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Rozdz ia �  2 .

Nic nie oprze si� sile woli
Wykorzystanie si�y woli,

by odnie�� sukces w biznesie

Nic nie stanie na drodze ludzkiej woli.
— ZOH AR

otywacja nie jest tylko dodatkowym atutem, który przydaje si�,
by osi�gn�� sukces — jest jego koniecznym warunkiem. Bez
motywacji pora�ka jest gwarantowana. Jak jednak ludzie moty-

wuj� si�, by odnie�� sukces? Wi�kszo�� rad oscyluje wokó� starych bana-
�ów typu: „Zaci�nij z�by i pracuj”, „Zakasz r�kawy i we	 si� do roboty”
lub „Bez pracy nie ma ko�aczy”. Oczywi�cie w tych powiedzeniach jest
ziarno prawdy, jednak ka�dy mo�e poda� przyk�ady sytuacji z �ycia, gdy
tego typu rady po prostu nie zadzia�a�y. Je�li uda�o Ci si� stworzy� w�asn�
firm�, to wiesz, �e aby odnie�� sukces, musisz by� osob� przedsi�biorcz�
i rzutk�. Do tego nie wystarczy czysta determinacja i wytrwa�o��. Co� jesz-
cze jest niezb�dne, by osi�gn�� cel — a tym czym� jest pasja.

Wed�ug Tory ten brakuj�cy element nie jest wcale trudny do znale-
zienia — ju� znajduje si� w Tobie. Kabali�ci pisali o czym�, co nazwali
pnimijut haracon, co mo�na przet�umaczy� jako „wewn�trzn� wol�” czy te�
„prawdziwe ja”. Nie wida� tego na zewn�trz, poniewa� skrywa je hiconijut
haracon czy te� „zewn�trzna wola”, która cz�sto przes�ania autentyczne ja.

Gdy dotrzesz ju� do swojej wewn�trznej woli, dopiero wtedy mo�esz
zakasa� r�kawy i zacz�� pracowa� jak mrówka. Pasja, motywacja i sukces
przyjd� pó	niej.

M
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Znajd	 swoje prawdziwe ja. To takie proste. No dobrze, mo�e nie jest
to a� tak proste. Wymaga to ci��kiej pracy, jednak le�y w Twoim zasi�gu —
a w�a�ciwie w zasi�gu ka�dego.

To mo�e by� zaskakuj�ce dla wi�kszo�ci ludzi w naszym spo�ecze
-
stwie. Uczy si� nas, by�my wybrali sobie zawód i trzymali si� go. Cz�sto
jednak prowadzi to do kryzysu wieku �redniego, kiedy to wiele osób
u�wiadamia sobie, �e ich �ycie jest puste. �aden sportowy wóz, w�asny
jacht czy wielki dom nie wype�ni wewn�trznej pustki, je�li nasze wybory
zawodowe nie s� zgodne z naszym wewn�trznym ja.

Filozofia Tory pokazuje �cie�k� ludziom, którzy szukaj� swojego praw-
dziwego ja. Gdy ju� je znajdziesz, wszystko, czego si� dotkniesz, wype�-
nia si� motywacj� i pasj�, niezale�nie od tego, co chcesz osi�gn�� w �yciu
zawodowym czy prywatnym. Aby odnale	� swoje prawdziwe ja i pasj�,
która zaprowadzi Ci� do sukcesu, musisz zacz�� od samego pocz�tku.

DWA BOSKIE PRAGNIENIA:
WEWN�TRZNA WOLA I ZEWN�TRZNA WOLA

Tora zaczyna si� od s�ów (Rdz 1): „Na pocz�tku Bóg stworzy� niebo
i ziemi�”. Nie mo�emy powstrzyma� si� od pytania: „Dlaczego to zro-
bi�?”. Staraj�c si� odpowiedzie� na to pytanie, uczeni w Pi�mie analizowali
czyny i s�owa Boga na temat tego, jak stworzy� �wiat. W czasie tej analizy
wy�oni�a si� koncepcja wewn�trznej i zewn�trznej woli, pnimijut haracon
i hiconijut haracon.

Mimo �e stworzenie �wiata opisane jest w Torze bardzo szczegó�owo,
tekst nie wyja�nia, dlaczego Bóg to zrobi�. Nie znajdziemy tam zdania:
„Bóg stworzy� �wiat, poniewa� pragn�� w�adzy” ani „Bóg stworzy� �wiat,
poniewa� czu� si� samotny”. Ludzie jednak pragn� wyja�nienia. Je�li jeste-
�my dzie�em bo�ym, dlaczego Bóg postanowi� nas stworzy�?

Wed�ug mistycznych nauk Tory boska ch�� stworzenia �wiata wynika�a
z dwóch pobudek: wewn�trznej woli i zewn�trznej woli. Wol� zewn�trzn�
mo�na wyja�ni� jako dzia�ania, które z jakiego� powodu musimy podj��.
Mówimy tu o woli, poniewa� wykonanie zewn�trznej woli staje si� odzwier-
ciedleniem woli wewn�trznej. Pomy�l na przyk�ad o przeniesieniu swojego
biura. Je�li Twoj� wewn�trzn� wol� jest wi�ksza przestrze
 do pracy, to
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Twoja zewn�trzna wola obejmuje konieczne dzia�ania, takie jak znalezienie
nowego biura, podpisanie umowy najmu, rozplanowanie umeblowania
i przeniesienie mebli.

Tak wi�c zewn�trzna wola Boga w stworzeniu �wiata obejmowa�a stwo-
rzenie �wiat�a i ciemno�ci, l�du, ro�lin zielonych, traw daj�cych nasiona,
drzew owocowych, s�o
ca, ksi��yca i zwierz�t.

Pami�taj jednak, �e zgodnie z mistycznymi naukami Tory stworzenie
�wiata by�o jedynie wyrazem zewn�trznej boskiej woli. Wszech�wiat nie
zosta� stworzony sam dla siebie, lecz w wy�szym, wewn�trznym celu. �wiat
jako taki nie ma �adnego znaczenia dla Boga. Stworzy� go, by osi�gn��
wi�kszy cel. Ca�y wszech�wiat ze swoj� ró�norodno�ci� by� potrzebny dla
osi�gni�cia tego celu.

Podobnie jak w przypadku innych twórczych procesów, Bóg musia�
wykorzysta� swoj� zewn�trzn� wol�, by stworzy� �wiat, co z kolei umo�-
liwia�o osi�gni�cie wy�szego celu, jaki mia� na my�li. Nic wi�c nie pozo-
stawa�o dzie�em przypadku. Nie pomini�to �adnego szczegó�u. Ka�dy ele-
ment �wiata zosta� przemy�lany i doskonale zaprojektowany. Musia�o tak
by�, by mo�liwe sta�o si� osi�gni�cie Jego wewn�trznego celu. Gdy wszystko
zosta�o ju� sko
czone i znalaz�o si� na swoim miejscu, Bóg gotów by�
wprowadzi� g�ówny aspekt stworzenia, najbardziej z�o�ony element, jaki
mia� stworzy�: cz�owieka. Jednak nawet cz�owiek by� cz��ci� zewn�trznej
woli Boga. Tak, nawet ludzie zostali stworzeni po to, by Bóg móg� osi�gn��
swój ostateczny cel.

Istnieje wiele opinii na temat tego, jaki by� ostateczny cel stworzenia
�wiata. Najcz��ciej przyjmowan� odpowied	 podsuwa nam midrasz, który
mówi, �e Bóg pragn�� miejsca na p�aszczy	nie, która wydawa�a si� pozba-
wiona bosko�ci, i chcia�, by ludzie Go poznali. Innymi s�owy, Bóg pragn��
rozpoznania i dlatego stworzy� wszech�wiat. Niezale�nie od powodów,
jakimi kierowa� si� Bóg, wed�ug wi�kszo�ci uczonych w Pi�mie szczegó�y
�wiata zosta�y stworzone przez zewn�trzn� wol� Boga i ich istnienie nie ma
�adnego uzasadnienia samo w sobie poza tym, �e s�u�� wy�szej wewn�trz-
nej woli Boga i Jego pragnieniom.

Tak wi�c nasza zewn�trzna wola jest tym elementem naszego pragnie-
nia, który nie jest bezpo�rednio zwi�zany z ostatecznym celem, jaki tak
naprawd� chcemy osi�gn��. Niemniej jednak wyrazy zewn�trznej woli
b�d� prowadzi�y bezpo�rednio do zrealizowania wewn�trznej woli.
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Elon Musk i budowanie rakiet

Jesieni� 2006 roku Elon Musk siedzia� w pokoju w pobli�u pla�y na wyspie
po�rodku Pacyfiku, ogl�daj�c na swoim laptopie obraz rakiety kosmicznej.
Sama rakieta znajdowa�a si� kilkaset metrów dalej. Z jej metalowego pan-
cerza unosi�y si� smu�ki pary, widoczne w tropikalnym s�o
cu. Wewn�trz
znajdowa�y si� tysi�ce kilogramów zamro�onego tlenu umieszczone obok
przedzia�ów z naft�.

Tego w�a�nie pragn�� od dzieci
stwa, które sp�dzi� w RPA. W miar�
jak post�powa�o odliczanie, jego umys� koncentrowa� si� na tym obrazie.
Rakieta by�a jego dzie�em: zap�aci� za ni� ze swoich pieni�dzy i zarz�-
dza� z�o�onym procesem jej projektowania oraz budowy. Teraz by� czas
na jej odpalenie. Jeden z jego pracowników mia� wcisn�� guzik. Tym razem
Musk mia� to obserwowa�.

Obserwowanie nigdy nie by�o jedn� z jego silnych stron. Gdy po raz
pierwszy zainteresowa� si� komputerami, szybko odkry�, �e programo-
wanie gier sprawia�o mu znacznie wi�ksz� przyjemno�� ni� granie w nie.
Gdy zbli�a� si� do dojrza�o�ci, rodzice wys�ali go za granic�, obawiaj�c si�,
�e zostanie zaci�gni�ty do armii, s�u��cej polityce apartheidu. Musk wyje-
cha� do Kanady, a nast�pnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie studiowa�
in�ynieri� informatyczn�.

Po uko
czeniu dwóch kierunków studiów licencjackich na Uniwersy-
tecie w Pensylwanii Musk wybra� Uniwersytet Stanforda, by kontynuowa�
nauk�. Wytrwa� tam jednak tylko dwa dni. To by�a z�ota era internetu,
a Musk mia� mnóstwo pomys�ów, jak mo�na go wykorzysta� do tworzenia
nowych bran�.

Cztery lata zaj��o Muskowi uczynienie z jego pierwszej firmy Zip2 orga-
nizacji, któr� firma komputerowa Compaq kupi�a za 370 milionów dolarów
w 1999 roku. Z drug� firm�, PayPalem, posz�o mu szybciej — sprzeda� j�
w 2002 roku eBayowi za 1,5 miliarda dolarów.

Musk zawsze fascynowa� si� komputerami i tym, jak mo�na zwi�k-
szy� ich wydajno��, jednak od zawsze wiedzia�, �e jego przeznaczenie
zwi�zane jest z kosmosem. Po sprzedaniu PayPala postanowi� rozwi�za�
najwi�kszy problem zwi�zany z lotami kosmicznymi: znale	� tani sposób
na wydostanie si� z atmosfery ziemskiej.

Od lat 60. NASA nie by�a w stanie wys�a� pó� kilo materia�u w prze-
strze
 kosmiczn� za mniej ni� 10 000 dolarów. Musk s�dzi�, �e uda�o mu
si� wymy�li� projekt rakiety kosmicznej, która zmniejsza�aby te koszty pi�-
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ciokrotnie. Od lat ch�opi�cych marzy�, �e stanie si� cz��ci� kosmicznego
wy�cigu. Teraz, gdy dysponowa� maj�tkiem o warto�ci kilkuset milionów
dolarów, mia� mo�liwo�ci, by si� do niego przy��czy�.

Po kilku latach rozwoju za�o�ona przez niego firma SpaceEx by�a
gotowa, by przeprowadzi� testowy start zaprojektowanej przez Muska
rakiety Falcon. Pierwsza próba zako
czy�a si� wybuchem rakiety wkrótce
po starcie. Musk jednak znalaz� usterk�, która spowodowa�a wybuch,
a teraz nowy Falcon by� gotowy, by wznie�� si� w niebo. Go�cie z kilku
agencji rz�dowych i korporacji przylecieli na atol Kwajalein, by zobaczy�,
czy ten zwariowany guru internetu naprawd� zdo�a wynie�� metal w prze-
strze
 kosmiczn�.

„Pi��… cztery… trzy…” — Musk obserwowa� ekran swojego laptopa.
Rakieta wygl�da�a dok�adnie tak, jak w jego dzieci�cych marzeniach.
„Dwa… Start!”.

W�ród dymu i ognia rakieta wznios�a si� w czyste niebieskie niebo
i wkrótce znikn��a z oczu. Zgodnie z sygna�ami z czujników na pok�adzie
rakieta wylecia�a poza nisk� orbit� oko�oziemsk�, która by�a celem tego
testu.

Start rakiety by� udany. Musk i jego zespó� udowodnili, �e s� w stanie
wynie�� materia� w kosmos za mniejsz� cen�, ni� by�o to mo�liwie kiedy-
kolwiek wcze�niej. Po wydaniu milionów z w�asnej kieszeni firma Muska
ma teraz szerok� drog�, by sta� si� FedExem lotów kosmicznych. Jak si�
okaza�o, ten dzie
 nie by� z�y dla cz�owieka i jego rakiety.

Dla Muska firma internetowa by�a cz��ci� zewn�trznej woli. Stanowi�a
jedynie �rodek pozwalaj�cy mu urzeczywistni� wewn�trzn� wol� — która
teraz wystrzeli�a w kosmos i p�dzi�a ku jasnej przysz�o�ci.

Dobrym punktem wyj�cia do Twojej podró�y ku znalezieniu wewn�trz-
nego ja jest przyjrzenie si� swojemu typowemu dniowi pracy.

Które czynno�ci bezpo�rednio wi��� si� z Twoim wewn�trznym celem,
a które s� jedynie koniecznymi zadaniami niemaj�cymi z nim �adnego
zwi�zku? Nie chc� tu sugerowa�, �e zadania zwi�zane z zewn�trzn�
wol� s� marnowaniem czasu; niektóre z nich s� konieczne, je�li Twoja
wewn�trzna wola ma si� urzeczywistni�. �ycie nie mo�e si� toczy�, je�li
zaniedbasz wykonania trudnych i potrzebnych zada
.

Potraktuj to jako �wiczenie umys�owe. Powiedzmy, �e w czasie zwyk�ego
dnia wype�niasz druk, rozliczaj�c koszty delegacji, odpowiadasz na e-maile
od wspó�pracowników, wykonujesz dwa lub trzy telefony, by znale	�
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nowych klientów, szukasz informacji w sieci na jaki� potrzebny Ci temat,
siedzisz na zebraniu ze swoim zespo�em itd. Które z tych zada
 prowadz�
bezpo�rednio do realizacji Twojego wewn�trznego celu?

A co, je�li nie potrafisz znale	� �adnego zwi�zku pomi�dzy swoj�
wewn�trzn� wol� a zadaniami, które wykonujesz w pracy? Najprawdo-
podobniej jest to znak, �e najwy�szy czas pomy�le� o zmianie pracy i zna-
lezieniu czego�, co b�dzie bardziej zgodne z Twoj� wewn�trzn� wol�.

Wskazówka biznesowa: Nie czekaj, a� los ze�le Ci prac� marze	. Mo�esz
j� znale�� dzi�ki samo�wiadomo�ci, d�ugoterminowemu strategicznemu
planowaniu, ci��kiej pracy i po�wi�ceniom. Je�li wiesz, czego chcesz, przygotuj
si� na po�wi�cenia i pracuj ci��ko, by osi�gn�� cel, a w ko	cu Ci si� to uda.

Wskazówka �yciowa: Ka�dego dnia po�wi�caj czas na zastanowienie si�,
czy Twoje �ycie jest zgodne z tym, czego pragnie Twoja wewn�trzna wola.
Je�li nie, zacznij planowa�, jak sprawi�, by te dwie drogi po��czy�y si�.

DWA PRAGNIENIA W TWORZENIU FIRMY:
WOLA WEWN�TRZNA I WOLA ZEWN�TRZNA

Tworzenie firmy to co� podobnego do tworzenia wszech�wiata — potrzeba
do tego zarówno woli wewn�trznej, jak i zewn�trznej. Nie mo�esz zb��dzi�,
je�li we	miesz przyk�ad z Boga, poniewa� to On jest najwi�kszym przed-
si�biorc�, a Jego firm� jest wszech�wiat.

Podobnie jak Bóg, wszyscy jeste�my przedsi�biorcami. Ci Czytelnicy,
którzy nie maj� w�asnej firmy, restauracji, sklepu i tak dalej, mog� spojrze�
na swoj� karier� jako na swego rodzaju przedsi�wzi�cie. Nawet je�li wydaje
Ci si�, �e Twoim losem kieruj� inni, to nad t� sfer� �ycia panujesz Ty.

Zbyt cz�sto wybieramy dany zawód, kieruj�c si� wygod�. Mówimy, �e
przyj�li�my posad�, bo by�a wtedy dost�pna. Przyjmujemy ró�ne propo-
zycje zawodowe, poniewa� nam je zaproponowano, a nie dlatego, �e jest to
co�, co naprawd� chcemy robi�. W naszym �yciu zawodowym niewielu
z nas prowadzi interesy i pracuje w dziedzinach, które nas naprawd�
pasjonuj�. Prowadzi to do przeci�tno�ci i braku spe�nienia.

Wewn�trzn� i zewn�trzn� wol� mo�na zobrazowa� poprzez jazd� do
pracy. Sam ten akt to zewn�trzna wola, jednak przybycie na miejsce to
wewn�trzna wola. Zewn�trzna wola jest niezb�dna, by wola wewn�trzna
mog�a si� zrealizowa�.
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Gdy rozkr�casz nowy biznes, musisz najpierw przeprowadzi� badanie
rynku, napisa� szczegó�owy plan biznesowy, znale	� kapita�, zatrudni�
wykwalifikowanych pracowników, wynaj�� pomieszczenia biurowe, kupi�
potrzebne wyposa�enie i przyci�gn�� klientów. Wymaga to wiele pracy,
która nie zawsze jest przyjemna. Jednak bez tego, bez woli zewn�trznej,
nie mo�esz osi�gn�� swojego celu, woli wewn�trznej. �adna firma nie
mo�e przetrwa� bez w�a�ciwej infrastruktury. Jednak jest ona tylko �rod-
kiem do celu. Poprzez wol� zewn�trzn� wola wewn�trzna mo�e si� urze-
czywistni�.

Niestety, zbyt cz�sto zewn�trzna wola przejmuje kontrol� i staje si�
centrum uwagi. Aby odnie�� sukces, musimy nieustannie mie� przed
oczami nasz� wewn�trzn� wol� i nasz� pasj�.

Nauczyciele cz�sto wybieraj� ten zawód, poniewa� kochaj� pomaga�
uczniom rozwija� si� i ich pasj� jest uczenie w szkole. Cz�sto jednak im
wy�ej pn� si� po szczeblach kariery, tym mniej zajmuj� si� uczeniem,
a wi�cej zarz�dzaniem. To tylko jeden przyk�ad tego, jak zewn�trzna wola
zaczyna dominowa� nad wol� wewn�trzn�. Zarz�dzanie i administracja
szko�� to czysta wola zewn�trzna, istnieje tylko po to, by umo�liwi� egzy-
stencj� wewn�trznej woli, uczeniu. Gdy dobry nauczyciel staje si� admi-
nistratorem, wewn�trzna wola zostaje z�o�ona w ofierze na o�tarzu
zewn�trznej woli. Prawda jest taka, �e bycie dobrym administratorem
wymaga innych umiej�tno�ci ni� te, które potrzebne s� �wietnemu nauczy-
cielowi. To marnotrawstwo talentu do uczenia, je�li dobry nauczyciel jest
wykorzystywany do celów administracyjnych. Aby szko�y mog�y dobrze
funkcjonowa�, utalentowani nauczyciele powinni pracowa� w klasach
z uczniami, a utalentowani administratorzy powinni zajmowa� si� zarz�-
dzaniem.

Prowadzenie firmy wcale nie jest inne. Aby przynosi� zyski, firma musi
si� koncentrowa� na swoim g�ównym celu — przynoszeniu dochodów. Aby
odnie�� sukces w biznesie, nie mo�emy pozwoli�, by dodatkowe aspekty
�ycia zawodowego — zebrania, notatki s�u�bowe, formularze, telefony,
e-maile — odwraca�y Twoj� uwag� od pasji, która jest dla Ciebie moty-
wacj� do ci��kiej pracy. Je�li tak si� stanie, stracisz t� motywacj�.

Jednym z kluczowych dla sukcesu elementów jest koncentracja. W �yciu
jest wiele rzeczy, które odci�gaj� nasz� uwag� od celu i mog� sprawi�, �e
zapomnimy, co tak naprawd� chcieli�my zrobi�. Wola zewn�trzna potrafi
to zrobi� z ka�dym z nas. Je�d�enie po mie�cie bez celu nie przynosi
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satysfakcji. Podobnie zej�cie z g�ównego szlaku z winy woli zewn�trznej
mo�e spowodowa� utrat� motywacji i spe�nienia, co negatywnie odbije si�
na za�o�eniach naszej firmy.

Jak odbiorcy grantów fundacji Howard Hughes
Medical Investigators stali si� mened�erami

Fundacja Howard Hughes Medical Investigators zajmuje si� wyszukiwa-
niem najlepszych naukowców w dziedzinie medycyny na �wiecie i wyp�a-
caniem im pensji, by mogli skoncentrowa� si� na badaniach naukowych
(zamiast na pisaniu artyku�ów, szukaniu pracy, uczestniczeniu w zebra-
niach i tym podobnych). HHMI chcia�a si� dowiedzie�, jak finansowani
przez nich naukowcy sp�dzali czas. W 2002 roku przeprowadzili wi�c
ankiety w�ród kilkuset swoich cz�onków z ca�ego �wiata.

Badanie wykaza�o, �e przeci�tny cz�onek HHMI sp�dza� mniej ni� 10%
swojego czasu na prowadzeniu bada
 w laboratorium. Mimo wolno�ci,
jak� dawa�y im fundusze otrzymywane od HMMI, wci�� sp�dzali wi�k-
szo�� czasu na zebraniach lub nadzorowaniu swoich pracowników. Zamiast
da� im wolny czas na badania, pieni�dze otrzymane z HHMI powodowa�y
zwi�kszenie wielko�ci laboratorium i liczby zatrudnianych przez nie
techników oraz m�odszych naukowców, co powodowa�o zwi�kszenie ilo�ci
zada
 zwi�zanych z zarz�dzaniem. Ci wspaniali naukowcy przestawali
wi�c robi� badania i zaczynali zajmowa� si� zarz�dzeniem. Ich zewn�trzna
wola przej��a nad nimi kontrol�.

Wskazówka biznesowa: Wysokie stanowisko wi���ce si� z szacunkiem
nie oznacza wcale, �e realizujesz swoj� wewn�trzn� wol�. Nigdy nie zapominaj,
co jest Twoj� prawdziw� pasj�, i staraj si� po�wi�ca� czas na robienie w�a�nie
tego. Refleksja na w�asny temat pomo�e Ci zachowa� kontakt ze swoj�
wewn�trzn� wol�. Co wi�cej, niczym za dotkni�ciem magicznej ró�d�ki u�atwi
Ci to wykonywanie zada	 zewn�trznej woli, które s� konieczne, by osi�gn��
cele wewn�trznej woli.

Wskazówka �yciowa: Rozpoznaj ró�nice pomi�dzy zewn�trzn� a wewn�trzn�
wol�. Je�li b�dziesz �y� zgodnie z wewn�trzn� wol� (na przyk�ad b�dziesz
mie� szcz��liwe i udane ma��e	stwo), akty zewn�trznej woli (jak na przyk�ad
pami�tanie o wynoszeniu �mieci) stan� si� znacznie �atwiejsze do wykonania.
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ODKRYCIE SWOJEJ WEWN�TRZNEJ WOLI

Aby Twoje �ycie zawodowe lub prowadzenie firmy przynosi�o Ci satys-
fakcj� i aby� mia� motywacj� do dalszej pracy, powiniene� zawsze kon-
centrowa� si� na swojej wewn�trznej woli. Dla wielu z nas jednak odpo-
wied	 na pytanie, czym jest nasza wewn�trzna, autentyczna wola, nie jest
�atwe. Wed�ug kabalistów ma ona zwi�zek z dusz�: najwi�ksz� pasj� budz�
w nas rzeczy, które s� najbli�sze naszemu prawdziwemu ja. Niestety, wiele
osób tak maskuje swoje autentyczne ja, �e nie u�wiadamia ju� sobie, �e
ono w ogóle istnieje. Tak wi�c pierwsz� i najwa�niejsz� rzecz� jest nawi�-
zanie z nim kontaktu. �atwiej powiedzie�, ni� zrobi�, jednak jest to klu-
czowe dla osi�gni�cia trwa�ego i wymiernego sukcesu.

Pierwszym krokiem jest u�wiadomienie sobie, �e autentyczne ja
naprawd� istnieje. Gdy ju� to zrozumiesz, b�dziesz w po�owie drogi do
znalezienia go. Drug� rzecz�, któr� musisz poj��, jest to, �e autentyczne
ja nie zawsze kieruje si� logik�. Nie oznacza to, �e nie mo�na znale	� racjo-
nalnego powodu dla swojego autentycznego wewn�trznego pragnienia.
Zwykle jest to mo�liwe. Jednak podstaw� autentycznej wewn�trznej woli
nie jest intelekt ani logika — to czysta mowa duszy.

Przyk�adem wyrazu autentycznego ja mo�e by� mi�o�� rodzica do
dziecka. Ta mi�o�� nie zale�y od niczego, w wi�kszo�ci przypadków b�dzie
zawsze obecna i bezwarunkowa. Nawet je�li dziecko zachowuje si� w spo-
sób, który jest krzywdz�cy dla rodzica, ten wci�� je kocha, poniewa� to
krew z jego krwi i ko�� z jego ko�ci. Mi�o�� rodzicielska nie jest oparta
na korzy�ciach, jakie z niej p�yn� dla rodzica. Wi�	 mi�dzy rodzicem
a dzieckiem jest czym�, co przekracza granice rozumu. Podobnie wyraz
Twojego autentycznego ja nie zawsze da si� logicznie wyja�ni�. Bardzo
cz�sto czujemy, �e czego� pragniemy, jednak nie widzimy od razu przy-
czyny, dla której tak jest. Mo�e tak by�, �e w�a�nie do�wiadczyli�my naszego
autentycznego ja i wyrazili�my je.

Oczywi�cie dusza nie pragnie jedynie fizycznej satysfakcji i przyjem-
no�ci, lecz spe�nienia duchowego. Jak wyja�nimy w rozdziale 7., wed�ug
Tory duchowo�� jest jak najbardziej spójna z osi�gni�ciem osobistego
dobrobytu. Gdy spojrzymy w g��b siebie, odkryjemy, �e nasza potrzeba
spe�nienia sk�ada si� z dwóch istotnych elementów: po pierwsze — poma-
gania innym, a po drugie — wi�zi z czym� wi�kszym ni� my sami.
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Te dwa pragnienia le�� w g��bi najbardziej wewn�trznej woli ka�dego
z nas. To, w jaki sposób si� objawiaj� na zewn�trz, mo�e si� ró�ni�. Dla
jednej osoby mo�e to by� pomaganie biednym lub modlitwa, dla innej —
stworzenie firmy, która b�dzie mia�a ogromny wk�ad w �ycie wielu ludzi.
Dla jeszcze innej b�dzie to poszukiwanie wiedzy. Ka�da z tych osób odkryje,
�e jej wewn�trzna wola zawiera w sobie te dwie potrzeby i pragnienia —
pomaganie innym i staranie si� o nawi�zanie wi�zi z czym� poza sob�
samym. Je�li Twoja pasja nie ma nic wspólnego z �adnym z tych dwóch
aspektów, najprawdopodobniej nie pochodzi z wewn�trznej woli i nie
przyniesie Ci ca�kowitego spe�nienia.

Innym sposobem na odkrycie swojego prawdziwego ja jest u�wiado-
mienie sobie, co potrafi Ci� ca�kowicie poch�on��. Je�li jeste� w stanie zaj��
si� czym� tak, �e tracisz poczucie czasu i odczuwasz g��bokie spe�nienie,
wiesz, �e ta rzecz jest zgodna z Twoim prawdziwym ja.

Ilekro� autentyczne ja znajduje swój wyraz, zmys�y wyostrzaj� si�,
a umiej�tno�� koncentracji i osi�gania celu zwi�ksza si�. Autentyczn� wol�
i pragnieniem prawdziwego muzyka jest gra. Pozwala mu to osi�gn��
w tym wielko�� i umo�liwia granie bez ko
ca bez uczucia znudzenia. Jego
motywacja jest wysoka, poniewa� robi co�, co wyra�a to, kim jest na naj-
g��bszym wewn�trznym poziomie. Ka�dy z nas ma w �yciu co�, w czym
mo�e osi�gn�� wybitno��. Ka�dy z nas ma co�, co wyra�a nasze najg��bsze
ja. Sekretem jest wzi�cie tej rzeczy, na której Ci najbardziej zale�y, która
jest wyrazem Twojego autentycznego ja, i przekszta�cenie tego w biznes.
Szczegó�y tego, jak to zrobi�, zale�e� b�d� od tego, jaka jest Twoja
wewn�trzna wola, jednak ogólne zasady s� zawsze takie same: znajd	
komercyjne zastosowanie swojej wewn�trznej woli i autentycznego pra-
gnienia, a nast�pnie zacznij to sprzedawa�.

Ostatni� rzecz�, któr� musisz wiedzie� na temat wyrazu autentycznego
ja, jest to, �e ono zawsze chce by� twórcze. Jednym z fundamentalnych
ludzkich pragnie
 jest tworzenie nowej rzeczywisto�ci — czego�, co wcze-
�niej nie istnia�o. To prawda, �e biznesmeni chc� zarabia� pieni�dze, jed-
nak za pragnieniem odniesienia materialnego sukcesu kryje si� równie�
pragnienie bycia kreatywnym, stworzenia okoliczno�ci, które wcze�niej
nie istnia�y. W takim sensie celem jest na�ladowanie kreatywno�ci Boga
w drodze do sukcesu i spe�nienia.

Wskazówka biznesowa: U�wiadom sobie, �e Twoja wewn�trzna wola
powinna znajdowa� si� w centrum wszystkiego, co robisz w �yciu zawodowym.
Nie jest to �wiczenie duchowe, które mia�by� wykonywa� jedynie od czasu
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do czasu podczas wyjazdu na weekend lub w gabinecie terapeuty. Wspó�czesne
�ycie mo�e nas mami�, �e odkrycie wewn�trznej woli jest luksusem — jednak
to nieprawda. To desperacka konieczno��. Bez tego sukces w biznesie zawsze
b�dzie odleg�y o krok.

Wskazówka �yciowa: Znajd� swoje autentyczne ja, a nast�pnie id� za jego
g�osem. To jedyny sposób, by znale�� prawdziwe spe�nienie.

PO�	CZENIE PRZYJEMNO
CI I PASJI,
BY OSI	GN	� SUKCES W BIZNESIE

Niektórzy mogliby s�dzi�, �e poniewa� szczegó�y �wiata s� tylko cz��ci�
zewn�trznej woli Boga, to Bóg zniecierpliwi� si� po�lednim procesem two-
rzenia. Jednak tak naprawd� prawdziwe by�o co� wr�cz przeciwnego. Wiele
razy w czasie procesu tworzenia Bóg mówi� (Rdz 1,25 i 31), �e Jego dzie�a
s� „dobre” lub „bardzo dobre”. Oznacza to, �e odczuwa� ogromn� satysfak-
cj� zwi�zan� z procesem tworzenia, mimo �e by� to jedynie �rodek do celu.

W Ksi�dze Rodzaju (1,27) jest napisane, �e Bóg stworzy� cz�owieka
na swój obraz. Komentatorzy Tory rozumieli to w ten sposób, �e ka�dy
z nas w jakim� sensie jest mini-Bogiem. Mówi� oni, �e ludzie maj� te
same cechy co Bóg, jednak w niesko
czenie mniejszej skali. Je�li wi�c
b�dziemy na�ladowa� dzia�anie Boga, otrzymamy podobne rezultaty. W tym
przypadku, je�li pójdziemy za nasz� autentyczn� wol� wewn�trzn�, osi�-
gniemy pe�ne spe�nienie i prawdziw� satysfakcj� z przeprowadzenia naszej
woli zewn�trznej. Dobrym przyk�adem tego jest odpoczynek w szabat.
Wed�ug Tory Bóg stworzy� �wiat w sze�� dni, a siódmego dnia, w sobot�,
odpoczywa�. Bóg nast�pnie nakaza� ludziom, by w sobot� odpoczywali tak
jak On. To dlatego, �e pragn��, by ludzie Go na�ladowali. Je�li b�dziemy
na�ladowa� Boga, b�dziemy w stanie osi�gn�� sukces i spe�nienie, którego
pragniemy (wi�cej o na�ladowaniu Boga jako sposobie na odniesienie suk-
cesu w biznesie przeczytasz w rozdziale 9.). Podobnie, je�li znajdziemy
swoje autentyczne pragnienia i pasj�, a nast�pnie pójdziemy za ich g�osem,
odkryjemy rado�� w robieniu równie� innych rzeczy, które s� bezpo�red-
nio z nimi zwi�zane.

Jak ju� wspomnieli�my wcze�niej, gdy pójdziesz za swoj� wewn�trzn�
wol� i pragnieniem, tracisz poczucie czasu i swojej to�samo�ci, co oznacza,
�e naprawd� �wietnie si� bawisz. To w�a�nie mieli na my�li staro�ytni
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uczeni w Pi�mie, gdy mówili, �e przyjemno�� jest zawsze obecna, je�li
robimy co�, co jest zgodne z nasz� wewn�trzn� wol�. Ta przyjemno�� jed-
nak jest tak subtelna, �e niemal jej nie odczuwamy. To nie jest przyjem-
no�� tak oczywista jak zjedzenie dobrego steku czy weekend w spa — nie
mamy tu do czynienia z natychmiastowym zaspokojeniem zmys�ów. Nie-
mniej jednak jest obecna. Jest ukryta, jednak nie mniej silna.

Korzy�ci s� jasne: je�li naprawd� lubimy to, co robimy — czy to w pracy,
czy w �yciu osobistym — robimy to z wi�kszym entuzjazmem i energi�.
To kolejna korzy�� post�powania zgodnego z nasz� wewn�trzn� wol�
i pragnieniem: praca staje si� przyjemno�ci�. Wyj�cie do biura staje si�
zabaw�, a nie ci��kim brzemieniem. Zasada jest taka, �e ilekro� wewn�trzna
wola i autentyczne pragnienie dochodz� do g�osu, pod�wiadoma, delikatna
przyjemno�� jest równie� obecna. Gdy czujemy si� zmotywowani i spe�-
nieni w pracy, jednocze�nie czerpi�c z niej przyjemno��, sukces nigdy nie
jest daleko.

ID� ZA SWOJ	 AUTENTYCZN	 WOL	
I NIE OCI	GAJ SI�

Prowadzenie ka�dego przedsi�biorstwa czy rozwój jakiejkolwiek kariery
zawodowej wi��e si� z zadaniami, które s� przyjemne, jak równie� z takimi,
które s� monotonne i nudne. Wype�nianie zezna
 podatkowych czy prze-
prowadzanie inwentaryzacji s� czasoch�onn�, jednak konieczn� cz��ci�
prowadzenia firmy w wi�kszo�ci przypadków. Je�li jednak te zadania s�u��
w jaki� sposób realizacji wewn�trznej woli, to nabieraj� przez to znaczenia,
staj� si� bardziej istotne i mniej nudne.

Aby przedsi�biorstwo oparte na wewn�trznej woli mog�o prosperowa�,
zadania administracyjne musz� by� wykonywane. Mówi�c najpro�ciej,
robienie tego, co si� najbardziej lubi przez ca�y dzie
, nie sprawi, �e firma
odniesie sukces. Aby mog�a przynosi� dochody, potrzeba wykona� wiele
pracy. Problem polega na tym, �e ta praca, która nie wi��e si� z nasz�
pasj�, cz�sto schodzi na dalszy plan i zostaje zaniedbana. Jednym sposo-
bem na przezwyci��enie tego jest zachowanie czujno�ci. Nigdy nie zapo-
minaj, �e aby zrealizowa� marzenia, je�li naprawd� idziesz za swoj�
wewn�trzn� wol� i pasj�, musisz zatroszczy� si� równie� o zewn�trzne
aspekty Twojej kariery czy firmy. Je�li b�dziesz o tym pami�ta�, to bar-
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dziej monotonne aspekty prowadzenia firmy nabior� nowego znaczenia.
Gdy wola zewn�trzna podlega woli wewn�trznej, staj� si� dwiema stronami
tej samej monety — a przez to zewn�trzne aspekty prowadzenia firmy
wype�niaj� si� tak� sam� motywacj� i przynosz� takie samo spe�nienie jak
realizacja wewn�trznej woli.

Gdy to nast�pi, mo�esz spojrze� na dokonania swojej zewn�trznej woli
i poczu� satysfakcj�. Po zako
czeniu wype�niania zeznania podatkowego
czy przeprowadzeniu inwentaryzacji mo�esz sobie powiedzie�, �e to jest
„bardzo dobre”. Mo�esz poczu� spe�nienie i satysfakcj� z pracy, nawet
je�li zajmowa�e� si� nie tymi zadaniami, które s� Twoj� prawdziw� pasj�.
Takie nastawienie i uczucie zadowolenia bezpo�rednio wp�yn� na docho-
dowo�� Twojej firmy, poniewa� gdy jakie� zadanie wydaje Ci si� przy-
jemne, �atwiej Ci jest je uko
czy� szybko i na czas. Typowym przyk�adem
mog� by� ludzie, którzy mówi�, �e ich pasj� s� podró�e. Czy rzeczywi-
�cie uwielbiaj� sp�dza� d�ugie godziny w samochodzie, samolocie czy
w poci�gu? Ma�o prawdopodobne. Tak naprawd� lubi� odwiedza� nowe
miejsca i poznawa� nowe kultury. Mówi�, �e kochaj� podró�owa�, ponie-
wa� sama podró� jest zewn�trzn� wol�, która prowadzi ich do wewn�trz-
nej woli — odwiedzania nowych miejsc. Poniewa� sama podró� jest postrze-
gana jako integralna cz��� woli wewn�trznej, sam akt podró�owania —
który jest czyst� wol� zewn�trzn� — staje si� przyjemny i wype�niony pasj�.

Jednym z najwi�kszych wyzwa
, z którym ka�dy z nas musi si� zmie-
rzy�, jest odk�adanie wszystkiego na pó	niej. Cz�sto zwlekamy z wype�-
nieniem zada
, które s� wa�ne, poniewa� nie s� one przyjemne. Wi�k-
szo�� z nas stara si� zacz�� od najprzyjemniejszych zada
, a zostawia te
mniej przyjemne czynno�ci na koniec. W ten sposób te zadania wci�� s�
przek�adane, nawet wtedy, gdy jest do�� czasu, by je wykona�. Ludzie, któ-
rzy maj� sk�onno�� do zwlekania, zawsze znajduj� sobie co� innego, bar-
dziej przyjemnego do roboty. Jednak kiedy wa�ne, cho� niezbyt przyjemne
aspekty prowadzenia przedsi�biorstwa zostaj� zepchni�te na dalszy plan,
w ko
cu wp�ywa to negatywnie na ca�� firm�. Je�li jednak potrafisz znale	�
rado�� nawet w najdrobniejszych czynno�ciach zwi�zanych z prowadzeniem
firmy, b�dziesz potrafi� dzia�a� bardziej wydajnie i przez to wzro�nie Twoja
produktywno��. To w�a�nie mia� na my�li król Salomon, gdy powiedzia�
(Prz 22,29): „Widzisz bieg�ego w swym zawodzie? B�dzie on sta� przed
obliczem królów, a nie przed lud	mi prostymi”.

Jednym z kluczy do prawdziwego bogactwa i sukcesu zawodowego
jest pracowa� szybko i nie odk�ada� niczego na pó	niej. Aby pokona�
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sk�onno�� do zwlekania, naucz si� znajdowa� przyjemno�� we wszystkim,
co robisz. W �yciu zawodowym mo�na dokona� tego poprzez zauwa�enie
wi�zi pomi�dzy zewn�trzn� wol� a wol� wewn�trzn� i pami�taniu o tym,
jak wola zewn�trzna prowadzi bezpo�rednio do woli wewn�trznej i pasji.

Wskazówka biznesowa: Najlepszym antidotum na zwlekanie jest znalezienie
przyjemno�ci w wykonywaniu swojej pracy. Upewniaj�c si�, �e Twoja
zewn�trzna wola jest w zgodzie z wol� wewn�trzn�, sprawisz, �e przykre
obowi�zki nabior� wi�kszego znaczenia i stan� si� �atwiejsze.

Wskazówka �yciowa: Nie szukaj w �yciu tylko zewn�trznych przyjemno�ci,
zapominaj�c o tych, które daj� g��bsz�, cho� subtelniejsz� satysfakcj�. Pój�cie
za swoj� wewn�trzn� wol� i pragnieniami mo�e przynie�� Ci �ycie wype�nione
ci�giem subtelnych przyjemno�ci i rado�ci.

Kryzys woli Andy’ego Kleina

Na pocz�tku Andy Klein wydawa� si� idea�em syna �ydowskiej matki:
sko
czy� studia licencjackie na Uniwersytecie Brandeisa, uzyska� dyplom
w dziedzinie prawa na jednym z uniwersytetów nale��cych do Ligi Blusz-
czowej i dosta� prac� w jednej z najwi�kszych firm prawniczych na Wall
Street, Cravath, Swaine & Moore.

Przez wiele lat Klein zajmowa� si� pierwszymi ofertami publicznymi,
pisz�c na ten temat nieko
cz�ce si� notatki s�u�bowe, wymieniaj�c e-maile
i inne dokumenty. Gdyby� zobaczy� go w metrze wracaj�cego do swojego
mieszkania po d�ugim dniu w pracy, pewnie pomy�la�by�, �e to kolejny
z „W�adców Wszech�wiata” z Wall Street (dla tych z Was, którzy nie mieli
szcz��cia spotka� bankiera z Manhattanu, tak w�a�nie cz�sto opisuj� oni
samych siebie) — bogaty, obdarzony fartem i nad�ty.

W 1992 roku, podczas jednej z weekendowych wypraw do Europy,
Klein zamówi� sobie tradycyjne jasne piwo w niewielkiej wiejskiej gospo-
dzie i wyszed� z kuflem na zewn�trz, gdzie po�o�y� si� na trawie i podzi-
wia� widok �agodnych belgijskich wzgórz. Gdy poci�gn�� �yk piwa, sp�y-
n��o na niego z nieba objawienie. Andy Klein u�wiadomi� sobie, �e nie jest
szcz��liwym cz�owiekiem. Poci�gn�� kolejny �yk piwa i gdzie� w �rodku,
obok tej dramatycznej prawdy b�ysn��a mu inna my�l: to najlepsze piwo,
jakiego kosztowa�em w �yciu.

Gdy wróci� na Manhattan, Klein nie móg� z g�owy wyrzuci� dwóch
my�li. Mimo imponuj�cych zarobków straci� pasj� do pracy. I nie potrafi�
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te� zapomnie� o piwie. Zrobi� wi�c to, co na jego miejscu zrobi�by ka�dy
rozs�dny cz�owiek. Rzuci� swoj� posad�, która przynosi�a mu sze�ciocy-
frowe zarobki, i zaj�� si� warzeniem piwa.

Odzyska� pasj�, a wkrótce równie� wspania�y smak belgijskiego psze-
nicznego piwa. Nauczywszy si� sekretów belgijskich piwowarów, Klein
odkry�, jak mo�e robi� to samo. Otworzy� niewielki browar — by�o to jesz-
cze przed wynalezieniem terminu „mikrobrowar”. A nast�pnie za�o�y� firm�
Spring Street Brewery.

W krótkim czasie zacz�� sprzedawa� swoje drogie, lecz przepyszne piwo
barom na Manhattanie, gdzie wi�kszo�� klientów stanowili zamo�ni praw-
nicy i bankierzy, gotowi zap�aci� godziw� cen� za dobre piwo. Jego firma
rozrasta�a si�.

Jednak wci�� co� go gryz�o. Prawo korporacyjne przesta�o go intere-
sowa�, ale niew�a�ciwym wydawa�o mu si� zmarnowanie swojej prawni-
czej wiedzy i talentu. Jego browar radzi� sobie bardzo dobrze i zaczyna�
odnosi� tak du�e sukcesy, �e nale�a�o wej�� na gie�d�, by zyska� fundusze
na kolejny etap rozwoju.

Gdy jednak banki inwestycyjne nie chcia�y ubezpieczy� jego pierwszej
oferty publicznej, Klein zrozumia�, �e musi wykaza� si� kreatywno�ci�.
Zna� t� bran�� i wiedzia�, �e mo�e uzyska� wi�ksze fundusze, je�li dotrze
bezpo�rednio do inwestorów.

Postanowi� wi�c wykorzysta� internet. By� rok 1996, a Klein bez pomocy
banków inwestycyjnych zaoferowa� akcje Spring Street Brewery za sta��
cen� poprzez stron� internetow� browaru. W ci�gu kilku dni zdoby�
4 miliony dolarów. I nie musia� p�aci� ani grosza bankom inwestycyjnym.

Bezpo�rednia pierwsza oferta publiczna Kleina wzbudzi�a tak du�e
zainteresowanie w kr�gach finansowych, �e za�o�y� kolejn� firm�, Wit
Capital (nazwan� tak od flagowego piwa Spring Street Brewery), która zaj-
mowa�a si� doradzaniem innym firmom, jak przedstawia� pierwsze oferty
publiczne za po�rednictwem internetu. Wkrótce firma przekszta�ci�a si�
w bank inwestycyjny, a w 1999 jego bank og�osi� swoj� pierwsz� ofert�
publiczn�, która przynios�a 80 milionów dolarów.

Klein wycofa� si� ze swojego banku kilka lat po jego pierwszej ofercie
publicznej i przeprowadzi� si� do Amsterdamu, gdzie zajmuje si� dora-
dzaniem firmom internetowym. Najnowsz� z nich jest firma reklamowa
Spotzer, która produkuje na zamówienie wideoklipy reklamowe na potrzeby
sieci.

Poleć książkęKup książkę

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


54 __________________________________________________________________  Rozdzia� 2.

�atwo mo�na by podsumowa� histori� Kleina jako opowie�� o kim�,
kto porzuci� bezduszn� prac� na Wall Street, by znale	� satysfakcj�
w warzeniu piwa. Jednak to nie jest w�a�ciwy sposób patrzenia na ni�. To
prawda, Klein dorobi� si� na piwie, jednak powróci� te� do bankowo�ci
inwestycyjnej. Fakt jest taki, �e bankowo�� inwestycyjna nie musi by�
bezduszna i jest istotn� cz��ci� naszej gospodarki. Bankierzy inwestycyjni
podejmuj� kluczowe decyzje dotycz�ce lokowania kapita�u. Gdy podejmuj�
dobre decyzje, ma to korzystny wp�yw na kondycj� naszej gospodarki,
powstaj� nowe miejsca pracy, ludzie s� w stanie kszta�ci� swoje dzieci,
op�aca� ubezpieczenia zdrowotne i tak dalej.

�atwo jednak straci� to z oczu, gdy robi si� to z niew�a�ciwych powo-
dów. Klein przez pierwsze lata swojej kariery zajmowa� si� tym, poniewa�
tego si� po nim spodziewano. Gdy odszed� z bankowo�ci inwestycyjnej,
u�wiadomi� sobie, �e istnieje lepszy i ta
szy sposób robienia tego ni�
w przypadku tradycyjnych banków. I zbi� na tym kolejn� fortun�.

By�oby bezczelno�ci�, gdyby�my twierdzili, �e Andy Klein do�wiad-
czy� duchowego o�wiecenia, pij�c piwo, i nie to staramy si� tu przekaza�.
Co� w jego wn�trzu mówi�o mu, �e straci� kontakt ze swoj� wewn�trzn�
wol�. S�uchaj�c tego wewn�trznego g�osu, Klein zacz�� robi� co�, co kryje
si� w historii stworzenia opisanej w Torze. Dba� o to, by jego zewn�trzna
wola by�a zgodna z wewn�trzn� wol� i autentycznym ja. A potem zacz��
si� dobrze bawi�.

Wskazówka biznesowa: Odkryj swoj� wewn�trzn� wol� i wyra� swoje
autentyczne ja, a nast�pnie wykorzystaj swój talent, czyni�c z niego centrum
swoich przedsi�wzi�� biznesowych.

Wskazówka �yciowa: Zrób list� rzeczy, które s� Twoj� najwi�ksz� pasj�.
Wymie	 wszystkie rzeczy, które sprawiaj�, �e tracisz poczucie czasu, gdy si�
nimi zajmujesz. Odkryj, które z nich stanowi� wyraz Twojego prawdziwego ja,
a nast�pnie postaraj si� podkre�la� je w swoim codziennym �yciu.

NIC NIE STANIE NA DRODZE
AUTENTYCZNEJ WOLI

Wiele ksi��ek przedstawia strategi� radzenia sobie z uporczywymi codzien-
nymi zadaniami zwi�zanymi z prowadzeniem przedsi�biorstwa. Niektóre
twierdz�, �e musisz by� dobrze zorganizowany, zacz�� od trudnych i nud-
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nych rzeczy, by nast�pnie nagrodzi� si� robieniem czego� przyjemniejszego.
Taka strategia wymaga ogromnych nak�adów energii i dyscypliny, ponie-
wa� zmuszasz si� do wykonywania zada
, które s� monotonne i nudne.
Strategia przedstawiona przez nas powy�ej jest znacznie �atwiejsza. Gdy
zdo�asz po��czy� pasj� i przyjemno�� i odnale	� je w wykonywaniu nawet
po�lednich i nudnych zada
 zwi�zanych ze swoj� prac�, sukces nie-
uchronnie nadejdzie. Naj�atwiejszym sposobem na odniesienie sukcesu
jest odnalezienie rado�ci we wszystkim, co robisz. Gdy to nast�pi, praca
przestaje by� przykrym obowi�zkiem. Niewielu ludzi traci motywacj� lub
wypala si� z powodu tego, �e bawi si� zbyt dobrze.

Zaprz�gni�cie si�y woli mo�e pomóc nam przezwyci��y� wi�ksze
wyzwania. Czy kiedykolwiek s�ysza�e�, jak kto� mówi�, �e bardzo pragn��,
by co� si� zdarzy�o, i tak w�a�nie si� sta�o? Có�, wewn�trzna wola ma
wielk� moc. Istnieje powiedzenie, które pochodzi z jednego z najwa�niej-
szych tekstów mistycznych na temat Tory, ksi�gi Zohar: „Nic nie stanie na
drodze ludzkiej woli”. Kryje si� w nim wielka m�dro��, która znajduje
odzwierciedlenie równie� w przys�owiu „dla chc�cego nic trudnego” czy
te� „chcie� to móc”. Niestety, wiele osób zapomina o tej m�dro�ci i nie ma
poj�cia, jak mo�e wykorzysta� si�� woli, by osi�gn�� swoje cele.

Dzieje si� tak dlatego, �e ludzie nie rozumiej�, co wielcy mistycy rozu-
mieli przez s�owo „wola”. Nie mieli na my�li tego, �e je�li dostatecznie
mocno b�dziesz pragn�� nowego samochodu lub wi�kszego domu, to
w ko
cu je otrzymasz. Mieli na my�li to, �e je�li b�dziesz post�powa� zgod-
nie ze swoj� wewn�trzn� wol�, to w ko
cu uda Ci si� zrealizowa� swoje
najg��bsze pragnienia. To twierdzenie potwierdza pot�g� wewn�trznej woli
i to, jaki wp�yw mo�e ona mie� na Twoj� motywacj� i pasj�, by zdoby�
w �yciu to, czego naprawd� pragniesz. Musisz sobie u�wiadomi�, �e to,
czego naprawd� pragniesz, niekoniecznie b�dzie wynika�o z wp�ywów
spo�ecznych czy kulturowych, lecz z g�osu Twojej duszy. Nawi�zanie kon-
taktu ze swoj� dusz� i u�wiadomienie sobie, czego ona dla Ciebie pragnie,
jest najpot��niejsz� rzecz�, jak� mo�esz osi�gn�� na swojej drodze do suk-
cesu. Musisz patrze� w g��b, nie na zewn�trz.

Gdy odkryjesz, czego pragnie Twoja wewn�trzna wola, i rozpoznasz to,
jak mo�e si� ona objawia�, nic nie b�dzie w stanie powstrzyma� tej woli
od stania si� rzeczywisto�ci�. Powód tego jest jasny: wewn�trzna wola
daje Ci pasj� i motywacj�, by spe�ni� jej pragnienia, tak wi�c ka�de zwi�-
zane z ni� zadanie staje si� przyjemne. Nic nie mo�e stan�� pomi�dzy
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wewn�trzn� wol� i sukcesem. Najwspanialsz� rzecz� w prawdziwym suk-
cesie jest to, �e niemal zawsze towarzysz� mu finansowe korzy�ci. Naprawd�
nic nie mo�e stan�� na drodze wewn�trznej woli.

Wskazówka biznesowa: Wewn�trzna wola jest jednym z najpot��niejszych
�róde� energii, jakie istniej� na �wiecie. Poznaj swoj� wewn�trzn� wol�, a Twoja
droga do sukcesu stanie si� wyra�niejsza i krótsza.

Wskazówka �yciowa: Twoje najg��bsze pragnienia wyrastaj� z dwóch
pobudek: pomagania innym i nawi�zania wi�zi z czym�, co jest wi�ksze
ni� Ty sam.

MEDYTACJA

Ten rozdzia� koncentrowa� si� na odkryciu swojej wewn�trznej woli i pe�-
nych pasji pragnie	. Po�wi�� czas na kontemplowanie tych do�wiadcze	
w swoim �yciu, które wi�za�y si� z ostatecznym spe�nieniem. Znajd� co�,
co naprawd� lubisz robi�. Zastanów si�, jak mo�esz to wple�� w swoje
�ycie zawodowe lub jak mo�esz rozwin�� biznes na bazie tego. Zastanów
si� nad pomniejszymi lub monotonnymi zaj�ciami zwi�zanymi z Twoj�
prac� lub prowadzeniem firmy i odpowiedz na pytanie, jak bezpo�rednio
��cz� si� one z realizacj� Twojej wewn�trznej woli i pragnie	. Kontempluj�c
te zagadnienia, poczuj, jak motywacja, by zrealizowa� swoj� wewn�trzn�
wol�, wype�nia Twoje wn�trze. Ciesz si� jej smakiem i we� si� do roboty.
Przede wszystkim pami�taj, by przy tym dobrze si� bawi�.
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