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  Sukces nigdy nie jest dziełem przy-
padku. Każde działanie uwieńczone 
sukcesem wymaga spełnienia trzech 
oddzielnych przesłanek: refleksji, oso-
bistego zaangażowania oraz rzeczy-
wistego działania. 
  Refleksja to ogólne zastanowienie 
się nad tym kim jestem, jakie są moje 
możliwości, ale też jakie są moje rela-
cje z otaczającym mnie światem. To
również przemyślenie potrzeb i ocze-
kiwań osób, z którymi mogę wejść 
w rozmaite interakcje, a także zasta-
nowienie się co z owych kontaktów 
może wyniknąć. To określeni opty-
malnych celów i optymalnych form 
osobistego zaangażowania, by cele te 
skutecznie osiągnąć.
 Osobiste zaangażowanie to wzbu-
dzenie lub odnalezienie w sobie naj-
bardziej właściwej energii pozwalają-
cej z najlepszym skutkiem poddać się 
działaniu, który pozwoli osiągnąć nam 
wszystkie zamierzone cele. To wy-
zwolenie w sobie energii, która po-
zwoli nam zrezygnować z tego, czego 
nie możemy i skupić szczególną siłę 
na tym, co może przynieść optymal-
ny skutek. To wreszcie wyzwolenie 
w sobie wiary niezbędnej, do skutecz-
nego przekonywania siebie, ale także 
innych, że warto.
  Rzeczywiste działanie, to przede 
wszystkim aktywność… rzeczywista. 
Wielu z nas przede wszystkim myśli
o tym, co powinni zrobić. Jakaś część 
mówi o tym bliskim i znajomym. Suk-
ces odnoszą natomiast ci, którzy dzia-
łają realnie. Którzy potrafią zaplano-
wać krok po kroku, co trzeba zrobić, by 
osiągnąć efekt finalny, a także wszyst-
kie wyniki, które ów efekt finalny bę-
dą poprzedzały. To systematyczne, 
niemal mechaniczne podejmowanie 
każdych kolejnych działań. To kon-
sekwentne odnotowywanie wykona-
nia kolejnych kroków i budowanie na
nich działań następnych, bądź mody-
fikowanie i wprowadzanie zmian, kie-
dy okaże się, że nie wszystko, co sobie
założyliśmy, byłoby w pełni do zreali-
zowania. 
  Refleksja, osobiste zaangażowanie, 
aktywność – tylko trzy rzeczy i mamy 
sukces w zasięgu ręki. To o czym 
warto wiedzieć, to fakt, że elementy 
tej triady muszą występować równo-
legle i co więcej, że każda z nich wpły-
wa bezpośrednio na pozostałe. Reflek-
sja bierze się z wiedzy. Musimy po-
zyskać informacje. Musimy się nad
nimi pozastanawiać. Musimy zrozu-
mieć co w sobie niosą. Kiedy już wie-
my i rozumiemy możemy planować 
działania. Problem polega na tym, że 
najlepiej zapamiętujemy informacje, 
które niosą w sobie coś nietypowego. 
Jakąś małą tajemnicę albo sensację. 
Coś co nas stymuluj emocjonalnie. 
Doskonale o tym wiedzą dostawcy 
informacji. Powiedzenie o tym, że kie-
dy pies ugryzie człowieka, to żaden 
news, i że atrakcyjna wiadomość za-
czyna się dopiero tam, gdzie człowiek 

pogryzie psa jest tylko jednym z do-
wodów potwierdzających, że informa-
cja karmi się sensacją. Kolejnym są 
postawy i zachowania rozmaitych ce-
lebrytów – od trzeciorzędnych gwiaz-
dek, które nigdy nie zdobędą prawdzi-
wej sławy, po pierwszego rzędu poli-
tyków a nawet niekiedy ludzi, których 
stanowiska i funkcje wykluczają wręcz 
sąsiedztwo z sensacją. Znaczny wpływ 
na ten stan rzeczy mają środki przeka-
zu. Jeszcze większy jednak wpływ na 
taki sposób przekazu informacji ma-
my my sami. My dla których emocje 
w coraz większym stopniu wyzna-
czają znaczenie pozyskiwanych treś-
ci. Musimy się zapalić, żeby przyjąć 
przekaz. Sami musimy nauczyć się i 
rozpalać innych, by drudzy byli skłon-
ni słuchać tego, co mamy im do po-
wiedzenia. Nie ma w tym nic zdroż-
nego. Jedyne o czym musimy pamię-
tać, to to by starać się zachować właś-
ciwe proporcje. Także wobec siebie 
samych. 
  Bardzo dobrze jest łączyć osobiste 
cele z atrakcyjnym emocjonalnym 
kontekstem. Musimy być zaangażo-
wani by działać. Nasze zaangażo-
wanie emocjonalne nie może jednak 
powodować, że prędzej się spalamy, 
aniżeli dochodzimy do pierwszego 
poziomu wyznaczonego celu. By 
uniknąć spalenia warto z jednej stro-
ny planować swoją aktywność na wy-
starczająco małe kroki, tak by móc je 
zrealizować jednym etapem naszej
aktywności. Dobrze jest też bardzo 
precyzyjnie wyobrażać sobie zapla-
nowany efekt naszego działania, by 
nasze emocje nie tylko wzbudzały nas 
do niezbędnej aktywności, ale też, by
można było je zaangażować w radość 
z osiągniętego efektu. 
 Emocje są potrzebne. Witold Wójto-
wicz mówca motywacyjny i nauczy-
ciel zasad sukcesu na swojej stronie 
http://www.sukces.l.pl/ napisał, że cała 
tajemnica wielkich osiągnięć wielkich 
ludzi leży właśnie na tej maleńkiej 
nieuchwytnej granicy między emocją 
a intelektem. Zwraca uwagę na to, by 
pilni przyglądać się tej przestrzeni.
Podpowiada, że kiedy wygrywają 
emocje, z reguły staczamy się w dół do 
biedy i do poziomu szarej przeciętnoś-
ci. Kiedy jednak staniemy po stronie 
umysłu – wówczas będziemy się nie-
ustannie wspinać i zdobywać kolejne 
nowe szczyty. Tak, rozum jest na 
pewno bardzo potrzebny. Co więcej, 
tylko dzięki rozsądkowi jesteśmy w sta-
nie zaangażować emocje do pracy na 
naszą korzyść. Problem polega na tym,
że niemal od urodzenia dorośli mówią 
nam, czego nie możemy argumentu-
jąc swoje wypowiedzi właśnie racja-
mi rozumu. Kto w to uwierzy, na ogół
rzeczywiście nigdy nie będzie mógł. 
Emocje są tak samo potrzebne, jak 
racje, a rozum jak emocjonalne zaan-
gażowanie. By jedne i drugie utrzy-
mać na wodzy, konieczne jest zacho-
wani właściwych proporcji. 

 Warto zwrócić uwagę na jeszcze jed-
ną rzecz. Potencjał naszego umysłu to 
w znacznym stopniu potencjał naszych
marzeń. Marzenia też karmią się infor-
macją. Możemy oczywiście marzyć 
o tym, żeby być bogatym, zdrowym i 
szczęśliwym. Z tym, że bardzo rzadko 
z takich marzeń wyrastają projekty,
które pozwalają nam stać się bogatymi 
właśnie, wiecznie zdrowymi i szczęś-
liwymi. Co innego, kiedy marzymy o 
podróży do Indii, żeby poznać tajem-
nice mnichów, którzy w określonym 
miejscu, starannie wybranym osobom 
zdradzają najbardziej skrywane tajem-
nice jak być szczęśliwym i zdrowym. 
Dzięki wiedzy możemy lepiej sprecy-
zować nasz cel. Określić co musimy 
robić, by go osiągnąć, a jednocześnie 
dużo lepiej sobie wyobrazić, czego tak 
naprawdę oczekujemy. Rozum nie 
może podpowiadać nam czego nie 
możemy. Powinien nam dostarczać 
niezbędnej wiedzy w jaki sposób naj-
bardziej skutecznie będziemy mogli to 
osiągnąć. 
 Przyczyny naszych wszystkich sukce-
sów, podobnie jak większość naszych 
ograniczeń znajdują się przede wszyst-
kim w naszej głowie. Jesteśmy tacy, 
jakimi myślimy że jesteśmy.  Zgodnie 
ze słynną zasadą Forda „Jeżeli myś-
lisz, że coś możesz lub czegoś nie mo-
żesz, to w każdym przypadku masz 
rację” to my, nasz umysł, w konsek-
wencji nasza postawa oraz związana 
z nią nasza aktywność (lub jej brak) – 
powodują, że albo działamy, albo mar-
twimy się, że znowu nam nie wyszło.
 Nasz umysł, to nasz największy kapi-
tał, ale też bywa, że to nasz największy 
wróg. Jeśli myślę „Zrobię to”, „Jeżeli 
nie ja to kto, jeśli nie teraz, to kiedy?!” 
– wówczas na ogół działam. I jeśli na-
wet okaże się, że jeszcze nie dziś, jesz-
cze nie teraz, jeszcze nie ja i jeszcze nie 
tak, jakbym tego najbardziej pragnął, 
to i tak czegoś  się dowiaduję, uczą się, 
staje się bardziej przygotowany do tej 
chwili w której dokładnie ja, dokładnie 
teraz i dokładnie tak, jak to sobie wy-
marzyłem. Osiągam sukces.
  Ale kiedy myślę: „Nie potrafię”, 
„Nie nadaję się”, „To jest ponad moje 
możliwości”, „To się na pewno nie 
uda” – wówczas rzeczywiście nie po-
trafimy, nie nadajemy się, działanie 
przekracza nasze możliwości i w re-
zultacie nic nam się nie udaje. Jednym 

słowem porażka. I wiesz co w tym 
bywa najgorsze? Ta fatalna odrobina 
satysfakcji. To pieszczące nasze serce 
drobne zadowolenie – „Przewidzia-
łem to! Miało się nie udać i się nie 
udało. Ach, jaki ja mądry jestem”. 
Czy rzeczywiście o to Ci chodziło? 
Przypomnij sobie jak się czujesz chwi-
lę później. Kiedy ta drobna satysfak-
cja rozpłynie się w niebycie. Czy nie 
przychodzą Ci wtedy do głowy, po-
wracające jak nów księżyca myśli 
– nie nadaję się do niczego, nigdy nie 
osiągnę tego, czego pragnę, nic tylko 
się pochlastać!!!

  Niestety żyjemy w kulturze osób 
oczekujących na to, że zostanie im 
dane. Niemal codziennie słyszymy o 
protestach związkowców, którzy uwa-
żają, że Państwo, a gruncie rzeczy ci
wszyscy, którzy w tym państwie pra-
cują, powinno zagwarantować im naj-
pierw miejsca pracy, zaraz potem pod-
wyżki wynagrodzenia i jeszcze później 
totalny socjal gwarantujący rozmaite 
darmowe usługi z zakresu zdrowia, 
komunikacji, mediów i czego tam 
jeszcze byśmy sobie nie życzyli. Co 
więcej ponad połowa dorosłych osób 
w naszym kraju nie pracuje otrzymu-
jąc od państwa, czyli de facto od tych, 
którzy pracują, rozmaite mniejsze lub 
większe dotacje. Nie ma się więc co 
dziwić, że większość uważa, że praca 
jest dla frajerów. Tym bardziej więc 
jakakolwiek aktywność, która kazała-
by nam pracować ciężko i bez natych-
miastowej gwarancji na sukces. To 
również powoduje, że tak trudno jest 

Nagrody sukcesu są niewątpliwie bezcenne (…) nawet najmniejsze zadanie 
dobrze wykonane, najmniejszy przedmiot tam, gdzie by go nie było, 

gdyby nie nasze działanie, przynoszą dużo więcej satysfakcji, 
nawet krótkotrwałej, niż porażka przez całe życie. 

D.Brande
Sukces jest dziełem przypadku. Zapytaj się o to każdego nieudacznika. 

Earl Wilson

Daj sobie szansę i ciesz się z sukcesu

nam próbować. W efekcie, wycofuje-
my się, zaczynamy być coraz bardziej 
sfrustrowani, a w naszych głowach 
zaczynają coraz częściej pojawiać się 
myśli o spiskowej teorii dziejów, o 
tych, którzy nas okradli i teraz na nas 
żerują i o tym, że nic nie ma sensu, bo 
przecież Oni nam i tak nie pozwolą 
zrobić niczego dobrego. W efekcie 
myśląc w ten sposób funkcjonujemy 
z praktycznym umysłem Nieustanne-
go Dziecka, która nie potrafi a nawet 
nie chce dorosnąć uznając, że wszystko 
o czym marzy, powinni mu zapewnić
rodzice (pracodawca, politycy, rząd) 

a ono tylko ma wyraźnie mówić na 
czym mu zależy. To co najgorsze to 
fakt, że ci którzy mogą, a nawet ci, 
którzy powinni swoimi działaniami 
potwierdzają, że takie myślenie jest 
jak najbardziej uzasadnione. Dają tym, 
którzy na to nie zasługują. Chronią 
tych, którzy na to nie zasługują. Wy-
sługują się takim, którym nie zależy 
na rozwoju, a jedynie na korzystaniu 
z fakty, że takich którym się nie chce 
jest więcej, a demokracja mówi, że 
większość ma rację. Czy i ty chcesz 
tylko i wyłączni dostawać. Pamiętaj, 
że zawsze dostaniesz mniej niż prag-
niesz. Że postawa Nieustannego Dziec-
ka, to w konsekwencji narażenie się
na niemożność osiągnięcia wieku doj-
rzałego, a w rezultacie korzystania z 
wszystkiego tego o czym dzieci mogą 
tylko pomarzyć – rzeczywistej władzy, 
samodzielnego dysponowania swoim 
majątkiem, bycia autorytetem dla in-
nych. 
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