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  Przypatrzmy siê naszemu zaangażo-
waniu. Czy możemy byæ absolutnie 
pewni, ¿e robimy coœ, by osi¹gn¹æ 
sukces, czy robimy, żeby po prostu 
coœ robiæ. Du¿o ³atwiej jest realizo-
waæ swoje marzenia, kiedy siê jest 
osob¹ aktywn¹. Kiedy anga¿ujemy 
siê w ró¿ne, niekiedy pozornie nic nie 
przynosz¹ce dzia³ania. Kiedy robimy 
wiêcej i w wiêkszym zakresie ni¿ in-
ni. Dodatkowa praca i zaanga¿owanie 
maj¹ jednak tylko wtedy sens, kiedy 
zbli¿a nas do wymarzonego celu. Nie 
wtedy, kiedy zbli¿a nas co najwy¿ej 
do koñca dnia, weekendu czy urlopu. 
Nadaktywnoœæ wielu osób przypomi-
na historiê o niezwykle zaanga¿owa-
nym i doœæ entuzjastycznie nastawio-
nym do swojej roboty pracowniku bu-
dowlanym, który zapytany dlaczego 
biega po budowie z pust¹ taczk¹, od-
krzykuje w biegu „Tyle roboty, ¿e k… 
a¿ nie ma czasu za³adowaæ”. 
  Czy nasza aktywnoœæ nie przypomi-
na niekiedy bieganiny z pust¹ taczk¹? 
Dorothea Brande w swojej ksi¹¿ce 
„ObudŸ siê i zacznij ¿yæ” zwraca uwa-
gê na to, ¿e wielu z nas jest skazanych 
na Wolê Niepowodzenia. Wi¹¿e siê to 
z form¹ naszego zaanga¿owania. 
Wykonujemy ciê¿k¹ i przez ogó³ po-
wszechnie akceptowan¹ pracê. Anga-
¿ujemy siê, a nawet poœrednio jesteœ-
my dumni ze swojego dzia³ania i… 
ponosimy pora¿kê. Dzieje siê tak za-
wsze wtedy, kiedy decydujemy siê ro-
biæ wiêcej tego, co w gruncie rzeczy 
nie prowadzi do zaplanowanego re-
zultatu. 
  Klasycznym przyk³adem jest poszu-
kiwanie danych w Internecie. Mimo, 
¿e kolejne wersje wyszukiwarek co-
raz bardziej precyzyjnie docieraj¹ do
interesuj¹cych nas informacji, to prze-
cie¿ wci¹¿ natrafiamy po drodze na
mnóstwo danych, które „mog¹ siê 
przydaæ”. Kiedyœ modelowym typem
tego rodzaju by³a osoba, która wyci-
na³a i gromadzi³a tysi¹ce wycinków 
prasowych, dziœ to internetowy pasjo-
nat, który zapisuje tysi¹ce linków b¹dŸ 
rozmaitych plików, do których na 
pewno jeszcze zajrzy, a które de facto 
zaœmiecaj¹ mu jedynie komputer, nie 
mówi¹c o nieodwracalnej utracie cza-
su. 
  Inny typ to osoba, która musi poma-
gaæ. Ktoœ, kto wykonuje mnóstwo rze-
czy poniewa¿ wydaje mu siê, ¿e inni
tego od niego oczekuj¹. Interesuje siê 
tym co robi¹ drudzy, wyjaœnia jak ro-
biæ lepiej a nierzadko sam wykonuje 
za nich ich robotê. Najbardziej cha-
rakterystycznym przyk³adem tego ty-
pu s¹ liczne Matki Polki, które nie po-
trafi¹ zrozumieæ, ¿e ich dzieci niczego 
siê nie naucz¹, jeœli same nie spróbu-
j¹. Najpierw wiêc poprawiaj¹ wszyst-
kie wykonywane przez nich czynnoœ-
ci zwi¹zane z gotowaniem czy sprz¹-
taniem, a z czasem i niekiedy wrêcz 
do koñca ¿ycia przygotowuj¹ swoim 
coraz starszym dzieciom i ich rodzi-
nom kolejne wigilie, imieniny czy in-
ne przyjêcia – nie mówi¹c o ca³ych 
godzinach spêdzonych przy telefonie 
w celu ustalenia wszystkich ¿yciowych 
szczegó³ów w³asnych oraz dziecka. 
  Kolejny typ to osoba, która zgadza 
siê wykonywaæ pracê, której nie po-
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trafi. W ka¿dej organizacji skupiaj¹cej 
kilkoro ludzi, w ka¿dym œrodowisku 
znajduje siê przynajmniej jedna osoba 
której siê po prostu nie chce. Bywa, ¿e 
jest to kierownik, któremu akurat nie 
chce siê zrobiæ czegoœ konkretnego, 
szuka osoby, która zgodzi siê (czy 
przynajmniej nie odmówi) wykona-
nia zadañ, które tej osobie z jakiegoœ 
powodu wyraŸnie nie le¿y (z lenistwa, 
braku kompetencji czy uznania, ¿e 
jest to zadanie za ma³o atrakcyjne). 
Bardzo czêsto wykonania tych zadañ 
podejmuj¹ siê osoby, które wcale 
do tego typu zaanga¿owania nie s¹, 
a niekiedy nigdy nie bêd¹ gotowe. 
Mêcz¹ siê, szukaj¹ jakiœ rozwi¹zañ, 
drêcz¹ siê, s³uchaj¹ wymówek. S¹ 
naprawdê bardzo zaanga¿owane i w 
efekcie… popadaj¹ w kolejn¹ pora¿kê.
Nawiasem mówi¹c bardzo podobna 
sytuacja przytrafia siê osobom, które 
wykonuj¹ prace anga¿uj¹ce minimum 
ich mo¿liwoœci.  �le zidentyfikowane, 
b¹dŸ celowo obarczane prac¹ zdecy-
dowanie poni¿ej ich zasobów intelek-
tualnych czy praktycznych, w gruncie 
rzeczy marnotrawi¹ czas na realizacjê 
zadañ, które inni zrobiliby o wiele 
szybciej. 
  Pewne cechy poprzednich dwóch 
grup kumuluj¹ w sobie osoby, które 
musz¹ wzbudzaæ zazdroœæ i uznanie 
innych. To ludzie, którzy niezwykle 
dbaj¹ oswój wizerunek. Godzinami za-
stanawiaj¹ siê nad tym, jak siê ubraæ, 
jak siê zachowaæ i co powiedzieæ tym, 
z którymi siê spotykaj¹, co takiego 
zrobiæ, by otrzymaæ kolejny komuni-
kat na temat swojej szczególnej war-
toœci. Osoby takie nagminnie spotyka-
my w rozmaitych organizacjach spo-
³ecznych, partiach, stowarzyszeniach. 
Stoj¹ zawsze w okolicy prezesa. Zabie-
gaj¹ zawsze o wykonanie najbardziej 
presti¿owych zadañ. Robi¹ wszystko 
by reprezentowaæ i œwiadczyæ… co-
kolwiek by to mia³o znaczyæ. Dziêki 
Internetowi coraz wiêcej tego typu 
osób spotykamy na rozmaitych forach 
czy grupach spo³ecznoœciowych za-
jmuj¹cych siê realizacj¹ podobnych
projektów. W jednym i drugim przy-
padku szczytem ich marzeñ jest us³y-
szenie, ¿e s¹ potrzebni, wa¿ni i ¿e bez 
nich ca³y œwiat by siê po prostu za-
wali³. Dla tych kilku s³ów, gotowi s¹ 
zrobiæ wszystko – oddaæ swoje walo-
ry, pracowaæ za innych, zrezygnowaæ
nowaæ ze spraw, które rzeczywiœcie 
mog³yby im przynieœæ splendor. Tak-
¿e tych, które umo¿liwi³by im reali-
zacjê swoich marzeñ. 
  To, co ³¹czy przedstawicieli ka¿dego 
z opisanych wy¿ej typów, to potrzeba 
udowodnienia œwiatu, ¿e nie powinni 
robiæ tego, co byæ mo¿e przynios³oby 
jakieœ efekty, ale z aktualnej perspek-
tywy jest nadmiernie odsuniête w cza-
sie, niezbyt precyzyjnie opisane, a nie-
kiedy po prosty pozornie ma³o atrak-
cyjne. W efekcie, jak to podkreœli³a, 
cytowana na wstêpie Dorothea Brande, 
ich „g³ównym zamiarem, czêsto nie-
œwiadomym, jest wype³nienie sobie 
¿ycia drugorzêdnymi i zastêpczymi 
zadaniami, ¿e nie bêdzie czasu na ro-
bienie tego, w czym naprawdê jesteœ-
my dobrzy. Krótko mówi¹c: celem jest 
pora¿ka”.

  By odnieœæ sukces, by w pe³ni spe³-
niæ swoje wymarzone marzenia, mu-
simy sobie najpierw odpowiedzieæ na 
pytanie, co jest dla nas wa¿niejsze – to
jak dostrzegaj¹ nas inni, czy to, jak po-
strzegamy sami siebie i jak siê z tym 
co widzimy czujemy. Jeœli wa¿niejsi 
s¹ inni, to pewnie bêdziemy mieli k³o-
pot z pe³nym spe³nieniem naszych ma-
rzeñ. Marzenia bowiem mog¹ i spe³-
niaj¹ siê w nas i inni w gruncie rzeczy 
nie maj¹ tu zbyt wiele do powiedze-
nia. Jeœli maj¹ to znaczy, ¿e w gruncie 
rzeczy nie pracujemy nad naszymi po-
trzebami, ale nad zaspokojeniem po-
trzeb innych. Nasza aktywnoœæ mo¿e 
oczywiœcie s³u¿yæ drugim, wa¿ne jed-
nak, ¿eby to by³a nasza aktywnoœæ. 
¯ebyœmy robili to, co chcemy, co 
umiemy i co przybli¿a nas do celów, 
które s¹ zbli¿one do tego, co zawiera-
j¹ nasze marzenia. Wbrew pozorom 
mo¿emy tak dzia³aæ w ka¿dej sytua-
cji. Wa¿ne w tym przypadku to spo-
sób w jaki zdecydujemy siê planowaæ 
swoje cele. Podstawowe za³o¿enie, 
które powinniœmy braæ pod uwagê, to 
stwierdzenie, ¿e cel, do którego zamie-
rzamy d¹¿yæ, powinien byæ dobrze 
przez nas wyobra¿ony. Musimy go 
widzieæ nie tylko na zasadzie drogo-
wskazu typu „Chcê…”, ale w formie 
bardzo plastycznej prezentacji, która 
w szczegó³ach i z ró¿nych perspektyw 
pokazuje na czym nam naprawdê za-
le¿y. Pe³na œwiadomoœæ celu pozwala 
nam uzyskaæ dwie niezwykle wa¿ne 
sprawy – z jednej strony umo¿liwia 
dostrze¿enie we wszystkim, co robi-
my cz¹stki tego, co zbli¿a nas do te-
go celu, z drugiej strony umo¿liwia 
rzeteln¹ weryfikacjê celowoœci na-
szych postaw, zachowañ i podejmo-
wanych dzia³añ.  Oba te warunki s¹
bardzo pomocne w wyjœciu z opisa-
nych wy¿ej ról, które mog¹ przecie¿ 
i nas dotyczyæ, a które zamiast zbli-
¿aæ nas do spe³nienia naszych marzeñ, 
prowadz¹ nas wprost ku… kolejnej 
pora¿ce. 
  Nastêpna kwestia, to posiadane przez 
nas zasoby. Naszym podstawowym 
potencja³em jesteœmy my sami. Dob-
rze jest siebie dobrze poznaæ. Dobrze 
jest znaæ, akceptowaæ i umieæ korzys-
taæ z indywidualnych nam tylko przy-
pisanych mocnych oraz s³abych stron. 
Nasz osobisty potencja³ przek³ada siê 
w sposób oczywisty na relacje z in-
nymi i to w jaki sposób korzystamy 
z zasobów otaczaj¹cego nas œwiata. 
Po³¹czenie tych trzech rzeczy: naszych 
osobistych mo¿liwoœci, kszta³tu i cha-
rakteru naszych relacji z innymi oraz 
potencja³u wype³niaj¹cego otaczaj¹c¹ 
nas przestrzeñ stanowi wa¿ny kontekst 
dla kszta³towani naszych dzia³añ. 
Optymalnym rozwi¹zaniem by³oby, 
gdyby elementem ³¹cz¹cych wszyst-

kie wymienione obszary by³ kszta³t 
naszych marzeñ. Nawet jednak, kiedy 
w mniejszym czy wiêkszym zakresie 
opisane zasoby – w szczególnoœci 
œwiat, w  którym przysz³o nam dzia-
³aæ – nie sprzyjaj¹ wprost realizacji 
naszych planów, to zawsze mo¿emy 
znaleŸæ te elementy, które mog¹ nam 
w tym pomóc. Ot, choæby dzia³ania 
czy kontakty z ludŸmi, które bêd¹ bu-
dowa³y w nas pozytywne poczucie 
wartoœci, akceptacjê tego co aktualnie 
robimy, czy to jak siebie postrzegamy. 
Oczywiœcie musimy pamiêtaæ, by 
„czarowanie” rzeczywistoœci typu 
„Och, jaki ja jestem potrzebny, mimo 
¿e wykonujê gównian¹ robotê”, nie 
zas³oni³y nam naszego rzeczywiste-
go celu, jakim jest spe³nienie zupe³nie 
innych marzeñ.
 Ka¿de zaplanowane przez nas dzia-
³anie powinno spe³niaæ kilka istotnych 
parametrów. Powinno wp³ywaæ na 
realizacjê naszych marzeñ. Nie praw-
d¹ jest, ¿e jedyn¹ skuteczn¹ drog¹ 
umo¿liwiaj¹c¹ nam dojœcie do celu, 
jest skupieni wszystkich si³ i œrodków,
by przyjêty przez siebie cel zosta³ o-
si¹gniêty. Bardzo rzadko mamy wy-
starczaj¹co du¿o mo¿liwoœci, by tak
dzia³aæ, choæ jeœli funkcjonujemy w ta-
kich w³aœnie realiach i w dodatku ro-
bimy to, co lubimy robiæ najbardziej, 
to mo¿emy powiedzieæ, ¿e mamy rze-
czywiœcie sporo szczêœcia. Kolejny 
warunek to w³aœnie ³¹czenie tego, co 
robimy z tym, co chcielibyœmy a jesz-
cze bardziej z tym, co lubimy robiæ. 
Teoretycznie praca na rzecz realizacji 

w³asnych marzeñ zawsze siê ³¹czy 
z tym, co siê lubi. I choæ nie zawsze 
mo¿emy robiæ to co lubimy, ale to co 
musimy, ³¹czenie naszej aktywnoœci 
ze œwiadomoœci¹ jej wp³ywu na cel do 
którego zd¹¿amy, pozwala nam du-
¿o lepiej funkcjonowaæ, ani¿eli wtedy, 
kiedy musimy robiæ rzeczy, których 
sensu czy tym bardziej powi¹zañ z na-
szym podstawowym celem nie potra-
fimy zobaczyæ. Przyk³adem mog¹ byæ 
wirtuozi, którzy w dzieciñstwie nie-
nawidzili wielogodzinnych æwiczeñ 
na instrumencie, czy m³odzi rodzice, 
którzy kochaj¹ i s¹ dumni ze swoich 
maleñstw, ale nienawidz¹ wstawaæ do 
nich w nocy. 
  Ostatni element, to bie¿¹ce potwier-
dzenie sensu. Codzienna refleksja nad 
tym, co robimy i co w zwi¹zku z tym 
uda³o nam siê dokonaæ. Potwierdza-
nie nie tylko sensu naszego dzia³ania, 
ale równie¿ wyci¹ganie optymalnych 
wniosków – czego siê nauczy³em o 
sobie, na ile bardziej pozna³em cel, do
którego zmierzam, w jakim stopniu 
bêdê móg³ lepiej korzystaæ z dostêp-
nych zasobów. Warto od czasu do cza-
su przeprowadziæ samemu ze sob¹ taki 
rachunek sumienia. Pozwala on i lepiej 
poznaæ miejsce, w którym siê aktualni 
znajdujemy, i bardziej precyzyjnie za-
planowaæ kolejne formy aktywnoœci, i 
unikaæ na przysz³oœæ dzia³añ czy osób, 
które niczemu nie s³u¿¹. Pozwala te¿ 
powiedzieæ samemu sobie „Dziêkujê. 
Radzisz sobie. Doszliœmy naprawdê 
daleko”. 
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