie mo�liwo�ci, które
ca�kowicie ignorowa�, póki ogranicza� si� do tego, jak w danej chwili �y�.

Zrób co� wi�cej
Je�li chcesz osi�gn�� sukces szybciej, to zrób co� wi�cej. Zrób co� innego.
Zajmij si� czym�. Zaczynaj nieco wcze�niej, pracuj troch� lepiej i zostawaj
odrobin� d�u�ej. Wykorzystaj si�� losu. Prawdopodobie�stwo mówi, �e im
wi�kszej liczby zada� si� podejmiesz, tym wi�ksza szansa, �e trafisz na co�,
co odmieni Twoje �ycie.

Fart jest do�� przewidywalny. Je�li chcesz wi�cej szcz��liwych trafów,
to ryzykuj wi�cej. Wykazuj si� bardziej. Im ci��ej pracujesz, tym wi�kszego
b�dziesz mia� farta.

Tom Peters, znany autor In Search of Excellence i innych ksi��ek bizne-
sowych, odkry�, �e najwa�niejsz� cech� kierowników, którzy w jego bada-
niach okazali si� najlepsi, by�a chorobliwa sk�onno�� do dzia�ania. Wydawa�o
si�, �e ci ludzie potrafi� w ka�dej chwili powiedzie�: „Cel, pal!”. Ich stosu-
nek do prowadzenia interesów mo�na by�o sformu�owa� s�owami: „Zrób to,
napraw, wypróbuj”. Rozumieli, �e przysz�o�� nale�y do ludzi aktywnych,
zdolnych do podj�cia ryzyka.

Ludzie sukcesu wiedz�, �e — jak to uj�� genera� Douglas MacArthur —
„na tym �wiecie nie ma niczego pewnego; s� tylko mo�liwo�ci”. Najciekaw-
sze jest to, �e kiedy szukasz mo�liwo�ci, to znajdujesz bezpiecze�stwo, któ-
rego potrzebujesz. Je�li jednak szukasz bezpiecze�stwa, to nie znajdziesz
ani jego, ani �adnych mo�liwo�ci. Dowody wida� wsz�dzie dooko�a w zwol-
nieniach i restrukturyzacji spó�ek, których tysi�ce pracowników pragn��o
bezpiecze�stwa, a trafi�o w ko�cu na d�ugie bezrobocie.
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Zasada rozp�du
Zasada rozp�du jest dla Ciebie bardzo wa�na. Oparta jest na dwóch prawach
fizyki — inercji i p�du — i mo�na j� odnie�� równie dobrze do wszystkiego,
co udaje Ci si� b�d	 czego nie udaje Ci si� zrobi�.

Pierwsze prawo ruchu g�osi, �e „cia�o w ruchu d��y do pozostania w ru-
chu, o ile nie dzia�a na nie zewn�trzna si�a; cia�o w stanie spoczynku d��y
do pozostania w spoczynku, o ile nie dzia�a na nie zewn�trzna si�a”.

Prawo p�du g�osi, �e poruszenie cia�a wymaga du�o energii, ale do utrzy-
mania tego ruchu energii potrzeba o wiele mniej. Za�o�enie nowej firmy czy
podj�cie si� nowych dzia�a� wymaga niesamowitej dyscypliny, ale wystarczy
zacz��, �eby dalej to robi�. Jak to uj�� Einstein, „nic si� nie dzieje, dopóki
co� si� nie ruszy”. Nic si� nie stanie, dopóki Ty si� nie ruszysz.

Rusz si� i nie zatrzymuj si�
W najprostszy sposób te prawa odnosz� si� do Twojego �ycia tak, �e kiedy
ju� si� ruszysz, kiedy wprawisz si� w ruch i zaczniesz zmierza� ku temu, co
jest dla Ciebie wa�ne, to o wiele �atwiej b�dzie Ci dalej dzia�a�, ni� zacz��
od nowa, je�li gdzie� si� zatrzymasz.

Ludzie sukcesu s� jak kuglarze �ongluj�cy talerzami na tyczce. Zaczyna-
j�, wprawiaj� talerze w ruch, po czym ci�gle nimi kr�c�. Wiedz�, �e je�li ta-
lerz spadnie lub w ogóle zatrzymaj� si�, to o wiele trudniej b�dzie ponownie
zakr�ci� talerzem, ni� kr�ci� nim ca�y czas.

Kiedy ju� znajdziesz sobie cel i obmy�lisz plan, to rusz si�! A kiedy ju�
si� ruszysz w stron� swojego celu, to si� nie zatrzymuj. Codziennie rób co�,
co przybli�y Ci� do tego celu . Nie b�d	 onie�mielony donios�o�ci� celu lub
ilo�ci� czasu, który jest potrzebny, by do niego doj��.

W ramach planowania roz�ó� cel na mniejsze zadania i czynno�ci, które
mo�na wykonywa� codziennie. Nie musisz robi� du�o, ale ka�dego dnia,
ka�dego tygodnia i ka�dego miesi�ca powiniene� czyni� post�py, wykonu-
j�c okre�lone wcze�niej zadania i czynno�ci s�u��ce osi�gni�ciu jasno okre-
�lonych celów.
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Codzienna dyscyplina
Tu jest pies pogrzebany. Najwa�niejszym przymiotem, który pozwala na od-
niesienie sukcesu, jest samodyscyplina. Elbert Hubbard definiuje samody-
scyplin� jako umiej�tno�� zmuszenia si� do zrobienia tego, co nale�y, kiedy
nale�y, niezale�nie od tego, czy masz na to ochot�.

Omówmy t� definicj� samodyscypliny. Po pierwsze, chodzi o zmuszenie
si� do zrobienia tego, co powiniene� zrobi�. Innymi s�owy, musisz u�y� si�y
woli, by wpu�ci� si� w ruch i prze�ama� inercj�, która Ci� t�amsi. Po drugie,
musisz robi� to, co powiniene�, wtedy, kiedy nale�y. Oznacza to, �e masz
opracowa� plan, ustali� harmonogram i zrobi� to, co postanowi�e�. Masz si�
trzyma� swoich postanowie�. Wype�niasz przysi�gi, które z�o�y�e� przed
sob� i innymi.

Trzecia cz��� definicji brzmi: niezale�nie od tego, czy masz na to ochot�.
Widzisz, ka�dy mo�e zrobi� cokolwiek, kiedy ma na to ochot�, bo czerpie
z tego przyjemno��, a jest wypocz�ty i ma du�o czasu. Tymczasem prawdzi-
wym sprawdzianem ludzkiego charakteru jest sytuacja, w której konieczne
jest zrobienie tego, co trzeba, niezale�nie od tego, czy ma si� na to ochot�
— zw�aszcza kiedy ochoty zbytnio si� nie ma.

To, jak bardzo czego� pragniesz i jaka jest Twoja warto�� jako cz�owieka,
mo�esz w istocie okre�li� na podstawie tego, na ile jeste� w stanie podj�� dzia-
�ania zmierzaj�ce do osi�gni�cia Twoich celów i ziszczenia Twoich marze�
nawet wtedy, kiedy jeste� zm�czony, zniech�cony, niezadowolony, i masz
poczucie, �e nie dokonujesz �adnych post�pów. Cz�sto to jest w�a�nie prze-
�omowy moment.

Ralph Waldo Emerson napisa�, �e „gwiazdy wida�, gdy jest najciemniej”.
Twoja wytrwa�o�� i zdolno�� do nieustannego kroczenia ku swoim marze-
niom pozwoli Ci odnie�� ostateczny sukces. Je�li si� nie z�amiesz, nic Ci�
nie powstrzyma.

Je�eli wystarczy Ci samodyscypliny, �eby stale podejmowa� dzia�ania
i wykorzystywa� moc inicjatywy, Twój sukces b�dzie pewny.
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	wiczenia:
1. Wska� najwa�niejszy obszar Twojego �ycia zawodowego, w którym

nap�yw nowych informacji zmusza Ci� do wprowadzania zmian.
2. Wska� najwa�niejszy technologiczny prze�om, który wywiera i b�dzie

wywiera� wp�yw na Twoje zarobki.
3. Wska� konkurencj�, która ma najwi�kszy wp�yw na Twoj� bran��

i zarobki.
4. Wybierz jedn� najwa�niejsz� dyscyplin�, w zakresie której musisz

si� rozwin��, aby przyspieszy� swoj� karier�.
5. Wybierz jedn� czynno��, któr� móg�by� w ka�dej chwili rozpocz��,

�eby ulepszy� swoje �ycie zawodowe lub zwi�kszy� swoje zarobki.
6. Wska� najwi�ksz� szans�, któr� daje Ci dzi� Twoja praca lub bran�a.
7. Wska� jeden obszar, w obr�bie którego podejmiesz inicjatyw�, by pod-

nie�� jako�� swojej pracy i zwi�kszy� swoje zarobki.
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