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W jaki sposób nastawienie  
wpływa na rezultaty

Jest piękny sobotni poranek gdzieś na południu Florydy. 
Jadę moim viperem, a z głośników dobiega utwór Domino 
Vana Morrisona. Obok mnie jedzie czarny pickup ze spusz-
czoną szybą, przez którą wychyla się przeuroczy szczeniak, 
żeby choć trochę poczuć powiew wiatru.

Ma szeroko otwarte oczy, powiewające na wietrze uszy 
i wystawiony język — ewidentnie znajduje się w psim siód-
mym niebie. Po chwili słyszę Steviego Raya Vaughana i my-
ślę wtedy, że życie jest całkiem w porządku.

Dzień wcześniej zadzwonił do mnie jeden z kolegów 
z drużyny softballowej i powiedział, że okradziono mu sa-
mochód. Właśnie wychodził od swojej matki i chciał się 
wygadać. Ta ostrzegała go już wcześniej przed zostawia-

Rozdział 2  
Siła umysłu
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niem rzeczy w samochodzie i teraz, zamiast mu współczuć, 
stwierdziła po prostu: „A nie mówiłam?”.

Zapytałem, czy włamywacze wybili okno. Nie zrobili 
tego, więc pomyślałem, że to dobra wiadomość, bo zaosz-
czędzi wielu kłopotów. Po chwili zapytałem o to, czy w sa-
mochodzie nie została przypadkiem rękawica do softbal-
lu. Okazało się, że oddał ją do naprawy i nie było jej tam. 
Zauważyłem, że miał dużo szczęścia, a ponieważ zwykle 
potrzeba miesięcy, aby rękawica „uleżała się”. Przyznał mi 
rację, ale wspomniał przy okazji, że skradziono jego stary 
kij do gry. Powiedziałem mu, że powinien się cieszyć, że 
ukradli stary kij, a nie ten nowy, wart 300 dolarów, który 
dostał na gwiazdkę.

— Jesteś świetnym mówcą motywacyjnym! — zawołał 
z zachwytem. — We wszystkim dostrzegasz POZYTY-
WY!

Przyznaję: wierzę, że nie ma tego złego, co by na do-
bre nie wyszło, i jestem dużym optymistą. To kwestia stanu 
umysłu. On właśnie ma więcej wspólnego z sukcesem niż 
jakakolwiek inna rzecz. Nasz stan umysłu ma wpływ na 
nastawienie, a ono z kolei określa działania, które podej-
miemy. Albo którego nie podejmiemy.

Jeśli jesteś przekonany, że ludzie są sceptyczni, będziesz 
do nich podchodził z rezerwą i oczekiwał od nich podob-
nej reakcji, choć normalnie wcale by tak nie było. Jeśli ocze-
kujesz, że zostaniesz odrzucony, prawdopodobnie tak wła-
śnie się stanie. Jeśli spodziewasz się, że członkowie twojego 
zespołu będą mieli negatywne nastawienie i wykruszą się, 
prawdopodobnie nie zawiodą cię w tym względzie.
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Jeżeli natomiast wierzysz, że oferujesz wspaniałe moż-
liwości i ktoś musiałby być szaleńcem, aby nie skorzystać 
z takiej okazji, prawdopodobnie będziesz miał więcej chęt-
nych do współpracy. Jeśli oczekujesz, że członkowie two-
jego zespołu będą coraz bardziej się rozwijać, najpewniej 
tak będzie. Oczekiwania są bardzo potężnym narzędziem 
w twoim arsenale przywódcy. Kiedy pokazujesz ludziom, 
że oczekujesz od nich wspaniałych rzeczy, inspirujesz ich 
i pomagasz im rozwinąć pewność siebie, której potrzebują, 
aby tego dokonać.

Jeśli jesteś jak większość osób, twój umysł jest zaprogra-
mowany negatywnymi wirusami, a to sprawiło, że na po-
ziomie podświadomym rozwinąłeś negatywne przekonania 
i oczekiwania. (Ten temat poruszałem w mojej wcześniej-
szej książce Dlaczego jesteś głupi, chory i biedny oraz jak stać się 
mądrym, zdrowym i bogatym3).

Negatywne przekonania mogą przyczynić się do mnó-
stwa zachowań, które znacząco obniżą twoją szansę na 
sukces w biznesie. Na przykład możesz dokonywać przed-
wczesnej oceny ludzi i dochodzić do wniosku, że nie będą 
czymś zainteresowani, a jeżeli nigdy z nimi nie porozma-
wiasz, z pewnością stracisz okazję dotarcia do osób, które 
mogłyby zająć się biznesem i robić to dobrze.

Jeśli będziesz miał negatywne nastawienie, każde, nawet 
małe, wyzwanie zamieni się w przeszkodę, a przeszko-
dy są zabójcze dla rozwoju. Wtedy wszelkie zamówienia 

3 R. Gage, Dlaczego jesteś głupi, chory i biedny oraz jak stać się mądrym, zdro
wym i bogatym, Gliwice 2013 [przyp. tłum.].
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oczekujące ze względu na brak towaru, wzrost cen lub 
zmiany w planie kompensacyjnym zawsze będą okazją do 
sesji do narzekań. Ci, którzy skupiają się na narzekaniach, 
nie budują biznesu.

Kiedy masz pozytywne nastawienie, przeszkody nie będą 
miały na ciebie wpływu. Zaakceptujesz je jako część proce-
su i pozostaniesz skupiony na swoim celu.

Otrzymywanie niezbędnej pomocy…

Szczerze mówiąc, nie uważam, żeby w dzisiejszych czasach 
można było na własną rękę zachować pozytywne nasta-
wienie. Jest po prostu zbyt wiele negatywnych programów 
dookoła. Przeważają we wszystkich rodzajach mediów, 
u większości otaczających cię osób (nawet tych, które mają 
dobre intencje), a nawet organizacji religijnych i rządowych. 
Jedyną metodą utrzymania właściwego nastawienia jest co-
dzienna praca nad sobą i koncentracja na pozytywnym pro-
gramowaniu.

Może to przyjąć formę:
Nagrań audio do słuchania.1. 
Nagrań wideo do oglądania.2. 
Książek do czytania.3. 
Wydarzeń, w których można wziąć udział.4. 
Ludzi, z którymi się utożsamiasz.5. 

Najłatwiejszą rzeczą, jaką możesz robić, to napełniać swój 
umysł wiedzą z książek, nagrań audio i wideo. Zarezer-
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wuj sobie trochę czasu rano, aby przed wyjściem z domu 
odpowiednio nastroić swoją podświadomość. To znaczą-
co poprawi twoje funkcjonowanie w ciągu dnia. Będziesz 
przyciągać ludzi i okoliczności, które wibrują na wyższym 
poziomie świadomości.

Jednak tak się nie stanie przez przypadek.
Musisz mieć przygotowany konkretny program samoroz-

woju. Musisz zarezerwować sobie trochę czasu, który będzie 
tylko dla ciebie. Ranki są najlepsze na to, aby dobrze rozpocząć 
dzień, ale warto też poczytać coś pozytywnego przed snem, 
aby nasz podświadomy umysł miał się czym zająć, kiedy śpi-
my. Nigdy nie oglądaj wiadomości przed pójściem do łóżka 
ani nie zaczynaj dnia od czytania gazety. Zaczynaj i kończ 
każdy dzień, pozytywnie się programując, aby w ten sposób 
zrównoważyć to, co negatywnego spotka cię w ciągu dnia.

Nie myl jednak narzędzi do samorozwoju z biznesowymi 
narzędziami szkoleniowymi. Będziesz potrzebował i jedne-
go, i drugiego. Jeśli twoja firma albo linia sponsorska ma 
program automatycznej wysyłki książek, płyt CD i DVD, 
masz sporo szczęścia. Dostarczą ci one stałej dawki po-
trzebnej wiedzy.

Jeśli nie masz takiej możliwości, zadbaj o zakup odpo-
wiednich materiałów. Szukaj rzeczy, które pomogą rosnąć 
twojemu umysłowi, ciału i duszy. Silny duchowy funda-
ment pomaga w uzyskaniu właściwego nastawienia umy-
słu. Zapytaj swojego mistrza duchowego o prace, które 
będą wspomagać twój program rozwoju.

Jest kilka klasycznych pozycji, które zdecydowanie warto 
włączyć do programu. Lista ta zawiera następujące książki:
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As a Man Thinketh  � (Tak, jak człowiek myśli),
Think and Grow Rich  � (Myśl i bogać się),
The Magic of  Thinking Big  � (Magia myślenia na wielką 
skalę),
The Power of  Positive Thinking �  (Moc pozytywnego myś
lenia),
How to Win Friends and Influence People  � (Jak zdobyć przy-
jaciół i zjednać sobie ludzi),
The Science of  Mind  � (Nauka o umyśle),
The Richest Man in Babylon  � (Najbogatszy człowiek w Ba-
bilonie).

Możesz też skorzystać z programów audio i wideo autor-
stwa takich osób, jak Jim Rohn, Wayne Dyer i Deepak Cho-
pra, które pełne są wspaniałych treści przyspieszających 
twój rozwój.

Od porażki do sukcesu…

W książce As a Man Thinketh (Tak, jak człowiek myśli) 
znajduje się rozdział poświęcony porażce. Autor, James 
Allen, stwierdza: „Nawet jeśli ktoś kilka razy poniesie 
porażkę, zanim uda mu się osiągnąć cel (co z pewnością 
będzie się działo, dopóki nie pokona słabości), zdobyta 
siła charakteru będzie miarą autentycznego sukcesu i bę-
dzie stanowiła nowy punkt startowy dla przyszłej siły 
i triumfu”.

Ile w tym prawdy w odniesieniu do naszego biznesu!
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Czy naprawdę to rozumiesz? Widzisz, nie chodzi tu 
o unikanie odrzucenia czy wyzwań. Wyzwania są kamienia-
mi milowymi, które rozwijają charakter oraz umiejętności, 
które ostatecznie pozwolą ci zyskać przewagę.

Potęga marzeń…

W biznesie często rozmawiamy o naszych marzeniach. Jest 
to konieczne, ponieważ to dzięki nim znajdujemy czas, sta-
wiamy czoła lękom i nie poddajemy się w trudnych sytu-
acjach.

Musisz chcieć walczyć o swoje marzenia wbrew nega-
tywnemu nastawieniu większości. Ograniczyć czas, który 
spędzasz ze złodziejami marzeń.

Bądź inwestorem numer 1, który wierzy w twoje marze-
nie. Jeśli sam nie zainwestujesz, prawdopodobnie będzie to 
zła inwestycja dla każdej innej osoby.

Codziennie dokarmiaj swoje marzenie. Spędzaj więcej 
czasu na samorozwoju niż w kawiarni.

Buduj swoje własne marzenie, zamiast zapożyczać ma-
rzenia innych. Poczuj je, zobacz, powąchaj, posmakuj. 
Zbuduj marzenie tak wyraziste, że samo cię będzie do sie-
bie przyciągać. Następnie użyj afirmacji i map marzeń, aby 
utrzymać je w swojej podświadomości.

Twoje marzenie powinno być tak wielkie, jak ty sam. 
A jeśli uczynisz je większym, ty także staniesz się większy.

Publiczna deklaracja twojego marzenia pomoże ci pozy-
skać do zespołu ludzi, którzy ci pomogą, oraz ujawni tych, 
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którzy mogliby ci zaszkodzić. Ogłoś więc swoją deklarację, 
zarezerwuj czas każdego ranka i pracuj nad swoim nasta-
wieniem i samorozwojem.

Przeciwieństwem sukcesu nie jest porażka: jest nią prze-
ciętność. Porażka jest tak naprawdę częścią procesu do-
chodzenia do sukcesu. Aby osiągnąć prawdziwy sukces 
w naszej profesji (lub każdej innej zasługującej na uwagę), 
musisz być gotowy zapłacić taką cenę — cenę zdobywania 
umiejętności i pracy nad charakterem.

Nikt z nas nie lubi stawiać czoła odrzuceniu; patrzeć, 
jak ludzie od nas odchodzą, ani też mierzyć się z którym-
kolwiek z kilkudziesięciu możliwych wyzwań związanych 
z początkami budowania silnego zespołu. Jeśli jednak za-
czniesz codziennie dbać o swój rozwój, rozpoznasz, czym 
w istocie są te wyzwania, a następnie je przepracujesz i do-
trzesz na drugą stronę sukcesu.



Randy Gage — milioner, ekspert w dziedzinie rozwoju 
osobistego, autor kilku poczytnych tytułów, mówca, orga-
nizator szkoleń i kursów wspierających przedsiębiorczość. 
W środowisku ludzi sukcesu nazywany często Milionerem 
Mesjaszem.

Przeszedł niezwykle burzliwą drogę do miejsca, w którym 
obecnie się znajduje. Wychowany bez ojca, w skromnych wa-
runkach, przerwał naukę szkolną w wieku kilkunastu lat, tra-
fił za kratki za kradzież i rozboje. Przez wiele lat zmagał się 
z uzależnieniem od narkotyków, doświadczał wielu dysfunk-

cyjnych związków, które kończyły się roz-
staniem. Próbował bezskutecznie dojść 
do fortuny, otwierając i tracąc kolejne biz-
nesy, które pogrążały go w długach i po-
czuciu życiowej przegranej. Będąc ofiarą 
napadu i kradzieży, otarł się o śmierć na 
skutek postrzelenia w brzuch.

Tragiczne losy doprowadziły do tego, 
że wszedł na trwającą do dziś ścież-
kę intensywnego rozwoju osobistego. 
Krok po kroku uczył się wykorzeniać ze 

swego umysłu ograniczające wzorce przekonań, zastępując 
je nowymi, na których zbudował swój sukces. Od ponad 
dwudziestu lat pokazuje innym, jak dokonać tego samego 
i uczynić swe życie spełnionym.

Nowa, najświeższa lektura Ryzykownie znaczy dziś bezpiecz
nie jest tytułem otwierającym polską edycję serii książek tego 
charyzmatycznego i skutecznego nauczyciela życia.

Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli:
http://ryzykownie-znaczy-dzis-bezpiecznie. 

zlotemysli.pl

Złote Myśli polecają świetne książki
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Dlaczego jesteś głupi, chory i biedny... to książka, której już sam 
tytuł wzbudził wiele kontrowersji. Nikt nie chce być tak 
nazywany. Dlaczego więc Randy Gage pokusił się o taki 
tytuł?

Autor publikacji demaskuje nasze ograniczające przeko-
nania i podaje szereg wskazówek mówiących o tym, jak we 
współczesnym świecie być mądrym, zdrowym i bogatym. 
Porusza między innymi takie kwestie jak:

wirusy myślowe i manipulacja, �
nadzieja, narkotyki i Kościół, �
uzależnienie od niezdrowej żywności, �
syndrom ofiary, �
metafizyczny aspekt bogacenia się, �
kreowanie mentalności bogatego czło- �
wieka,
uniwersalne prawa dobrobytu, �
zalety egoizmu. �

Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli:
http://dlacZego-jestes-glup-chory-i-biedny. 

zlotemysli.pl

Złote Myśli polecają świetne książki
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