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WPROWADZENIE

Magia
samodyscypliny
„Porak mona wytumaczy na tysic sposobów,
ale tak naprawd nie ma dla niej adnego usprawiedliwienia”
— MARK TWAIN

D

laczego niektórym ludziom sukcesy przychodz atwiej ni innym? Dlaczego jedni zarabiaj wicej, maj szczliwsze ycie
i w tym samym czasie osigaj lepsze wyniki ni wikszo ludzi?
Na czym polega prawdziwa „tajemnica sukcesu”?
Czsto rozpoczynam swoje seminaria od prostego wiczenia. Zadaj suchaczom pytanie: „Kto z pastwa chciaby zarabia dwa razy
wicej?”. Prawie wszyscy obecni na sali umiechaj si i podnosz rce.
Nastpnie pytam: „Ile osób chciaoby schudn? Spaci kredyt? Osign samodzielno finansow?”. Ponownie wszyscy si zgaszaj, niektórzy z umiechem na ustach, inni bijc brawo. Owiadczam wówczas: „ wietnie! Kady z nas ma jaki wany cel. Wszyscy chcemy
wicej zarabia, spdza wicej czasu z rodzin, mie dobr kondycj
i szczup sylwetk oraz zdoby niezaleno finansow.
Nie tylko pragniemy tego samego, ale równie doskonale wiemy,
co musimy zrobi, eby to osign. Wszyscy równie planujemy to
zrobi… kiedy. Jednak zanim si do tego faktycznie we miemy, dochodzimy do wniosku, e naley si nam krótki wypad w wyimaginowane miejsce zwane wysp Kiedy. Mówimy, e kiedy przeczytamy
t ksik; kiedy zaczniemy wiczy; kiedy podniesiemy swoje kwalifikacje i zaczniemy wicej zarabia; kiedy zapanujemy nad swoimi
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finansami i w kocu wygrzebiemy si z dugów. Tak, kiedy zrobimy
wszystko to, co — jak wiemy — jest nam potrzebne do osignicia
pozostaych celów. Kiedy”.
Prawdopodobnie osiemdziesit procent ludzi przez wikszo czasu goci na wyspie Kiedy. Rozmylaj, marz i fantazjuj na temat
tych wszystkich rzeczy, które „kiedy” zrobi. Czy na wyspie Kiedy
przebywaj sami? Nie, otaczaj ich tam inni mieszkacy wyspy Kiedy! A czego przewanie dotycz tam rozmowy? Wymówek! Wyspiarze
jeden przez drugiego przerzucaj si wymówkami, majcymi usprawiedliwi ich obecno na tej wyspie. „Dlaczego tutaj jeste?” — pytaj
si nawzajem. Nie trzeba nawet dodawa, e tumacz si najczciej
w ten sam sposób: „Miaem nieszczliwe dziecistwo”, „Mam kiepskie wyksztacenie”, „Brakuje mi pienidzy”, „Szef mnie cigle krytykuje”, „Moje maestwo to pomyka”, „Nikt mnie nie docenia” albo
„Sytuacja gospodarcza jest fatalna”. Wszyscy choruj na chroniczne
„wymówkarstwo”, które zawsze jest zabójcze dla sukcesu. Owszem,
maj dobre intencje, ale przecie nie od dzi wiadomo, e dobrymi
intencjami pieko jest wybrukowane.
Pierwsza zasada sukcesu jest prosta: wydosta si z wyspy! Przesta szuka wymówek! Zrób to, co masz zrobi, albo tego nie rób, ale
przesta si tumaczy. Nie uywaj ju swojego wspaniaego umysu
do wymylania zawiych wykrtów i usprawiedliwie, tumaczcych
Twój brak dziaania. Zrób co. Cokolwiek. No ju! Powtarzaj sobie:
„To, co si stanie, zaley ode mnie!”.
Wymówek szukaj nieudacznicy; postpów dokonuj zwycizcy.
W jaki sposób sprawdzi, czy nasza ulubiona wymówka ma racj bytu?
To proste. Wystarczy si rozejrze i zapyta: „Czy jest tu osoba, która
stosuje t sam wymówk, a mimo to odnosi sukcesy?”. Kiedy zadasz to pytanie, bdziesz musia uczciwie przyzna, e tysice, a nawet
miliony ludzi, znajdoway si w duo gorszej sytuacji, a jednak doszy
do cudownych rzeczy w swoim yciu. Skoro tysice czy miliony ludzi
potrafiy tego dokona, to znaczy, e Ty take moesz, o ile spróbujesz.
Podobno gdyby ludzie wkadali tyle samo energii w realizowanie
swoich celów, co w tumaczenie si ze swoich niepowodze, efekty
zaskoczyyby ich samych. Najpierw jednak trzeba si wydosta z wyspy.
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Skromne pocztki
Niewielu ludzi ju na starcie ma przewag nad innymi. Na przykad
ja nie skoczyem nawet liceum. Przez kilka lat pracowaem fizycznie.
Miaem sabe wyksztacenie, nieciekawe kwalifikacje i ograniczone widoki na przyszo. Wówczas zaczem zadawa sobie pytanie: „Dlaczego niektórym ludziom sukcesy przychodz atwiej ni innym?”. To pytanie odmienio moje ycie. Od tamtej pory przeczytaem tysice ksiek
i artykuów powiconych tematyce sukcesu i realizacji wasnych
celów. Mam wraenie, e ju od ponad dwóch tysicy lat przyczyny
wielkich osigni omawia si i opisuje na kady moliwy sposób.
Wikszo filozofów, nauczycieli i ekspertów zgadza si co do jednego: ogromnego znaczenia samodyscypliny. Otó eby oprze si pokusie szukania dla siebie wymówek, musisz by zdyscyplinowany.
Samodyscyplina jest czynnikiem, dziki któremu mona si „wydosta z wyspy”. Stanowi ona klucz do wspaniaego ycia, bez niej nie
sposób osign adnego trwaego sukcesu.
Rozwinicie u siebie cnoty samodyscypliny zmienio bieg mojego
ycia; zmieni równie bieg Twojego. Poniewa nieustannie wymagaem od siebie wicej i wicej, odniosem sukces najpierw w dziale
sprzeday, a nastpnie na stanowisku kierowniczym. Jednoczenie
doksztacaem si i po trzydziestce podjem studia MBA, co byo
równoznaczne z tysicami godzin wytonej pracy. Jako pierwszy zaczem sprowadza do Kanady auta i motory Suzuki, potem otworzyem
szedziesit pi salonów tej marki i sprzedaem pojazdy o wartoci
25 milionów dolarów — wszystko to osignem, mimo e pocztkowo nie miaem bladego pojcia na temat funkcjonowania tej brany. Byem po prostu zdyscyplinowany i zdecydowany, eby nauczy
si tego, co musiaem umie, a nastpnie zastosowa to w praktyce.
Do brany deweloperskiej równie wkroczyem bez przygotowania
i naleytej wiedzy. Tutaj take przydaa mi si potga samodyscypliny,
która pocigna za sob setki godzin pracy i nauki. A potem przyszed czas na budowanie centrów handlowych, parków przemysowych, biurowców i osiedli mieszkaniowych. Dziki samodyscyplinie
udao mi si stworzy doskonale prosperujce firmy zajmujce si organizacj szkole i doradztwem oraz pisaniem i mówieniem na ten temat,
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a nastpnie rejestrowaniem takich wystpie i dystrybucj. Moje
wykady audio i wideo, ksiki, seminaria i programy szkoleniowe,
dostpne w trzydziestu szeciu jzykach, zarobiy ponad 500 milionów
dolarów w pidziesiciu czterech krajach. W cigu tych lat doradzaem ponad tysicowi firm i podczas seminariów i spotka przeszkoliem przeszo pi milionów osób. W kadej sytuacji praktyka
samodyscypliny stanowia podoe mojego sukcesu.
Zauwayem, e mona osign niemale kady postawiony przed
sob cel, jeeli jest si na tyle zdyscyplinowanym, eby ponie konieczne koszty, czyli robi to, co trzeba, i nigdy si nie podda.

Kto powinien przeczyta t ksik?
Ksika jest skierowana do ambitnych, zdecydowanych mczyzn i kobiet, którzy chc osign wszystko, co moliwe w yciu. To ksika
dla ludzi czujcych „gód”, aby robi wicej, mie wicej i dowiadczy wicej ni kiedykolwiek przedtem.
Za najwaniejsz i najbardziej wnikliw uwag na temat odnoszenia sukcesów mona zapewne uzna t, która mówi, e aby zaj
wysoko, trzeba si sta inn osob. Nabytki lub osignicia materialne nie maj bowiem takiego znaczenia, jak sama warto osoby, któr
musisz zosta, eby uzyska ponadprzecitne wyniki. Postawienie na
rozwój samodyscypliny stanowi najprostszy i najpewniejszy sposób
na to, aby wszystko stano przed Tob otworem.
Niniejsza ksika pokae Ci, jak — krok po kroku — sta si nadzwyczajn osob, zdoln do nadzwyczajnych dokona.
***

Tajemnica sukcesu wychodzi na jaw
podczas przypadkowego spotkania
Kilka lat temu braem udzia w konferencji w Waszyngtonie. Podczas
przerwy poszedem na lunch do pobliskiego punktu sieci Food Fair.
W rodku byo bardzo toczno. Usiadem przy ostatnim wolnym stoliku,
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mimo e by przeznaczony dla czterech osób. Kilka minut pó niej w pobliu mojego stolika pojawili si starszy pan i modsza kobieta, która
pó niej okazaa si jego asystentk. Nieli tace z jedzeniem i wyra nie si rozgldali za wolnym miejscem. Miaem duo miejsca przy
swoim stole, wic wstaem i poprosiem starszego pana, eby do
mnie doczy. W pierwszej chwili odmówi, ale poniewa nalegaem,
usiad z widoczn wdzicznoci. Zaczlimy rozmawia.
Okazao si, e mczyzna nazywa si Kop Kopmeyer. Doskonale
wiedziaem, kto to taki. Kopmeyer by legend dla autorów piszcych
o odnoszeniu sukcesów i realizowaniu swoich celów. Sam napisa
cztery ksiki, które stay si bestsellerami. W kadej z nich zawar
dwiecie pidziesit zasad odnoszenia sukcesów, opartych na ponad
pidziesiciu latach bada. Przeczytaem wszystkie cztery od deski
do deski, i to po kilka razy.
Po chwili zdawkowej rozmowy zadaem mu pytanie, które w tej samej sytuacji zadaoby mu wiele osób: „Która sporód tysica zasad, odkrytych przez pana, jest paskim zdaniem najwaniejsza?”. Umiechn
si do mnie ze szczególnym byskiem w oku, wiadczcym o tym, e
najwyra niej ju wielokrotnie go o to pytano. Odpar bez wahania:
„Najwaniejsz zasad sukcesu poda na pocztku XX wieku Elbert
Hubbard, jeden z najbardziej podnych pisarzy amerykaskich. Rzek
on mianowicie: Samodyscyplina to zdolno robienia tego, co trzeba,
kiedy trzeba i bez wzgldu na to, czy si nam chce, czy nie”. Kopmeyer
doda jeszcze: „Sporód dziewiciuset dziewidziesiciu dziewiciu
zasad, które wyprowadziem ze swoich lektur i swojego dowiadczenia, nie zadziaa adna, jeeli nie poczy si jej z samodyscyplin.
Poczone z samodyscyplin zadziaaj wszystkie”.
Wanie dlatego samodyscyplina stanowi klucz do wielkoci czowieka. Jest ona magiczn waciwoci, która otwiera przed nami
wszystkie drzwi i sprawia, e wszystko staje si moliwe. Dziki samodyscyplinie przecitna osoba moe dotrze na tyle daleko, na ile jej
pozwol wasne uzdolnienia i inteligencja. Jednake bez niej nawet
osoba obdarzona wszelkim bogosawiestwem pochodzenia, wyksztacenia i odpowiednich szans rzadko kiedy wybija si ponad przecitno.
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Twoi dwaj najwiksi wrogowie
Wiemy ju, e samodyscyplina jest kluczem do sukcesu. Tym samym
brak samodyscypliny stanowi gówn przyczyn poraek, frustracji,
niezadowalajcych wyników i braku szczcia w yciu. Kae nam
równie szuka wymówek i nie docenia samych siebie.
Najprawdopodobniej dwoma najwikszymi wrogami sukcesu,
szczcia i samospenienia s „linia najmniejszego oporu” i „wspóczynnik dora nej korzyci”. Linia najmniejszego oporu powoduje, e
ludzie w prawie kadej sytuacji wybieraj najprostsze rozwizanie.
Wszdzie poszukuj dróg na skróty. Przychodz do pracy na ostatni
chwil i wychodz z niej przy pierwszej nadarzajcej si okazji. Wypatruj atwych i szybkich sposobów wzbogacenia si. Z czasem wyrabiaj w sobie nawyk wyszukiwania najprostszej i najszybszej drogi
do osignicia tego, czego pragn, zamiast zrobi to, co konieczne —
cho trudne — do odniesienia prawdziwego sukcesu. Wspóczynnik
dora nej korzyci, który stanowi rozwinicie prawa linii najmniejszego
oporu, jeszcze skuteczniej doprowadza ludzi do poraki i kae im osiga gorsze wyniki. Zasada ta brzmi nastpujco: „Ludzie niezmiennie
poszukuj najszybszego i najprostszego sposobu zdobywania upragnionych rzeczy, liczc na natychmiastowe efekty. Prawie w ogóle albo
w ogóle nie przejmuj si dugofalowymi skutkami swojego zachowania”. Innymi sowy, wikszo ludzi robi to, co jest podyktowane doran korzyci, co jest przyjemne i proste, a nie to, co jest konieczne do
odniesienia sukcesu.
Codziennie, w kadej minucie dnia, toczy si wewntrz Ciebie walka
midzy tym, czy robi to, co jest waciwe, trudne i potrzebne (jakby
znad jednego ramienia do ucha szepta Ci anio), czy moe to, co zabawne, atwe i prawie lub zupenie bezwartociowe (jakby podpowiada
diabe). Dlatego jeeli szczerze pragniesz zaj na tyle wysoko, na ile
pozwalaj Ci Twoje moliwoci, musisz w kadej chwili ycia, codziennie, toczy i wygrywa bitw ze wspóczynnikiem dora nej korzyci i opiera si pokusie pójcia po linii najmniejszego oporu.
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Kontrolowanie siebie
Inna definicja samodyscypliny nosi nazw samoopanowanie. Odniesienie sukcesu jest moliwe tylko wtedy, kiedy zdoamy opanowa
swoje emocje, pragnienia i cigoty. Ludzie, którym brakuje zdolnoci
panowania nad swoimi pragnieniami, sabn i nie zwaaj na normy
moralne; nie mona na nich polega równie w innych dziedzinach.
Samodyscyplin mona take okreli terminem samokontrola.
Umiejtno kontrolowania siebie i swoich czynów, tego, co mówimy
i robimy, oraz dbania o to, eby nasze zachowanie zgadzao si z naszymi dugofalowymi celami i deniami, stanowi cech wyróniajc osoby nieprzecitne.
Dyscyplin mona take nazwa samowyrzeczeniem. Chodzi o to,
aby wyrzec si atwo przychodzcych przyjemnoci i pokus, które
mog nas wywie w pole, i zamiast tego utrzyma si w ryzach, robic wycznie to, co jest waciwe w perspektywie dugoterminowej
oraz odpowiednie w danym momencie.
Samodyscyplina wymaga umiejtnoci odroczenia satysfakcji, czyli
odoenia w czasie krótkofalowej przyjemnoci, aby móc si cieszy
wikszym wynagrodzeniem w perspektywie dugofalowej.

Mylenie dugofalowe
Socjolog dr Edward Banfield z Uniwersytetu Harvarda przez pi lat
prowadzi badania nad przyczynami poprawy warunków spoecznoekonomicznych w yciu czci Amerykanów. Ostatecznie doszed do
wniosku, e czynnikiem, który odegra najwiksz rol w yciu ludzi
sukcesu, byo przyjcie „perspektywy dugoterminowej”. Banfield zdefiniowa „perspektyw terminow” jako „ilo czasu, jak jednostka
bierze pod uwag, planujc swoje biece posunicia”. Innymi sowy,
ludzie, którzy odnosz najwiksze sukcesy, s dalekowzroczni. Swoim
myleniem staraj si wybiega jak najdalej w przyszo, aby okreli, jak osob chc si sta i jakie cele zrealizowa. Nastpnie wracaj do tera niejszoci i ustalaj, co musz zrobi, a czego nie, jeeli
ich upragniona przyszo ma si zici.
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Zasada mylenia dugofalowego dotyczy pracy, kariery, maestwa,
zwizków midzyludzkich, pienidzy i umiejtnoci zachowania si
— kad z tych dziedzin omawiam w dalszej czci ksiki. Ludzie
odnoszcy sukcesy staraj si, aby wszystko, co robi w perspektywie
krótkofalowej, byo zgodne z tym, co chc osign w perspektywie
dugofalowej. Dlatego nieustannie wicz si w samodyscyplinie.
Mona przyj, e najwaniejszym terminem w kategorii mylenia
dugofalowego jest powicenie. Ludzie, którym si powiodo, przez cae
ycie odznaczaj si zdolnoci dokonywania maych i duych powice, ale na krótk met, tak aby mie pewno, e w duszej perspektywie osign lepsze wyniki i znajd satysfakcj. Gotowoci do powice charakteryzuj si osoby, które chcc podnie wasn warto
i mie lepsze ycie w przyszoci, spdzaj wiele godzin, a nawet lat na
przygotowywaniu si, zdobywaniu wiedzy i podwyszaniu swoich kwalifikacji. Przedkadaj to nad biece ycie towarzyskie i rozrywki.
Wielki amerykaski poeta Henry Wadsworth Longfellow mdrze
napisa kiedy:
Przez wielkich mów szczyty zdobyte,
Nie byy brane w nagym podejciu.
Kompani nili marzenia skryte,
A oni znojem pomagali szczciu.

Zdolno dalekowzrocznego mylenia, takiego planowania i cikiej
pracy oraz umiejtno przywoania siebie do porzdku i zrobienia
tego, co waciwe i potrzebne, przed zabraniem si do tego, co przyjemne i atwe, stanowi klucz do wspaniaej przyszoci.
Zdolno mylenia dugoterminowego to umiejtno nabyta. Wraz
z jej stopniowym opanowywaniem stajemy si coraz bardziej zdolni
trafnie przewidywa to, co moe si nam przytrafi w przyszoci
w rezultacie naszych obecnych dziaa. Jest to cecha osób wybitnych.

Zbyt szybko zdobyta korzy moe sko czy si bólem
Jeeli czowiek przestaje wiczy si w samodyscyplinie, pada ofiar
dwóch praw. Pierwsze nosi nazw „prawo niezamierzonych konsekwencji”. Gosi ono, e z powodu braku dalekowzrocznego mylenia
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niezamierzone konsekwencje jakiego dziaania mog by duo gorsze
ni wpisane w ten proces zamierzone negatywne skutki. Drugie nazywa
si „prawem odwrotnych konsekwencji” i mówi, e krótkoterminowe dziaanie nastawione na natychmiastow korzy moe mie zaskakujce konsekwencje, czasem nawet odwrotne do oczekiwanych.
Wyobra my sobie sytuacj, w której przeznaczamy pewne nakady
czasu, pienidzy lub uczu, aby speni swoje pragnienie lub zamierzenie bycia lepiej sytuowanymi i w rezultacie szczliwszymi. Poniewa jednak dziaamy bez namysu i nie odrabiamy pracy domowej,
skutki naszego zachowania okazuj si duo gorsze, ni gdybymy
w ogóle nic nie zrobili. Kady czowiek kiedy tego dowiadczy, zwykle
wicej ni raz.

Wspólny mianownik sukcesu
Biznesmen Herbert Grey przeprowadzi rozoone w czasie badania, których celem byo znalezienie czynnika nazwanego przez niego „wspólnym mianownikiem sukcesu”. Po jedenastu latach doszed w kocu
do wniosku, e takim mianownikiem byo to, e ludzie sukcesu mieli
w nawyku robi rzeczy, których pozostae osoby po prostu nie lubiy
wykonywa. Co to byy za rzeczy? Okazao si, e ludzie sukcesu nie
lubi robi tych samych rzeczy, co nieudacznicy. Jednak ci pierwsi
robi je, poniewa wiedz, e jest to cena, któr musz zapaci, jeeli
maj zazna w przyszoci wikszych sukcesów i korzyci.
Grey odkry, e ludzie sukcesu bardziej dbaj o „przyjemne wyniki”,
podczas gdy nieudacznicy o „przyjemne metody”. Odnoszcy sukcesy,
szczliwi ludzie bardziej si interesuj pozytywnymi, dugofalowymi
konsekwencjami swoich zachowa , a ludzie ponoszcy poraki wiksz
wag przykadaj do osobistej przyjemnoci i natychmiastowej korzyci.
Trener technik motywacyjnych Denis Waitley powtarza, e ludzie,
którzy znale li si na szczycie, kadli wikszy nacisk na dziaania
„nastawione na osignicie celu”, podczas gdy ludzi przecitnych bardziej interesoway czynnoci „zmniejszajce napicie”.
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Najpierw obiad, potem deser
Najprostsza zasada samodyscypliny polega na tym, eby je „najpierw
obiad, potem deser”. W kadym posiku wystpuje logiczna kolejno podawania da. Deser je si na kocu. Najpierw spoywa si
dania gówne i oprónia talerz, dopiero wtedy przychodzi czas na deser.
Pewne urocze, lecz zwodnicze haso gosi: „ ycie jest krótkie; zacznij od deseru”. Pomyl, co by si stao, gdyby po powrocie z pracy
zjad duy kawaek szarlotki z lodami zamiast poywnego obiadu. Czy
miaby potem ochot na zdrowe, odywcze jedzenie? Jak by si poczu po zjedzeniu takiej iloci sodyczy? Czy czuby przypyw energii
i chci zrobienia czego produktywnego? Czy moe ogarnyby Ci
takie zmczenie i ospao, e mógby ju spisa cay dzie na straty?
Podobnie si dzieje, kiedy po pracy idziesz na jednego lub dwa
drinki, a potem wracasz do domu i wczasz telewizor. S to po prostu inne formy „deseru”; w duej mierze odbieraj Ci one zdolno
zrobienia czego konstruktywnego przez reszt wieczoru.
Chyba najgorsze w tym jest to, e jakkolwiek czynno czsto
powtarzasz, szybko wchodzi Ci ona w nawyk. A gdy taki nawyk ju
powstanie, bardzo trudno go przezwyciy. Przyzwyczajenie, eby
zawsze wybiera atwe rozwizanie, robi to co zabawne i przyjemne
lub je deser przed obiadem, nieustannie si umacnia i nieuchronnie prowadzi do saboci, gorszych wyników i kolejnych poraek.

Nawyk samodyscypliny
Na szczcie mona wyrobi w sobie nawyk samodyscypliny. Regularne wiczenie si w niej i zmuszanie si do robienia tego, co trzeba,
kiedy trzeba i bez wzgldu na to, czy mamy ochot, umacniaj si
dziki cigemu powtarzaniu. Przestajesz wówczas szuka wymówek.
Ze nawyki atwo powstaj, ale trudno si z nimi yje. Z kolei dobre nawyki trudno w sobie wyrobi, ale atwo si z nimi yje. Jak to
powiedzia Goethe: „Wszystko jest trudne, zanim stanie si proste”.
Ciko jest si przyzwyczai do samodyscypliny, samoopanowania
i samokontroli, ale kiedy ju zostan one przyswojone, wykonuje si
je atwo i w sposób automatyczny. Jeeli nawyk samodyscypliny zako-
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rzeni si mocno w Twoim zachowaniu, to ilekro zrobisz co wbrew
takiemu przyzwyczajeniu, poczujesz dyskomfort.
Cae szczcie, e wszystkie nawyki s przyswajalne. Mona w sobie
wyrobi kady nawyk potrzebny do przemienienia si w osob, jak
chcemy zosta. Stosujc samodyscyplin zawsze, kiedy wymaga tego
sytuacja, zostaje si wspania osob. Kady przejaw samodyscypliny
wzmacnia inne sfery ycia. Niestety, kade osabienie dyscypliny
upoledza równie pozostae dziedziny.
Jeeli chcesz rozwin w sobie nawyk samodyscypliny, musisz najpierw podj decyzj, w jaki sposób bdziesz si zachowywa w konkretnej dziedzinie swojej dziaalnoci. Nastpnie naley przesta godzi
si na wyjtkowe sytuacje, które powoduj rozlu nienie samodyscypliny, dopóki nawyk nie zapuci korzeni. Ilekro powinie Ci si noga
— a tak bdzie — musisz na nowo postanowi, e wracasz do samodyscypliny. W kocu bdzie Ci atwiej zachowywa si w sposób zdyscyplinowany ni w niezdyscyplinowany.

Wielka nagroda
Nagroda za utrzymanie samodyscypliny na najwyszym poziomie
jest nadzwyczajna! Istnieje bezporedni zwizek midzy samodyscyplin a poczuciem wasnej wartoci:
x Z im wikszym powodzeniem stosujesz samokontrol i samoopanowax
x

nie, tym bardziej siebie lubisz i cenisz.
Im bardziej jeste zdyscyplinowany, tym wikszy masz do siebie szacunek i tym wiksz dum z siebie odczuwasz.
Z im wikszym powodzeniem stosujesz samodyscyplin, tym lepsz opini
masz o sobie. Postrzegasz siebie i mylisz o sobie w bardziej pozytywnych
kategoriach. Czujesz si szczliwszy i silniejszy jako czowiek.

Rozwój i podtrzymanie nawyku samodyscypliny s zadaniami na
cae ycie; jest to ciga walka, która nigdy si nie koczy. Pokusa pójcia po linii najmniejszego oporu i wspóczynnik dora nej korzyci wci
czaj si gdzie na dnie Twojego umysu, czekajc na okazj do ataku
i zwiedzenia Ci na manowce, aby zacz robi to, co przyjemne, proste
i nieistotne, zamiast tego, co cikie, potrzebne i przydatne w yciu.
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Napoleon Hill w swoim bestsellerze The Master Key to Riches doszed
do wniosku, e samodyscyplina jest gównym kluczem do bogactwa.
Samodyscyplina jest take kluczem do poczucia wasnej wartoci,
szacunku dla samego siebie i dumy z wasnych osigni. Rozwój samodyscypliny gwarantuje, e koniec koców przezwyciysz wszelkie przeszkody i stworzysz dla siebie wspaniae ycie. Tak naprawd
to dziki zdolnoci utrzymania samodyscypliny jedni ludzie czciej
odnosz sukcesy i s szczliwsi ni drudzy.

Ukad ksiki
W dalszej czci ksiki opisz dwadziecia jeden dziedzin ycia, w których samodyscyplina jest kluczowym elementem, potrzebnym do realizacji penego potencjau czowieka i osignicia przez niego wszystkiego, co moliwe.
Ksika dzieli si na trzy czci. Cz I nosi tytu „Samodyscyplina
i sukces osobisty”. Z lektury tych siedmiu rozdziaów dowiesz si,
w jaki sposób mona uwalnia coraz wicej swojego osobistego potencjau za pomoc stosowania samodyscypliny w kadej dziedzinie swojego ycia. Oznacza to wyznaczanie sobie celów, wzmacnianie charakteru,
przyjmowanie odpowiedzialnoci, rozwijanie w sobie odwagi i wykonywanie kadej czynnoci z wytrwaoci i zdecydowaniem.
Siedem rozdziaów czci II mówi, jak osign duo wicej ni
dotychczas w dziedzinie biznesu, sprzeday i finansów osobistych.
Nauczysz si, dlaczego samodyscyplina jest kluczowym czynnikiem,
jeeli chcesz by najlepszy w swojej brany, skuteczniej i zyskowniej
kierowa firm, mie lepsze wyniki sprzeday, inteligentniej inwestowa i optymalnie zarzdza swoim czasem.
W kocu z siedmiu rozdziaów czci III dowiesz si, jak wprowadzi magi samodyscypliny do swojego ycia osobistego. Nauczysz
si j stosowa w dziedzinie szczcia, zdrowia, sportu, maestwa,
rodzicielstwa, przyja ni i spokoju ducha. Poznasz sposoby wszechstronnego poprawienia jakoci swojego ycia i swoich zwizków midzyludzkich. W kadym rozdziale wyjaniam, jak naley czy wysoki
poziom samodyscypliny i samoopanowania z wszystkim, co robisz.
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Z kolejnych stron zrozumiesz, w jaki sposób mona przej cakowit kontrol nad swoim rozwojem osobowym i zawodowym i jak
si sta silniejsz, szczliwsz i bardziej pewn siebie osob w kadej
wanej dla Ciebie dziedzinie ycia. Przyswoisz sobie wiedz na temat
przeamywania starych nawyków, które mog Ci hamowa, i wyrabiania w sobie nawyków samodzielnoci, zdecydowania i samodyscypliny, pozwalajcych na wyznaczenie sobie i zrealizowanie danego celu.
Dowiesz si, w jaki sposób przej cakowit kontrol nad swoim umysem, uczuciami i przyszoci.
Kiedy opanujesz potg samodyscypliny, bdziesz nie do zatrzymania, niczym jaki ywio. Ju nigdy wicej nie bdziesz musia si
tumaczy z braku postpów. W cigu kilku miesicy osigniesz wicej
ni wikszo ludzi przez cae ycie.
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