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Przede wszystkim jednak poznasz system realizacji własnych planów, który będzie
Ci służyć przez całe życie.
W zaktualizowanym i rozszerzonym wydaniu książki znalazły się nowe rozdziały
dotyczące finansów, życia rodzinnego i zdrowia — trzech sfer, w których osiąganie
celów może przynosić największe korzyœci, ale w których najtrudniej się je wyznacza
i realizuje.
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ROZDZIAŁ 2.

Przejmij kontrol
nad swoim yciem
Co do zasady czowiek bardzo niewiele zawdzicza swojemu
urodzeniu — czowiek jest tym, kim sam siebie uczyni.
— ALEXANDER GRAHAM BELL

W

wieku dwudziestu jeden lat nie miaem grosza przy duszy.
Mieszkaem w maym, jednopokojowym mieszkaniu. By rodek zimy, a ja pracowaem na budowie. Wieczorami nie bardzo mogem wychodzi z domu (do miejsc, w których mógbym si ogrza),
bo na nic nie byo mnie sta, miaem zatem duo czasu na mylenie.
Pewnego wieczoru siedziaem przy swoim maym stole kuchennym
i nagle doznaem olnienia, które odmienio moje ycie. Niespodziewanie uwiadomiem sobie, e ksztat reszty mojego ycia zaley tylko
i wycznie ode mnie. Nikt mi nigdy nie pomoe i nikt nigdy nie przybdzie mi na ratunek.
Znajdowaem si tysice kilometrów od rodzinnych stron i dawno
ju postanowiem, e tam nie wróc. W tamtej chwili zrozumiaem,
e jeli w moim yciu ma si co zmieni, to zmiana ta musi znale 
swój pocztek we mnie. Dopóki ja si nie zmieni, nie zmieni si nic
innego. Sam jestem odpowiedzialny za swoje ycie.

Wielkie odkrycie
Do dzi pamitam tamten moment. To byo jak pierwszy skok ze
spadochronem — jednoczenie przeraajce i ekscytujce. Oto znalazem si na krawdzi ycia… i postanowiem skoczy. Od tej chwili
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wiedziaem, e to ja kieruj swoim yciem. Zrozumiaem, e jeli moja
sytuacja ma si zmieni, najpierw musz zmieni si ja. Wszystko
zaleao ode mnie.
Pó niej przekonaem si, e moment przyjcia na siebie odpowiedzialnoci za wasne ycie to olbrzymi skok z dziecistwa w doroso. Wielka szkoda, e wikszo ludzi nigdy tego nie robi. Spotkaem
bardzo wiele osób po czterdziestce czy po pidziesitce, które wci
narzekaj, skar si na przykre dowiadczenia z przeszoci i zrzucaj
odpowiedzialno za swoje problemy na innych bd na zewntrzne
okolicznoci. Wielu ludzi nadal ma pretensje, e jedno z ich rodziców
co zrobio lub czego nie zrobio — im lub dla nich — trzydzieci lub
czterdzieci lat temu. Tacy ludzie s wi niami przeszoci i nie potrafi si od niej uwolni.

Twój najwikszy wróg
Najwikszym wrogiem sukcesu i szczcia s wszelkiego rodzaju negatywne emocje, które hamuj Ci, mcz i odbieraj Ci ca rado ycia.
Od zarania dziejów wyrzdziy pojedynczym ludziom i caym spoeczestwom wicej krzywd ni wszystkie historyczne plagi razem wzite.
Jeeli chcesz by naprawd szczliwy i odnosi wielkie sukcesy,
jednym z Twoich najwaniejszych celów powinno by uwolnienie si
od negatywnych emocji. Na szczcie postulat ten mona bez problemu zrealizowa, wystarczy tylko dowiedzie si, jak to zrobi.
Negatywne emocje, czyli strach, ualanie si nad sob, zawi, zazdro, poczucie, e jest si gorszym, czy wreszcie gniew, na ogó stanowi skutek oddziaywania czterech czynników. Kiedy je zidentyfikujesz
i wyeliminujesz ze swojego mylenia, automatycznie znikn z niego
równie wszelkie negatywne emocje, a ich miejsce zajm emocje pozytywne, takie jak mio, spokój, rado czy entuzjazm. Cae Twoje ycie zmieni si na lepsze — moe si to sta w cigu kilku minut, a nawet kilku sekund.

PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOIM ŻYCIEM

Przesta uzasadnia swoje zachowanie
Pierwsz z czterech podstawowych przyczyn odczuwania negatywnych emocji jest uzasadnianie. Moesz podtrzymywa negatywne nastawienie tak dugo, jak dugo bdziesz w stanie uzasadni tak postaw przed sob i innymi lud mi — jak dugo bdziesz móg zasoni
si gniewem lub zdenerwowaniem. Wanie dlatego ogarnici gniewem ludzie nieustannie rozwodz si na temat swoich negatywnych
emocji i próbuj je tumaczy. Jeeli jednak nie zdoasz uzasadni
swojej negatywnoci, nie bdziesz móg odczuwa gniewu.
We my na przykad osob, która ze wzgldu na spowolnienie gospodarcze i spadajce przychody firmy traci prac. Takie sytuacje
zdarzaj si cigle i prdzej czy pó niej kadego z nas mog dotkn.
Ofiara takiej sytuacji wcieka si jednak na swojego szefa, który t
decyzj podj. Zaczyna wtedy uzasadnia swój gniew, wymylajc kolejne argumenty, z których wynika, e zostaa niesprawiedliwie zwolniona. Determinacja moe skoni tak osob do wstpienia na drog
sdow lub podjcia innego rodzaju próby wyrównania rachunków
z firm. Dopóki bdzie ona usprawiedliwia swoje negatywne emocje
wobec byego szefa i firmy, emocje te zachowaj kontrol nad jej zachowaniem i bd wypenia wiksz cz jej ycia i myli.
Kiedy jednak powie sobie: „Có, zostaem zwolniony. To si zdarza.
Nie mona odbiera tego osobicie. Ludzie trac prac na okrgo.
Zapewne najlepiej bdzie, jak zaczn szuka nowej pracy”, negatywne
emocje natychmiast znikn. Zwolniony pracownik uspokoi si, zacznie jasno myle i skoncentruje si na swoim celu oraz dziaaniach,
które moe podj, aby znale  now prac. Gdy tylko przestanie tumaczy swoje zachowanie, zacznie myle bardziej pozytywnie i skuteczniej dziaa.

Nie racjonalizuj, nie szukaj wymówek
Drug przyczyn negatywnych emocji jest racjonalizacja — polega ona
na próbie znalezienia „spoecznie akceptowanego uzasadnienia dla
zachowania, które w normalnych okolicznociach spoecznie uwaa si
za niedopuszczalne”.
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Racjonalizujesz, poniewa starasz si co usprawiedliwi lub pokaza w korzystnym wietle swoje zachowanie, z powodu którego masz
wyrzuty sumienia lub które czyni Ci nieszczliwym. Tumaczysz takie
postpowanie, znajdujc wyjanienie, które wydaje si spójne (cho tak
naprawd wiesz, e prawdopodobnie sam doprowadzie do caej sytuacji). Nierzadko zdarza si, e tworzysz skomplikowane teorie dowodzce susznoci Twojego postpowania i wyjaniajce, e w rzeczywistoci
zachowanie to byo zupenie akceptowalne (szczególnie w danych okolicznociach). Tego rodzaju racjonalizacja podtrzymuje negatywne emocje.
Racjonalizacja i uzasadnianie nieodcznie wi si z koniecznoci zrzucenia winy za dany problem na kogo lub co innego. Stawiasz
si w roli ofiary, a drug osob lub organizacj przedstawiasz jako swojego oprawc.

Wzbij si ponad opinie innych
Trzeci przyczyn powstawania negatywnych emocji jest nadwraliwo na to, jak traktuj Ci inni ludzie. W przypadku niektórych osób
fundamentem tosamoci czowieka jest to, co mówi im inni, jak z nimi rozmawiaj, co o nich mówi, a nawet jak na nich patrz. Opinie
innych ludzi stanowi dla takich osób jedyne ródo poczucia wasnej
wartoci. Kiedy opinie te z jakiego powodu nabieraj negatywnego
charakteru (lub komu tak si tylko wydaje), „ofiara” natychmiast
zaczyna si zoci, ogarnia j poczucie zaenowania i wstydu, wpada
w kompleksy. Moe te popa w depresj i rozpacz, a take zacz
uala si nad sob. W duej mierze wyjania to, dlaczego zdaniem psychologów niemal wszystkie nasze dziaania maj na celu pozyskanie
szacunku ze strony innych ludzi, a przynajmniej zapobiegnicie utraceniu tego szacunku. Chcc wyzwoli si od nadmiernego przywizania do tego, co myl o nas inni, trzeba uwiadomi sobie, e tak
naprawd inni ludzie w ogóle o nas nie myl. Wikszo martwi si
sob i drobnostkami z wasnego ycia i na ogó nie ma zbyt wiele
czasu na rozmylanie o innych. Jak to si mówi, „gdyby wiedzia,
jak rzadko myl o Tobie inni, poczuby si obraony”.

PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOIM ŻYCIEM

Zdaj sobie spraw, e inni nie ponosz odpowiedzialnoci
Czwart i najgorsz przyczyn powstawania negatywnych emocji jest
obwinianie. Kiedy podczas moich seminariów rysuj „Drzewo negatywnych emocji”, jego pie opisuj wanie jako skonno do obwiniania innych ludzi za nasze problemy. Jeli uda Ci si ci pie tego
drzewa, natychmiast umr wszystkie jego owoce — czyli wszystkie
inne negatywne emocje. Mona przyrówna to do lampek choinkowych, które gasn natychmiast po wyjciu wtyczki z kontaktu.

Odpowiedzialno jako antidotum
Antidotum na wszelkiego rodzaju negatywne emocje to wzi na siebie
pen odpowiedzialno za biec sytuacj. Nie da si powiedzie:
„Jestem za to odpowiedzialny” i jednoczenie dalej odczuwa gniew.
Ju samo wzicie na siebie odpowiedzialnoci powoduje, e wszelkie
negatywne emocje, których dowiadczasz, po prostu znikaj.
Odkrycie tego prostego, lecz jake wanego faktu: „Jestem za to
odpowiedzialny” oraz jego moliwoci w zakresie natychmiastowej eliminacji negatywnych emocji stao si punktem zwrotnym w moim
yciu, a take w yciu setek tysicy moich uczniów.
Wyobra to sobie! Moesz uwolni si od negatywnych emocji
i przej kontrol nad swoim yciem dziki prostemu stwierdzeniu:
„Jestem za to odpowiedzialny”. Powtarzaj to sobie, gdy tylko, z jakiegokolwiek powodu, zaczynasz odczuwa gniew lub zdenerwowanie.
Najpierw musisz uwolni si od wszelkich negatywnych emocji,
biorc na siebie pen odpowiedzialno za obecn sytuacj, a dopiero
potem moesz zacz wyznacza i osiga cele we wszystkich obszarach swojego ycia. Tylko bdc wolnym mentalnie i emocjonalnie,
moesz zacz odpowiednio kierowa swoj energi i entuzjazmem.
Bez cakowitej akceptacji osobistej odpowiedzialnoci za swoje ycie
nie moe by mowy o jakimkolwiek postpie. Kiedy jednak we miesz
ju na siebie pen odpowiedzialno za siebie, nie bdzie ju adnych
ogranicze w kwestii, kim moesz by oraz co moesz robi i mie.
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Przesta obwinia innych
Od tego momentu powiniene przesta obwinia kogokolwiek za cokolwiek — dotyczy to przeszoci, tera niejszoci i przyszoci. Jak
powiedziaa Eleanor Roosevelt, „bez twojej zgody nikt nie moe spowodowa, e poczujesz si gorszy”. Komik Buddy Hackett stwierdzi
kiedy: „Nigdy nie chowam do nikogo urazy; ty chowasz do kogo
uraz, a w tym czasie ten kto si bawi!”.
Postanów sobie, e odtd nie bdziesz ju szuka wymówek i usprawiedliwia swojego zachowania. Kiedy popenisz bd, powiedz „przepraszam” i zacznij naprawia sytuacj. Za kadym razem, gdy kogo
obwiniasz lub szukasz wymówek, sam pozbawiasz si mocy. Tracisz
si. Dowiadczasz negatywnych emocji i jeste wcieky. Nie zachowuj si w ten sposób.

Kontroluj swoje emocje
Aby zabezpieczy swój umys przed negatywnymi emocjami, przesta
krytykowa innych ludzi, narzeka na nich lub ich potpia. Za kadym
razem, gdy kogo krytykujesz, uskarasz si na co, co Ci si nie podoba,
lub potpiasz kogo za co, co zrobi lub czego nie zrobi, wyzwalasz
w sobie negatywne emocje, w szczególnoci gniew. W rezultacie to
Ty cierpisz. Twoja negatywno nie ma przecie adnego wpywu na
drug osob. Odczuwanie gniewu wobec drugiej osoby jest równoznaczne z przyzwoleniem na to, by to ona — na odlego — kontrolowaa Twoje emocje, a nierzadko równie ogóln jako Twojego
ycia. To po prostu niemdre.
W swojej ksice zatytuowanej The Seat of the Soul Gary Zukav
stwierdza: „Pozytywne emocje daj moc, a negatywne emocje t moc
odbieraj”. Pozytywne emocje, czyli szczcie, ekscytacja, mio i entuzjazm, pozwalaj Ci poczu si silniejszym i bardziej pewnym siebie.
Negatywne emocje, takie jak gniew, ból czy poczucie winy, osabiaj
Ci i wrogo nastawiaj do wiata, czyni Ci draliwym i mao przyjemnym dla otoczenia.

PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOIM ŻYCIEM
Kiedy we miesz pen odpowiedzialno za siebie, wasn sytuacj oraz wszystko, co przypada Ci w udziale, bdziesz móg z du
pewnoci siebie przystpi do pracy i rozwizywania wasnych problemów. Staniesz si „panem swojego losu i kapitanem swojej duszy”.

Zaó, e sam jeste wasnym szefem
Od tej chwili powiniene myle o sobie jako o prezesie firmy wiadczcej usugi samemu sobie. Zachowuj si tak, jakby by samozatrudniony. Masz uwierzy, e w peni kontrolujesz wszystkie obszary
swojego ycia osobistego i zawodowego. Przypomnij sobie, e Twoja
sytuacja wyglda tak, a nie inaczej z powodu tego, co zrobie lub czego
zaniechae. W duej mierze sam jeste kowalem swojego losu.

Ty wybierasz, Ty decydujesz
Mona pokusi si o do ogólne stwierdzenie, e zarabiasz dzi dokadnie tyle, ile kiedy postanowie — ani mniej, ani wicej. Jeeli
Twoje biece dochody Ci nie satysfakcjonuj, zadecyduj, e zaczniesz
zarabia wicej. Wyznacz sobie odpowiedni cel, opracuj plan i zacznij
go realizowa, aby wreszcie zarabia tyle, ile chcesz.
Jeste szefem swojego ycia i swojej kariery zawodowej oraz kowalem wasnego losu, a wic to Ty podejmujesz wszelkie decyzje. Ty jeste
szefem i Ty tu rzdzisz.

Sformuuj wasn strategi
Prezes firmy jest odpowiedzialny za jej strategi oraz funkcjonowanie,
a Ty jeste odpowiedzialny za planowanie strategiczne wasnego ycia
osobistego i zawodowego. Opracowanie ogólnej strategii zarzdzania
— czyli wyznaczanie celów, planowanie, definiowanie wska ników
i osiganie odpowiednich wyników — naley do Twoich obowizków.
Ponosisz odpowiedzialno za osiganie waciwych rezultatów
— za ilo i jako wykonywanej pracy oraz jej spodziewane efekty.
Jako prezes odpowiadasz równie za strategi marketingow. Musisz
opracowa plan autopromocji i rozwoju, zbudowa wasny wizerunek
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i opakowa si na tyle atrakcyjnie, by z powodzeniem sprzeda si na
wysoce konkurencyjnym rynku za najwysz moliw cen.
Jeste równie odpowiedzialny za strategi finansow. Musisz
dokadnie okreli, jak cz swoich usug chcesz sprzedawa, jak
szybko maj rosn Twoje roczne dochody, ile chcesz oszczdza i inwestowa, wreszcie — ile chcesz mie pienidzy w dniu przejcia na emerytur. To wszystko zaley wycznie od Ciebie.
W zakres Twoich obowizków wchodzi równie strategia budowania relacji z innymi, w tym z lud mi, z którymi spotykasz si czsto
w yciu rodzinnym i zawodowym. Zawsze polecam moim uczniom,
by ostronie dobierali sobie szefów. Wybór konkretnego szefa ma olbrzymi wpyw na to, ile bdziesz zarabia, jak szybkie postpy bdziesz
robi i czy bdziesz szczliwy w swojej pracy. Ten wybór równie
naley do Twoich obowizków. Nie powiniene pozwoli na to, by ktokolwiek dokona go za Ciebie.

Dokonuj nowych wyborów, podejmuj nowe decyzje
Dokadnie takie samo znaczenie ma wybór yciowego partnera oraz
przyjació. Ma on taki sam — lub nawet wikszy — wpyw na Twoje
sukcesy i Twoje szczcie jak na wszystkie inne decyzje, które podejmujesz. Jeli która z dotychczasowych decyzji Ci nie uszczliwia, tylko od Ciebie zaley, czy zmienisz swoje postpowanie i dokonasz nowych wyborów.
Skoro jeste prezesem, sprawujesz równie pen kontrol nad
swoim osobistym dziaem bada i rozwoju, nad szkoleniem samego
siebie oraz nieustannym rozwijaniem wasnych umiejtnoci i poszerzaniem wiedzy. Sam musisz rozpozna wasne uzdolnienia, kwalifikacje i kluczowe kompetencje, których bdziesz potrzebowa, aby móc
zarabia w nadchodzcych miesicach i latach. Nastpnie musisz sam
zainwestowa czas i pienidze w nabycie wszystkich tych umiejtnoci. Nikt tego za Ciebie nie zrobi. Przykra prawda jest taka, e nikt nie
przejmuje si Tob bardziej ni Ty sam.

PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOIM ŻYCIEM

Zosta „spók o potencjale wzrostu”
Rozwimy nieco t metafor: wyobra sobie, e jeste spók, której
akcje s notowane na giedzie. Czy inni mog w te akcje inwestowa
i mie pewno, e w kolejnych miesicach i latach bd zyskiwa na
wartoci, a firma bdzie zwiksza rentowno? Czy jeste „spók
o potencjale wzrostu”, czy te warto rynkowa Twoich akcji ustabilizowaa si?
Zaómy, e postanowie, i bdziesz „spók o potencjale wzrostu”.
Jak strategi zamierzasz realizowa, aby rok po roku osiga wzrost
dochodów na poziomie 25 – 30 procent? Jeste prezesem wasnego
ycia, a w yciu rodzinnym penisz funkcj maonka i rodzica — wanym dla Ciebie osobom jeste winien to, aby si nieustannie rozwija,
cigle zyskiwa na wartoci, wicej zarabia i osiga coraz wysz
rentowno.

Okrel swoje poczucie umiejscowienia kontroli
W literaturze psychologicznej duy nacisk kadzie si na teori poczucia
umiejscowienia kontroli. Po ponad pidziesiciu latach bada psychologowie ustalili, e poczucie umiejscowienia kontroli decyduje o tym, czy
jeste w yciu szczliwy, czy nieszczliwy. Ju wyjaniam dlaczego.
Ludzie o wewntrznym poczuciu kontroli s przekonani, e sami
kieruj wasnym yciem i maj nad nim pen kontrol. Czuj si silni,
pewni siebie i mocni. S zasadniczo optymistyczni i pozytywnie nastawieni do ycia. Nie maj problemów sami ze sob, maj za to poczucie sprawowania kontroli nad wasnym losem.
Z drugiej strony mamy ludzi o zewntrznym poczuciu kontroli, którzy
czuj si kontrolowani przez szefa, konieczno pacenia rachunków,
fakt pozostawania w zwizku maeskim, problemy z dziecistwa
czy wasn biec sytuacj. Waciwie maj poczucie braku kontroli
i w rezultacie czuj si sabi i przeraeni, s li oraz negatywnie i wrogo
nastawieni do wiata, wreszcie — czuj si bezsilni.
Dobra wiadomo jest taka, e midzy iloci odpowiedzialnoci,
któr na siebie bierzesz, a poczuciem kontroli wystpuje bezporednia
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zaleno. Im czciej stwierdzasz: „Jestem za to odpowiedzialny”, tym
bardziej wewntrznego charakteru nabiera Twoje poczucie kontroli,
tym stajesz si silniejszy i bardziej pewny siebie.

Zoty trójkt
Bezporednia zaleno wystpuje równie midzy odpowiedzialnoci
a szczciem. W im wikszym stopniu bierzesz na siebie odpowiedzialno, tym bardziej jeste szczliwy. Wydaje si zatem, e wszystkie
trzy elementy — odpowiedzialno, poczucie kontroli i szczcie —
znakomicie do siebie pasuj.
Im wiksz przyjmujesz odpowiedzialno, tym bardziej wewntrzne staje si Twoje poczucie kontroli. Im silniejsze masz poczucie, e
kontrolujesz swoje ycie, tym jeste szczliwszy. Dziki optymistycznemu nastawieniu i poczuciu, e sprawujesz kontrol nad swoim
yciem, bdziesz móg wyznacza sobie bardziej ambitne cele. Bdziesz
równie odczuwa wiksz motywacj i determinacj do ich osigania. Zyskasz poczucie, e sam jeste panem swojego losu i e moesz
zrobi ze swoim yciem wszystko, co tylko zechcesz.

Wszystko w Twoich rkach
W ramach pierwszego kroku na drodze do wyznaczania celów musisz
uwiadomi sobie, e drzemie w Tobie praktycznie nieograniczony
potencja — moesz by, kim chcesz, a take robi i mie wszystko,
czego tylko zapragniesz. Musisz po prostu chcie tego wystarczajco
mocno i wystarczajco ciko pracowa, by to osign.
Drugi krok polega na tym, by wzi na siebie pen odpowiedzialno za swoje ycie oraz za wszystko, co si z Tob dzieje. Koniec z wymówkami i obwinianiem innych.
Utrwal sobie te dwie myli — e drzemie w Tobie nieograniczony
potencja i e ponosisz cakowit odpowiedzialno za swoje ycie —
a bdziesz gotowy do wykonania kolejnego kroku, czyli okrelenia
swojej przyszoci finansowej.

PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOIM ŻYCIEM

Przejmij kontrolę nad swoim życiem
1. Zidentyfikuj swój najwikszy problem lub ródo negatywnych
emocji w Twoim yciu. Dlaczego ponosisz odpowiedzialno za t
sytuacj?
2. Pomyl, e jeste prezesem wasnej firmy. Czy zachowywaby si
inaczej, gdyby posiada 100 procent akcji firmy, w której pracujesz?
3. Podejmij postanowienie, e od dzi przestajesz wini kogokolwiek
za cokolwiek i bierzesz pen odpowiedzialno za wszystkie obszary swojego ycia. Jakie dziaania powiniene podj, skoro teraz to
Ty tu decydujesz?
4. Przesta szuka wymówek i zacznij robi postpy. Wyobra sobie,
e Twoje ulubione wymówki nie znajduj uzasadnienia w faktach
i podejmij odpowiednie dziaania.
5. Zrozum, e jeste gówn si sprawcz w swoim yciu. Znajdujesz si teraz w takiej, a nie innej sytuacji w wyniku podjtych
wczeniej decyzji i dokonanych kiedy wyborów. Co powiniene
w zwizku z tym zmieni?
6. Podejmij postanowienie, e przebaczysz dzisiaj wszystkim ludziom,
którzy kiedykolwiek wyrzdzili Ci krzywd. Zapomnij o tym. Wicej
o tym nie mów. Zajmij si intensywnie czym, co jest dla Ciebie
wane, a nie bdziesz mia ju czasu, by dalej myle negatywnie.
7. Wska jedno konkretne dziaanie, które podejmiesz bezzwocznie,
aby przej pen kontrol nad wszystkimi obszarami swojego ycia.
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