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  Wielu z nas widzi swój sukces prze-
de wszystkim poprzez przewidywane 
zwycięstwo nad innymi. Myślimy so-
bie: „Muszę zarabiać więcej niż ci,
którzy razem ze mną kończyli te same 
studia”, „Muszę mieć młodszą pięk-
niejszą żonę niż koledzy ze szkoły”, 
„Muszę mieć szybszy samochód niż 
inni, którzy jeżdżą tymi samymi dro-
gami co ja”. Podstawą tego sposobu 
myślenia jest nieustanne porównywa-
nie się z innymi. To błąd. Zawsze kie-
dy próbuję porównać się z innymi, to 
tak naprawdę dokonuję oceny samego 
siebie. Co więcej, z reguły w tego typu 
porównaniach znajdujemy się na stra-
conej pozycji. Przecież jeśli chcemy 
więcej, bo ktoś posiada to, czego my 
jeszcze nie mamy, to tak jakbyśmy 
przyznawali się do błędu, do tego, że 
jednak nie jesteśmy aż tak dobrzy jak 
byśmy chcieli. 
  Porównywanie się z innymi to naj-
częściej nieuświadomione przyznawa-
nie się do posiadanych przez siebie 
kompleksów. Jeśli myślimy o kimś, że 
jest młody, za młody – to w gruncie 
rzeczy zastanawiamy się nad swoim 
wiekiem, nad rosnącym w nas poczu-
ciem, że w gruncie rzeczy nieodwra-
calnie się zestarzeliśmy. Jeśli myślimy 
o kimś, że jest bogaty, to tak jakbyśmy 
przyznawali się, że wciąż mamy zbyt 
mało. Tymczasem niektóre cechy, pre-
dyspozycje czy walory są po prostu 
naturalne i z jakiś powodów dla nas 
nieosiągalne. Ot choćby wiek. Jeśli 
urodziliśmy się przed ćwierć wiekiem, 
już nigdy nie będziemy mieć 24 lat. 
Jeśli jesteśmy mężczyzną, nigdy nie 
będziemy karmić dziecka piersią. Jeśli 
całe życie spędziliśmy w Polsce, nigdy 
nie będziemy mogli powiedzieć, że 
jesteśmy urodzonym Amerykaninem. 
Czy to jednak znaczy, że jesteśmy 
gorsi? Sukces rzadko polega na tym, 
że zwyciężamy innych. Prawdziwy 
sukces polega natomiast na tym, że po-
trafimy zwyciężyć samych siebie. 
  Istnieje kilka powodów dla których 
nam nie wychodzi. Pierwszy to nasz 
sposób myślenia o nas samych. Drugi 
to lęk czy nawet niechęć do podejmo-
wania wyzwań. Podstawą wkroczenia 
i skutecznego przemierzania drogi do 
sukcesu, to zaakceptowanie faktu, że 
nam się też ten sukces należy. Jednak 
nie na zasadzie, że nam się on należy 
w przeciwieństwie do innych, ale na 
zasadzie, że należy się nam w takim 
samym stopniu jak wszystkim tym, 
którzy zdecydują się na ten czy inny 
sukces zapracować. W rzeczywistości 
bowiem nie ma konkurencji w rywa-
lizacji o zwycięstwo. Posłuchajmy jak 
o swoich mistrzowskich wynikach 
opowiadają złoci medaliści igrzysk 
czy olimpiad. Oni rzadko mówią o 
tym, że myśleli tylko tym, by pokonać 
konkurencję. Z reguły mówią o tym, 
że skupiali się przede wszystkim na 
tym, by pokonać przede wszystkim 
wszystko to, co oddziela ich od mis-
trzowskiego wyniku w nich samych. 
Kiedy myślę o konieczności poko-
nania konkurencji, to uznaję fakt, że 
mogą być ode mnie silniejsi, lepsi. To 
znaczy, że buduję w swojej własnej 
głowie przekonanie, że ktoś może ze 
mną wygrać. Kiedy natomiast myślę o 
tym, że muszę dać z siebie wszystko, 
że powinienem zrobić jeszcze to i to, 
i to, żeby wygrać, to ciągle widzę przed 
sobą najbardziej oczekiwany efekt 
– złoty medal zawieszony na mojej 
piersi. 
  Skupienie uwagi na sukcesie to jed-
nocześnie uznanie, że podstawowym 
naszym priorytetem powinno być nie 

myślenie o tym, jak uniknąć porażki, 
ale skupienie się na tym, co i jak zro-
bić, żeby osiągnąć zwycięstwo. Unika-
nie myślenia w kategoriach uznania, 
że coś jest niewykonalne, niemożliwe 
czy dla nas nieosiągalne i skupienie 
się na tym, co zrobić, by to o czym 
myślimy osiągnąć. 
  Jednym z podstawowych warun-
ków odniesienia sukcesu jest myśle-
nie w kategoriach możliwości zwy-
cięstwa. Z jednej strony obejmuje ono
koncentrację na możliwości osiągnię-
cia sukcesu, z drugiej jednak pełną 
świadomość kosztów jaki trzeba bę-
dzie ponieść, a więc przede wszystkim 
konieczności wykonania określonej 
pracy, z drugiej rezygnacji z rozmai-
tych przyjemności, których zaspoko-
jenie zbyt często oddala nas od spraw 
priorytetowych. W efekcie, dla odnie-
sieni pełnego sukcesu niezwykle waż-
na jest właściwa samodyscyplina ro-
zumiana jako świadomość i odpowie-
dzialność, które powinny być bezpo-
średnio związane z wykonywaniem 
zadań prowadzących nas do lub przy-
najmniej w kierunku zaplanowanego 
przez nas celu. Warto zwrócić uwagę 
na zapis: „przynajmniej w kierunku”, 
ponieważ podejmowane przez nas 
działania nie zawsze muszą w sposób 
bezpośredni wpływać na efekt final-
ny. Wiedzą o tym doskonale ci, którzy 
z dużym zaangażowaniem remontują 
swoje domy czy choćby mieszkania. 
Najpierw planujemy sobie dokładnie, 
co zamierzamy wykonać. Później 
ustalamy co, w jakim kolorze i o jakim 
kształcie zamierzamy kupić. Później 
spędzamy mnóstwo czasu w różnych 
sklepach w poszukiwaniu tego, co 
ustaliliśmy, że kupić będzie trzeba. 
Kupujemy, przywozimy materiały do 
domu, przeprowadzamy remont i bar-
dzo często efekt jest zupełnie inny, niż 
ten który założyliśmy na wstępie, ale to 
jest właśnie ten efekt i mamy być pra-
wo z siebie dumni a w szczególności 
z tego, co udało się na osiągnąć. Po-
dobnie się niekiedy zdarza, kiedy wy-
ruszamy w daleką podróż, zwłaszcza 
do miejsc, które są powszechnie zna-
ne. Gdybyśmy się trzymali przewod-
ników, zaliczylibyśmy wszystko, co 
zostało w nich zapisane jako ważne. 
Ponieważ jednak wielu z nas lubi wę-
drować własnymi ścieżkami, wracamy 
z mnóstwem wrażeń, których nikt ni-
gdzie nie opisał. Są tylko nasze i nie-
rzadko z rzędu tych najważniejszych 
na świecie. Wędrując do zaplanowane-
go celu powinniśmy korzystać z wszel-
kich możliwych stymulacji. Nie mo-
żemy jednak zapominać, że zamierza-
my wędrować do przodu. Stąd wspom-
niana samodyscyplina. Potrzebna prze-
de wszystkim po to, by robiąc wiele,
nie robić sobie krzywdy. By robiąc 
wiele, z mnogości możliwości wybie-
rać tylko te, które aktualnie są najbar-
dziej przydatne do zbliżenia się do pod-
stawowego celu. 
  Samodyscyplina, świadomość pod-
stawowego celu oraz zdecydowanie 
dotyczące jego osiągnięcia, pozwala 
uniknąć rozmaitych negatywnych dzia-
łań i zachowań, które mogą być spo-
wodowane niepewnością, nadmierną 
pożądliwością, zazdrością, zbytnią 
rywalizacją z innymi czy trudnością 
w zbytnią niecierpliwością. Koncen-
tracja na zadaniu, perspektywa oczeki-
wanego sukcesu i zgoda na to, że by 
osiągnąć cel, trzeba niekiedy ciężko 
na jego rzecz pracować – to wszystko 
powoduje, że działamy po części me-
chanicznie, unikamy zbędnych emocji 
i w rzeczywistości, krok po kroku zbli-

żamy się do założonego sukcesu. De-
terminacja w drodze do założonego 
celu pozwala też lepiej kontrolować 
wybór realizowanych działań, lepiej 
sobie dobierać partnerów czy bardziej 
efektywnie zarządzać czasem. Pozwa-
la wypracować pewne nawyki, które
niemal mimowolnie decydują, o tym, 
że realizowany przez nas proces trwa 
i postępuje do przodu, że w gruncie 
rzeczy realizowanej przez nas aktyw-
ności nie odczytujemy jako coś, co 
jest bardzo dla nas męczące.  
  Witold Wójtowicz w swojej książce 
„Sukces a praca” (Wydawnictwo Zło-
te Myśli & Witold Wójtowicz) przy-
tacza opowieść o mieście, które leży 
na złocie. Problem polega na tym, że 
nikt o tym nie wie. I któregoś dnia do 
miasta przybywa człowiek, który ob-
jawia całą prawdę o pokładach złota 
i zachęca mieszkańców, by wzboga-
cili się wydobywając je spod ziemi. 
Jedyny problem polega na tym, że aby 
wydobyć złoto, trzeba najpierw zbu-
rzyć domy. Czy można się dziwić, że 
ludzie nie chcą się na to zgodzić? Prze-
cież, być może tam wcale nie ma tego 
złota. Przybysz mówi : „Jak nie za-
ryzykujecie, to się nie przekonacie i 
przez całą resztę życia będziecie kle-
pać biedę”. 
  Jak byś się zachował, gdybyś był 
mieszkańcem tego miasta? Stanąłbyś 
po stronie przybysza, czy może raczej 
zacząłbyś rozważać potencjalne ko-
jalne korzyści i straty. Przecież tyle 
włożyliśmy w budowę naszego do-
mu. Potem sadziliśmy dookoła drze-
wa i krzewy. Mamy dobrych sąsia-
dów. Tyle lat w jednym miejscu – i 
teraz to wszystko zniszczyć?! Tylko
dlatego, że ktoś powiedział, że mogli-
byśmy stać się bogaci? Spełnianie ma-
rzeń bardzo często łączy się z podej-
mowaniem naprawdę trudnych decy-
zji. Jeśli chcemy być szczęśliwymi 
ludźmi sukcesu, którym udało się do-
trzeć do wymarzonego miejsca, musi-
my przed wyruszeniem w drogę do-
kładni przemyśleć ile nas to wszystko 
będzie razem kosztowało. 
  W 1910 roku Robert F. Scott oficer 
brytyjskiej marynarki wojennej i słyn-
ny badacz Antarktydy udał się na wy-
prawę z zamiarem osiągnięcia jako 
pierwszy z ludzi bieguna południowe-
go. Dotarł tam jednak dopiero drugi, 
po Amundsenie. W drodze powrotnej 
zmarł z zimna i głodu. Zaszwankowa-
ło wiele drobnych czynników, których 
nie do końca przewidział. Rzecz cieka-
wa, marzeniem Roalda Amundsena
nie było wcale zdobycie bieguna po-
łudniowego. Wyruszył do wyścigu ze 
Scottem tylko dlatego, że w realizacji 
jego marzenia – zdobycia bieguna pół-
nocnego, uprzedził go inny polarnik 
Amerykanin Robert Peary.
 Nasze marzenia mogą nam sprawić 
wiele niespodzianek. Amundsenowi 

udało się częściowo spełnić jedno 
z nich tylko dlatego, że przez długie 
lata przygotowywał się do wyprawy 
na biegun. Że w końcu zdobył nie ten 
biegun, który pragnął, trudno, ale i tak
jest wymieniony w księgach jako 
wielki zwycięzca naprawdę niezwy-
kłej sprawy. By więc osiągnąć swoje 
marzenia powinniśmy z jednej strony 
rozważać różne alternatywne rozwią-
zania, z drugiej zaś musimy pamiętać, 
że spełnieniu marzeń na ogół towarzy-
szy najpierw bardzo ciężka praca.

  I jeszcze jedno. Istnieje takie angiel-
skie powiedzenie: „Keep your eyes 
on the prize” co można przetłuma-
czyć jako „Skupiaj swój wzrok na na-
grodzie”. Życie pełne jest błędów, po-
tknięć a niekiedy nawet upadków. Du-
żo łatwiej sobie z nimi poradzić, kie-
dy podtrzymuje nasze zaangażowanie 

myśl o efekcie końcowym. Osiągnięty 
efekt, to jedna z nagród jaką możemy 
zyskać po dobrze i skutecznie wyko-
nanej pracy. Ale warto też pomyśleć o 
innego rodzaju nagrodach. O prawie 
do drobnych przyjemności, które so-
bie udzielimy po wykonaniu częścio-
wego zadania. O większej gratyfikacji 
jaką sobie przyznamy na zakończenie 
jakiejś ciężkiej pracy. To miłe lubić 
siebie i czuć się przez siebie lubianym. 
Warto zadbać o swoje samopoczucie. 
Zwłaszcza, że my sami najlepiej wie-

my, który z wielu drobiazgów może 
nam sprawić największą przyjem-
ność. Gorąca kąpiel, pójście do fryzje-
ra, jakieś niewielkie (?) zakupy w naj-
bardziej atrakcyjnej galerii. A może 
spotkanie z kolegami w pubie, zakup 
jakiegoś nowego gadżetu do samo-
chodu czy dobrej butelki whisky.

Andrzej Bursa

NADZIEJA

Jeżeli nam się uda to cośmy zamierzyli
i wszystkie słońca które wyhodowaliśmy w doniczkach
naszych kameralnych rozmów
i zaściankowych umysłów
rozświetlą szeroki widnokrąg
i nie będziemy musieli mówić że jesteśmy geniuszami

bo inni powiedzą to za nas
i aureole
tęczowe aureole
... ech szkoda gadać
Panowie jeżeli to się uda

To zalejemy się jak jasna cholera


