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ROZDZIA 1.
ZAGRO¿ENIA ZWIkZANE
ZE ZMARTWIENIAMI

I

le razy obudziliĂmy siÚ w Ărodku nocy zlani zimnym potem
z powodu problemu, który dotyczyï nastÚpnego dnia albo
nawet dalekiej przyszïoĂci? Jak czÚsto zdarzyïo nam siÚ przerwaÊ nagle jakÈĂ przyjemnÈ czynnoĂÊ i pozwoliÊ, ĝeby nasz
umysï przeskoczyï do problemu, który budziï w nas ogromny
niepokój?
Maïo prawdopodobne jest, ĝe istnieje na Ăwiecie choÊ jeden
czïowiek, któremu przynajmniej raz na jakiĂ czas nie zdarzajÈ
siÚ takie napady lÚku. Kiedy jednak patrzymy wstecz i przypominamy sobie przyczyny naszych zmartwieñ sprzed kilku tygodni
czy miesiÚcy, czÚsto odkrywamy, ĝe problem, który spÚdzaï nam
sen z powiek albo uniemoĝliwiaï nam radosnÈ zabawÚ, wcale
nie byï tak waĝny, jak nam siÚ wtedy wydawaïo, i nie doprowadziï
do ĝadnej katastrofy.
Zamartwianie siÚ nie rozwiÈĝe ĝadnego problemu. Gdyby
nasza energia (a martwienie siÚ pochïania ogromne jej pokïady)
zostaïa wykorzystana do tego, by zmieniÊ podejĂcie na bardziej
konstruktywne — takie, które pomaga rozwiÈzaÊ problemy,
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zamiast siÚ nad nimi rozwodziÊ — to pokonalibyĂmy wïasne
lÚki i obawy, a w rezultacie stalibyĂmy siÚ zdrowsi i szczÚĂliwsi.
To wcale nie jest nowa koncepcja. Juĝ dawni filozofowie i prorocy próbowali jÈ rozpowszechniaÊ na róĝne sposoby. Dale Carnegie w swojej ksiÈĝce How to Stop Worrying and Start Living szczegóïowo przeanalizowaï ten problem. Juĝ kilka sugestii z tej ksiÈĝki
moĝe pomóc wiÚkszoĂci z nas spojrzeÊ na przyczyny naszych lÚków
i zmartwieñ z wïaĂciwej perspektywy.

TRZY SPOSOBY NA TO,
BY MNIEJ SI} ZAMARTWIAm
atwo jest radziÊ komuĂ, ĝeby przestaï siÚ martwiÊ; duĝo trudniej
jest to zrobiÊ samemu. Oto kilka przydatnych porad:
1. Kiedy stajemy przed trudnym problemem, nie analizujmy go bez koñca. Zmierzmy siÚ z nim i podejmijmy
decyzjÚ. PrzyczynÈ wiÚkszoĂci zmartwieñ jest brak zdecydowania.
A gdy juĝ podejmiemy decyzjÚ, bÈděmy konsekwentni.
Nie za kaĝdym razem nasz wybór bÚdzie wïaĂciwy, ale
w wiÚkszoĂci przypadków lepsze jest jakiekolwiek pozytywne dziaïanie niĝ nierobienie niczego. Nie popeïnijmy
bïÚdu, jakim jest wymaganie od siebie, aby nigdy nie
popeïniÊ bïÚdu.
2. Znajděmy miejsce, w którym koñczy siÚ myĂlenie, a zaczyna siÚ martwienie.
PamiÚtajmy, ĝe zamartwianie siÚ to nie to samo co zastanawianie siÚ. Logiczne myĂlenie jest konstruktywne.
Zamartwianie siÚ jest destrukcyjne.
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3. Jeĝeli moĝemy coĂ zrobiÊ, ĝeby rozwiÈzaÊ drÚczÈcy nas problem, nie traÊmy czasu na zastanawianie siÚ. PowinniĂmy
zrobiÊ wszystko, co w naszej mocy, ĝeby rozwiÈzaÊ problem
i przestaÊ siÚ martwiÊ.
Kilku czïonków klubu seniora martwiïo siÚ, ĝe mogÈ oni
zostaÊ napadniÚci i obrabowani w drodze na spotkanie
klubu albo w trakcie powrotu do domu. ObezwïadniajÈcy
strach sprawiaï, ĝe wielu z nich nie wychodziïo ze swoich
domów i spÚdzaïo czas samotnie, a ci, którzy zdecydowali
siÚ pójĂÊ na spotkanie, byli przepeïnieni lÚkiem. Jeden ze
starszych mÚĝczyzn uĂwiadomiï sobie, ĝe ten strach ma
nad nimi wszystkimi wïadzÚ, a oni, zamiast coĂ z tym zrobiÊ, tylko martwiÈ siÚ jeszcze bardziej. Postanowiï skoñczyÊ
z ponurymi wizjami i przejĂÊ do dziaïania. Co takiego wymyĂliï? Umówiï siÚ z kilkoma innymi czïonkami klubu
na wspólne spacery przez „niebezpiecznÈ strefÚ” codziennie
o okreĂlonej porze. Wyparcie destrukcyjnego lÚku przez
konstruktywne myĂlenie pomogïo rozwiÈzaÊ problem.
Kiedy stajesz przed problemem, najpierw zapytaj sam siebie:
Co najgorszego moĝe siÚ staÊ? Potem przygotuj siÚ na
zaakceptowanie najgorszego. A póěniej postaraj siÚ zmieniÊ
ten scenariusz na lepszy.
Dale Carnegie
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PAMI}TAJMY O RACHUNKU
PRAWDOPODOBIESTWA
Kiedy Michaï rzuciï studia, podobnie jak wielu mïodych ludzi
z jego pokolenia, postanowiï odbyÊ podróĝ po kraju autostopem.
Jego mama byïa przeraĝona. MyĂli o tym, co mogïoby mu siÚ
przydarzyÊ, spÚdzaïy jej sen z powiek. Mógï zginÈÊ, zostaÊ porwany,
wpaĂÊ do rowu, zostaÊ aresztowany, zachorowaÊ, wpaĂÊ w zïe
towarzystwo itd. Przez dïugie tygodnie nie spaïa, nie jadïa i nie
potrafiïa siÚ cieszyÊ ĝadnym aspektem swojego ĝycia. JedynÈ rzeczÈ, jakÈ robiïa, byïo martwienie siÚ.
Poprosiïa o radÚ swojÈ dobrÈ przyjacióïkÚ, która jej uĂwiadomiïa, ĝe tysiÈce mïodych ludzi przeĝyïo podobnÈ przygodÚ. Jak
wielu z nich przydarzyï siÚ jakiĂ nieszczÚĂliwy wypadek?
Przyjacióïka zaproponowaïa matce chïopaka, ĝeby poszukaïa
informacji na policji, w gazetach i w niektórych organizacjach
spoïecznych. Kaĝde z tych ěródeï potwierdziïo, ĝe spoĂród wszystkich mïodych ludzi podróĝujÈcych po kraju autostopem tylko
nieliczni mieli jakieĂ niebezpieczne przygody. Rachunek prawdopodobieñstwa wskazywaï na to, ĝe podróĝ tego chïopca zakoñczy
siÚ szczÚĂliwym powrotem do domu. Kiedy kobieta to zaakceptowaïa, jej umysï siÚ uspokoiï, a ona sama przestaïa siÚ martwiÊ,
dziÚki czemu jej ĝycie wróciïo do normalnoĂci. OczywiĂcie raz
po raz nachodziïy jÈ niepokojÈce myĂli, ale nie dominowaïy juĝ
one nad jej ĝyciem.
JakiĂ czas póěniej chïopak wróciï do domu i wznowiï naukÚ
na studiach. Gdyby jego matka nie potrafiïa spojrzeÊ na caïÈ sytuacjÚ z odpowiedniej perspektywy, zniszczyïaby swoje zdrowie
i straciïaby równowagÚ psychicznÈ.
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¿YJMY W JEDNODNIOWYCH
PRZEDZIAACH
W swojej ksiÈĝce zatytuïowanej How to Stop Worrying and Start
Living Dale Carnegie cytuje poniĝsze uwagi doktora Williama
Oslera, jednego z najwybitniejszych chirurgów i filozofów z poczÈtku XX wieku, pochodzÈce z wykïadu, jaki wygïosiï przed
grupÈ studentów na Uniwersytecie Yale.
Doktor Osler zauwaĝyï, ĝe kapitan duĝego liniowca oceanicznego ma uprawnienia do zamkniÚcia na staïe wybranych przedziaïów na swoim statku, jeĂli stanowiÈ one zagroĝenie dla caïego
obiektu. Potem powiedziaï:
„Kaĝdy z was jest duĝo wspanialszÈ organizacjÈ niĝ wielki liniowiec, a podróĝ, w którÈ wyruszyliĂcie, jest duĝo dïuĝsza. Dlatego zachÚcam was, ĝebyĂcie nauczyli siÚ kontrolowaÊ wïasne mechanizmy, poniewaĝ ĝycie w jednodniowych przedziaïach jest
najskuteczniejszym sposobem na zapewnienie bezpieczeñstwa podróĝy. Wejděcie na mostek i sprawděcie, czy najwaĝniejsze grodzie
dobrze pracujÈ. NaciĂnijcie przycisk i posïuchajcie, czy na kaĝdym
poziomie waszego ĝycia ĝelazne drzwi do waszej przeszïoĂci —
do waszych umarïych wczorajszych dni — sÈ dobrze zamkniÚte.
Potem naciĂnijcie nastÚpny i metalowÈ kurtynÈ oddzielcie przyszïoĂÊ tak samo mocno jak przeszïoĂÊ. PrzyszïoĂÊ jest dzisiaj… Jutro
nie istnieje. Strata energii, zgryzota ducha i nerwowe zamartwianie siÚ drÚczÈ tych, którzy niepokojÈ siÚ o swojÈ przyszïoĂÊ…
Zamknijcie dobrze drzwi, a potem sprawděcie wielkie grodzie
na dziobie i rufie i przygotujcie siÚ na to, by pielÚgnowaÊ nawyk
ĝycia w »jednodniowych« przedziaïach”.
Doktor Osler wcale nie twierdziï, ĝe nie powinniĂmy w ĝaden
sposób przygotowywaÊ siÚ na to, co moĝe siÚ wydarzyÊ w przyszïoĂci.

13
Kup książkę

Poleć książkę

JAK POKONAm ZMARTWIENIA I PORADZIm SOBIE ZE STRESEM

Zauwaĝyï jednak, ĝe najlepszym moĝliwym sposobem na przygotowanie siÚ na jutro jest skoncentrowanie siÚ na tym, ĝeby
jak najlepiej wykonaÊ swojÈ pracÚ dzisiaj, wykorzystujÈc do tego
caïÈ swojÈ inteligencjÚ i caïy swój entuzjazm. To jest jedyna metoda na to, by przygotowaÊ siÚ na nadchodzÈcÈ przyszïoĂÊ.
Dale Carnegie mówi nam, co powinniĂmy zrobiÊ, ĝeby zamknÈÊ ĝelazne drzwi do przeszïoĂci i przyszïoĂci. Zadajmy sobie
poniĝsze pytania i zanotujmy odpowiedzi na nie:
x Czy czÚsto rezygnujÚ z ĝycia teraěniejszoĂciÈ na rzecz zamartwiania siÚ o przyszïoĂÊ albo marzenia o „magicznym
róĝanym ogrodzie na horyzoncie”?
x Czy czasami uprzykrzam sobie teraěniejszoĂÊ, ĝaïujÈc rzeczy, które wydarzyïy siÚ w przeszïoĂci — chociaĝ juĝ minÚïy
i siÚ skoñczyïy?
x Czy wstajÈc rano, jestem zdeterminowany, by „zïapaÊ byka
za rogi”, czyli jak najlepiej wykorzystaÊ najbliĝsze 24 godziny?
x Czy jestem w stanie czerpaÊ wiÚkszÈ radoĂÊ z ĝycia, jeĂli
zacznÚ ĝyÊ w „jednodniowych przedziaïach”?
x Kiedy powinienem zaczÈÊ to robiÊ? W przyszïym tygodniu?… Jutro?… Dzisiaj?
Jest takie stare powiedzenie: „PrzeszïoĂÊ minÚïa i nie moĝemy
jej zmieniÊ; przyszïoĂÊ jest nieznana; a dzieñ dzisiejszy jest darem”.

TRZY GARNKI WODY
Bardzo ïatwo jest straciÊ nadziejÚ, kiedy widzimy, ĝe nic nam siÚ
nie udaje. Czasami odnosimy wraĝenie, ĝe bez wzglÚdu na to,
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co zrobimy, nic osiÈgniemy. Poniĝsza przypowieĂÊ pokazuje nam,
jak spojrzeÊ na swoje ĝycie z innej perspektywy.
Mïoda kobieta odwiedziïa swojÈ mamÚ i poĝaliïa jej siÚ, ĝe
ĝycie ostatnio daje jej w koĂÊ. Nie potrafiïa rozwiÈzaÊ swoich problemów. Tak bardzo byïa znuĝona walkÈ i ciÈgïÈ szamotaninÈ,
ĝe miaïa ochotÚ siÚ poddaÊ. Miaïa wraĝenie, ĝe gdy tylko udawaïo jej siÚ uporaÊ z jakimĂ problemem, natychmiast pojawiaï siÚ
nastÚpny.
Mama zabraïa jÈ do kuchni. Nalaïa wodÚ do trzech garnków
i kaĝdy z nich postawiïa na ogniu. Wkrótce woda zaczÚïa wrzeÊ.
Do pierwszego garnka kobieta wïoĝyïa marchewki, do drugiego
jajka, a do trzeciego zmielonÈ kawÚ. Usiadïa obok córki i w milczeniu wpatrywaïa siÚ w trzy garnki.
Po okoïo dwudziestu minutach wyïÈczyïa ogieñ. Wyïowiïa
marchewki i przeïoĝyïa je do miski. To samo zrobiïa z jajkami.
Z trzeciego garnka nabraïa chochlÈ kawÚ i teĝ wlaïa jÈ do miski.
A potem zwróciïa siÚ do córki: „Powiedz mi, co widzisz”.
„Marchewki, jajka i kawÚ”, odpowiedziaïa córka. Matka poprosiïa jÈ, ĝeby podeszïa do misek i dotknÚïa marchewek. Córka zauwaĝyïa, ĝe sÈ miÚkkie. Potem mama poprosiïa córkÚ, ĝeby rozbiïa
jajko. Po zdjÚciu skorupki okazaïo siÚ, ĝe jajko ugotowaïo siÚ na
twardo. Na koñcu kobieta poprosiïa córkÚ, ĝeby wypiïa ïyk kawy.
Córka uĂmiechnÚïa siÚ, gdy skosztowaïa kawy i poczuïa jej gïÚboki
aromat. A potem zapytaïa: „O co w tym wszystkim chodzi?”.
Matka wyjaĂniïa jej, ĝe kaĝda z tych rzeczy spotkaïa siÚ z tÈ
samÈ przeciwnoĂciÈ losu: z wrzÈcÈ wodÈ. I kaĝda z nich zareagowaïa inaczej. Surowe marchewki byïy mocne, twarde i nieelastyczne. Po zanurzeniu we wrzÈtku staïy siÚ miÚkkie i sïabe.
Jajko na poczÈtku byïo delikatne. Jego cienka skorupka chroniïa
pïyn znajdujÈcy siÚ w Ărodku, ale po kilku minutach we wrzÈtku
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wnÚtrze jajka zrobiïo siÚ twarde. Najbardziej niezwykïe byïo to,
co siÚ staïo ze zmielonÈ kawÈ: zmieniïa wodÚ, w której zostaïa
zanurzona.
„KtórÈ z tych rzeczy jesteĂ?”, spytaïa córkÚ. „Jak reagujesz na
przeciwnoĂci losu? JesteĂ marchewkÈ, jajkiem czy ziarnem kawy?”.
Rozwaĝmy nastÚpujÈce pytania: Kim jestem? Czy jestem
marchewkÈ, która wydaje siÚ mocna, ale pod wpïywem bólu
i przeciwnoĂci losu robi siÚ miÚkka i traci swojÈ siïÚ? Czy jestem
jajkiem, które na poczÈtku ma miÚkkie serce, ale pod wpïywem
gorÈca twardnieje? Czy byïem wolnym duchem, ale trudna ĝyciowa sytuacja, taka jak ĂmierÊ bliskiej osoby, rozstanie czy problemy
finansowe sprawiïa, ĝe staïem siÚ twardy i nieustÚpliwy? Czy
moja skorupa wyglÈda tak samo, ale w Ărodku straciïem swojÈ
elastycznoĂÊ, staïem siÚ zgorzkniaïy, a moje serce zrobiïo siÚ twarde?
A moĝe jestem jak ziarno kawy? Kawa zmienia gorÈcÈ wodÚ
— okolicznoĂÊ bÚdÈcÈ ěródïem cierpienia. Kiedy woda wrze, wydobywa z kawy jej smak i aromat. JeĂli jesteĂmy jak ziarno kawy,
problemy w naszym ĝyciu sprawiajÈ, ĝe stajemy siÚ lepsi i zmieniamy sytuacjÚ wokóï siebie. Czy wznosimy siÚ na wyĝszy poziom,
gdy stajemy przed naprawdÚ trudnymi przeciwnoĂciami losu?
Jak radzimy sobie z problemami? Czy jesteĂmy marchewkÈ,
jajkiem czy ziarnem kawy?
NajszczÚĂliwsi ludzie wcale nie majÈ idealnego ĝycia; po prostu
potrafiÈ najlepiej wykorzystaÊ to, co przynosi im los. Fundamentem jasnej przyszïoĂci zawsze jest zapomnienie o przeszïoĂci; nie
moĝemy iĂÊ naprzód, dopóki nie przestaniemy przywiÈzywaÊ
wagi do dawnych poraĝek i ĝalów.
¿yjmy zgodnie ze starym powiedzeniem: „Kiedy siÚ rodzimy,
pïaczemy, a wszyscy dookoïa nas siÚ uĂmiechajÈ. Musimy ĝyÊ
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tak, ĝebyĂmy na koñcu to my byli tymi, którzy siÚ uĂmiechajÈ,
a wszyscy dookoïa nas pïakali”.
Gdyby tylko ludzie martwiÈcy siÚ o swoje zobowiÈzania pomyĂleli
o bogactwie, które posiadajÈ, przestaliby siÚ martwiÊ.
Dale Carnegie

DZIESI}m WSKAZÓWEK, JAK ZMNIEJSZYm
WSPÓCZYNNIK ZAMARTWIANIA SI}
Nie ma na ziemi czïowieka, którego ĝycie byïoby wolne od
zmartwieñ. Czasami wpadamy w powaĝne kïopoty, które sprawiajÈ, ĝe zaczynamy siÚ zamartwiaÊ. Bywa, ĝe przez jakiĂ czas
caïe nasze ĝycie krÚci siÚ wokóï powaĝnych problemów. Zbyt
wielu ludzi jednak martwi siÚ o rzeczy, które sÈ trywialne, krótkotrwaïe albo nawet w ogóle nie istniejÈ. Oto dziesiÚÊ wskazówek,
jak zapanowaÊ nad swojÈ skïonnoĂciÈ do zamartwiania siÚ.
1. Pilnujmy swoich spraw.
WiÚkszoĂÊ z nas samemu stwarza sobie problemy, wtrÈcajÈc siÚ w ĝycie innych. Robimy tak, bo w jakiĂ sposób
przekonaliĂmy samych siebie, ĝe nasze metody sÈ najlepsze, w zwiÈzku z czym czujemy potrzebÚ, by krytykowaÊ
wszystkich, którzy myĂlÈ inaczej, i pokierowaÊ ich we
wïaĂciwÈ stronÚ — w naszÈ stronÚ. U ěródïa tego podejĂcia leĝy nasze ego. Mamy poczucie, ĝe racja zawsze
jest po naszej stronie, a naszÈ misjÈ jest naprowadzenie
wszystkich na „wïaĂciwe tory” (w naszym rozumieniu).
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GdybyĂmy pilnowali swoich spraw i udzielali rad tylko
wtedy, gdy ktoĂ nas o to poprosi, mielibyĂmy mniej powodów do zmartwieñ.
2. Nie chowajmy urazy.
To normalne, ĝe gdy ktoĂ nas obrazi albo skrzywdzi, ĝywimy do niego urazÚ. JeĂli jednak chcemy pójĂÊ do przodu,
musimy kultywowaÊ sztukÚ wybaczania i zapominania.
¿ycie jest za krótkie, ĝeby je marnowaÊ na takie drobnostki.
3. Wierzmy w siebie.
Martwimy siÚ, ĝe nasze osiÈgniÚcia nie sÈ doceniane. Nasi
przeïoĝeni i wspóïpracownicy rzadko nas chwalÈ (albo
wcale tego nie robiÈ). Musimy zrozumieÊ, ĝe istnieje duĝa
grupa ludzi, którzy rzadko kogoĂ chwalÈ, jeĂli nie majÈ
ku temu egoistycznych pobudek. Zawsze chÚtnie nas skrytykujÈ, ale nasze osiÈgniÚcia juĝ ignorujÈ. Zbyt duĝy nacisk
kïadziemy na to, jak inni nas postrzegajÈ. Jeĝeli jesteĂmy
pewni swoich mocnych stron i umiejÚtnoĂci, nie przejmujemy siÚ tak bardzo opiniami innych ludzi i ich nastawieniem do nas.
4. Strzeĝmy siÚ zielonookiego potwora.
Kaĝdy z nas z doĂwiadczenia wie, ĝe zazdroĂÊ moĝe zakïóciÊ spokój naszego umysïu. Pracujemy wiÚcej niĝ nasi
wspóïpracownicy, ale to oni dostajÈ awans, nie my. Nasza firma ledwo wiÈĝe koniec z koñcem, a tymczasem
interes konkurencji kwitnie. ZazdroĂcimy sÈsiadowi, bo
ma nowszy i droĝszy samochód. ZazdroĂÊ nie rozwiÈĝe
naszych problemów; moĝe jedynie prowadziÊ do zmartwieñ i osïabiaÊ nasze poczucie bezpieczeñstwa. Musimy siÚ
nauczyÊ akceptowaÊ to, co mamy, i próbowaÊ jak najlepiej
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wykorzystaÊ swoje zasoby, dbajÈc o to, by nasz umysï pozostaï wolny od zazdroĂci.
5. Nie bójmy siÚ zmian.
Zmiany sÈ nieuniknione. Bez nich postÚpy sÈ niemoĝliwe.
Mimo to wielu z nas boi siÚ zmian, bo sprawiajÈ one, ĝe
musimy wyjĂÊ poza naszÈ strefÚ komfortu. Jeĝeli ktoĂ inny
narzuca nam zmianÚ, to zamiast siÚ zamartwiaÊ, ĝe moĝe
ona negatywnie na nas wpïynÈÊ, skupmy siÚ na tym, co
dobrego moĝe nam przynieĂÊ.
Nie wszystkie zmiany sÈ narzucane nam przez innych.
Zawsze powinniĂmy analizowaÊ wïasne metody dziaïania
i szukaÊ bardziej skutecznych sposobów na osiÈgniÚcie
danego celu. Proponowanie zmian wiÈĝe siÚ z ryzykiem.
Zmiana moĝe nie przynieĂÊ poĝÈdanego efektu, ale ci, którzy sÈ pewni siebie, umiejÈ zaakceptowaÊ ryzyko i sÈ na
tyle elastyczni, ĝeby siÚ nie martwiÊ sporadycznymi poraĝkami i mimo wszystko dalej iĂÊ naprzód.
6. Nauczmy siÚ akceptowaÊ to, co jest nieuniknione
Po 22 latach pracy w jednej firmie Edyta cieszyïa siÚ na
myĂl o emeryturze, na którÈ miaïa pójĂÊ juĝ za osiem lat.
Kiedy szefostwo ogïosiïo, ĝe firma niedïugo zostanie zamkniÚta, Edyta nie mogïa w to uwierzyÊ. Byïa przekonana, ĝe juĝ wkrótce zacznie otrzymywaÊ regularne
Ăwiadczenia w ramach planu emerytalnego, który byï finansowany przez jej pracodawcÚ.
Edyta co noc pïakaïa w poduszkÚ. Zawsze szczyciïa siÚ
tym, ĝe jest samowystarczalna, a teraz okazaïo siÚ, ĝe bÚdzie
musiaïa prosiÊ o pomoc swoje dzieci. W ciÈgu kilku tygodni zmieniïa siÚ z pewnej siebie, radosnej osoby we wrak
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czïowieka. Cierpiaïa na nerwicÚ, miaïa migrenowe bóle
gïowy i ciÈgle bolaï jÈ brzuch. Lekarz uĂwiadomiï jej, ĝe
tym, czego potrzebuje, wcale nie sÈ lekarstwa. Zaproponowaï, ĝeby przypomniaïa sobie róĝne sytuacje ze swojej przeszïoĂci, w których udaïo jej siÚ pokonaÊ przeciwnoĂci losu.
W koñcu Edyta zaakceptowaïa to, co jest nieuniknione,
i skupiïa siÚ na szukaniu nowej pracy. Zrobiïa kilka pozytywnych kroków w stronÚ nastÚpnego, nowego i ekscytujÈcego etapu w swoim ĝyciu.
Znalazïa sposób na to, ĝeby spieniÚĝyÊ swoje umiejÚtnoĂci,
i zmieniïa swoje nastawienie: uwierzyïa, ĝe sobie poradzi.
7. Nie bierzmy na siebie wiÚcej, niĝ jesteĂmy w stanie
uděwignÈÊ.
CzÚsto bierzemy na siebie wiÚcej obowiÈzków, niĝ pozwalajÈ na to nasze moĝliwoĂci. Zazwyczaj przyczynÈ jest
chÚÊ zadowolenia naszego ego. Chcemy, ĝeby inni nas
podziwiali, dlatego zobowiÈzujemy siÚ do wielu rzeczy,
a potem nie dajemy ze wszystkim rady. Musimy byÊ
Ăwiadomi wïasnych ograniczeñ. Kiedy ktoĂ nas prosi, ĝebyĂmy wziÚli na siebie nowe zadanie w sytuacji, gdy jesteĂmy przytïoczeni innymi obowiÈzkami, powinniĂmy
dyplomatycznie odmówiÊ.
8. Zadbajmy o to, by nasz umysï byï zawsze czymĂ
zajÚty.
Kiedy nasze umysïy nie sÈ zajÚte pozytywnymi myĂlami,
wypeïniamy je zmartwieniami — czÚsto dotyczÈcymi
rzeczy, które sÈ trywialne albo bardzo maïo prawdopodobne. Musimy zadbaÊ o to, by nasze umysïy byïy zajÚte
pozytywnymi, wartoĂciowymi sprawami. Czytanie inspiru20
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jÈcych ksiÈĝek, sïuchanie dobrej muzyki, medytowanie,
angaĝowanie siÚ w wartoĂciowe projekty spoïeczne albo
po prostu skupienie siÚ na ciekawym hobby lub na radoĂciach codziennego ĝycia — to wszystko pomoĝe wyprzeÊ
myĂli o zmartwieniach.
9. Zróbmy to teraz.
W kaĝdym zawodzie i w wiÚkszoĂci aspektów ĝycia
prywatnego musimy robiÊ rzeczy, których nie lubimy.
Wszyscy mamy tendencjÚ do odkïadania ich na póěniej
i skupiania siÚ na tych sprawach, które sprawiajÈ nam
przyjemnoĂÊ. Jeĝeli najpierw robimy coĂ, co lubimy, to
w koñcu pozostanÈ nam same nieprzyjemne rzeczy.
W ten sposób sabotujemy samych siebie. Z psychologicznego punktu widzenia, jeĂli najpierw robimy coĂ, co lubimy, to ta czynnoĂÊ nie cieszy nas tak, jak mogïaby cieszyÊ.
Przez caïy czas myĂlimy tylko: „Kiedy to skoñczÚ, bÚdÚ
musiaï siÚ zabraÊ do tamtej koszmarnej rzeczy”. GdybyĂmy zrobili na odwrót, z radoĂciÈ przechodzilibyĂmy do
przyjemniejszych zadañ.
10. Uczmy siÚ na wïasnych bïÚdach.
Wszyscy popeïniamy bïÚdy. Nikt nie jest doskonaïy. Nie
ma osoby, której wszystko zawsze by wychodziïo. Wspomniaïem juĝ, ĝe musimy podejmowaÊ ryzyko, jeĝeli chcemy
robiÊ postÚpy, a integralnÈ czÚĂciÈ kaĝdego ryzyka jest
moĝliwoĂÊ poraĝki. GotowoĂÊ do podejmowania ryzyka
wcale nie oznacza, ĝe jesteĂmy szaleñcami. Ludzie sukcesu
liczÈ siÚ z ryzykiem podczas podejmowania kaĝdej swojej
decyzji. Nie da siÚ go wyeliminowaÊ, ale moĝna je zminimalizowaÊ dziÚki starannej analizie i dokïadnemu planowaniu. Bez pracy nie ma koïaczy.
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Kiedy zdarzy nam siÚ poraĝka, to zamiast siÚ martwiÊ i jÈ
rozpamiÚtywaÊ, musimy siÚ zastanowiÊ nad jej przyczynÈ
i poczyniÊ kroki w celu naprawienia sytuacji, jeĂli jest to
moĝliwe. A jeĝeli nic nie da siÚ juĝ naprawiÊ, warto poszukaÊ alternatywnego rozwiÈzania i zastanowiÊ siÚ, co spowodowaïo caïy problem, tak aby nie popeïniÊ tego samego
bïÚdu w przyszïoĂci.

KONSEKWENCJA
CechÈ, która wyróĝnia ludzi sukcesu, nie jest to, ĝe zawsze
wszystko im siÚ udaje, lecz to, ĝe gdy doznajÈ poraĝki albo napotkajÈ przeszkodÚ, odbijajÈ siÚ od dna i podwajajÈ swoje starania,
zamiast martwiÊ siÚ swoimi niedostatkami. SÈ elastyczni — jest
to cecha wyróĝniajÈca osoby o duĝej inteligencji emocjonalnej,
które potrafiÈ kontrolowaÊ stres i zapanowaÊ nad skïonnoĂciÈ
do zamartwiania siÚ.
Osoby te majÈ róĝne wady i braki, ale ïÈczy je jedna wspólna
cecha: wytrwaïoĂÊ, czyli upór i determinacja, ĝeby odnieĂÊ sukces
mimo wszelkich trudnoĂci. Bez wzglÚdu na to, jak wrogie jest
otoczenie, jak silny jest opór i jakie czynniki zniechÚcajÈ je do
dalszych dziaïañ, wytrwale idÈ naprzód. Zamiast traciÊ energiÚ
na zamartwianie siÚ, starajÈ siÚ jeszcze bardziej i podejmujÈ
mÈdrzejsze decyzje, ĝeby osiÈgnÈÊ swoje cele.

POT}GA TRWANIA
Sukcesu nie odnosi siÚ z dnia na dzieñ. Steve Jobs i Steve Wozniak
ponosili poraĝkÚ za poraĝkÈ, zanim stworzyli swój pierwszy komputer Apple, który podbiï rynek. OczywiĂcie martwili siÚ, ĝe
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moĝe nigdy im siÚ nie udaÊ, ale odïoĝyli te zmartwienia na bok
i skoncentrowali siÚ na rozwiÈzywaniu problemów, które napotykali na swojej drodze.
Oliver Wendell Holmes, amerykañski poeta i filozof, doskonale to ujÈï w swoim utworze:
Nigdy siÚ nie poddawaj. SÈ okazje i zmiany,
PomagajÈce tym, którzy majÈ nadziejÚ, sto do jednego;
A przez chaos Wyĝsza MÈdroĂÊ szykuje
Ostateczny sukces, jeĂli tylko wytrwasz.
Nigdy siÚ nie poddawaj; bo najmÈdrzejszym jest najĂmielszy.
Wie, ĝe OpatrznoĂÊ miesza w kielichu,
A ze wszystkich maksym najlepszÈ, a takĝe najstarszÈ
Jest surowa dewiza, by „nigdy siÚ nie poddawaÊ”!
WytrwaïoĂÊ w dÈĝeniu do celu daje wielkÈ moc. Inni zaczynajÈ
w nas wierzyÊ. Kiedy ktoĂ, kto jest wytrwaïy, podejmuje nowe
wyzwanie, jego walka jest juĝ w poïowie wygrana — i dotyczy
to nie tylko jego, ale równieĝ wszystkich osób dookoïa.
Osoby wytrwaïe nigdy siÚ nie martwiÈ tym, czy odniosÈ sukces. Zawsze wkïadajÈ caïe serce w to, co robiÈ, bo wiedzÈ, ĝe dziÚki
temu osiÈgnÈ maksimum swojej skutecznoĂci.
¿ycie jest dzisiaj — jedyne ĝycie, jakiego jesteĂ pewien. Jak
najlepiej wykorzystaj dzisiejszy dzieñ. Zainteresuj siÚ czymĂ.
Rozbudě siÚ. Znajdě sobie hobby. Pozwól, ĝeby wstrzÈsnÈï TobÈ
dreszcz entuzjazmu. Przeĝyj dzisiejszy dzieñ z radoĂciÈ.
Dale Carnegie
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NIEUST}PLIWO¥m POPACA
Najpierw musimy okreĂliÊ, co zamierzamy zrobiÊ, a potem po
prostu musimy przejĂÊ do dziaïania. Ci, którzy ciÈgle odkïadajÈ
waĝne sprawy na póěniej albo tracÈ czas na rozwaĝania o tym,
co zrobiÊ najpierw, nie osiÈgnÈ ĝadnego celu. WytrwaïoĂÊ pomogïa zbudowaÊ piramidy na nizinach Egiptu i mur wokóï Imperium
Chiñskiego, zdobyÊ alpejskie szczyty, ĝeglowaÊ przez niebezpieczne oceany i zdobyÊ nowe lÈdy, a takĝe zbudowaÊ wielkie kraje.
DziÚki wytrwaïoĂci kreatywne pomysïy przeksztaïciïy siÚ w Ăwietnie prosperujÈce firmy. NieustÚpliwoĂÊ zdeterminowanych mÚĝczyzn i kobiet zmieniïa Ăwiat i przyniosïa mu nowe wynalazki, odkrycia naukowe i przeïomy w dziedzinie medycyny.
Ludzie, którzy caïkowicie angaĝujÈ siÚ w swojÈ pracÚ, sÈ
skazani na sukces. A jeĂli posiadajÈ odpowiednie umiejÚtnoĂci
i majÈ zdrowy rozsÈdek, ten sukces bÚdzie ogromny.
JeĂli nie moĝesz spaÊ, to wstañ i zrób coĂ, zamiast leĝeÊ i siÚ
martwiÊ. Tym, co CiÚ drÚczy, sÈ zmartwienia, a nie brak snu.
Dale Carnegie

Benjamin Franklin pokazaï to na wïasnym przykïadzie. Kiedy
rozpoczÈï pracÚ w branĝy drukarskiej w Filadelfii, jego biuro, zakïad
i miejsce do spania zajmowaïy jeden maïy pokój. KtóregoĂ dnia
Franklin dowiedziaï siÚ, ĝe inny drukarz w mieĂcie postanowiï zniszczyÊ jego firmÚ. Zaprosiï go do swojego pokoju. Pokazaï mu kromkÚ chleba — jego typowy obiad — i powiedziaï: „Nie wyczerpie
mnie pan gïodem, chyba ĝe potrafi pan ĝyÊ skromniej niĝ ja”.
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InnÈ przyczynÈ poraĝek jest zbyt szybkie poddawanie siÚ.
WïaĂciciel kopalni w Kolorado wydrÈĝyï tunel o dïugoĂci 1,6 km
w skale, w której, jak sÈdziï, byïo zïoto. Wydaï na to sto tysiÚcy
dolarów, a kiedy po póïtora roku nie znalazï ĝadnego zïota, poddaï siÚ. Inna firma wydïuĝyïa tunel o zaledwie jeden metr i natrafiïa na rudÚ zïota. Moĝliwe, ĝe zïoto naszego ĝycia znajduje siÚ
tylko metr od nas.

NIE REZYGNUJMY
Kiedy czujemy pokusÚ, ĝeby siÚ poddaÊ, warto przeczytaÊ poniĝszy
wiersz nieznanego autora. Pomoĝe nam on odzyskaÊ wïaĂciwÈ perspektywÚ i zachÚci nas do tego, by zbyt szybko siÚ nie poddawaÊ.
Kiedy coĂ ci siÚ nie udaje — a tak zawsze siÚ zdarza,
Kiedy masz wraĝenie, ĝe wciÈĝ idziesz pod górkÚ,
Kiedy fundusze sÈ maïe, a kredyty wysokie,
I kiedy chcesz siÚ uĂmiechnÈÊ, ale musisz westchnÈÊ,
Kiedy obowiÈzki ciÚ przytïaczajÈ,
Odpocznij, jeĂli musisz, ale siÚ nie poddawaj.
¿ycie jest niezwykïe ze swoimi nagïymi zwrotami i zmianami,
O czym kaĝdy z nas nieraz miaï okazjÚ siÚ przekonaÊ.
A wielu poraĝek moĝna by uniknÈÊ,
Gdyby ludzie tylko wytrwali nieco dïuĝej.
Nie poddawaj siÚ, choÊ tempo wydaje siÚ wolne,
Bo moĝesz odnieĂÊ sukces za nastÚpnym podmuchem wiatru.
Sukces jest poraĝkÈ wywróconÈ na lewÈ stronÚ,
SrebrnÈ niciÈ w chmurach zwÈtpienia.
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Nigdy nie wiesz, jak blisko celu jesteĂ.
Moĝe byÊ tuĝ obok, choÊ wydaje siÚ daleko.
Dlatego nie przestawaj walczyÊ, gdy dostajesz najsilniejszy
cios –
Bo wïaĂnie wtedy, gdy sytuacja wydaje siÚ najgorsza,
nie wolno ci
REZYGNOWAm.

PODSUMOWANIE
Dale Carnegie podsumowaï rady dotyczÈce zapanowania nad
skïonnoĂciÈ do zamartwiania siÚ za pomocÈ poniĝszych zasad:
Kiedy stajemy przed problemem:
x Zapytajmy: Co najgorszego moĝe siÚ staÊ?
x Przygotujmy siÚ na zaakceptowanie najgorszego.
x Postarajmy siÚ zmieniÊ ten scenariusz na lepszy.
x PamiÚtajmy o ogromnej cenie, jakÈ moĝemy zapïaciÊ
za zamartwianie siÚ — tutaj chodzi o nasze zdrowie.
Aby zapanowaÊ nad skïonnoĂciÈ do zamartwiania siÚ, zastanówmy
siÚ, co moĝe byÊ przyczynÈ naszych trosk:
x Zapoznajmy siÚ z wszystkimi faktami.
x Rozwaĝmy wszystkie fakty, a potem podejmijmy decyzjÚ.
x Kiedy juĝ zadecydujemy, przejděmy do dziaïania!
x Napiszmy odpowiedzi na poniĝsze pytania:
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a) Na czym polega problem?
b) Jakie sÈ przyczyny tego problemu?
c) Jakie sÈ moĝliwe rozwiÈzania?
d) Jakie jest najlepsze moĝliwe rozwiÈzanie?
PozbÈděmy siÚ nawyku zamartwiania siÚ, zanim on nas wykoñczy:
x ¿yjmy w „jednodniowych przedziaïach”.
x Zawsze starajmy siÚ czymĂ zajÈÊ.
x Nie przejmujmy siÚ drobiazgami.
x Odwoïujmy siÚ do rachunku prawdopodobieñstwa, ĝeby
zapanowaÊ nad swoimi zmartwieniami.
x Dostosujmy siÚ do tego, co nieuniknione.
x OkreĂlmy, ile niepokojÈcych myĂli ma prawo wywoïaÊ
dany problem, i nie poĂwiÚcajmy mu ani chwili wiÚcej.
x Nie zamartwiajmy siÚ przeszïoĂciÈ.
Przyjmijmy nastawienie, które przyniesie nam spokój i szczÚĂcie:
x Wypeïnijmy swój umysï myĂlami o spokoju, odwadze,
zdrowiu i nadziei.
x Nigdy nie starajmy siÚ wyrównywaÊ rachunków
ze swoimi wrogami.
x Spodziewajmy siÚ braku wdziÚcznoĂci.
x Liczmy dary, którymi obdarowaï nas los, a nie problemy.
x Nie naĂladujmy innych.
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x Starajmy siÚ czerpaÊ korzyĂci ze swoich poraĝek.
x Dawajmy szczÚĂcie innym.
x Nie poddawajmy siÚ, gdy problemy nas przytïaczajÈ.
x Zmartwienia zastÈpmy wytrwaïoĂciÈ.
x WymyĂlajmy kreatywne rozwiÈzania.
x Nie pozwólmy, ĝeby krytyka innych odbieraïa nam siïÚ
i zapaï.
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