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  Mimo, że dzień w dzień pojawia się 
mnóstwo ku temu powodów, pod żad-
nym pozorem nie powinniśmy karmić 
się myśleniem, które wywo³uje w nas 
negatywne emocje. O prze³ożonym, 
który się nas czepia, o ch³opaku, który 
nas nie rozumie, o politykach, którzy 
wyprawiaj¹ taaakie g³upoty. To nie 
ma sensu. Co więcej, to jest niezwykle 
toksyczne i wci¹gaj¹ce. Przypomnijcie 
sobie, ile razy, kiedy raz pomyśleliście 
o sobie dobrze, pojawi³y się w¹tpliwo-
ści czy rzeczywiście zasługujemy na
tę dobr¹ ocenę i przestaliśmy nad tym 
się zastanawiać. Kiedy jednak pomy-
śleliśmy o kimś źle albo kiedy rozpa-
trujemy sytuację, kiedy ktoś w jakiś 
sposób zaszed³ nam za skórę – może-
my każdy taki przypadek rozpatry-
wać godzinami. I ile mamy z tego sa-
tysfakcji! Choć jednocześnie wszyst-
ko w nas kipi. Choć często na skutek 
takiego myślenia chcielibyśmy roz-
walić ca³y świat. Najgorsze, że nie-
kiedy na fali tych emocji możemy 
skrzywdzić zupe³nie przypadkowo 
i absolutnie niczemu niewinn¹ osobę. 
A już na pewno w ten sposób krzyw-
dzimy sami siebie. 

Pozytywnie i do przodu

  Jeśli naprawdę zależy nam na sku-
tecznym osi¹ganiu wymarzonych ce-
lów, trzeba powi¹zać swój sposób 
myślenia, a w szczególności kszta³to-
wać swoje przekonania, zgodnie z tym 
za czym tęsknimy.  To, co w zwi¹z-
ku z tym za³ożeniem jest szczególnie 
korzystne, to fakt, że reprezentowane 
przez nas przekonania s¹ tak naprawdę 
kwesti¹ naszego osobistego wyboru. 
To, co jest mniej korzystne, to fakt, że 
jeśli się uprzemy, to nie ma si³y,  żeby
nas przekonać, że wype³niona w po-
³owie szklanka, w dalszym ci¹gu jest 
do po³owy pe³na. Warto pamiętać, że 
dobre myśli przyci¹gaj¹ pozytywnych 
ludzi i różne korzystne sytuacje. Myśli 
z³e gromadz¹ nad nasz¹ g³ow¹ czar-
ne chmury a w drogę wchodz¹ nam 
przede wszystkim ludzie, z którymi 
wcale nie chcielibyśmy się spotykać.
Popatrzmy dooko³a. Z kim wolelibyś-
my nawi¹zać rozmowę – z naburmu-
szonym urzędnikiem, czy sympatycz-
nie się do nas uśmiechaj¹c¹ osob¹ 
siedz¹c¹ naprzeciw nas za biurkiem? 
Czy wolelibyœmy wspó³pracować 
z kimś, kto mówi co mamy zrobić i 
osi¹gn¹ć, czy z kimś, kto mówi jak 
trudne mamy zadanie do wykonania i 
jak niewiele widzi przed nami szans 
na sukces?
   Pierwsze od czego warto zacz¹ć 
to sposób budowania zdań na różne 
podejmowane przez nas tematy. Ot 

chociażby zamiast myśleć „Nowa pra-
ca, Boże, co niedobrego może mnie 
w niej spotkać!?” na myślenie „Nowa 
praca, może spotka mnie w niej coś 
dobrego!” albo „Nie kupię tej nowej 
sukienki. Tylko wydam pieni¹dze i 
tyle będę z tego mia³a” na „Kupię tę 
now¹ sukienkę, może zwrócę w niej 
na siebie uwagę kogoś sympatycz-
nego?” Albo jeszcze inaczej „Jestem 
biedny, muszę oszczędzać” na „Mam 
ma³o pieniędzy powinienem się rozej-
rzeć za jakimś intratnym zajęciem” 
b¹dź „Jestem stary, tak naprawdę nic 
dobrego już mnie pewnie nie czeka” 
na „Jestem stary, tym bardziej powi-
nienem korzystać z każdego dnia, 
z każdej nadarzaj¹cej się sposobnoś-
ci”.
  Podane wyżej przyk³ady maj¹ cha-
rakter ogólny i kszta³tuj¹ nasz ogól-
ny stosunek do świata. Warto jednak 
przek³adać na język pozytywny każde 
zdanie, które zawiera w sobie jakiś ele-
ment negacji czy czarnowidztwa. Na 
przyk³ad „On w jakiś dziwny sposób 
na mnie patrzy, czyżby chcia³ mi zrobić 
jak¹ś krzywdę?” na zdanie „On 
jakoś dziwnie na mnie patrzy, może 
warto go spytać o co mu chodzi” 
albo „Szef nie da³ mi w tym miesi¹cu
premii, pewnie z jakiegoś powodu 
mnie nie lubi” na „Szef nie da³ mi 
w tym miesi¹cu premii, muszę się 
dowiedzieć, co zrobić, żeby na ni¹ 
zas³użyć w kolejnym miesi¹cu” itd. 
Koniecznie trzeba zacz¹ć postrzegać 
siebie jako osobę, która może, która 
nie musi nikomu niczego ekstra udo-
wadniać. Podczas szkoleń z zarz¹dza-
nia prowadz¹cy często pytaj¹ uczest-
ników, czy wiedz¹ jaka jest różnica
między najlepszym a średnim mena-
dżerem. Padaj¹ różne odpowiedzi, ale 
ta prawdziwa mówi o tym, że najlep-
szy menadżer nigdy nie potrzebuje po-
chwa³. Zawsze wszystko robi tak jak 
należy i nie oczekuje, by ktoś dodat-
kowo to potwierdza³. A my? Ile razy, 
nawet kiedy zrobimy coś na 110%, 
i tak próbujemy uzyskać dodatkowe 
s³owne gwarancje, że rzeczywiście do-
brze nam wysz³o. Pamiętajmy jednak, 
że kiedy pytamy o to, czy coś dobrze
zrobiliśmy, możemy uzyskać odpo-
wiedź, że tak, ale… I szczerze mó-
wi¹c, nie ma gorszej odpowiedzi. No
bo o co może chodzić z tym „ale”- 
czy podważa ca³¹ poprzedni¹ część 
wypowiedzi, czy tylko ociupinkę? In-
na rzecz, że pytanie o to, czy dobrze 
coś zrobi³em, w sposób naturalny bu-
dzi potrzebę znalezienia choćby jakie-
goś niuansu, cienia możliwości wska-
zania czegoś nie tak, jak należy – bo 
skoro pyta, to pewnie potrzebuje na-
szej uwagi, któr¹ potwierdzimy jedy-
nie wskazuj¹c na jak¹ś, choćby drob-
n¹ niedoskona³ość. B³ędy, b³ędy, b³ę-
dy. Nie po to pytam, by się dowie-
dzieć, co zrobi³em źle, tylko po to, by 
us³yszeć, że zrobi³em wszystko ideal-
nie. To może warto zapytać wprost 
- „I jak..?” W takiej sytuacji dużo ³at-
wiej jest odpowiedzieć zapytanym: 
„No jak to jak?! SUPER!!!” I tej wer-
sji warto się trzymać. 
  Inne przyk³ady codziennego myś-
lenia dotycz¹ sposobu formu³owania 
w³asnych celów życiowych. Zbyt częs-
to s¹ one niepotrzebnie minimalistycz-
ne, a przez to z jednej strony ograni-
czaj¹ nasze pole dzia³ania, z drugiej 

każ¹ myśleć o sobie jako o osobie, 
której się w gruncie rzeczy niezbyt 
wiele należy. Przyk³adem mog¹ być 
myśli typu: „Muszę znaleźć jak¹ś 
pracę, żeby się jakoś utrzymać” albo 
„Szkoda, że jestem takim m³odym pra-
cownikiem, bo inaczej przecież móg³-
bym zaproponować to rozwi¹zanie,
które moim zdaniem jest lepsze od in-
nych”, „My ze wsi nie mamy co star-
tować do dziewczyn z miasta, one na
pewno wol¹ tych miastowych”. Nie 
ma sensu zastanawiać się nad tym, co 
mog¹ osi¹gn¹ć ci, którzy tak myśl¹. 
A przecież w tych zdaniach ukryte jest 
niejedno marzenie. Może więc lepiej 
myśleć: „Moje kwalifikacje, doświad-
czenie i dorobek pozwalaj¹ mi szukać 
dobrej pracy – nie ma co zgadzać się
na zadania i pensje, które mi nie od-
powiadaj¹”, „Muszę przedstawić swój 
pomys³. Jestem m³ody, patrzę na fir-
mę z innej perspektywy niż moi starsi 
koledzy – przecież to s¹ atuty, które 
przemawiaj¹ za moj¹ propozycj¹”, 
„Dziewczyny z miasta mog¹ być 
zainteresowane ch³opakiem ze wsi, 
zw³aszcza – jeśli tak jak ja – ma coś 
ciekawego i naprawdę zabawnego do 
zaproponowania”. 
   Warto się zastanawiać co i w jaki 
sposób myślimy o sobie. Myślenie po-
zytywne u³atwia rozwi¹zywanie wielu 
spraw i pozwala ³atwiej nawi¹zywać 
dobre relacje z innymi. Przekonania 
negatywne maj¹ tendencje do budo-
wania niepotrzebnych, z regu³y nie-
prawdziwych i dzia³aj¹cych na nasz¹
niekorzyść uogólnień. Wiele z nich 
urasta do pozycji przekonania spo³ecz-
nego, które z czasem zaczyna funk-
cjonować jako stereotyp – „Kobiety 
gorzej prowadz¹ auta niż mężczyźni” 
czy „Faceci nie potrafi¹ opiekować się
dziećmi”. Nawet jeśli kilka razy uda-
³o nam się potwierdzić któryś z tych 
stereotypów, to przecież na pewno 
mamy dooko³a siebie wiele kobiet, 
które doskonale sobie radz¹ za kie-
rownic¹, czy mężczyzn, którzy potra-
fi¹ fantastycznie dogadywać się ze 
swoimi, a nawet nie tylko ze swoimi 
pociechami.
  Ponieważ stereotypy, a tym bardziej 
nasze osobiste przekonania, bardzo 
często wp³ywaj¹ na nasze decyzje, 
warto przygl¹dać się im i to nie tylko 
ze względu na ich prawdziwość, ale 
również, a może przede wszystkim 
przez wzgl¹d na to, jak wp³ywaj¹ na 
nasze funkcjonowania czy na nasze 
decyzje. Jeœli przyjmiemy, że kobieta 
źle radzi sobie samochodem i dlatego 
nie dopuszczamy w ogóle możliwoś-
ci zmiany za kierownic¹, nawet jeśli 
mamy już za sob¹ setki kilometrów 
wspólnej podróży i jesteśmy napraw-
dę zmęczeni – wówczas postępujemy 
co najmniej nierozważnie. Jeśli w ro-
dzinie, w której kobieta zarabia zde-
cydowanie więcej, ona idzie na urlop
wychowawczy mimo, że mężczyzna 
zarabia mniej i spokojnie móg³by prze-
znaczyć kilka miesięcy na opiekę nad 
ich wspólnym dzieckiem – wówczas 
oboje najprawdopodobniej pope³niaj¹ 
b³¹d. Nie warto dopuszczać do sytua-
cji, w której nasze przekonania decy- 
duj¹ za nas, co jest, a co nie jest ko-
rzystne. Zawsze należy się zastanowić 
w jakim stopniu konkretne przekona-
nia wspieraj¹ b¹dź ograniczaj¹ nasz¹ 
skuteczność dochodzenia do celu. 

Możliwość spe³niania tego, o czym 
najbardziej marzymy. Nasze prze-
konania i wynikaj¹ce z nich postawy 
czy wręcz zachowania w znacznym 
stopniu decyduj¹ o tym, co się z na-
mi dzieje. Jeśli idę na spotkanie, w któ-
rym spodziewam się ponieść klęskę, 
to najczęściej w stu procentach mi się 
to udaje. Kiedy idę w przekonaniu, że 
zwyciężę, to walczę do końca. I nawet 
jeśli przegram, to przynajmniej jestem 
w stu procentach pewny, że nie można 
by³o osi¹gn¹ć naprawdę niczego wię-
cej.  
   Warto też wypracować w swoim 
umyśle przekonanie o tym, że aby 
zyskać, trzeba samemu z siebie dać. 
Trochę to przypomina historię cz³o-
wieka, który modli³ się do Boga, by 
ten pozwoli³ mu wygrać milion w to-
tolotka i nad którym wreszcie Bóg 
zdecydowa³ się zlitować, niemniej 
musia³ najpierw poprosić cz³owieka, 
by ten choć raz wype³ni³ kupon. Tak 
też jest z każdym z nas. Jeśli chcesz 
spe³nić swoje marzenia, nie myśl co 
w zwi¹zku z tym powinieneś zrobić, 
ale zrób to. By coś osi¹gn¹ć trzeba 
zwykle ponieść jakieś inwestycje. 
Dobrze jeśli to zaangażowanie ma 
rzeczywiście celowy charakter. By 
wynika³o ze świadomości tego, co 
chcemy osi¹gn¹ć i by angażowa³o 
środki najbardziej dla danej sytuacji 
korzystne. Oznacza to, że trzeba myś-
leć nie tylko o tym, co najbardziej 
pragniemy, ale też określić indywi-
dualn¹ cenę jak¹ sk³onni jesteśmy za 
spe³nienie tego pragnienia zap³acić. 
Wszystko ma bowiem jak¹ś cenę. P³a-
cić trzeba, nie warto natomiast prze-
p³acać. 
  I tu znowu pojawia się kwestia spo-
sobu myślenia. Jeśli żyjemy w przeko-
naniu, że innym zależy tylko na tym, 
żeby nas oszukać, to inni rzeczywiście 
będ¹ nas oszukiwali. Kiedy zaś sku-
pimy się na konkretnym określeniu 
tego, co od innych chcemy osi¹gn¹ć, 
to nie będziemy mieli specjalnie czasu 
ani potrzeby, by tych innych os¹dzać 
czy oceniać, w większym natomiast 
stopniu skupimy się na tym, czego 
konkretnie możemy oczekiwać i ile 
jesteśmy w stanie za to zap³acić. Przy-
k³adem jest powszechna, pewnie nie-
stety zbyt powszechna sytuacja, w któ-
rej kobieta oszukana i wykorzystana 
przez mężczyznę, w jakiś czas później 
wchodzi w dok³adnie taki sam zwi¹-
zek. Sytuacja ta spowodowana jest na 
ogó³ g³ębokim przekonaniem kobie-
ty, żeby się nie dać drugi raz oszukać. 
I jedynej rzeczy, której wymaga od 
kolejnego partnera, to pozytywna 

odpowiedź na pytanie, że on jej nie 
skrzywdzi. I on jej to mówi. Powtarza 
wielokrotnie. Nawet wtedy, kiedy za-
czyna się zachowywać nie tak jak na-
leży. A ona sobie powtarza, że prze-
cież on nie móg³by jej skrzywdzić, bo 
przecież powiedzia³, że tego nie zrobi. 
Zupe³nie inaczej wygl¹da³aby sytua-
cja, gdyby ta sama kobieta odpowie-
działa sobie na pytanie, kogo konkret-
nie potrzebuje obok siebie i każdego 
kandydata weryfikowa³a przez to po-
zytywne wyobrażenie. Przez to, jaki 
on ma być, a nie przez to jakim sam 
siebie opisuje. To duża różnica. 
  Warto pamiętać, że myślenie w ka-
tegoriach wk³ad-zysk dotyczy nie tyl-
ko sytuacji biznesowych. W grę mog¹
wchodzić również relacje między-
ludzkie. Tu również możemy mieć 
do czynienia z sytuacj¹ lokaty i ocze-
kiwanych korzyści. Pierwsza sprawa
to nasz pozytywny stosunek do in-
nych. Bez tego trudno budować po-
zytywne relacje. Kolejna sprawa to
akceptacja faktu, że inni nie musz¹ 
nam tyle dać, ile od nich oczekujemy. 
Trzecia, że nadmierne inwestowanie 
w nieudany zwi¹zek staje się z cza-
sem coraz bardziej kosztowne i rokuje 
coraz mniejsze szanse odzyskania na-
wet nik³ej części poniesionego wk³a-
du. Z zasad¹ dajesz-bierzesz w relac-
jach międzyludzkich jest tak jak z za-
k³adaniem w³asnego przedsiębiorst-
wa. Kiedy pomys³ jest dobry i istnieje 
zapotrzebowanie na nasze wytwory, 
wówczas wystarczy naprawdę nie-
wielki wk³ad, żeby nieźle zarobić. Jeśli 
jednak pomys³ jest kiepski, a odbiorcy
nie bardzo s¹ zainteresowani naszymi 
propozycjami, wówczas lepiej odpo-
wiednio wczeœnie zrezygnować za-
miast próbować coś robić na si³ę. 
Warto jednak pamiętać, że każde za-
angażowanie, nawet takie, które koń-
czy się mniejsz¹ czy większ¹ poraż-
k¹, zawsze może i powinno być przez 
nas odebrane jako okazja do naucze-
nia się czegoś. Ot, choćby tego, by 
drugi raz nie inwestować w niepewny 
interes. A może i tego, by przekonać 
się jak wiele jesteśmy w stanie znieść, 
jak daleko potrafimy się zaangażo-
wać, ile jesteśmy gotowi poświęcić 
dla niepewnej sprawy. 
  Korzystanie z przeżywanych przez 
nas doświadczeń dzieje się zawsze 
wtedy, kiedy potrafimy z każdego do-
świadczenia wyci¹gn¹ć to, co jest lub 
może być w nich pozytywne. Kiedy 
pozytywnie patrzymy na świat, świat 
proponuje nam przede wszystkim po-
zytywne doznania. Bywa, że niekie-
dy z boku wygl¹da to jak naiwność. 

JAROSŁAW KORDZIŃSKI


