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  Rozdział 1

TU NIE CHODZI O INNYCH.  
CHODZI WYŁĄCZNIE O CIEBIE

Czy chcia!by" unika# wszelkich przeszkód i$osi%ga# same 
sukcesy? Je"li tak, wcale nie ró&nisz si' od innych, po pro-
stu chcesz wie"# dobre &ycie. 

To znaczy, wszyscy zas!ugujemy na szcz'"liw% egzystencj'. 
Ty, ja, ka&dy cz!owiek – powinni"my mie# na to szans', póki 
st%pamy po tej ziemi. (ycie jest bole"nie krótkie, w$niektórych 
przypadkach nie d!u&sze ni& kilka dekad. Ale niezale&nie od 
tego, czy do&yjesz pi'#dziesi%tki, sze"#dziesi%tki, siedemdzie-
si'ciu pi'ciu lat, a$mo&e nawet stu dziesi'ciu, zas!ugujesz na 
to, by ten czas by! mo&liwie najlepszy. Mimo &e &ycie na tej 
planecie niesie ze sob% wi'cej przeszkód, ni& si' tego czasem 
spodziewamy, a$ "wiat w$ obecnym kszta!cie nie zawsze jest 
kolorowy$– nie wspominaj%c o$spo!ecze)stwie, które momen-
tami zachowuje si' wr'cz durnie$– w$pewnym sensie mamy 
obowi%zek, &eby wycisn%# jak najwi'cej dobrego z$ tego, co 
nas spotyka. 

(eby w$ pe!ni wykorzysta# wszystkie niesamowite mo&-
liwo"ci, których dostarcza ci &ycie, musisz tak naprawd' 
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zrobi# tylko jedn% rzecz. Zapomnij o$d!ugich listach z$nie-
ko)cz%c% si' liczb% punktów, od!ó& na bok wszystkie dobre 
porady. Nie musisz siedzie# w$k%cie i$medytowa#, wyg!asza# 
s%&nistych tyrad o$swoich marzeniach i$wizjach ani by# mi-
strzem "wiata w$ jakiej" dziedzinie. Ba, wystarczy, &e wyko-
nasz tylko jeden krok, a$spotka ci' upragnione szcz'"cie. Je"li 
zrobisz t' jedn% jedyn% rzecz, wszystko si' u!o&y. 

Czy jeste" gotowy?
Jedyne, co musisz zrobi#, to wzi%# za siebie stuprocentow% 

odpowiedzialno"#.
Teraz.
Najwa&niejszym czynnikiem, który pomaga unikn%# prze-

szkód i$umo&liwia drog' ku lepszej przysz!o"ci, jest gotowo"# 
do bycia odpowiedzialnym. Nikt nie osi%gnie wytyczonych 
celów, je"li nie zaakceptuje w$pe!ni odpowiedzialno"ci, która 
si' z$tym wi%&e. 

Gdy pisz' s!owo „odpowiedzialno"#”, my"l' o$ jego pozy-
tywnym aspekcie. Nie chodzi o$ uci%&liwe odpowiadanie za 
b!'dy innych, czy te& poczuwanie si' do bycia odpowiedzial-
nym za rozwój spo!ecze)stwa. Albo za konflikt na Bliskim 
Wschodzie. Nie mówi' te& o$ponoszeniu odpowiedzialno"ci 
za dzia!ania szefa, bez &adnego „dzi'kuj'” w$ zamian. Nic 
z$tych rzeczy. Mam na my"li wy!%cznie odpowiedzialno"# za 
siebie i$w!asne &ycie. Uwierz mi, wielu z$nas ma tu spor% lek-
cj' do odrobienia.

Nie w%tpi', &e pod wieloma wzgl'dami jeste" odpowie-
dzialn% osob%. Z$ pewno"ci% opiekujesz si' swoj% rodzin%, 
jeste" dobrym pracownikiem, nie nara&asz innych na zb'dne 
ryzyko, przestrzegasz ogranicze) pr'dko"ci w$pobli&u szkó! 
i$tak dalej. 

Ale niekiedy i$tak wszystko wywraca si' do góry nogami.
Przyjmijmy, &e jedna z$ pracownic otrzyma!a w$ zesz!ym 

miesi%cu premi' w$wysoko"ci pi'ciu tysi'cy koron. Wyko-
rzysta!a t' okazj', &eby sp'dzi# z$kole&ankami rozrywkowy 
wieczór na mie"cie.
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Efekt: bawi!y si' "wietnie, ale dziewczyna jest równie sp!u-
kana jak wcze"niej. Krótkotrwa!a przyjemno"# wygra!a ze 
zdrowym rozs%dkiem, promuj%cym d!ugofalowe my"lenie. 
A$to troch' problematyczne. Wszyscy jeste"my "wiadomi, jak 
to dzia!a, ale mimo to ma!o kto post'puje s!usznie w$takich 
momentach. Z$ró&nych powodów zbyt cz'sto uciekamy przed 
prawd%. I$nie zawsze potrafimy wzi%# odpowiedzialno"# za 
sytuacj', w$której si' znajdujemy.

Spróbujmy jeszcze raz: jedna z$pracownic otrzyma!a w$ze-
sz!ym miesi%cu premi' w$ wysoko"ci pi'ciu tysi'cy koron. 
Zainwestowa!a pieni%dze w$rzetelny fundusz, który teraz zy-
skuje na warto"ci.

Efekt: pomno&y!a swoje "rodki i$b'dzie to robi# dalej. Po-
zytywny efekt wynika z$tego, &e zachowa!a si' bardziej odpo-
wiedzialnie.

Spójrzmy zatem na trzy rodzaje odpowiedzialno"ci, z$któ-
rymi powiniene" by# za pan brat.

Pierwszy rodzaj odpowiedzialności:  
za wszystko, co robisz

Odpowiedzialno"#, która na tobie spoczywa, jest w$zasadzie 
niesko)czona.

Co to oznacza?
Tyle, &e odpowiadasz za ka&de swoje dzia!anie. Za wszyst-

kie swoje czyny, dobre czy z!e. Nawet, gdy to kto" prosi ci' 
o$zrobienie jakiej" rzeczy, odpowiedzialno"# za to, &e j% wy-
konasz i$ jak to zrobisz, ponosisz tylko ty. Je"li twój partner 
lub partnerka namawiaj% ci' do zrobienia czego", czego nie 
znosisz, wyra&asz zgod' lub odmawiasz wy!%cznie na w!asn% 
odpowiedzialno"#. Gdy szef chce, &eby" wykona! zadanie, 
z$którym nie do ko)ca si' zgadzasz$– moralnie lub z$bizneso-
wego punktu widzenia$– odpowiedzialno"# za jego realizacj' 
le&y po twojej stronie. Niezale&nie od tego, czy to polecenie 
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s!u&bowe. S% tacy, którzy na twoim miejscu na pewno by si' 
sprzeciwili. W$momencie, gdy twoje dzieci wierc% ci dziur' 
w$brzuchu o$co", co wed!ug nich im si' nale&y, a$ty ust'pu-
jesz, cho# nie powiniene"$– sam jeste" sobie winien. Zas!a-
nianie si' mo&liwymi konsekwencjami nie wystarczy. Inni nie 
post%piliby tak jak ty.

Je"li z!oszcz% ci' twoje marne wyniki sprzeda&owe w$pracy, 
ale jednocze"nie wy"miewasz pomoc nowo zatrudnionego kon-
sultanta, który ma ci pokaza#, jak skuteczniej handlowa#, to ty 
ponosisz odpowiedzialno"# za odrzucenie jego dobrych rad.

Gdy przeje&d&asz na czerwonym, bo „wydaje ci si'”, &e 
zd%&ysz, odpowiadasz za potencjaln% tragedi', która b'dzie 
wynikiem twojej decyzji. Mo&esz wmawia# sobie, &e przecie& 
musia!e" odebra# dziecko z$przedszkola albo „nie widzia!e"” 
czerwonego "wiat!a. Ale spróbuj to powiedzie# policjantowi, 
który zatrzyma ci' dwie"cie metrów dalej. Albo ojcu tego 
dziecka, które prawie potr%ci!e".

Je"li siedzisz za d!ugo przed telewizorem, w$dodatku z$te-
lefonem w$d!oni, i$nie dostrzegasz zdenerwowania nastolet-
niej córki przed jutrzejsz% szkoln% dyskotek%, to te& twoja 
odpowiedzialno"#. To, &e musia!e" jeszcze raz przejrze# profil 
Bianki Ingrosso na Instagramie, jest nieistotne. Uzna!e", &e 
telefon jest wa&niejszy od rozmowy z$córk% o$jej obawach.

Jeste" odpowiedzialny te& za to, &e budzisz si' w$ sobot' 
rano z$niewyobra&alnym kacem po najhuczniejszym wyj"ciu 
na piwo z$kolegami z$pracy, jakie "wiat widzia!. Argument, 
&e przecie& chodzisz na pi%tkowe imprezy od zamierzch!ych 
czasów nic nie znaczy$– to ty w$nich uczestniczysz. T!uma-
czenie si' przed partnerem, partnerk% albo samym sob%, &e 
„wszyscy si' upili” nie wystarczy. To ty, raz za razem, przyk!a-
da!e" kieliszek do ust. Kac to wy!%cznie twoja wina. A$wma-
wianie rodzinie, &e nie pojedziecie dzi" na mecz, bo „*le si' 
czujesz”, nie przejdzie. Nikt si' na to nie nabierze.

Jaki" pajac przyniós! do pracy najró&niejsze ciasta, sam 
zjad!e" tylko dwa kawa!ki, ale ca!% diet' w!a"nie trafi! szlag. 
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Prosz' ci'. A$kto ci na!o&y! to ciasto i$poprowadzi! !y&eczk' 
do ust? Czyj organizm na tym ucierpia!? Twojego kolegi? Nie, 
to ty przestaniesz si' nied!ugo mie"ci# we wszystkie ubrania. 

Nie mo&esz twierdzi#, &e kto" zrobi! tak czy siak, wi'c ty 
musia!e" zrobi# to czy owo. Nie, nie. Aktywnie dokona!e" 
tego wyboru. S!usznie czy nies!usznie$ – to by!a wy!%cznie 
twoja decyzja.

Zawsze masz kontrol' nad swoimi dzia!aniami.
Fakt, &e oszcz'dzasz pieni%dze, m%drze je inwestujesz 

i$ dzi'ki temu stajesz si' finansowo niezale&ny przed czter-
dziestk%, to równie& twoja odpowiedzialno"#. I$ zas!uga. To 
zawsze dzia!a w$dwie strony.

Ka&da rzecz, której dokonujesz, jest twoj% odpowiedzial-
no"ci%.

Wszystko jest efektem twoich działań  
albo ich braku

Unikanie przeszkód i$osi%ganie sukcesów wi%&% si' z$zaakcep-
towaniem faktu, &e ka&dy z$nas kieruje w!asnym &yciem. Ta 
teoria nie nale&y do nowych i$nie wszyscy si' z$ni% zgadzaj%, 
ale pozwól, &e poka&' ci kilka przyk!adów. Gdy twierdz', &e 
wszystko jest efektem twoich dzia!a), chodzi mi o$to, &e ka&-
dy twój ruch wp!ywa na ogóln% sytuacj'.

Je"li w$ "rodku nocy wejdziesz do pubu w$ podejrzanej 
dzielnicy, zbli&ysz si' do czterech dobrze zbudowanych, ogo-
lonych na !yso, wytatuowanych po sam% twarz kolesi, którzy 
pij% piwo od szesnastej, i$powiesz, &e w$ &yciu nie widzia!e" 
nic bardziej szkaradnego, na pewno zrozumiesz, dlaczego 
w!a"nie le&ysz w$szpitalu.

A$ tu przyk!ad, który troch' trudniej prze!kn%#: ka&dego 
wieczora ledwo toczysz si' do domu z$pracy$– znów zosta!e" 
po godzinach. Niczym w$"pi%czce wmuszasz w$siebie kolacj' 
i$w$ca!kowitej ciszy snujesz najgorsze my"li o$ swoim szefie. 
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Potem wegetujesz godzinami przed telewizorem, ch!on%c 
wiadomo"ci o$morderstwach, atakach terrorystycznych, sko-
rumpowanych politykach i$przepowiedniach o$ko)cu "wiata 
spowodowanym katastrof% klimatyczn%. Jeste" tak spi'ty 
i$ zestresowany, &e robienie czegokolwiek innego wydaje si' 
niemo&liwe. Jak na przyk!ad pój"cie na spacer z$drug% po-
!ówk% albo zabawa z$dzie#mi, zanim po!o&ysz je spa#. Twoja 
partnerka chce omówi# z$tob% wa&ne sprawy, ale ty jeste" wy-
czerpany, wi'c odwdzi'czasz si' tylko opryskliwym: „Musz' 
odpocz%#”. Po trzech latach takiej rodzinnej „sielanki” znów 
wracasz do domu po wieczorze sp'dzonym w$pracy i$zasta-
jesz puste mieszkanie. Twoja partnerka si' wynios!a i$zabra!a 
ze sob% dzieci. Mo&e zostawi!a nawet kartk', na której napisa-
!a: „Ju& mnie nie kochasz”.

Zrozum: to te& jest efekt twoich dzia!a). Tylko doj"cie do 
tego zaj'!o ci troch' wi'cej czasu ni& w$pierwszym przypadku.

Drugi rodzaj odpowiedzialności:  
za wszystko, czego nie robisz

+atwo przeoczy# fakt, &e odpowiadasz tak&e za to, czego nie 
robisz.

Odpowiadasz za to, &e znów si'gasz po kieliszek wina, za-
miast pój"# na spacer. Bez wzgl'du na to, czy „zapomnia!e"” 
o$wyj"ciu, czy te& "wiadomie z$niego zrezygnowa!e" (czyli po 
prostu ola!e"). Podobnie jest, gdy widzisz, &e kto" w$ pracy 
potrzebuje pomocy$– wiesz, &e móg!by" to za!atwi# w$pi'# 
minut, ale decydujesz si' odwróci# wzrok, bo to przecie& nie 
nale&y do twoich obowi%zków, nie jest wi'c twoj% odpowie-
dzialno"ci%. Decyzja o$ niekole&e)skim zachowaniu zawsze 
jest twoim wyborem. A$jego konsekwencje odkryjesz w$dniu, 
kiedy sam b'dziesz potrzebowa! pomocy.

Gdy o$poranku znów w!%czasz w$ telefonie drzemk', za-
miast wsta# i$przez pó! godziny poczyta# ksi%&k', która ci' 
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zainspiruje i$doda energii, odpowiedzialno"# le&y po twojej 
stronie. Tak jak wtedy, gdy nie chcesz wys!ucha# swojego 
partnera lub partnerki, bo przecie& wiesz, co ma ci do po-
wiedzenia. Albo gdy dostaniesz flirciarskiego SMS-a od ko-
le&anki z$pracy, ale nie dasz jej do zrozumienia, &e przekracza 
granic', bo jeste" &onaty. O"mieszasz si', a$ twoje m'skiego 
ego nie jest tu &adnym argumentem. To twoja wina, &e nie 
zwróci!e" jej uwagi.

(adnej z$ powy&szych rzeczy nie mo&esz zwali# na inne 
osoby. W$g!'bi serca wiesz, &e mam racj', nawet je"li czasami 
wszyscy chowamy si' za wymówkami i$usprawiedliwieniami. 
Mechanizmy obronne s% w$ko)cu naturaln% rzecz%, chroni% 
nas przed potencjalnym zagro&eniem. Ale nie zdadz% si' na 
wiele, je"li b'dziesz ich u&ywa! do przekonania samego sie-
bie, &e post'pujesz dobrze, gdy tak naprawd' jest zupe!nie na 
odwrót.

No wi'c? Spó*ni!e" si' na spotkanie, bo kto" korzysta! 
z$ drukarki? A$ kto od!o&y! przygotowanie tych cholernych 
dokumentów na ostatni% chwil'? Kto nie zaplanowa! tego jak 
nale&y?

Co takiego? Twój zespó! nie wykona! swojej pracy, wi'c 
szef uwa&a, &e si' zb!a*ni!e"? A$ kto nie dopilnowa! swoich 
wspó!pracowników?

Je"li powiniene" si' uczy#, ale zamiast tego przez sze"# go-
dzin grasz na komputerze, mo&esz wini# tylko siebie. To ty 
machn%!e" r'k% na powtórzenie materia!u, sam prosi!e" si' 
o$poprawk'.

To ty nie spe!ni!e" gro*by, &e od!%czysz internet, je"li dzie-
ci nie zaczn% po sobie sprz%ta#. Teraz twój dom wygl%da jak 
pobojowisko.

To ty nie za&%da!e", &eby twój partner pojawi! si' na terapii 
rodzinnej, a$ teraz dochodzisz do wniosku, &e wasza relacja 
jeszcze nigdy nie by!a tak z!a.

Odmówi!e" uczestnictwa w$ szkoleniu wewn'trznym, s%-
dz%c, &e przecie& wiesz ju& wszystko. Teraz nowo zatrudniony 
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dwudziestotrzylatek zosta! pracownikiem roku i$ jest na do-
brej drodze, &eby nied!ugo zosta# twoim szefem.

Poszed!e" na kurs o$modelu DISC i$czterech typach oso-
bowo"ci*. Wiesz, &e jeste" (ó!ty i$cz'sto zaniedbujesz szcze-
gó!y, ale nie robisz nic, by to zmieni#. Teraz zawali!e" spraw' 
z$najwi'ksz% inwestycj% w$firmie, wi'c szef szefów chce roz-
mówi# si' z$tob% na temat twojej przysz!o"ci w$tym przedsi'-
biorstwie.

Nie chcia!o ci si' zapisa# z$ psami na obóz treningowy, 
na którym móg!by" si' dowiedzie#, jak sobie z$nimi radzi#. 
W$efekcie ca!a trójka zupe!nie wymkn'!a ci si' spod kontroli.

Musisz zrozumie#, &e w$&adnej z$powy&szych sytuacji nie 
jeste" ofiar% zachowania innych, lecz w!asnej bierno"ci. Nic 
nie powiedzia!e", niczego nie wymaga!e", za d!ugo czeka!e", 
nigdy nie podj%!e" wyra*nej decyzji na „tak” lub „nie” i$nie 
odwa&y!e" si' na nowe wyzwania. Po prostu sobie by!e".

Ci'&ko to wszystko przyj%#, wiem.

* DISC$ – model stworzony przez ameryka)skiego psychologa Williama 
Marstona, który na podstawie swoich bada) wyodr'bni! cztery typy osobo-
wo"ci: dominant (dominuj%cy), influencing (inspiruj%cy), steady (stabilny) oraz 
cautious (rozwa&ny). Wi'cej o j'zyku DISC w ksi%&ce Thomasa Eriksona Oto-
czeni przez psychopatów. Jak rozpracowa! tych, którzy tob" manipuluj", Wielka 
Litera, Warszawa ,-./ (przyp. t!um.).
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