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Rozdział 2.

Przyszłość należy do ludzi kompetentnych
Nie moĝemy staÊ siÚ kimĂ, kim chcemy byÊ,
pozostajÈc tym, kim jesteĂmy.
(MAX DE PREE)

Nadchodzi rewolucja. JesteĂmy przyzwyczajeni, ĝe historia
toczy siÚ na drodze ewolucji, stopniowych zmian i postÚpu,
a wydarzenia nastÚpujÈ po sobie linearnie. Obserwacja tego
procesu — zachodzÈcego czasem szybciej, czasem wolniej
— umoĝliwia planowanie i przewidywanie zmian.
Dzisiaj jednak tempo zmian jest nie tylko szybsze niĝ kiedykolwiek przedtem, ale takĝe caïy proces nie nastÚpuje w trybie ciÈgïym. Zachodzi w wielu niepowiÈzanych ze sobÈ obszarach, które wpïywajÈ na siebie w nieoczekiwany sposób.
W technologii przetwarzania informacji zmiany pojawiajÈ
siÚ oddzielnie od zmian w medycynie, które wpïywajÈ na
dïugoĂÊ i styl naszego ĝycia. Zmiany w transporcie zachodzÈ
oddzielnie od zmian w edukacji, a zmiany w polityce — od
zmian w globalnej gospodarce.
Zmiany w relacjach miÚdzyludzkich zachodzÈ niezaleĝnie
od powstawania i upadku firm i branĝ w róĝnych miejscach.
A tempo wciÈĝ roĂnie. WiÚkszoĂÊ z nas cierpi na coĂ, co Alvin
Toffler nazwaï „szokiem przyszïoĂci”. Najciekawszym dla
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mnie zjawiskiem jest patrzenie na firmy i osoby, które siÚ
z tym nie zgadzajÈ. ProtestujÈ albo obraĝajÈ siÚ na Ăwiat.
Kilka dni temu jechaïem taksówkÈ i kierowca narzekaï, ĝe
gwiazdki mu spadïy. Pytam: „Jakie gwiazdki?”. „No wie pan,
te, które w aplikacji daje mi pan po zakoñczeniu kursu w zakresie zadowolenia, czystoĂci samochodu itd. Miaïem 5, a teraz mam 4. Wyobraĝa pan sobie, co siÚ dzieje z tym Ăwiatem? JakichĂ gwiazdek muszÚ pilnowaÊ, a jeĝdĝÚ juĝ prawie
od 30 lat. Ludziom w gïowach siÚ poprzewracaïo…”.
Nie moĝna zbyt wiele poradziÊ na ogrom tych zmian, ale
moĝna powaĝnie zastanowiÊ siÚ nad sobÈ i zadbaÊ o swoje
podstawowe potrzeby bezpieczeñstwa i stabilizacji. SÈ one
szczególnie waĝne w kontekĂcie bezpieczeñstwa pracy czy
bezpieczeñstwa finansowego.
Nastaw siÚ na jutro, nawet jeĝeli jest ono coraz bardziej nieprzewidywalne. Musisz powaĝnie i Ăwiadomie zastanowiÊ
siÚ nad swojÈ pracÈ dzisiaj, nad zdolnoĂciÈ zarabiania, nad tym,
jakÈ pracÚ bÚdziesz wykonywaï za rok, za trzy lata i za piÚÊ
lat. Musisz wyznaczyÊ cele i zaplanowaÊ, jak osiÈgniesz bezpieczeñstwo finansowe, niezaleĝnie od tego, co siÚ wydarzy.
Lord Maynard Keynes powiedziaï kiedyĂ, ĝe przyszïoĂci
naleĝy poĂwiÚciÊ wiele refleksji, bo to tam spÚdzimy resztÚ
ĝycia. Jeden z najwiÚkszych bïÚdów, jaki moĝna popeïniÊ
i jaki bÚdzie miaï powaĝne konsekwencje, to myĂlenie tylko
o teraěniejszoĂci, a nie o tym, co siÚ wydarzy za kilka miesiÚcy czy lat.
W kontekĂcie Twojego przyszïego szczÚĂcia, bezpieczeñstwa,
radoĂci, satysfakcji i osobistego speïnienia nie ma takiego
obszaru, w którym myĂlenie o przyszïoĂci jest waĝniejsze
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niĝ planowanie tego, jak bÚdziesz zarabiaï na ĝycie w perspektywie Ărednio- i dïugoterminowej.
Amerykañskie korporacje zwalniajÈ setki tysiÚcy pracowników rocznie. Duĝa firma, znana z rankingu Fortune 100,
zwolniïa ponad sto tysiÚcy osób. Nie byli to tylko pracownicy na zlecenie. Wybrano ich na najlepszych uniwersytetach
w Stanach Zjednoczonych. ¿eby dostaÊ siÚ na upragnione
stanowisko, ich Ărednia musiaïa wynosiÊ przynajmniej 3,9
na 4,0. Byli szkoleni od dwóch do piÚciu lat, zanim powierzono im konkretne stanowiska. Kiedy ich zwolniono,
mieli za sobÈ Ărednio jedenaĂcie lat doĂwiadczenia zawodowego, nie wliczajÈc w to studiów i szkoleñ. A jednak ponad
sto tysiÚcy niezwykle inteligentnych, utalentowanych i doĂwiadczonych mÚĝczyzn i kobiet zwolniono z jednej firmy.
Ludzie ci po powrocie do domu nie czekali, aĝ zostanÈ wezwani do pracy. Ich stanowiska juĝ nie istniaïy. Wszystko,
czego siÚ nauczyli na studiach czy w pracy, okazaïo siÚ przestarzaïe, miaïo juĝ niewielkÈ wartoĂÊ albo ĝadnÈ. WiÚkszoĂÊ
z nich musiaïa zaczÈÊ od nowa w innym zawodzie czy branĝy.
Ten trend likwidacji miejsc pracy bÚdzie wzrastaï w kolejnych
latach.
Kiedy nasi dziadkowie zaczynali swojÈ pracÚ, nierzadko zdobywali podstawowe wyksztaïcenie, nastÚpnie zaczynali pracÚ w firmie i zostawali tam przez resztÚ ĝycia zawodowego.
Kiedy nasi rodzice zaczynali pracÚ, zmieniali jÈ trzy lub
cztery razy w ĝyciu, chociaĝ byïo to trudne i zaburzaïo poczucie stabilizacji.
Przedstawiciele pokolenia „baby boomers”, którzy wchodzili
na rynek pracy w latach 60. i 70., wpadali w wir spoïeczno– 45 –
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-ekonomicznych przemian i turbulencji. Dalej szukali zatrudnienia w duĝych firmach i na staïe, ale mogli spodziewaÊ siÚ, ĝe bÚdÈ musieli zmieniÊ pracÚ okoïo szeĂciu razy,
a nawet zaczÈÊ nowÈ karierÚ w wieku 30 – 40 lat.
Dzisiaj w obliczu coraz wiÚkszych zmian w krajowej i globalnej gospodarce osoba, która podejmuje pracÚ, moĝe przypuszczaÊ, ĝe bÚdzie miaïa piÚÊ zawodów miÚdzy 21. a 65.
rokiem ĝycia oraz ĝe bÚdzie pracowaÊ w peïnym wymiarze
na co najmniej 14 stanowiskach, na kaĝdym przez dwa lata
lub dïuĝej. Wedïug magazynu „Fortune Magazine” blisko
40% pracowników to pracownicy „czasowi”.
Oznacza to, ĝe nigdy nie bÚdÈ pracowaÊ dla jednej firmy.
BÚdÈ przemieszczaÊ siÚ od firmy do firmy, od stanowiska do
stanowiska, w zaleĝnoĂci od tego, gdzie bÚdÈ potrzebni. BÚdÈ
zarabiaÊ mniej niĝ peïnoetatowi pracownicy i pobieraÊ niewielkie, jeĝeli w ogóle jakieĂ, Ăwiadczenia zdrowotne i emerytalne. Ameryka staïa siÚ „narodem wolnych elektronów”.
Prawie 40% Amerykanów pracuje na bieĝÈcym stanowisku
krócej niĝ rok.

4R — odpowiedź na zmiany
Trwa okres „czterech R”, który bÚdzie trwaï przez caïe nasze
ĝycie zawodowe. Te „cztery R” to: restrukturyzacja, reorganizacja, reinĝynieria i reinwencja. Aby przetrwaÊ i osiÈgnÈÊ
sukces w gospodarce jutra, bÚdziesz musiaï zapamiÚtaÊ te
wyrazy i w peïni zrozumieÊ ich implikacjÚ dla tego, co robisz.
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Wszystkie te cztery sïowa sÈ odpowiedziÈ na zmiany i wzrost
konkurencji.
Restrukturyzacja oznacza takÈ dystrybucjÚ Ărodków firmy,
aby wiÚcej czasu i uwagi poĂwiÚciÊ tym produktom i usïugom, które klienci ceniÈ najbardziej, i dokonanie ciÚÊ w pozostaïych obszarach.
Chyba najbardziej znanym na Ăwiecie przykïadem jest firma
Apple. Decyzje Steve’a Jobsa o zredukowaniu linii produktów i obsesyjna wrÚcz koncentracja na jakoĂci doprowadziïy
do tego, ĝe Apple jest jednÈ z najbardziej zyskownych i najpotÚĝniejszych firm na Ăwiecie.
Reorganizacja oznacza takÈ zmianÚ firmy, ĝeby dostosowaÊ
jÈ do aktualnej wiedzy, technologii i konkurencji, co oznacza,
ĝe wiele funkcji w firmie jest niepotrzebnych albo zbÚdnych.
Wzrost sprzedaĝy przez internet w Polsce roĂnie z roku na
rok — w 2015 roku jej wartoĂÊ wynosiïa 37 mld PLN;
szacuje siÚ, ĝe w 2016 przekroczy ona 45 mld PLN. Wydawaïoby siÚ oczywiste, ĝe warto mieÊ ten kanaï sprzedaĝy,
a wrÚcz jest on konieczny, jednak wiele organizacji o ogromnym potencjale sprzedaĝowym jest przekonanych, ĝe ich to
nie dotyczy. To duĝy bïÈd. Z tej drogi rozwoju nie ma juĝ
odwrotu.
Informacje te zainspirowaïy mnie do zmiany mojego podejĂcia
do rynku. Kilka lat temu krok po kroku uruchomiïem projekt, który dzisiaj nabiera rozpÚdu. Otworzyïem z przyjacielem portal internetowy www.obrazymotywacyjne.pl i zaczÚliĂmy produkcjÚ i sprzedaĝ obrazów (zdjÚÊ) z inspirujÈcymi
cytatami. PrzedsiÚwziÚcie nabiera rozmachu — w roku 2016
otwieramy sprzedaĝ w Wielkiej Brytanii i USA. UczÚ siÚ
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wszystkiego, co jest zwiÈzane z marketingiem i sprzedaĝÈ
w internecie. Jest to dla mnie zupeïnie nowa dziedzina, ale fascynujÈca ze wzglÚdu na skalÚ i globalne moĝliwoĂci. Kiedy
bÚdziesz czytaï te sïowa, nasz portal bÚdzie juĝ na pewno
w nowej wersji z ciekawymi promocjami. Sam bÚdziesz mógï
na nim tworzyÊ swój wïasny obraz motywacyjny — poniewaĝ
jesteĂ Czytelnikiem moich ksiÈĝek, moĝesz to zrobiÊ taniej,
wykorzystujÈc kod rabatowy: KOTOWTRACY.
Reinĝynieria to analiza kaĝdego stanowiska, kaĝdego podejmowanego kroku, majÈca na celu eliminacjÚ zbÚdnych dziaïañ
i optymalizacjÚ procesu, aby przebiegaï gïadko i skutecznie.
Reinwencja oznacza odwagÚ potrzebnÈ do tego, ĝeby wyobraziÊ sobie, jak by to byïo, gdyby z firmy ostaïy siÚ zgliszcza
i kluczowi gracze mieli jÈ zbudowaÊ od nowa. Czego robiliby
wiÚcej, a czego mniej? W co by siÚ zaangaĝowali, a z czego by
siÚ wycofali? Czy kontynuowaliby obecnÈ dziaïalnoĂÊ, czy
moĝe stworzyliby coĂ zupeïnie innego?
Jest taka opowieĂÊ o Ole i Svenie, którzy wyemigrowali
z Europy do Ameryki na starym transportowcu przez Ocean
Atlantycki. Nadszedï silny sztorm i statek zaczÈï pÚkaÊ.
Ole podbiega do Svena i woïa: „Statek pÚka! Zaraz utonie!”.
A Sven na to: „No i co z tego, to nie nasz statek!”.
Wielu ludzi popeïnia bïÈd, sÈdzÈc, ĝe turbulencje w gospodarce ich nie dotyczÈ. MówiÈ sobie: „No i co z tego, to nie nasz
problem”. Prawda jest taka, ĝe wszyscy pïywamy na tym samym okrÚcie gospodarki i wszystko, co mu zagraĝa, zagraĝaÊ
moĝe i nam. JesteĂmy w tym samym poïoĝeniu.
Oznacza to, ĝe Ty teĝ musisz dokonaÊ restrukturyzacji swojej pracy i dziaïañ tak, abyĂ wnosiï w swojÈ firmÚ i w ĝycie
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swoich klientów wiÚkszÈ wartoĂÊ. Musisz tak przeorganizowaÊ siebie, ĝebyĂ efektywnie rozdysponowaï swoje cenne
zasoby czasu i uwagi. Musisz tak przeorganizowaÊ swojÈ
pracÚ na co dzieñ, aby zwiÚkszyÊ tempo wytwarzania jakoĂciowych produktów i usïug. Wreszcie musisz byÊ w ciÈgïym procesie tworzenia alternatywnej wizji dla siebie na
przyszïoĂÊ.
Podobnie jak szachista, musisz minimalizowaÊ zagroĝenia na
caïej planszy. Musisz patrzeÊ poza horyzont i myĂleÊ o tym,
jakÈ osobÈ powinieneĂ siÚ staÊ, aby zachowaÊ i usprawniÊ
swojÈ umiejÚtnoĂÊ zarabiania na przyszïe lata.
Wyobraě sobie, jak Twoja praca bÚdzie wyglÈdaÊ za piÚÊ lat
od dzisiaj. Jako ĝe wiedza w Twojej branĝy prawdopodobnie
poszerza siÚ dwukrotnie co piÚÊ lat, to 20% Twojej obecnej
wiedzy i umiejÚtnoĂci staje siÚ co roku przestarzaïe. Za piÚÊ
lat bÚdziesz wykonywaï zupeïnie nowy zawód i potrzebny
Ci bÚdzie zestaw nowych umiejÚtnoĂci.
Zadaj sobie pytanie, które aspekty Twojej wiedzy i które
Twoje umiejÚtnoĂci stajÈ siÚ przestarzaïe. Co takiego, co
robisz dzisiaj, jest inne od tego, co robiïeĂ rok i dwa lata temu? Jakiej wiedzy i jakich umiejÚtnoĂci potrzebujesz i jak
je zdobÚdziesz? Jaki masz plan dotyczÈcy swojej przyszïoĂci
ekonomicznej i finansowej? Jaki masz plan na swojÈ przyszïoĂÊ ekonomicznÈ i finansowÈ?
Planowanie przyszïego zawodu czy zawodów wymaga dosyÊ
duĝej zmiany myĂlenia o swojej pracy. W historii ludzkoĂci
ponad 95% populacji pracowaïo w rolnictwie i utrzymywaïo
niewielkÈ liczbÚ mieszkañców miast. Kiedy w 1776 roku wynaleziono silnik parowy, nisko opïacani robotnicy najemni
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z gospodarstw rolnych zaczÚli napïywaÊ do miast, ĝeby zatrudniÊ siÚ w przemyĂle, gdzie mogli wyprodukowaÊ i zarobiÊ wiÚcej oraz podwyĝszyÊ swój standard ĝyciowy.
Pod koniec II wojny Ăwiatowej weszliĂmy w erÚ usïug, w której wiÚcej osób zaczÚïo pracowaÊ w usïugach niĝ w zakïadach
produkcji. W latach 60. wkroczyliĂmy w erÚ informacji,
w której to wiÚcej osób zaczÚïo pracowaÊ w branĝy przetwarzania i dostarczania informacji, a mniej w usïugach czy
produkcji.
W wyniku tych zmian nadeszïa era wiedzy. Dzisiaj kluczowym czynnikiem produkcji jest wiedza, umiejÚtnoĂÊ jej stosowania i osiÈganie dziÚki temu okreĂlonych rezultatów,
z których mogÈ korzystaÊ inni ludzie. Twoja umiejÚtnoĂÊ
zarabiania w duĝej mierze zaleĝy od Twojej wiedzy oraz jej
wykorzystania w taki sposób, ĝeby wnosiïo to istotnÈ wartoĂÊ, za którÈ klienci bÚdÈ gotowi zapïaciÊ.
„Prawo trzech” mówi, ĝe musisz doïoĝyÊ 3 zï do zysków
na kaĝdÈ zïotówkÚ, którÈ chcesz otrzymaÊ w ramach swojej
wypïaty. Firma ponosi podwójne koszty w stosunku do wynagrodzenia pracownika zwiÈzane z przestrzeniÈ fizycznÈ,
Ăwiadczeniami, nadzorem i inwestycjÈ w umeblowanie, wyposaĝenie i inne zasoby. ¿eby firma byïa gotowa zatrudniÊ
pracownika, musi byÊ w stanie zarobiÊ na tym, co pïaci swojemu pracownikowi. Tak wiÚc pracownik musi wnieĂÊ duĝo
wyĝszÈ wartoĂÊ ponad to, co zarobi, aby firma mogïa go
dalej zatrudniaÊ. Inaczej mówiÈc, Twoja zdolnoĂÊ zarabiania
musi przewyĝszaÊ kwotÚ, jakÈ otrzymujesz, albo bÚdziesz
musiaï szukaÊ nowej pracy.
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W gazetach peïno jest historii o ludziach, których zwolniono
z wysoko opïacanych stanowisk. Byïy to po prostu osoby,
którym pïacono powyĝej ich umiejÚtnoĂci zarabiania, wiÚc
musiaïy znaleěÊ pracÚ odpowiadajÈcÈ wartoĂci ich aktualnego
wkïadu. Obniĝenie wynagrodzenia nie jest przypadkowe,
nie wynika z czynników subiektywnych czy osobistych. To
po prostu czÚĂÊ ĝycia. Tak dziaïa nasza gospodarka. Ludziom
pïaci siÚ na podstawie ich umiejÚtnoĂci zarabiania, czyli dokïadnie tyle, ile sÈ warci — nie wiÚcej i nie mniej.
NastawiajÈc siÚ na jutro, powinieneĂ nauczyÊ siÚ bardzo waĝnej zasady: „PrzyszïoĂÊ naleĝy do ludzi kompetentnych”.
PrzyszïoĂÊ naleĝy do tych, którzy sÈ bardzo dobrzy w tym,
co robiÈ. W wydanej jakiĂ czas temu ksiÈĝce ZwyciÚzca
w kaĝdym z nas Pat Riley napisaï, ĝe „jeĝeli nie starasz siÚ byÊ
coraz lepszy w tym, co robisz, to na pewno Twój poziom
siÚ pogorszy”. MówiÈc inaczej, jeĝeli zadowolisz siÚ czymĂ
poniĝej Ăwietnych wyników, to podĂwiadomie zaakceptowaïeĂ miernotÚ. Dawniej musiaïeĂ byÊ Ăwietny, ĝeby wznieĂÊ siÚ
ponad konkurencjÚ. Dzisiaj musisz byÊ Ăwietny, ĝeby utrzymaÊ swojÈ pracÚ.
Rynek jest surowym przeïoĝonym. Dzisiaj jakoĂÊ i wartoĂÊ
to niezbÚdne elementy produktów, usïug oraz pracy. TwojÈ
zdolnoĂÊ zarabiania determinuje to, jak inni postrzegajÈ
wyniki, jakoĂÊ i wartoĂÊ Twojej pracy. Rynek sowicie nagradza tylko znakomite wyniki. ¥rednie wyniki to Ărednia pïaca, a praca poniĝej Ăredniej przekïada siÚ na marnÈ nagrodÚ
lub wrÚcz bezrobocie.
Strajki, protesty, marsze i demonstracje nie zmieniÈ faktu,
ĝe klienci chcÈ jak najlepszej jakoĂci za najniĝszÈ cenÚ i na
najlepszych warunkach. Tylko te jednostki i firmy, które sÈ
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w stanie zapewniÊ wyjÈtkowej jakoĂci produkty i usïugi po
konkurencyjnej cenie, przetrwajÈ. To nic osobistego. Tak
dziaïa nasza gospodarka.
SÈ ludzie, którzy awansujÈ szybciej i zarabiajÈ lepiej niĝ inni, chociaĝ niekoniecznie sÈ równie kompetentni i zdolni.
Wydaje siÚ to niesprawiedliwe. Dlaczego niektórzy wybijajÈ
siÚ, a tych, którzy zdajÈ siÚ pracowaÊ ciÚĝej, omijajÈ dodatkowe nagrody i awanse?
Tak naprawdÚ aby odnieĂÊ sukces, nie wystarczy byÊ dobrym
w tym, co siÚ robi, ale trzeba teĝ byÊ tak wïaĂnie postrzeganym. Ludzie to istoty postrzegajÈce. Nie to, co widzÈ, ale to,
co myĂlÈ, ĝe widzÈ, determinuje ich myĂlenie i dziaïanie.
A czym jest w ogóle percepcja? To proces organizowania
i interpretowania wraĝeñ w celu zrozumienia otoczenia. CiekawostkÈ jest to, ĝe te wraĝenia zmysïowe sÈ podĂwiadomie
deformowane przez nasze oczekiwania, potrzeby czy uczucia.
Jeĝeli Twój wspóïpracownik jest postrzegany jako wart awansu, to z jakiegoĂ powodu dostanie prawdopodobnie dodatkowe obowiÈzki i wyĝszÈ pïacÚ, nawet jeĝeli Ty uwaĝasz, ĝe
mógïbyĂ lepiej wykonaÊ to zadanie, gdyby dano Ci szansÚ.

Percepcja rynku
Na szczÚĂcie istnieje kilka rzeczy, które moĝesz zrobiÊ, aby
zwiÚkszyÊ swojÈ widocznoĂÊ i przyspieszyÊ tempo rozwijania kariery.
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Kompetencja
Pierwszy element wiÚkszej widocznoĂci to kompetencja.
OkreĂl, które aspekty Twojej pracy sÈ najwaĝniejsze dla
Twojego przeïoĝonego i firmy, i postanów, ĝe staniesz siÚ
bardzo dobry w tych obszarach. Czytaj, studiuj, zgïÚbiaj
temat, pójdě na dodatkowe szkolenia, sïuchaj programów
audio i szukaj porad u innych. Kluczem do przyszïoĂci jest to,
abyĂ byï postrzegany jako niezwykle kompetentny w tym,
co robisz.
Juĝ tylko Ăwiadoma koncentracja na tym elemencie zwróci
na Ciebie uwagÚ wiÚkszej liczby osób, niĝ mógïbyĂ siÚ spodziewaÊ. JeĂli bÚdziesz postrzegany jako osoba kompetentna, otworzÈ siÚ przed TobÈ moĝliwoĂci wiÚkszych obowiÈzków, wyĝszej pïacy i lepszego stanowiska. StajÈc siÚ dobry
w tym, co robisz, zbudujesz fundament pod strategiÚ wiÚkszej widocznoĂci i szybkich postÚpów w karierze.
Brian opowiedziaï mi kiedyĂ o swojej przygodzie z firmÈ
Suzuki na poczÈtku jego kariery zawodowej. Byï konsultantem prezesa duĝej organizacji, któremu zaproponowano
dystrybucjÚ japoñskich pojazdów Suzuki na zachodniÈ KanadÚ. Zanim przyjÈï propozycjÚ, wyznaczyï Brianowi zadanie
przeprowadzenia badañ rynku dla tych pojazdów. Chciaï
byÊ w peïni przekonany o istnieniu potencjaïu rynkowego,
zanim podejmie ostatecznÈ decyzjÚ i zainwestuje kilka milionów dolarów.
Przez nastÚpne kilka miesiÚcy Brian podróĝowaï, badaï rynek
i pieczoïowicie zbieraï informacje na temat trendów w sprzedaĝy pojazdów, serwisu i polis gwarancyjnych, marketingu,
strategii cenowych, importu i zïoĝonych aspektów dystrybucji.
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Informowaï prezesa na bieĝÈco, wiedzÈc teĝ o tym, ĝe chce
on zatrudniÊ w przyszïoĂci dyrektora, który bÚdzie miaï
doĂwiadczenie w zakresie importu i dystrybucji japoñskich
pojazdów w nowej firmie. Po dwóch miesiÈcach sporzÈdziï
raport i spotkaï siÚ z prezesem, któremu przekazaï bezpoĂrednio wnioski i rekomendacje. Podczas spotkania w sali byli
takĝe obecni japoñscy dyrektorzy. Czekali na wyniki analizy
i na ostatecznÈ decyzjÚ. Na koñcu sprawozdania powiedziaï
im, jakie bÚdÈ ceny w nastÚpnych kilku latach.
Japoñscy biznesmeni sïuchali z uwagÈ, a potem wybuchnÚli
Ămiechem i zaczÚli rozmawiaÊ w swoim jÚzyku. Wreszcie
powiedzieli prezesowi, ĝe zlecili prywatnie peïne badanie
rynku w zakresie potencjaïu sprzedaĝy ich pojazdów. Zapïacili za nie kilkadziesiÈt tysiÚcy dolarów. Wynikaïy z niego
identyczne wnioski jak te, do których doszedï Brian w swoim
badaniu. Prezes byï pod tak duĝym wraĝeniem ogromu jego wiedzy o tej linii samochodów, ĝe zaoferowaï mu stanowisko dyrektora zarzÈdzajÈcego caïym przedsiÚwziÚciem.
W ciÈgu nastÚpnych trzech lat Brian zaïoĝyï 65 przedstawicielstw handlowych i nadzorowaï w zachodniej Kanadzie
sprzedaĝ samochodów Suzuki o ïÈcznej wartoĂci kilkudziesiÚciu milionów dolarów. Firma Suzuki Motor Corporation
wykorzystaïa jego model, ĝeby wejĂÊ na rynek w USA kilka
lat póěniej. Jego Ăcieĝka kariery zmieniïa siÚ o sto osiemdziesiÈt stopni, bo zapïaciï cenÚ za stanie siÚ wyjÈtkowo kompetentnym w tym obszarze.
Pracodawcy szukajÈ ludzi czynu. SzukajÈ ludzi, którzy zakasujÈ rÚkawy i wykonujÈ zadanie jak najszybciej. Kiedy staniesz siÚ znany ze swojej kompetencji i szybkoĂci, zostaniesz szybko zauwaĝony przez osoby kluczowe w Twoim
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Ărodowisku pracy. Wtedy Twoja kariera zacznie rozwijaÊ siÚ
w ekspresowym tempie.

Wizerunek
Doskonaïe wyniki sÈ niezbÚdne, ale nie sÈ wystarczajÈce. SÈ
teĝ inne rzeczy, które wpïynÈ na to, jak bÚdÈ CiÚ postrzegaÊ
inni ludzie. Bardzo waĝny jest Twój ogólny wizerunek.
Znane jest badanie przeprowadzone kilka lat temu wĂród
menedĝerów nadzorujÈcych rekrutacjÚ pracowników, które
wykazaïo, ĝe decyzja o zatrudnieniu jest podejmowana
w ciÈgu pierwszych trzydziestu sekund od pierwszego spotkania z kandydatem. Badania wskazujÈ teĝ, ĝe decyzja o przyjÚciu czy odrzuceniu kandydata tak naprawdÚ podejmowana
jest w ciÈgu pierwszych czterech sekund. Wielu kandydatów
o Ăwietnych kwalifikacjach nie dostaje pracy tylko dlatego,
ĝe nie wyglÈdajÈ wystarczajÈco profesjonalnie.
Na jednym z moich wykïadów podszedï do mnie kiedyĂ
mïody czïowiek o dïugich wïosach i niechlujnym ubiorze
i zapytaï, czemu ludzie przywiÈzujÈ takÈ wagÚ do wyglÈdu
zewnÚtrznego. Upieraï siÚ, ĝe ludzie powinni oceniaÊ go na
podstawie jego charakteru i umiejÚtnoĂci, a nie wyglÈdu.
WyjaĂniïem mu, ĝe to, czego siÚ domaga, jest niezgodne
z ludzkÈ naturÈ. Kaĝdy z nas ocenia innych po ich wyglÈdzie.
WyjaĂniïem mu, ĝe tak jak on ocenia innych po wyglÈdzie,
tak i oni oceniajÈ jego na tej podstawie.
Jest jednak jeszcze jeden element, który naleĝy wziÈÊ pod
uwagÚ. Na wiele rzeczy w swoim ĝyciu nie masz wpïywu
ani nie sÈ one kwestiÈ Twojego wyboru. Jednakĝe to, jak siÚ
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ubierasz czy prezentujesz, zaleĝy w peïni od Twoich osobistych preferencji i Ăwiadomych wyborów. Ludzie Ăwiadomie
wybierajÈ swój sposób ubioru, uczesania i ogólny wyglÈd, aby
pokazaÊ Ăwiatu, jakimi sÈ osobami. To, jak wyglÈdasz na
zewnÈtrz, odzwierciedla to, jak widzisz siÚ od wewnÈtrz.
Jeĝeli masz pozytywny i profesjonalny obraz samego siebie,
to bÚdziesz siÚ staraï, aby Twój wyglÈd zewnÚtrzny byï z nim
spójny.
PowinieneĂ ubieraÊ siÚ tak, jak osoby na wyĝszych stanowiskach w Twojej firmie. Ubieraj siÚ zgodnie ze stanowiskiem
wyĝszym od Twojego. Ludzie oceniajÈ CiÚ w duĝej mierze
na podstawie tego, jak wyglÈdasz i czy wyglÈdasz wystarczajÈco profesjonalnie i kompetentnie. To dlatego tak waĝne jest,
aby osoby, które mogÈ Ci pomóc w Twojej karierze, byïy
nastawione do Ciebie pozytywnie. To otworzy przed TobÈ
drzwi szerzej, niĝ to sobie wyobraĝasz.
Ten element moĝe byÊ jak trampolina w Twojej sytuacji rynkowej albo moĝe byÊ TwojÈ najwiÚkszÈ przeszkodÈ w zrobieniu kolejnego kroku w karierze.
Ludzie oceniajÈ ksiÈĝkÚ po okïadce — tak po prostu jest.
Nasze procesy poznawcze dziaïajÈ jak automat — kategoryzujÈ, identyfikujÈ i wkïadajÈ do „szuflady”. Marna okïadka
nie da ludziom szansy na przeczytanie wartoĂciowej treĂci.
Nie odbieraj innym szansy, aby mogli Ci pomóc w osiÈgniÚciu sukcesu. Wizerunek jest bardzo waĝny.

Organizacje i stowarzyszenia
Kolejny sposób na zwiÚkszenie swojej widocznoĂci to doïÈczenie do branĝowych stowarzyszeñ zwiÈzanych z TwojÈ
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branĝÈ. DoïÈcz do organizacji, które skupiajÈ takich ludzi,
których chciaïbyĂ poznaÊ i którzy sÈ w karierze o krok dalej
niĝ Ty.
Zanim doïÈczysz, powinieneĂ wziÈÊ udziaï w spotkaniu, aby
oceniÊ, czy dane stowarzyszenie moĝe byÊ dla Ciebie wartoĂciowe. Kiedy juĝ zdecydujesz, ĝe znajomoĂÊ z kluczowymi
osobami w stowarzyszeniu moĝe przyspieszyÊ TwojÈ karierÚ,
zostañ jego czïonkiem. NastÚpnie zaangaĝuj siÚ w dziaïania
stowarzyszenia.
Wielu ludzi, którzy sÈ czïonkami klubu czy stowarzyszenia,
jedynie uczÚszcza na spotkania. UwaĝajÈ, ĝe sÈ zbyt zajÚci,
ĝeby uczestniczyÊ w dziaïaniach. Ale nie Ty. Twoim celem
jest wybór kluczowego komitetu i wïÈczenie siÚ jako wolontariusz w jakÈĂ inicjatywÚ. Dowiedz siÚ, który komitet
jest najbardziej wpïywowy w danej organizacji, i pokaĝ, na co
CiÚ staÊ. Ofiaruj swój czas, pomysïy i energiÚ — i dziaïaj.
BÈdě na kaĝdym spotkaniu. Rób notatki. Zgïaszaj siÚ do zadañ.
Wypeïniaj je, i to na sto procent. W kaĝdym typie dziaïalnoĂci stowarzyszenia masz okazjÚ pokazaÊ siÚ przed kluczowymi osobami w Twojej profesji w przyjaznej atmosferze.
Dajesz im szansÚ zobaczenia, co potrafisz robiÊ i jakiego
typu jesteĂ osobÈ. Poszerzasz sieÊ cennych kontaktów w jeden z najskuteczniejszych sposobów. Ludzie, których poznasz, mogÈ byÊ bardzo pomocni w Twojej pracy i karierze.
Moĝesz takĝe doïÈczyÊ do znanej organizacji charytatywnej
i udzielaÊ siÚ w corocznych programach fundraisingowych.
Wcale nie musisz byÊ bogaty — wystarczy, ĝe masz czas,
który moĝesz zainwestowaÊ dla swojej przyszïoĂci. ChÚÊ dania czegoĂ z siebie zostanie zauwaĝona przez ludzi stojÈcych
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wyĝej. Wielu ludziom, którzy mieli ograniczone kontakty
i zasoby, udaïo siÚ daleko zajĂÊ dziÚki poznaniu liderów spoïecznoĂci, którzy zaangaĝowani sÈ w stowarzyszenia zawodowe i organizacje charytatywne.
Brian wiele lat temu doïÈczyï do stanowej izby handlowej
w Kalifornii i zgïosiï siÚ na ochotnika do pracy w komitecie
edukacji ekonomicznej. Jak to zwykle bywa, tylko niewielu
czïonków poĂwiÚcaïo swój czas komitetowi. Zawsze jest
jednak duĝo pracy dla tych kilku osób, które sÈ gotowe coĂ
zdziaïaÊ.
Rok póěniej przewodniczyï juĝ obradom corocznej konwencji krajowej w tymĝe stowarzyszeniu. WĂród publicznoĂci byïo kilkoro najbardziej wpïywowych prezesów firm
z caïego stanu. W nastÚpnym roku zostaï zaproszony do
wygïoszenia krótkiego sprawozdania przed gubernatorem
i jego asystentami w Zgromadzeniu Stanowym.
Staï siÚ tak znany wĂród przedsiÚbiorców, ĝe szeĂÊ miesiÚcy
od tego wydarzenia zaproponowano mu kierowanie nowÈ
firmÈ, trzykrotnie wyĝszÈ pensjÚ oraz udziaï w zyskach.
To wszystko wydarzyïo siÚ tylko dlatego, ĝe byï aktywny
w izbie handlowej i staï siÚ z tego znany. Trzy lata póěniej
zaczÈï udzielaÊ siÚ w fundacji United Way i miaï podobne doĂwiadczenia. Intensywnie pomagaï tej organizacji w corocznej zbiórce funduszy. Poznaï kilku znamienitych przedsiÚbiorców. Wiele drzwi w jego branĝy otworzyïo siÚ wtedy
przed nim. W kolejnym roku jego sprzedaĝ i zyski przewyĝszyïy te z poprzednich trzech lat.
BÚdziesz zdziwiony, jak szybko ruszysz naprzód, kiedy zaczniesz poĂwiÚcaÊ swój czas i energiÚ jako wolontariusz.
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To jeden z najszybszych sposobów na wejĂcie na wyĝszy
szczebel drabiny sukcesu. I nie chodzi tu tylko o poznanie
ludzi czy budowanie relacji, ale sama praca wolontariusza
wspaniale wpïywa na nasze podejĂcie do ĝycia, daje ogromnÈ
satysfakcjÚ i dumÚ z pomagania innym. CoĂ wyjÈtkowego
i prawdziwego dla tych, którzy tego spróbowali, tkwi w sïowach z wersetu biblijnego: „WiÚcej szczÚĂcia jest w dawaniu aniĝeli w braniu”.
Jest jeszcze wiele innych rzeczy, które moĝesz zrobiÊ, aby
zwiÚkszyÊ swojÈ widocznoĂÊ, a które nie przychodzÈ Ci
nawet na myĂl. NatknÈïem siÚ ostatnio na badanie, w którym
wziÚïo udziaï 150 prezesów zarzÈdu róĝnych organizacji.
Wykazaïo ono, ĝe dziÚki dwóm istotnym cechom moĝna
przyspieszyÊ bieg swojej kariery.
Pierwsza z nich to umiejÚtnoĂÊ wyznaczania priorytetów,
wydzielania rzeczy waĝnych z wielu bieĝÈcych zadañ. Druga cecha to poczucie pilnoĂci i umiejÚtnoĂÊ szybkiego wykonania zadania.
Wielu potwierdzi na pewno prawdziwoĂÊ wyników tego
badania. Niezwykle cenimy osobÚ, która potrafi wyznaczaÊ
priorytety i szybko wykonaÊ zadanie. MoĝliwoĂÊ powierzenia
pracownikowi samodzielnego wykonania zadania jest jednÈ
z najbardziej cenionych rzeczy na rynku pracy. Kiedy Twój
pracodawca moĝe zleciÊ Ci zadanie, a potem odejĂÊ do swoich spraw i nie martwiÊ siÚ o nie, to wïaĂnie zrobiïeĂ krok
do przodu. Awans i podwyĝka sÈ kwestiÈ czasu.
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