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WSTĘP
Każdy z nas nosi na swoich barkach
superkomputer.
Dlaczego superkomputer?
⚫

Nasz mózg zawiera około 100.000.000
neuronów.

⚫

Każdy z tych neuronów połączony jest
maksymalnie z 10.000 innych neuronów.

⚫

Przez każdy neuron przepływa do
1.000 impulsów na sekundę.

⚫

Mózg składa się z 3 pierwotnych części:
gadziej, ssaczej i kory nowej.
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⚫

Część gadzia kontroluje m.in. pracę serca,
płuc, wydzielanie potu, czy śliny.

⚫

Część ssacza pomaga nam budować
relacje z ludźmi, dbać o swoją pozycję
w grupie, dawać i brać.

⚫

Kora nowa daje nam możliwość planowania i jest odpowiedzialna za eksplorację dna oceanu, lądowanie na księżycu
i tworzenie całego spektrum innowacji,
chociażby smartfona, którego posiada
każdy z nas.
Michio Kaku, futurolog oraz fizyk teoretycz-

ny, powiedział, że ludzki mózg to najbardziej
skomplikowany obiekt we wszechświecie.
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Niestety, nie dołączono do niego instrukcji
obsługi.

Mamy dwa wyjścia:
1.

Płynąć z prądem, korzystać z komfortu, jaki
daje nam społeczeństwo oraz cywilizacja i od czasu do czasu korzystać w pełni
z tego superkomputera, aby wyjść z jakiegoś kryzysu.

2.

Realizować najśmielsze plany, marzenia
i wykorzystywać ten superkomputer do
realizacji największych celów.

W jednym i drugim przypadku potrzebujemy
Maksymalnej Pewności Siebie.
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Co to właściwie jest pewność siebie?
„Pewność siebie to stan umysłu, w którym
czujemy się dobrze we własnej skórze. To
akceptowanie siebie wraz z całym zestawem
niedoskonałości”.1

A co to jest Maksymalna Pewność Siebie?
„Stan umysłu, który daje nam możliwość osiągania największych celów oraz wytrzymania
nawet najcięższej presji. Maksymalna Pewność
Siebie to stan wyzwolenia pełni swojego potencjału”.

10

MAKSYMALNA PEWNOŚĆ SIEBIE

Pozostaje najważniejsze pytanie: Jak wyzwolić Maksymalną Pewność Siebie?
Potrzebujemy do tego 3M:
I

MENTALNOŚCI

I

MOTYWACJI

I

METODY
Mentalność mówi nam CO jest możli-

we. Motywacja pokazuje nam DLACZEGO
chcę to osiągnąć. Metody pokazują, JAK
mogę to zrobić.
W tej książce podam Ci po trzy przykłady
dla każdego z M.
Jeśli masz wszystkie trzy, to jesteś w środku
i masz MPS (Maksymalną Pewność Siebie).
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MENTALNOŚĆ
Nie ograniczaj swoich wyzwań, rzuć
wyzwanie swoim ograniczeniom.
~ Jerry Dunn

Tak jest w tej historii z drwalami. W centrum
Europy odbywają się mistrzostwa drwali w ścinaniu drzew. Do finału dostali się Rosjanin oraz
Kanadyjczyk.
Punkt 9:00 rozpoczynają się zawody. Rozbrzmiewa gong i obaj drwale rozpoczynają ścinanie drzew. Idą łeb w łeb.
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O 9:55 Rosjanin słyszy, że Kanadyjczyk zrobił
sobie przerwę, więc przyśpiesza, bo to jest ten
moment, aby zdobyć przewagę.
O godzinie 10:00, czyli już po 5 minutach, Kanadyjczyk wraca do pracy. Obydwoje idą łeb
w łeb do 10:55, kiedy Kanadyjczyk znowu robi
sobie przerwę.
Rosjanin znowu przyśpiesza. O 11:00 słyszy,
że Kanadyjczyk znowu wraca do pracy.
Ta sytuacja ma miejsce aż do godziny 17:00,
do momentu zakończenia zawodów, kiedy słychać gong kończący.
Sędziowie zaczynają liczyć ścięte drzewa. Okazuje się, że Kanadyjczyk wygrał.
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Rosjanin jest zszokowany, ale zachowuje się
profesjonalnie i podchodzi do Kanadyjczyka,
gratuluje mu i zadaje pytanie:
„Powiedz mi, jaki jest Twój sekret? Jak to
zrobiłeś, że wygrałeś, pomimo tego, że robiłeś przerwy co godzinę? ”
Kanadyjczyk przez chwilę się zastanawia
i stwierdza, że, tak czy owak, został już mistrzem
świata, więc może mu zdradzić swój sekret.
„Co godzinę przez 5 minut ostrzyłem swoją siekierę”.
Bo tą siekierą, tym narzędziem pracy, są dla
nas każdego dnia nasze PRZEKONANIA.
To są podwaliny naszej pracy, które definiują,
co jest dla Ciebie możliwe.

15

M E N TA L N O Ś Ć

Pierwsze błędne przekonanie

Jeśli sądzisz, że potrafisz to masz
rację. Jeśli sądzisz, że nie potrafisz –
również masz rację.
~ Henr y Ford

Na początku XX wieku rząd francuski skontaktował się z psychologiem Alfredem Binetem
w celu opracowania testu dla dzieci słabo radzących sobie w szkołach, aby ocenić, które
z nich wymagają indywidualnego podejścia.
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Alfred Binet, wraz z Theodorem Simonem
stworzyli test, który brał pod uwagę kompetencje oraz wiek osoby.
Został on wdrożony przez rząd francuski,
a potem również skopiowany przez inne kraje
w Europie i na świecie.
Jednak to, o czym się nie mówi, to że sam
Binet nigdy nie był zadowolony z tego, do
czego ten test był wykorzystywany.
Test na całym świecie był bowiem wielokrotnie stosowany do dyskryminacji ludzi, a nawet
kontroli posiadania dzieci przez ludzi z niskim
poziomem IQ.
Test IQ określa możliwości rozumowania oraz
rozwiązywania problemów, ale nie definiuje
potencjału ludzkiego.
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Moim zdaniem, sama idea kategoryzowania
ludzi na podstawie numerku jest nieetyczna.
Bliższa prawdy jest idea, jaką przedstawia
dr Howard Gardner, profesor kognitywistyki
na Harvard Graduate School of Education, wymienia on 8 typów inteligencji:
I

Inteligencja przestrzenna potrzebna artystom i architektom.

I

Inteligencja ruchowa potrzebna sportowcom.

I

Inteligencja muzyczna potrzebna muzykom.
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I

Inteligencja lingwistyczna potrzebna
handlowcom czy ludziom pracującym
głosem.

I

Inteligencja logiczno-matematyczna
potrzebna naukowcom.

I

Inteligencja interpersonalna potrzebna
handlowcom i tym, którzy pracują z ludźmi.

I

Inteligencja intrapersonalna potrzebna
ludziom, którzy świadomie muszą wpływać na swój stan emocjonalny, kontrolując
np. stres.

I

Inteligencja naturalistyczna potrzebna
do obserwacji natury i wyciągania z niej
wniosków przyczynowo–skutkowych.
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Pierwsze poprawne przekonanie:

Pytanie do Ciebie na podstawie opisu
powyższych inteligencji: Jakie są Twoje
inteligencje, do których masz naturalne
predyspozycje?
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Drugie błędne przekonanie

Każde uderzenie ludzkiego serca, jest
kosmosem możliwości
~ c y t a t z p o w i e ś c i „ S h a n t a r a m ”
a u to r s t w a G re g o r y ’e g o
Davida Rober tsa
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Jerzy Górski wychowywał się w trudnych realiach świata komunistycznego. Był dzieckiem
obdarzonym silną inteligencją ruchową. Krótko
mówiąc, był urodzonym sportowcem.
Jednak nie miał możliwości znalezienia ujścia
dla swojej energii. Szybko popadł w konflikt
z prawem, uzależnił się od narkotyków, po czym
szybko sięgnął po jeden z najsilniej uzależniających z nich – heroinę.
Substancja ta uzależnia praktycznie już od
pierwszego zażycia na poziomie psychicznym i fizjologicznym. Jerzy Górski szybko
podporządkował swoje życie uzależnieniu
od heroiny. Włamywał się do aptek, aby kraść
leki. Wielu z jego przyjaciół odeszło, przegrywając walkę z tym nałogiem.
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Ostatnią deską ratunku było dla niego leczenie w placówce Monaru. Stowarzyszenie
MONAR to instytucja, która leczy ludzi uzależnionych. Jedną z form terapii w Monarze
jest aktywność fizyczna, m.in. bieganie po
dziedzińcu. Gdy Górski pierwszy raz trafił do
Monaru, miał problem, aby przebiec kilkaset
metrów.
Parę miesięcy po tym, jak trafił do Monaru, przebiegł swój pierwszy maraton w około
4 godziny.
Tutaj historia nabiera rozpędu. 6 lat później
od momentu, gdy Górski trafił do Monaru, pokonał podwójnego Ironmana i został mistrzem
świata.
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Wspiął się na wyżyny swoich umiejętności
i odniósł globalny sukces.
To jest dla mnie symbol tego, że można absolutnie zmienić całe swoje życie na poziomie
fizjologii i psychologii.
Mówiąc kolokwialnie, Jerzy Górski z osoby,
która sięgnęła dna stał się mistrzem świata,
kimś kto przeszedł do historii.
Poznałem tego człowieka w 2019 roku podczas triathlonu w Kiekrzu. Stał kilkaset metrów
od mety i przybijał piątki finiszującym. W tym
i mnie :)
Górski jest dla mnie ikoną, ponieważ to
człowiek, który nie tylko sam zbudował swoje
życie, ale również do dzisiaj jest wierny swoim
ideałom.
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Drugie poprawne przekonanie:

Pytanie do Ciebie: W jakiej dziedzinie
i Ty mógłbyś stać się geniuszem?
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Trzecie błędne przekonanie

Najpierw bądź dobry dla siebie, jeśli chcesz
być dobrym dla innych.
~ L a m a Ye s h e
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Na początku XX wieku bracia Wright zajmowali się naprawianiem rowerów, jednak mieli
większe ambicje. Postanowili udowodnić
światu, że można stworzyć latającą maszynę.
17 grudnia 1893 roku zrobili pierwsze testy. W pierwszym teście maszyna przeleciała najpierw kilkadziesiąt, a następnie kilkaset
metrów.
Gdy bracia Wright wrócili do swojej miejscowości, z której pochodzili, spodziewali się
komitetu powitalnego bądź jakiegoś artykułu
w gazetach czy gratulacji od sąsiadów. Żaden
edytor nie opublikował tej informacji.
Spotkali

się

z

ogromnym

sceptycy-

zmem. Biograf Fred C. Kelly tak oto zacytował
sąsiada: „Wiem chłopcy, że jesteście prawdo-
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mówni i jeśli mówicie, że robiliście tę maszynę
latającą, to pewnie wam się udało, ale prawda
jest taka, że ona lata tylko dlatego, że w Północnej Karolinie były sprzyjające warunki atmosferyczne”.
Pomimo tego, że bracia Wright udowodnili naocznym świadkom, że coś jest możliwe, to i tak spotkało się to ze sceptycyzmem,
ponieważ było to wbrew ówczesnej wiedzy
naukowej.
Zajęło im jeszcze wiele lat, zanim udowodnili
światu, że tworzenie latających maszyn jest
możliwe i otrzymali pierwsze kontrakty na
produkcję większej liczby.
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Później rozpoczęli pierwsze loty pasażerskie,
ale jeśli o nich dzisiaj mówimy to dlatego, że
stali się legendą.
Kiedy spotykam się z krytykantem, to powtarzam sobie, że nie jest jego obowiązkiem,
aby mnie lubić, kochać czy szanować. Moje
samopoczucie to moja odpowiedzialność.
Im bardziej innowacyjne rzeczy robisz,
bądź gotów na krytykę i naucz się odpowiadać
na nią ze spokojem. Jest to szczególnie ważne, gdy szerzysz innowacyjne idee sprzeczne
z obecnym paradygmatem.
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Trzecie poprawne przekonanie:

Zadanie dla Ciebie: Gdy następnym
razem ktoś skrytykuje Twoje zadanie,
zachowaj zupełny spokój. Zastanów
się nad punktem widzenia tej osoby
i powiedz w swojej głowie: „To nie jest
Twój obowiązek, aby mnie lubić, kochać
i szanować. Moje samopoczucie to
moja odpowiedzialność”.
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Podsumowanie
MENTALNOŚCI
⚫

Każdy ma inteligencje, do których jest
naturalnie predysponowany.

⚫

Stajesz się geniuszem dzięki pracy, pasji
i dyscyplinie.

⚫

Twoje dobre samopoczucie to Twoja odpowiedzialność.
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MOTYWACJA

Prawdziwą

miarą

inteligencji

jest

działanie.
~ Napoleon Hill
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Motywacja = Pasja x Nawyki x Energia x Cele

Praca z prawdziwej pasji
Andrzej Sapkowski to znany autor, który
stworzył sagę o wiedźminie, na podstawie
której powstała gra komputerowa.
Firma CD Projekt, która stworzyła tę grę, jest
obecnie pod względem kapitalizacji wartości
spółki drugą najdroższą akcją na warszawskiej
giełdzie2. Jest droższa od spółek energetycznych, jak np. PKN Orlen. Firma ma niecałe 20
lat i robi gry komputerowe.
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Niesamowite w tej historii jest to, że Andrzej
Sapkowski debiutował dopiero w wieku 38 lat.
Przedtem pracował w handlu zagranicznym,
sprzedając futra!
Swoją pierwszą powieść opublikował na
łamach czasopisma „Fantastyka” za namową
swojego syna.
Gdyby Andrzej Sapkowski nie podążał za
swoją pasją do pisania, ani on, ani setki pracowników CD Projekt nie osiągnęliby sukcesu,
a miliony graczy komputerowych nie byłoby
w stanie poznać Geralta z Rivii i spędzić wyjątkowego czasu w wirtualnym świecie.
Dzięki niemu mamy coś, co jest rozpoznawalne na skalę globalną i powstało w Polsce.
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Zadanie dla Ciebie (ćwiczenie):
Jak odnaleźć swój cel w życiu?
Krok 1 – Wyjmij czystą kartkę papieru lub
otwórz edytor tekstu, w którym
możesz pisać (polecam ten drugi,
ponieważ jest szybszy).
Krok 2 – Zapisz u góry: Jaki jest mój prawdziwy
cel w życiu?
Krok 3 – Napisz odpowiedź (dowolną), która
pojawi się w Twojej głowie. Nie musi
to być całe zdanie. Może to być skrót
myślowy.
Krok 4 – Powtarzaj krok 3, dopóki nie napiszesz odpowiedzi, która sprawi, że
poczujesz głębokie wzruszenie.
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Gratulacje! To jest twój cel. To będzie to, na czym warto oprzeć swoją
pracę. Pomimo że początki mogą być
trudne.
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Budowanie nawyków
Bez

pętli

nawyków

wyłączyłyby

się,

nasze

mózgi

przytłoczone

drobiazgowością codzienności.
~ Charles Duhigg

Różne badania naukowe pokazują, że
40-50% czasu spędzamy wykonując najróżniejsze czynności nawykowe. To pokazuje, że
połowa naszego życia jest na tzw. autopilocie.
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A Zimno jest dobre
Dopiero

w

samym

środku

zimy

przekonałem się, że noszę w sobie
niepokonane lato.
~ Alber t Camus

Pamiętam, jak byłem na wyjeździe służbowym, miałem przez cały dzień spotkania z klientami. Razem z moim współpracownikiem
nocowaliśmy w hotelu. Mieliśmy się spotkać
o godzinie 7:30 rano w stołówce. Rzeczywiście rano obudziłem się, wstałem, ubrałem się
i poszedłem do stołówki.
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Wyglądałem całkiem nieźle, ale byłem trochę
zmęczony, bo wiedziałem, że przede mną cały
dzień żmudnych spotkań z klientami… Gdy
zszedłem na dół, spojrzałem na swojego kolegę,
który siedział przy stoliku i jadł śniadanie. Był
uśmiechnięty, miał rumieniec na twarzy, biła
od niego energia. Wyglądał tak, jakby wrócił
z wakacji.

Ja za to byłem ponury, zdemoty-

wowany i markotny. Zapytałem go: „Czy Ty coś
bierzesz? Co robisz, że jesteś w takim stanie?”
Odpowiedział, że każdy dzień zaczyna od
zimnego prysznica.
Od tego czasu, a było to w 2016 roku, zacząłem brać codziennie rano zimny prysznic. Uważam to za jeden z najlepszych nawyków sprzyjających mojemu rozwojowi osobistemu.
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Ten nawyk automatycznie zmienia całą biochemię w naszym organizmie i wprawia go
w stan gotowości. Parę minut po przebudzeniu człowiek czuje się gotowy do działania.
Zimny prysznic sprzyja również szybszemu
spalaniu tłuszczu oraz wzmocnieniu układu
odpornościowego.
Uczy także, aby radzić sobie z dyskomfortem
i bólem, co jest jedną z najważniejszych cech
ludzi osiągających swoje cele.
Zimne prysznice holistycznie mają pozytywny wpływ na cały organizm oraz psychikę.
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Mała wskazówka: zimny prysznic zaczynamy
brać od dołu, przechodząc stopniowo do góry,
czyli najpierw nogi, potem tors, a następnie
głowa. Dzięki temu unikamy zbyt dużego
szoku dla organizmu.

B Poranny rozruch
Jest jeden i tylko jeden powód, aby mieć
tak duży mózg, a jest nim tworzenie
adaptacy jnych i złożonych ruchów.
~ Daniel Wolper t
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Poniżej 3 propozycje na poranną aktywność, aby osiągnąć maksymalną korzyść
z podjęcia wysiłku. Zacznij każdy dzień
którąś z aktywności.

B1 Joga – powitanie słońca
Pozwala na uruchomienie większości partii
mięśni w ciele. Uelastycznia mięśnie kręgosłupa oraz poprawia ruchomość stawów we
wszystkich kierunkach. Nadaje ciału gibkości.
Aby wykonać to ćwiczenie, potrzebny jest
mały skrawek podłogi w domu, czy mieszkaniu. Hindusi opracowali ten zestaw ćwiczeń w bardzo sprytny i praktyczny sposób.
Po 4-5 sekwencjach, czujemy się naprawdę
pobudzeni.
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B2 Trampolina
Cenię tę formę aktywności ze względu na
jej dostępność. Nie trzeba zakładać butów
i wychodzić na zewnątrz.
Dzięki 5 - 10 minutom skakania na trampolinie, można szybko osiągnąć efekty porównywalne do tych, które przynosi regularne
uprawianie sportu. To również doskonały
sposób na to, aby zresetować organizm. Ta
aktywność stymuluje również mięśnie głębokie,
dzięki którym łapiemy balans.
To perfekcyjny sposób na radzenie sobie
ze spadkiem energii i zwiększenie entuzjazmu
w ciągu dnia.
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Nawet NASA przeprowadziła badanie na temat skakania na trampolinie, szukając najbardziej efektywnego treningu dla kosmonautów
powracających na Ziemię.
„… Dla podobnych poziomów tętna i zużycia
tlenu znaczenie bodźców biomechanicznych
jest większe podczas skakania na trampolinie
niż podczas biegania…„3
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B3 Mini-trening siłowy: pompki + przysiady
Są udokumentowane przykłady ludzi4, którzy
w ciągu 28 dni przybierali 15 kg beztłuszczowej
masy mięśniowej, spędzając na siłowni w sumie ok. 2 godzin (4 treningi po ok. 30 minut).
Jak to możliwe?
Dzięki odpowiedniemu treningowi, suplementom i przede wszystkim protokołowi Ockhama.
Protokół ten odpowiada na pytanie: Jaka
jest minimalna skuteczna dawka ćwiczeń, aby
osiągnąć efekt przyrostu mięśni? Jest to od 80
do 120 sekund.
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Aby osiągnąć efekt przyrostu mięśni, polecam Ci dwa razy w tygodniu przez miesiąc
wykonywać następujące ćwiczenia:
8 powolnych pompek: 5 sekund w dół

I

i 5 sekund w górę = 80 sekund ćwiczeń.
10 powolnych przysiadów: 5 sekund

I

w dół i 5 sekund w górę = 100 sekund
ćwiczeń.
Powolny oznacza, że masz wykonywać jednostajny ruch z góry na dół, który ma zająć
5 sekund. Nie masz robić przerwy na górze i na
dole. Masz wykonywać powolny, jednostajny
ruch przez całe 5 sekund.
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Ważne, abyś podczas każdego z tych dwóch
ćwiczeń doszedł do granic możliwości. Stan,
w którym nie możesz zrobić ani jednej pompki
czy przysiadu więcej.
Dzięki temu pobudzisz mechanizmy wzrostu
mięśni na wszystkich poziomach: mięśniowym,
nerwowym i hormonalnym.
Pompki to ćwiczenie, które jednocześnie
wzmacnia mięśnie klatki piersiowej, pleców,
tricepsy, bicepsy oraz mięśnie brzucha.
Przysiady rozwijają mięśnie czworogłowe,
dwugłowe oraz pośladki.
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Jeśli połączysz jedne i drugie i wykonasz
zestaw: 8 pompek + 3 minuty przerwy + 10
przysiadów, to zaczynasz dzień, stymulując
większość mięśni w ciele, przyśpieszając metabolizm oraz stymulując wzrost mięśni.
Sam sprawdź jak ćwiczenie dwa razy w tygodniu po 180 sekund (3 minuty), przełoży
się na Twoją masę mięśniową. W ciągu miesiąca będziesz ćwiczył mniej niż pół godziny.
Będziesz zaskoczony, jak to wpłynie na Twój
wygląd.
Powyższy przykład pokazuje minimalizm
w najlepszym wydaniu.
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C Mózg to mięsień
Standardowa

edukacja

zapewni

Ci

przeżycie. Samokształcenie - fortunę.
Jim Rohn

Jak uzyskać dostęp do umysłu geniusza bez
przenoszenia się do przyszłości albo do świata
z filmu Matrix? Dzięki książce!
Czytanie jest najlepszym narzędziem rozwoju osobistego, które jednocześnie rozwija
koncentrację, pamięć, wyobraźnię, słownictwo,
wiedzę oraz daje szersze spojrzenie na świat
z zupełnie innej perspektywy.
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Nasz mózg jest jak mięsień, a książka jest
jak siłownia dla tego mięśnia.
Książka daje wgląd do umysłu drugiego człowieka. Książka może być przyjacielem i pomóc
Ci znaleźć rozwiązanie palącego problemu.
Jeśli posiadasz problem, to prawie na 100%
był już człowiek z takim samym lub bardzo podobnym problemem i znalazł jego rozwiązanie.
Czytanie książek pozwala wytworzyć nowe
połączenia pomiędzy neuronami w Twoim mózgu i sprawia, że Twój umysł staje się podobny
do umysłów autorów książek, które czytasz.
Dlatego czytaj najlepsze książki najznakomitszych autorów. Otaczaj się geniuszami!
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Każdego dnia spędzaj z nimi czas, a będziesz
naturalnie podążał w ich kierunku.
Najlepszym sposobem, aby utrzymać potencjał intelektualny, jest codzienne czytanie
przez minimum 10 minut. Aktualnie czytam
w dwóch cyklach Pomodoro, czyli godzinę
dziennie.
Co to jest technika Pomodoro?
“Badania sugerują, że nasza naturalna zdolność koncentracji słabnie pomiędzy 10 a 40
minutami. Jeśli poświęcimy więcej czasu na
dane zadanie, zysk z zainwestowanego czasu
będzie coraz mniejszy, ponieważ nasza uwaga zacznie zanikać. Z tego powodu sugeruję
użycie techniki Pomodoro, metody produktywności opracowanej przez Francesco Cirillo,

53

M O T Y WAC JA

opartej na założeniu, że optymalny czas na
zadanie to 25 minut, po których następuje
5-minutowa przerwa. Każdy 25-minutowy
fragment nazywa się „Pomodoro”.5
Czytając, nastawiam timer na 25 minut. Czytam przez ten cały czas bez rozpraszania.
Następnie przypominam sobie przez 5 minut, o czym przeczytałem, po czym ponawiam
ten cykl. Dzięki temu spędzam z książką około
godziny każdego dnia.
Dlaczego tak?
Jeśli poszedłbyś na imprezę i poznał 30 nowych osób, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że zapamiętasz osoby poznane na
początku i na końcu tej imprezy.
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Nasz mózg zapamiętuje najlepiej to, co jest
na początku i na końcu. Stosując metodę Pomodoro, maksymalizujesz ten efekt.
Poniżej lista 10 najlepszych książek z różnych dziedzin, które Ci polecam:
I

Sport: Jedz i biegaj, Scott Jurek.

I

Powieść: Księga Cmentarna, Neil Gaiman

I

Biografia: Najlepszy. Gdy słabość staje
się siłą, Łukasz Grass.

I

Zdrowie: 4 filary zdrowego życia, dr Rangan Chatterjee.

I

Autobiografia: „Pan raczy żartować, panie
Feynman!” Przypadki ciekawego człowieka, Richard Feynman.

55

M O T Y WAC JA

I

Relacje: Jak zdobyć przyjaciół i zjednać
sobie ludzi, Dale Carnegie.

I

Zrozumienie świata: Sapiens. Od zwierząt
do bogów, Yuval Noah Harari.

I

Motywacja: Człowiek w poszukiwaniu
sensu, Viktor Emil Frankl.

I

Medytacja:

Potęga

Teraźniejszości,

Eckhart Tolle.
I
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Filozofia: Rozmyślania, Marek Aureliusz.
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Wielki cel =
wielka motywacja
Sposobem na zaczęcie jest skończenie
mówienia i podjęcie działania.
~Walt Disney

W 2013 roku po raz pierwszy usłyszałem,
że można zdobyć Ironmana, że w ogóle jest
coś takiego.
Przechodziłem wtedy przez miasto z papierosem, a moją ulubioną formą relaksu była
impreza ze znajomymi.
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To było dla mnie nie do wyobrażenia, nie
do pomyślenia, że można w ciągu kilkunastu
godzin przemierzyć tak ogromny dystans.
Przepłynąć prawie 4 km, przejechać na rowerze 180 km oraz na deser przebiec maraton.
Myślałem, że ci, którzy biorą w tym udział,
są po prostu z innej planety.
W 2015 roku zacząłem biegać dla przyjemności, czasami po 3, a czasami po 6 km.
W 2016 roku poczułem się pewniej i przebiegłem pierwszy maraton.
W 2017 roku wziąłem udział w wielu biegach:
tych z przeszkodami, ale również tych górskich.
W 2018 roku zrobiłem swój pierwszy triathlon,
a pod koniec sezonu jego pierwszą połówkę.
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W 2019 zrobiłem w końcu tego pełnego
Ironmana w czasie 12:02:49.
Powyższy przykład świetnie obrazuje to powiedzenie: „człowiek przecenia to, co może
zrobić w ciągu roku, ale nie docenia tego, co
może osiągnąć w ciągu 10 lat”.
Mnie 5 lat wystarczyło do spełnienia niewyobrażalnego marzenia.
To była wspaniała podróż, która dała mi wiele
innych informacji na temat tego, jak efektywnie:
biegać, jeździć na rowerze, pływać, zużywając
mniej energii oraz jak lepiej się regenerować.
Jak działa nasze ciało, jak tworzy energię,
w jaki sposób mogę świadomie wpłynąć, aby
ciało było bardziej wydajne.
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Wyjątkowa podróż w głąb siebie. Ironman
nauczył mnie czegoś ważnego, takiego motta
sportu wytrzymałościowego: Ból jest nieunikniony, cierpienie jest opcjonalne.
Sportowiec wytrzymałościowy wie, że nawet kiedy boli, to nie może się identyfikować
z tym bólem, że to on definiuje czym jest ten
ból i do czego jest zdolny.
Dzięki temu że miałem ten wielki cel, to
marzenie, przez wiele lat uprawiałem coraz
częściej sport i robiłem coraz bardziej wymagające treningi.
„W końcu dopiąłem swego i teraz
mogę się tym chwalić”6 do końca życia.
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Ćwiczenie dla Ciebie: Jaki jest Twój cel,
Twoje wielkie marzenie? Co chciałbyś zrobić, aby potem móc chwalić się tym do
końca życia? :)

Podsumowanie
MOTYWACJI
Motywacja = Pasja x Nawyki x Energia x Cele
Znajdź pracę z pasji
Ćwicz ciało i umysł każdego dnia
Wielki cel daje wielką motywację
Ty nie masz motywacji - Ty robisz motywację
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METODY

Jeśli naprawdę wierzysz, że to, co masz
jest pożyteczne i wartościowe dla Twoich
klientów, masz moralny obowiązek
służyć im w każdy możliwy sposób.
~ Jay Abraham
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Ilu fanów potrzebujesz,
aby osiągnąć sukces?
Przykład B2C
Kreatywność to inteligencja, która dobrze
się bawi.
~ Alber t Einstein

Do sukcesu potrzebujesz 1.000 fanów.
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Załóżmy, że działasz w B2C7 i jesteś autorem. Raz w roku tworzysz kurs za 200 złotych
np. z obsługi programu Excel.
Masz 1.000 prawdziwych fanów8, czyli osób,
które Cię kochają, uwielbiają i kupują wszystko,
co oferujesz.
Załóżmy, że sprzedajesz im kurs po 200 złotych, co razem daje 200.000 złotych.
Załóżmy, że Twoje koszty wytworzenia kursu
wynoszą 50%.
I

Przychód: 1.000 x 200 zł = 200.000 zł

I

Koszty: 50% x 200.000 zł = 100.000 zł

I

Twój zysk: 100.000 zł

I

Pozostaje Ci 8.333 zł na miesiąc.
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Ten przykład pokazuje, że nie potrzebujesz
zrobić czegoś na skalę globalną dla miliona
ludzi, ale coś dla swojej niszy. Wystarczy Ci
1000 prawdziwych fanów.
Te osoby będą Cię szanowały i doceniały, ponieważ ułatwiasz ich życie i pomagasz lepiej
żyć. Rozwiązujesz ich problemy. Dostarczasz im
rozrywki lub rozwiązania. Jesteś im potrzebny.
Dzięki takiemu podejściu każdy w dzisiejszym świecie może być twórcą.

Znajdź swoją niszę.
Znajdź swoich 1.000 fanów.
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Przykład B2B
Zawsze znajdzie się odpowiednia filozofia
do braku odwagi.
~ Alber t Camus

Historia Gremon Systems - 50 klientów
W 2015 roku rozpocząłem wprowadzanie firmy Gremon Systems na polski rynek.
Gremon Systems to mała węgierska firma,
działająca w branży Horticulture, która zajmuje
się produkcją technologii.

67

M E TO DY

Dzięki przyjacielowi udało mi się pozyskać bazę danych z numerami komórkowymi
bezpośrednio do osób decyzyjnych.
Wykorzystałem sprzedaż bezpośrednią, aby
skontaktować prezesów wszystkich średnich
i dużych przedsiębiorstw w tej branży.
Dzięki dobrym umiejętnościom sprzedażowym i odpowiedniemu nastawieniu mentalnemu, w ciągu półtora roku 70% tych firm
zostało naszymi klientami.
Dla firmy Gremon Systems to tylko 50 nowych klientów, ale to oznacza, że ta firma stała się liderem w swojej niszy, nasyciła swoim
produktem rynek.
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W tej niszowej branży ogrodniczej, wszyscy
między sobą się znają i jeśli coś działa, to jest
polecane dalej.
Dzięki temu, że firma osiągnęła sukces w Polsce, następnie łatwiej było go jej powtórzyć
w innych krajach, np. w Finlandii, na Litwie
i Łotwie.
Kolejnym dowodem sukcesu było, że na
targach TSW w 2017 roku, czyli największych
Targach Ogrodniczych w Polsce, odebrałem
w imieniu firmy nagrodę za najbardziej innowacyjny produkt.
Parę miesięcy później, byliśmy na Kongresie
Innowatorów. Nasz stand odwiedzili premierzy
(których nie jestem fanem) dwóch krajów - Polski i Węgier i znowu przyjmowaliśmy gratulacje
za wspaniałą współpracę.
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Jak to się stało? Jak firma, która nie istniała,
stała się naprawdę popularna w swojej niszy?
Sukces został osiągnięty wyłącznie przy użyciu metody sprzedaży bezpośredniej i spotkań
w siedzibach klientów. Do dnia dzisiejszego
firma Gremon Systems nawet nie ma siedziby
w Polsce.
Te 700 bezpośrednich spotkań odbyło się
w biurach klientów. Do dnia dzisiejszego firma wygenerowała przychód ponad 2.000.000
złotych.
To jest bardzo ważne, jeżeli chcemy być twórcą, osiągnąć sukces, warto myśleć w kontekście
jednostek, tych pojedynczych firm.
Dzięki temu, działając, od razu otrzymujemy
feedback od tej drugiej osoby, czy instytucji.
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Wiemy, czy to co robimy ma przyszłość.
Wizyty u klientów, budowanie relacji, prezentacje, bezpośrednie podejście – to naprawdę
działa w B2B.
Wiele jest możliwe dla ludzi, którzy chcą
działać i mają maksymalną pewność siebie.

Ćwiczenie dla Ciebie: Jaki Twój pomysł
na biznes realizowany z Maksymalną Pewnością Siebie, ma dużą szansę na
sukces?
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Wykorzystaj pamięć
Sukces to maksymalne wykorzystanie
możliwości jakie posiadasz.
~ Zig Ziglar

Nasz mózg zapamiętuje jak za czasów polowania, czyli czasów, w których prowadziliśmy
stadny tryb życia. Nasi przodkowie przemieszczali się w poszukiwaniu surowców, jedzenia,
picia, zwierzyny, czy też po to, aby uciec przed
wrogami.
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Nasz gatunek funkcjonował w tych grupach od początku istnienia do epoki mezolitu
(ok. 11.000 lat p.n.e.).
Pamięć działa na tej samej zasadzie, co wtedy. Na zasadzie lokalizacji. Takie informacje
jak, na przykład: Gdzie jest pożywienie? Gdzie
są wrogowie? Gdzie są przyjaciele? są zapamiętywane. Kluczem do dobrej pamięci jest
wykorzystanie tego schematu skojarzeń: Lokalizacja - Emocje - Wizualizacja.
Według tych 3 rzeczy działa nasza pamięć.
Nie wiem, dlaczego w naszym systemie edukacji jest stosowana metoda “rycia na blachę”,
czyli wkuwania informacji poprzez ich mozolne
powtarzanie.
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Takie podejście jest nie tylko demotywujące,
ale również nieefektywne.
Optymalne wykorzystanie naszej pamięci działa zupełnie inaczej. Teraz zastosujemy
jedną z najskuteczniejszych form zapamiętywania zwaną loci. Loci to forma liczby mnogiej słowa locus, które tłumaczymy jako “dany
punkt, miejsce”.
Legenda kryjąca się za metodą loci głosi, że
grecki poeta Simonides z Ceos przeżył zawalenie się budynku, w którym zginęli wszyscy
obecni. Kiedy urzędnicy próbowali zidentyfikować ofiary, Simonides był jedyną osobą,
która mogła im pomóc, ponieważ pamiętał,
kim były ofiary, na podstawie tego, gdzie
stały w momencie załamywania się budyn-
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ku. W tym czasie Simonides stworzył narzędzie
pamięci, które jest dziś tak samo skuteczne
(jak w 500 r. p.n.e.).
Teraz wykonamy ćwiczenie, aby skutecznie
zapamiętywać informacje.
Dodatkowo, zapamiętasz 5 produktów, których spożywanie przyczynia się do lepszego
funkcjonowania Twojego mózgu.
Ćwiczenie pamięci przy wykorzystaniu metody loci oraz wykorzystaniu lokalizacji, emocji
i wizualizacji.
1.

Połóż rękę powyżej pępka na wysokości
przepony i weź 3 głębokie oddechy, tak
żeby się zrelaksować, ponieważ stajemy
się wtedy bardziej kreatywni.
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2.

Wyobraź sobie, że na czubku swojej głowy
masz awokado, balansujesz ciałem, aby to
awokado trzymało się na Twojej głowie.

3.

W Twoim nosie, w dziurkach, masz borówki :)

4.

Wkładasz palec do słoika z ciepłym olejem kokosowym, po czym wkładasz go
do ucha.

5.

Następnie nakładasz na siebie koszulkę ze
świeżych liści szpinaku, która jest miękka
i subtelna.

6.

W prawej ręce wysoko, jak Statua Wolności, trzymasz pochodnię z wielkiego
zielonego brokuła.
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7.

Gratulacje! Zapamiętałeś właśnie 5 produktów, wykorzystując naturalny sposób zapamiętywania dla naszego mózgu. W tym
przypadku jako mapy użyliśmy Twojego
własnego ciała.
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Misje społeczne
Umiejętność postępowania z ludźmi jest
takim samym towarem handlowym
jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę
umiejętność więcej niż za jakąkolwiek
inną pod słońcem.
~ John D. Ro ckefeller

W 2013 roku otrzymałem misję do spełnienia. Musiałem wejść do tramwaju i przywitać
się z każdą osobą w tym tramwaju poprzez
podanie jej ręki.
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Jeśli chociaż jedna osoba nie podała mi ręki,
musiałem powtórzyć ćwiczenie.
Za drugim razem udało mi się i wszystkie
osoby w tramwaju podały mi rękę.
Pamiętam ten moment, kiedy wysiadłem
z tego tramwaju, czułem się, jakbym był innym
człowiekiem, lżejszym o jakieś 20 kilo.
Moje życie zmieniło się na zawsze przez te
parę minut trwania tego ćwiczenia.
Pozbyłem się lęku przed tym, co myślą
o mnie inni, utwierdziłem się w przekonaniu,
że w każdym człowieku jest otwartość, pozytywna iskierka i chęć poznawania innych.
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Nauczyłem się, że warto wychodzić z inicjatywą. Misje społeczne są świetnym sposobem na to, aby szybko rozszerzyć swoją strefę
komfortu i wyjść do ludzi.
Znajdują zastosowanie nie tyko w życiu osobistym, ale również w biznesie.
Inne pomysły na misje:
⚫

Podejdź do osoby na ulicy i otrzymaj jej
podpis na kartce. Ćwiczenie jest zaliczone
po zebraniu 30 podpisów.

⚫

Weź kubeczek/czapkę i śpiewaj na deptaku lub w centrum handlowym przez
5 minut dowolną piosenkę, obserwuj
zachowania i reakcje ludzi.
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⚫

Idź przez miasto i uśmiechnij się do 30
osób, patrząc im prosto w oczy. Niech
druga osoba jako pierwsza spuści wzrok.

⚫

(Dla singli) Podejdź do osoby, która Ci się
spodobała i jej to powiedz. Jeśli chcesz,
zaproś ją na spotkanie, kawę lub spacer.
Misje społeczne to świetny sposób na bu-

dowanie swojej Maksymalnej Pewności Siebie.
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M E TO DY

Ćwiczenie dla Ciebie: Którą misję z powyższych wykonasz w najbliższym czasie?

Podsumowanie METOD
I

Potrzebujesz tylko 1.000 fanów lub mniej,
aby osiągnąć sukces w swojej niszy.

I

Wykorzystaj swoją pamięć, aby trwale
rozwijać superkomputer.

I

Misje społeczne poszerzają strefę komfortu i dodają pewności siebie w wychodzeniu do ludzi z Twoimi pomysłami.
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ZAKOŃCZENIE

W centrum Polski w pewnej firmie informatycznej zatrudniającej kilkaset pracowników
znajdował się superkomputer. Pewnego dnia
ten superkomputer się zepsuł.
Właściciel firmy zaczął dzwonić do ekspertów ludzi – którzy znają się na naprawie superkomputerów. Okazało się, że ściągnięcie
nowej części zajmie 2 tygodnie. Właściciel był
załamany, bo oznaczało to dla niego ogromne
koszty.
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Z A KO Ń C Z E N I E

O tej sytuacji dowiedział się pewien ekspert
- człowiek, który znał się na superkomputerach. Zadzwonił do właściciela firmy z informacją, że wie, jak mu pomóc.
Właściciel z niedowierzaniem, lekkim sceptycyzmem stwierdził, że nie ma nic do stracenia. Spotkali się jeszcze tego samego dnia.
Ów człowiek przyjechał z własnymi narzędziami. Udali się do miejsca, gdzie znajdował
się ten superkomputer.
Ekspert przechadzał się pomiędzy kolejnymi
regałami, gdzie znajdowały się kolejne moduły, dyski twarde, serwery. Dokonywał swojej
analizy i obserwacji.
W pewnym momencie zatrzymał się przy
jednym z terminali, wyjął laptopa, włączył go
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i wpisał jedną linijkę kodu, po czym kliknął
Enter. I jak za dotknięciem magicznej różdżki
superkomputer powrócił do działania.
Właściciel firmy niemal na kolanach dziękował za naprawę ekspertowi, że uratował jego
firmę przed ogromnymi kosztami. Poprosił go
o wysłanie faktury za jego pracę.
Następnego dnia otrzymał fakturę na
10.000 zł. Właściciel wiedział, że ten człowiek
zrobił dobrą robotę, ale 10.000 zł za 1h pracy?
Wysłał do niego wiadomość zwrotną, prosząc o dokładną specyfikację tej faktury.
Po czym otrzymał informację: „1 złoty za
wpisanie linijki kodu oraz 9.999 zł za wiedzę
o tym, co, dlaczego i jak wpisać”.
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Podsumowanie
MOTYWACJI
Motywacja = Pasja x Nawyki x Energia x Cele
Znajdź pracę z pasji
Ćwicz ciało i umysł każdego dnia
Wielki cel daje wielką motywację
Ty nie masz motywacji - Ty robisz motywację
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Podsumowanie
MENTALNOŚCI
⚫

Każdy ma inteligencje, do których jest
naturalnie predysponowany.

⚫

Stajesz się geniuszem dzięki pracy, pasji
i dyscyplinie.

⚫

Twoje dobre samopoczucie to Twoja odpowiedzialność.
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Podsumowanie METOD
I

Potrzebujesz tylko 1.000 fanów lub mniej,
aby osiągnąć sukces w swojej niszy.

I

Wykorzystaj swoją pamięć, aby trwale
rozwijać superkomputer.

I

Misje społeczne poszerzają strefę komfortu i dodają pewności siebie w wychodzeniu do ludzi z Twoimi pomysłami.
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O AUTORZE
Cyprian Forc
Ma ponad 10-letnie doświadczenie biznesowe, dzieli się nim z przedsiębiorcami, kadrą
zarządzającą oraz pracownikami najwyższego
szczebla, ma na koncie realizację kilku startup’ów, wprowadził na rynek polski firmę węgierską, która po kilku latach stała się liderem
w swoim segmencie.
Jest doświadczonym trenerem, przeszkolił
prawie 2000 osób, występuję przed dużą publicznością oraz realizuję sesje indywidualne,
jest doświadczonym mówcą, który z sukcesem
utrzymuje uwagę odbiorcy.
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O autorze

Jest praktykiem sportu i ma na swoim koncie
półmaratony, maratony, triathlony, a przede
wszystkim IRONMANA i świadomie łączę techniki sportowe z biznesowymi.

Podaruj tę książkę znajomemu, przyjacielowi, członkowi rodziny. Zamów do domu
lub wyślij w prezencie poprzez stronę 
www.forc.me

90

MAKSYMALNA PEWNOŚĆ SIEBIE

PRZYPISY

1 Definicja wg Michała Pasterskiego: https://michalpasterski.pl/2015/02/pewnosc-siebie/
2 Dane na kwiecień 2020
3 https://ntrs.nasa.gov/citations/19810029519
4 Po więcej informacji wysyłam do książki 4–Godzinne
Ciało, Timothy Ferriss, rodział „Od dziwaka do maniaka”
oraz „Protokół Ockhama"
5 Kwik Jim, Limitless, „How to read and remember this
(and any) book”
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6 Jedno z powiedzeń ludzi, którzy ukończyli Ironmana
to “Brag for the rest of your life”, czyli po polsku “Chwal
się do końca swojego życia”.
7 B2C - Business to Customer. W odróżnieniu od B2B,
czyli Business to Business.
8 Pomysł oryginalnie zainspirowany przez artykuł napisany przez Kevina Kelly’ego: https://kk.org/thetechnium/1000-true-fans/
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„Doskonałość osiąga się nie wtedy, kiedy nie
można już nic dodać, ale kiedy nie można
nic ująć. ”
~ Antoine de Saint- E xup ér y

Ta miniksiążka to genialne połączenie
inspiracji, prostoty i klarowności. Masz
przed oczyma początek Twojej nowej
drogi życia!

www: forc.me

Poznaj realne, praktyczne, przetestowane metody podnoszenia swojej
pewności siebie i osiągania Maksymalnej Pewności Siebie.

Wartość: 10.000 zł *

*k wota stanie się dla Ciebie jasna,
gdy przeczytasz całą książkę.

