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Czym jest
proaktywność

ProaktywnoĂÊ jest oparta na specyficznej ludzkiej zdolnoĂci do samoĂwiadomoĂci.
— Stephen R. Covey

Koncepcja postawy a proaktywnoĂÊ
Sïowo proaktywnoĂÊ weszïo do naszego jÚzyka stosunkowo niedawno, w zwiÈzku z tym raczej trudno znaleěÊ jego definicjÚ w polskich sïownikach. Wyraz proaktywny zïoĝony jest z dwóch innych
sïów: pro i aktywnoĂÊ. AktywnoĂÊ oznacza przejawianie inicjatywy,
dziaïanie, branie ĝywego udziaïu w czymĂ. aciñskie pro z kolei
oznacza tyle co „za” lub „dla”. Uĝycie tego przedrostka sugeruje jakÈĂ zewnÚtrznÈ wobec aktywnoĂci sytuacjÚ lub stan, które umoĝliwiajÈ powstanie lub trwanie aktywnoĂci.
Zwracam na to uwagÚ juĝ na poczÈtku, poniewaĝ w kontekĂcie
biznesowym wyraz ten jest zbyt czÚsto mylony z takimi sïowami,
jak: przedsiÚbiorczoĂÊ, skuteczne dziaïania czy inicjatywa. Tymczasem jednak skuteczne czy wïaĂciwe dziaïania to „tylko” efekt proaktywnoĂci. Zanim bowiem zaczniesz dziaïaÊ czy reagowaÊ,
wczeĂniej zachodzÈ w Tobie bardzo istotne procesy. I to wïaĂnie
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wewnÈtrz Ciebie powstaje proaktywnoĂÊ. Na kolejnych stronach
ksiÈĝki bÚdÚ uzasadniaï, dlaczego proaktywnoĂÊ nie jest kolejnym
celem w Twoim ĝyciu, ale przyczynÈ najbardziej wartoĂciowych
dziaïañ, które podejmujesz. Ta przyczyna juĝ w Tobie jest i zawsze
byïa. ProaktywnoĂÊ nie jest celem. Jest Ărodkiem.
Pisanie zatem o proaktywnoĂci w kontekĂcie przejmowania
inicjatywy nie oddaïoby istoty tej postawy. W myĂl takiego ujÚcia
luděmi proaktywnymi byliby wtedy ci, którzy przejmowaliby inicjatywÚ. W rzeczywistoĂci moĝe tak byÊ, jednak wcale nie musi.
Moĝna bowiem ïatwo wyobraziÊ sobie proaktywnoĂÊ polegajÈcÈ
na powstrzymywaniu siÚ od dziaïania i od podejmowania inicjatywy. Przykïad? Zapewne nieraz sïyszaïeĂ o szefie, który przejmuje inicjatywÚ, zamiast siÚ wycofaÊ i zostawiÊ pole do popisu
swoim pracownikom. Gdyby umoĝliwiï dziaïanie zespoïowi, doceniïby zdolnoĂÊ swoich ludzi do rozwiÈzania problemu. PostÚpujÈc w ten sposób, zachowaïby siÚ proaktywnie. PozwolÚ sobie w
tym miejscu na dygresjÚ, która moĝe byÊ ciekawa dla czytelnika
znajÈcego juĝ ksiÈĝki Stephena Coveya. Moje rozumienie proaktywnoĂci jest nieco inne od tego, które prezentuje autor 7 nawyków
skutecznego dziaïania. W tej ksiÈĝce Covey wykazuje, ĝe przejmowanie inicjatywy to element bycia czïowiekiem proaktywnym. Dla
mnie z kolei inicjatywa to nie element, ale ewentualny efekt proaktywnoĂci. Mam nadziejÚ, ĝe inne rozumienie tego tematu bÚdzie dla Ciebie okazjÈ nie tyle do opowiedzenia siÚ po którejĂ ze
stron, ile do wypracowania wïasnego podejĂcia do proaktywnoĂci.
Zatem skoro proaktywnoĂÊ moĝe siÚ przejawiaÊ zarówno
przez zdolnoĂÊ przejmowania inicjatywy, jak i powstrzymywania
siÚ od niej, oznacza to, ĝe proaktywnoĂÊ sama w sobie nie jest ani
inicjatywÈ, ani jej brakiem. Jest natomiast postawÈ, dziÚki której
masz dostÚp zarówno do zasobów zwiÈzanych z podejmowaniem
dziaïañ, jak i do zasobów wynikajÈcych z powstrzymania siÚ od
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aktywnoĂci. ProaktywnoĂÊ nie jest wïaĂciwym dziaïaniem. WïaĂciwe dziaïania sÈ jedynie skutkiem proaktywnoĂci.
Podobnie jest w telemarketingu: umiejÚtnoĂÊ przejÚcia inicjatywy w rozmowie moĝe siÚ okazaÊ przejawem zarówno proaktywnoĂci, jak i jej przeciwieñstwa, czyli reaktywnoĂci. Kiedy
przejmujesz inicjatywÚ i w ten sposób dajesz klientowi moĝliwoĂÊ
spojrzenia na danÈ kwestiÚ z nowej perspektywy, wtedy jesteĂ
proaktywny. Z drugiej strony jeĝeli wykaĝesz siÚ inicjatywÈ w
momencie, kiedy klient byï gotów wyjĂÊ ze swojej strefy komfortu
i zaryzykowaÊ spotkanie z TobÈ lub zakup, to wïaĂnie przeoczyïeĂ
waĝny moment w rozmowie. Podajesz kolejny argument, którego
klient juĝ nie potrzebuje. To typowy przykïad reaktywnej postawy. Czasem jej efekt jest taki, ĝe klient, zniechÚcony Twoim zachowaniem, po prostu odmawia spotkania.
¿eby funkcjonowaÊ proaktywnie, nie trzeba koñczyÊ specjalnych studiów. Nie bÚdzie Ci teĝ potrzebny najnowoczeĂniejszy
telefon. Jedyne, co musisz zrobiÊ, to oduczyÊ siÚ sobie przeszkadzaÊ. Oznacza to jednak, ĝe bÚdziesz musiaï zrezygnowaÊ z kilku
niewïaĂciwych nawyków i reakcji.
Warto przyjrzeÊ siÚ proaktywnoĂci przez pryzmat paru niezwykïych historii. Chesley Sullenberger, pilot US Airways, oraz pasaĝerowie lotu nr 1549 do koñca ĝycia zapamiÚtajÈ datÚ 15 stycznia
2009 r. Tamtego dnia samolot, którym lecieli z lotniska LaGuardia w Nowym Jorku, zderzyï siÚ ze stadem ptaków. Kapitan Sullenberger poczÈtkowo chciaï wróciÊ na lotnisko, jednak w trakcie manewru zawracania ustaï ciÈg silników i wtedy dowódca maszyny
zrozumiaï, ĝe nie jest w stanie dolecieÊ na lotnisko. PodjÈï niezwykle
trudnÈ decyzjÚ o wodowaniu na rzece Hudson. DziÚki temu manewrowi ocaliï ĝycie wszystkich 151 osób znajdujÈcych siÚ na pokïadzie samolotu. W ciÈgu ostatnich 45 lat lotnictwa pasaĝerskiego byï to pierwszy przykïad udanego wodowania samolotu duĝej

Kup książkę

Poleć książkę

12

Proaktywny telemarketing

linii lotniczej. Kapitan sam przeprowadziï akcjÚ ewakuacyjnÈ, która
trwaïa okoïo 20 minut. Dwa razy sprawdziï, czy wszyscy opuĂcili
pokïad, mimo ĝe samolot nabieraï juĝ wody. Wyszedï jako ostatni.
Kiedy doszïo do tego zdarzenia, Sullenberger miaï 57 lat i od
29 lat pracowaï dla US Airways. WczeĂniej przez 10 lat jako pilot
wojskowy US Air Force lataï najnowoczeĂniejszymi maszynami
bojowymi. Dzisiaj jest wykïadowcÈ lotnictwa na Uniwersytecie
Kalifornijskim w Berkeley. Czy to wïaĂnie ogromne doĂwiadczenie
Sullenbergera zadecydowaïo o szczÚĂliwym zakoñczeniu tej historii?
JakÈ postawÚ trzeba przyjÈÊ i w jakim stanie umysïu siÚ znajdowaÊ,
ĝeby w tak trudnej sytuacji ocaliÊ ĝycie wielu ludzi?
Nie trzeba jednak siÚgaÊ za ocean, ĝeby znaleěÊ przykïady
wspaniaïego postÚpowania. Na pewno pamiÚtasz, jak kapitanowie
Tadeusz Wrona i Jerzy Szwarc wylÈdowali na lotnisku OkÚcie
boeingiem 767 bez wysuniÚtego podwozia. Pasaĝerowie tego samolotu wspominajÈ, ĝe lÈdowanie byïo delikatniejsze niĝ inne lÈdowania z wypuszczonym podwoziem.
Niestety, nie kaĝda historia ma taki przebieg. Znajomy opowiadaï mi, ĝe kiedyĂ grupa jego przyjacióï postanowiïa spÚdziÊ
urocze wakacje, ĝeglujÈc po ciepïym morzu. WynajÚli jacht i wraz
z dzieÊmi cieszyli siÚ urokami ĝeglugi i piÚknem wysp. Jednak w
trakcie rejsu zmieniïa siÚ pogoda i na spokojnym dotÈd morzu
rozszalaï siÚ sztorm. Przed wypïyniÚciem ludzie ci podjÚli decyzjÚ, ĝe nie bÚdÈ wynajmowaÊ sternika, gdyĝ wiedzieli, ĝe organizator rejsu miaï doĂwiadczenie w ĝegludze morskiej. Moĝe chcieli
zaoszczÚdziÊ w ten sposób pieniÈdze, a moĝe po prostu ufali swojemu szyprowi do tego stopnia, ĝeby powierzyÊ mu los swój i swoich
dzieci. Niestety, sternika pokonaïy nie tylko szalejÈce fale, ale takĝe
konfrontacja z sobÈ samym. W Ărodku sztormu, mimo ĝe byï jedynÈ osobÈ znajÈcÈ siÚ na ĝegludze, porzuciï ster i zszedï pod pokïad, oznajmiajÈc swoim przyjacioïom, ĝe rezygnuje z kierowania
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jachtem, gdyĝ nie ma pojÚcia, co dalej robiÊ. Caïa historia skoñczyïa siÚ szczÚĂliwie dla wszystkich. Pogoda zaczÚïa siÚ poprawiaÊ
i zdoïali dopïynÈÊ do portu.
Dla mnie nie sÈ to jedynie historie o trudnych warunkach
zewnÚtrznych. To przede wszystkim opowieĂci o ludziach, którzy
w trudnej sytuacji ĝyciowej przyjÚli okreĂlonÈ postawÚ. TakÈ, jakÈ
kaĝdy chciaïby siÚ wykazaÊ, lub teĝ takÈ, jakiej lepiej unikaÊ.
UmiejÚtnoĂÊ wpïywania na rzeczywistoĂÊ zewnÚtrznÈ (czy
na innych ludzi) nie jest proaktywnoĂciÈ. Jest co najwyĝej jednym z jej moĝliwych efektów. Sprowadzanie proaktywnej postawy
do wywierania wpïywu na innych rodzi ograniczenia, które odbierajÈ moĝliwoĂÊ dogïÚbnego zrozumienia, czym jest proaktywnoĂÊ.
Gdyby tylko tak postrzegaÊ tÚ postawÚ, do proaktywnego telemarketingu wystarczyïoby wykorzystaÊ dobry materiaï ze szkolenia dotyczÈcego „Ăcieĝek” skutecznej rozmowy handlowej. MiaïbyĂ pewnoĂÊ, ĝe powtarzajÈc dziaïania, które sprawdziïy siÚ gdzie indziej,
odniesiesz sukces. Innymi sïowy: uczÈc siÚ pewnych standardów
rozpoczynania rozmowy, kontynuowania jej, radzenia sobie z obiekcjami i tym podobnych modeli dziaïañ, które pomogïy innym,
miaïbyĂ prawo oczekiwaÊ powodzenia Twoich zabiegów. W rzeczywistoĂci tak siÚ jednak nie dzieje. MyĂlÚ, ĝe niejednokrotnie juĝ zauwaĝyïeĂ, ĝe takie podejĂcie siÚ nie sprawdza. Nieraz zapewne uczestniczyïeĂ w jakimĂ szkoleniu i byïeĂ pod wraĝeniem prowadzÈcego
i jego metod, jednak kilka dni póěniej uĂwiadomiïeĂ sobie, ĝe z jakiegoĂ powodu trudno Ci wdroĝyÊ to, co prezentowaï szkoleniowiec.
Stawanie siÚ proaktywnym to nie zakup gotowego produktu. To
raczej zestaw „zrób to sam”.
Tu nie wystarczy podpatrzeÊ, jak inni coĂ robiÈ, ĝeby umieÊ
zrobiÊ to samo. Nikt przecieĝ nie oczekuje, ĝe po koncercie publicznoĂÊ bÚdzie umiaïa ĂpiewaÊ tak dobrze jak jej ulubiony piosenkarz. Nawet jeĂli ktoĂ nauczy siÚ na pamiÚÊ sïów piosenek, nie
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oznacza to, ĝe da równie Ăwietny koncert jak jego idol. Kiedy czïowiek sïyszy wyuczonÈ formuïÚ, od razu roĂnie u niego poziom stresu
i zdenerwowania w trakcie rozmowy, niezaleĝnie od tego, czy tej
sztampy tylko siÚ sïucha, czy (co gorsze) siÚ jÈ wypowiada do klienta.
Dzieje siÚ tak dlatego, ĝe w takiej sytuacji telemarketer ma przed
sobÈ dwa wyzwania zamiast jednego. Nie chodzi juĝ jedynie o to,
by umówiï spotkanie czy sprzedaï usïugÚ. Musi w dodatku zrobiÊ
to zgodnie z procedurÈ i narzuconym standardem rozmowy.
Wyobraě sobie, ĝe w jednym miejscu zebrali siÚ najbardziej
proaktywni telemarketerzy, ich rozmowy zostaïy nagrane, a potem
poddano je analizie i stworzono najlepsze sposoby prowadzenia
rozmowy. MówiÈc ĝargonem branĝowym: powstaïy bardzo ciekawe
„Ăcieĝki rozmów” i ich warianty. Powstaï zbiór zasad, w jaki sposób
wïaĂciwie zaczÈÊ rozmowÚ, zainteresowaÊ klienta produktem lub
spotkaniem, a takĝe jak w ciekawy sposób pokonaÊ obiekcje klienta
i jak zakoñczyÊ rozmowÚ. KiedyĂ podszedï do mnie prezes firmy finansowej, który miaï taki wïaĂnie pomysï. Poprosiï, ĝebym spisaï
wszystkie moĝliwe wersje rozmów, które sÈ skuteczne, a potem
przekazaï je jego pracownikom i poleciï im nauczyÊ siÚ tych tekstów
na pamiÚÊ. Jego zdaniem po prostu nie kaĝdy urodziï siÚ z umiejÚtnoĂciÈ prowadzenia dobrej rozmowy, wiÚc niektórym nie zostaïo
nic innego, jak tylko przyswoiÊ sobie standardy ustalone przez innych ludzi. Oczekiwaï stworzenia czegoĂ w rodzaju „autopilota”,
który wykona pracÚ za telemarketerów.
Znaïem ludzi, o których mówiï, i moim zdaniem w trakcie
rozmów z klientami bardziej byï im potrzebny spokój i kontakt
z poczuciem wïasnej wartoĂci niĝ kolejny trening pamiÚci. Wyobraě
sobie, ĝe ktoĂ poleciï Ci wygraÊ wyĂcig Formuïy 1 na torze w Indiach.
W tym celu otrzymaïeĂ zapis z kamery, która byïa umieszczona
w bolidzie zwyciÚzcy, i doïÈczony do niej dokument, punkt po punkcie opisujÈcy wszystkie dziaïania kierowcy, takie jak: hamowanie,
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przyspieszanie, wybór biegu przy pokonywaniu poszczególnych
zakrÚtów itp. Trzymasz to wszystko w rÚkach i sïyszysz teraz od swojego przeïoĝonego czy trenera, ĝe masz siÚ nauczyÊ tego na pamiÚÊ,
a potem wsiÈĂÊ do bolidu i wygraÊ wyĂcig. Wchodzisz w to? OczywiĂcie, ĝe tak, ale tylko jeĂli straciïeĂ kontakt z rzeczywistoĂciÈ.
Reaktywne podejĂcie to takie, w którym oczekujesz, ĝe ktoĂ
pokaĝe Ci zïotÈ technikÚ lub trik, dziÚki któremu bÚdziesz lepiej
funkcjonowaÊ. Masz do dyspozycji wiedzÚ dostarczonÈ przez caïe
pokolenia telemarketerów. JeĂli jednak zdecydujesz siÚ powtarzaÊ
ich sposoby prowadzenia rozmów, to Twój umysï wypeïniÈ triki,
a te spowodujÈ w koñcu, ĝe bÚdziesz zachowywaï siÚ jak zombie,
które wypowiada sïowa brzmiÈce obco i nienaturalnie. Zauwaĝ,
ĝe tamci mistrzowie rozmowy telefonicznej ĝyli w innym Ăwiecie,
innym miejscu i odbierali rzeczywistoĂÊ przez inne filtry niĝ Ty.
Mieli inny gïos, inny sposób myĂlenia i mówienia. Zatem uczÈc
siÚ czyjejĂ formuïy rozmowy czy standardu na pamiÚÊ lub szukajÈc kolejnych trików, które pozwolÈ Ci lepiej rozmawiaÊ z klientem, zamieniasz siÚ w zombie. Scenariusz rozmowy to bardzo
dobra rzecz w pierwszym tygodniu treningu, kiedy uczysz siÚ
podstaw. Jednak w takim scenariuszu brakuje potencjaïu, który
umoĝliwiaïby zajmowanie siÚ telemarketingiem zawodowo. Skupianie siÚ na poszukiwaniu wïaĂciwych „Ăcieĝek rozmowy” to niestety typowy przykïad reaktywnego dziaïania.
Pytanie o to, jak dziaïaÊ, ĝeby byÊ skutecznym, niestety nie
jest pytaniem o proaktywnoĂÊ. To typowe pytanie o reaktywnoĂÊ.

Czym jest postawa?
Czym jest zatem proaktywnoĂÊ? Wedïug mnie jest postawÈ, czyli
konglomeratem przekonañ, emocji i dziaïañ. Ralph Waldo Emerson powiedziaï kiedyĂ, ĝe ěródïem kaĝdego dziaïania jest myĂl.
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Koncepcja postawy w naukach spoïecznych wyraěnie pokazuje
zwiÈzek pomiÚdzy myĂlÈ a zachowaniem. Kaĝde Twoje dziaïanie
jest wynikiem emocji, która pojawiïa siÚ na skutek okreĂlonych
myĂli czy przekonañ. Dziaïania to zatem zaledwie czubek góry
lodowej: widoczna czÚĂÊ gïÚbszego i najczÚĂciej nieuĂwiadomionego wewnÚtrznego procesu. ¿eby zmieniÊ sposób telefonowania
na bardziej skuteczny, nie wystarczy zatem zajÈÊ siÚ „wierzchoïkiem” góry. Skupienie siÚ na samych dziaïaniach i przyswojenie
„Ăcieĝek rozmowy” to zbyt maïo, ĝeby osiÈgnÈÊ skutecznoĂÊ, która
nie prowadzi do szybkiego wypalenia zawodowego. Trzeba zejĂÊ
gïÚbiej, poniĝej poziomu wody, tam bowiem znajduje siÚ caïa
„maszyneria”, która napÚdza dziaïania. By lepiej to zrozumieÊ,
warto przeanalizowaÊ model postawy (rysunek 1.1).

RYSUNEK 1.1. Model postawy

Zachowanie/dziaïanie
To najbardziej widoczny element postawy, czÚĂÊ, która w rzeczywistoĂci stanowi zaledwie zewnÚtrznÈ manifestacjÚ postawy. Sprowadzanie proaktywnoĂci jedynie do tego elementu jest po prostu
ignorowaniem caïej reszty zjawiska. Kiedy zatem bÚdÚ dalej pisaï
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o budowaniu optymalnej postawy do zajmowania siÚ telemarketingiem, nie bÚdÚ mógï poprzestaÊ na podawaniu przykïadów
skutecznych dziaïañ, rozmów ani prosiÊ CiÚ o nauczenie siÚ ich na
pamiÚÊ. O wiele bardziej istotne bÚdzie zastanowienie siÚ nad metodami pracy z pozostaïymi elementami postawy, gdyĝ to one decydujÈ o podejmowanych dziaïaniach. To bowiem emocja (a raczej
caïy zestaw emocji) ma wpïyw na rodzaj podjÚtego zachowania.
Emocje
O emocji myĂli siÚ najczÚĂciej jako o reakcji psychicznej. Tymczasem
jest to przecieĝ równieĝ reakcja fizjologiczna zachodzÈca w organizmie. Fakt, ĝe emocja to proces chemiczny, którego skutki moĝesz
odczuÊ we wïasnym ciele, ma niebagatelne znaczenie dla ĝycia
w stanie proaktywnoĂci. To wïaĂnie ten fakt wykorzystasz do zbudowania, a potem zachowania proaktywnej postawy. ¥wiadomoĂÊ
róĝnych emocji, które w ĝyjÈ w ludziach, jest bardzo istotna. SÈ one
bowiem motorem dziaïania. To, ĝe ludzie uciekajÈ lub podejmujÈ
walkÚ, spowodowane jest wystÈpieniem takiego, a nie innego zestawu emocji.
Kupowanie (czyli dziaïanie) zawsze wywoïane jest jakimĂ zestawem emocji. Nawet chïodne kalkulowanie jest przecieĝ tylko
akcjÈ, którÈ podejmuje siÚ w wyniku wystÈpienia pewnego zestawu
emocji. Powiesz, ĝe przecieĝ znany jest poglÈd, który mówi, ĝe
czïowiek moĝe dziaïaÊ bez emocji. Wiele podrÚczników inwestycyjnych sugeruje, ĝe naleĝy nauczyÊ siÚ „wyïÈczaÊ emocje” — ma to byÊ
niezwykle przydatne w trakcie realizowania transakcji. Zapewnie
nieraz sïyszaïeĂ teĝ o ludziach o „analitycznym typie osobowoĂci”,
których czasem wrÚcz porównuje siÚ do komputerów. PonoÊ bez
emocji zbierajÈ dane i podajÈ wynik. Wedïug mnie to mit. Zgodnie
z moimi obserwacjami taka „chïodna kalkulacja” jest wïaĂnie przejawem emocjonalnoĂci. Jak to moĝliwe?
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Niektórzy po prostu rzucajÈ siÚ natychmiast na rozwiÈzanie
problemu, gdyĝ doĂwiadczenie nauczyïo ich, ĝe taka postawa przynosi poĝÈdany efekt. SÈ teĝ tacy, którzy podejmujÈc kiedyĂ nieprzemyĂlane zachowanie, spotkali siÚ z wïasnymi negatywnymi emocjami, jakie niosÈ poraĝki i niepowodzenia. Kalkulowanie nie jest
niczym innym niĝ tylko wynikiem emocji, jakie rodzÈ siÚ w czïowieku na myĂl o podjÚciu aktywnoĂci. Cokolwiek ludzie zrobiÈ, wolÈ
dokïadnie rozwaĝyÊ moĝliwe konsekwencje. Taka postawa nie jest
zatem wynikiem braku emocji, ale wïaĂnie efektem caïego ich zestawu, który zmusza do takiego stylu postÚpowania.
Niezaleĝnie od tego, czy chodzi o wïaĂciwÈ emocjÚ, jakÈ jest
obawa o wynik, i wynikajÈcÈ z niej racjonalnÈ chÚÊ przeanalizowania
moĝliwych do podjÚcia kroków, czy o pewnÈ niewydolnoĂÊ emocjonalnÈ, jakÈ jest paraliĝ wywoïany nadmiernym strachem przed
poniesieniem poraĝki, sÈ to wciÈĝ emocje, które owocujÈ analitycznym podejĂciem. JeĂli w przeszïoĂci takie zachowanie doprowadziïo
do poĝÈdanego efektu (np. uzyskania nagrody lub tylko unikniÚcia
kary), w sytuacji obecnej powtarzanie go bÚdzie naturalnÈ skïonnoĂciÈ. Zatem nie istnieje coĂ takiego jak wyïÈczenie emocji. Za to
moĝesz mieÊ proporcjonalny dostÚp do caïej palety emocji, jakie
w danym momencie przeĝywasz. Proporcjonalny, czyli taki, który
sprawia, ĝe ĝadna z nich nie roĂnie do poziomu zakïócajÈcego postrzeganie i dostÚp do innych emocji wystÚpujÈcych jednoczeĂnie.
Tak jak bowiem nie istnieje tylko jedna przyczyna podjÚcia jakiegoĂ dziaïania, tak nie ma tylko jednej emocji motywujÈcej do
podjÚcia danego kroku. Jeĝeli bowiem kieruje TobÈ np. nadzieja,
moĝe to oznaczaÊ, ĝe sÈ w Tobie jednoczeĂnie strach przed poraĝkÈ i emocje zwiÈzane z wizjÈ nagrody, takie jak: spokój, bezpieczeñstwo czy radoĂÊ zwiÈzana np. z gratyfikacjÈ finansowÈ. Niezaleĝnie od tego, czy emocja jest pozytywna, czy negatywna, jej efekt
jest tak silny, ĝe popycha do dziaïania.

Kup książkę

Poleć książkę

