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Pokochasz tę książkę. Paul McGee jest obdarzonym niesamowitą intuicją
i porywającym mówcą oraz pisarzem. To dzieło bardzo skutecznie pomoże Ci
w odzyskaniu i odbudowaniu pewnoœci siebie, abyœ mógł sięgnąć po własny potencjał
życiowy.
Rosemary Conley CBE,
specjalistka od zdrowej żywnoœci i kondycji fizycznej
Wiara w siebie może otworzyć drzwi do wspanialszej przyszłoœci, polepszyć życie
uczuciowe i poszerzyć horyzonty zawodowe. Ta znakomita książka, pełna szczeroœci,
humoru i nadziei, jest do tego kluczem.
Laine Ferguson,
dyrektor sprzedaży detalicznej The Body Shop

Mały krok dziœ — wielka zmiana w życiu
Jak wygląda dziœ Twoje życie? Czy to nieustanne pasmo zmagań i pokonywanie
niekończącej się parady przeszkód? A może uważasz, że mimo wszystko prowadzisz
doœć satysfakcjonującą egzystencję? Bez większych wzlotów i upadków, ale przecież
zawsze mogło być gorzej? A teraz szczerze odpowiedz na pytania: „Jak często
zastanawiasz się nad tym, czy mógłbyœ zrobić w swoim życiu więcej, stać się kimœ
więcej? Co Cię powstrzymuje? Być może niewystarczająca wiara we własne możliwoœci
i zbyt mała pewnoœć siebie?”.
Brak wiary w siebie sprawia, że — niczym ciastu pozbawionemu drożdży — nie udaje Ci
się wzrosnąć i w pełni wykorzystać własnego potencjału. Nie trzeba wcale przeobrażać
całej osobowoœci, by osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Czasem wystarczy zaledwie
mała zmiana.
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Dowiedz się, jak budować, zwiększać i rozwijać pewnoœć siebie. Niezależnie od tego,
czy walczysz z własnymi wątpliwoœciami, czujesz się niepotrzebny, jesteœ bez pracy lub
w trakcie rozstania albo właœnie wybierasz się na randkę, istnieją tysiące praktycznych
i gotowych do zastosowania œrodków, które pomogą Ci ruszyć do przodu i zrealizować
swoje ambicje.
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ROZDZIAŁ 1

Dlaczego wiara w siebie
jest w życiu nieodzowna

Odkryjesz:

długoterminowy
wpływ, jaki wiara
w siebie ma na Twoje
życie;
dlaczego mała zmiana robi dużą
różnicę;
dlaczego wzrost poczucia własnej wartości
przynosi wszystkim korzystny wpływ;
rzeczywiste zalety silniejszej wiary w siebie.
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Dlaczego wiara w siebie jest tak ważna
Kiedy fanki spotykaj aktora filmowego Toma Cruise’a, prawdopodobnie zwracaj uwag na kilka spraw:
na jego umiech,
na jego oczy
i prawdopodobnie na jego wzrost.
Tom ma 170 cm wzrostu. Niektórzy twierdz, e bycie niskim to
szczegó, jednak w niektórych krajach wzrost Toma plasowaby si
poniej redniej.
A teraz wyobra sobie, e zwikszylimy wzrost Toma o 10 procent.
To niewielki odsetek, czy nie?
Jaki jest rezultat?
No có, nagle okazuje si, e nasz aktor liczy 187 cm wzrostu.
W ten sposób osiga wzrost powyej redniej. Z niskiego staje si
wysokim.
A o ile zwikszy si jego wzrost?
Tylko o 10 procent.
Maa zmiana robi du rónic.
Za wiadomo dla Toma jest taka, e jakkolwiek by si nie stara,
niewiele moe zrobi, by rzeczywicie sta si wyszym.
Jednak, jak by moe zauwaye, nie jest to ksika o tym, jak sta
si wyszym, lecz o tym, jak wzmocni wiar w siebie. Niewiele
bowiem mona zrobi, by wpyn na swój wzrost, ale mona
zrobi bardzo duo, by zwikszy poczucie wasnej wartoci.

Dlaczego wiara w siebie jest w życiu nieodzowna
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Co si stanie, jeli zignorujesz wszystkie rady zawarte w tej ksice?
Co bdzie, jeli nie podejmiesz kroków zmierzajcych do wzmocnienia wiary we wasne siy? Czy jest to a tak wane?
Tak, to naprawd jest a tak wane.
Za chwil si o tym przekonasz.
Wyobra sobie tak sytuacj: Czytasz ogoszenie w gazecie. Wszystko
wskazuje na to, e to znakomita okazja dla Ciebie. Wymagania
idealnie pasuj do Twoich kompetencji, a waciwie… prawie idealnie. Jest tylko jeden wymóg, którego nie speniasz. Skupiasz si
na tym szczególe.
Zaczyna si wewntrzny dialog: „Na pewno bdzie mnóstwo kandydatów lepszych ode mnie. Gdybym tylko spenia równie i ten
wymóg... Co bdzie, jeli moje braki w tej dziedzinie zostan odkryte podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Nie znosz takich sytuacji.
Tak czy owak bd tam tysice chtnych, a moje CV i tak si nie
nadaje. Chyba dam sobie spokój”.
Wyobra sobie kolejn sytuacj: Twój szef chce, aby kto przygotowa
i przedstawi krótk prezentacj na corocznym zebraniu firmowym.
Masz to zrobi Ty albo jeden z Twoich kolegów z pracy. W tym roku
zebranie odbdzie si w Paryu, wic byaby to dla Ciebie idealna
okazja do wyrobienia sobie nazwiska i podniesienia swojej pozycji
w firmie.
Rozpoczyna si wewntrzny dialog: „Nienawidz prowadzi prezentacji. Wszyscy bd si na mnie gapi. Zjadyby mnie nerwy.
Nie wiedziabym, co powiedzie. Nie chciabym wyj na idiot na
oczach wszystkich kolegów i koleanek z pracy — chyba zapadbym si ze wstydu pod ziemi. Mój kolega jest w tym duo lepszy,
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nigdy nic nie zbija go z tropu. Chyba jednak odstpi mu to zadanie. Trudno, pojad, rozerw si troch, te zebrania zwykle s bardzo zabawne, no i w ostatni wieczór organizowane s darmowe
przyjcia”.
Wyobra sobie jeszcze jedn sytuacj: Jeste w pubie. Wybrae si na
spotkanie z kolegami i koleankami z dawnej szkoy. Jedna z koleanek od razu przyciga Twoj uwag. Zawsze Ci si podobaa, ale
ju dawno si nie widzielicie. Wyra nie czu w powietrzu wzajemne zainteresowanie. Ona zerka w Twoj stron i umiecha si.
Zaczyna si wewntrzny dialog: „Ona jest poza moim zasigiem.
Zawsze umawiaa si z najprzystojniejszym chopakiem z klasy.
Dlaczego miaaby si zainteresowa wanie mn? Okej, umiecha
si do mnie, ale pewnie po prostu chce by mia. Zao si, e to
z litoci. Nie odwa si poprosi, eby si ze mn umówia. Nie ma
mowy. Na pewno by odmówia. Potem koledzy namiewaliby si ze
mnie do upadego. Tym razem dam sobie spokój”.
Reasumujc: nie starasz si o now prac, nie podejmujesz si
przygotowania i poprowadzenia prezentacji, nie umawiasz si na
randk.
Czy przez to Twój wiat run w gruzach? Nie. Czy jeste ofiar
losu? Nie. Czy dalsze prowadzenie satysfakcjonujcego ycia bdzie
niemoliwe? Nie.
Bd my jednak szczerzy. Czy nie przydaaby Ci si odrobina pewnoci siebie? Nie mam na myli arogancji, tupetu ani skrajnego
ekstrawertyzmu. Mówi o wierze we wasne siy, byciu fair wzgldem samego siebie, o wiadomoci tego, e nie ma nic zego w przegranej, i zrozumieniu, e odrzucenie nie jest równoznaczne z kocem wiata.
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Prawda jest taka, e…

Zaledwie dziesicioprocentowy wzrost zrobiby ogromn rónic.
By moe zdecydowaby si wtedy pój na rozmow kwalifikacyjn, zgodziby si przygotowa i poprowadzi prezentacj, odwayby si wybra na romantyczn randk.

Nie musi być gorzej
Czsto powtarzam, e nie musi by gorzej, by mogo by lepiej.
Wcale nie twierdz, e masz problemy z poczuciem wasnej wartoci. Nie sugeruj te, e panicznie boisz si publicznych wystpie
lub podejmowania ryzyka. Tak napraw by moe jeste cakiem
zadowolony ze swojego ycia.
By moe jednak jest co ponad to. A moe mógby zrobi wicej,
sta si kim lepszym?
Co Ci powstrzymuje? By moe niewystarczajca wiara we wasne
moliwoci i zbyt maa pewno siebie?
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To wanie mam na myli, mówic, e wystarczy maa zmiana, by
zobaczy wielk rónic. Nie trzeba wcale zmienia osobowoci.
Wystarczy drobna zmiana. To wszystko.
Ujm to inaczej. Spójrz na poniszy wykres.

Jak ukazuje wykres, niewielkie wzmocnienie wiary w siebie z biegiem
czasu wpynie na to, w jakim miejscu bdziesz si znajdowa w przyszoci (B). Nieco wiksza wiara w siebie sprawi z czasem, e znajdziesz si w zupenie innym miejscu (C), z którego daleko jest do
punktu A, gdzie mógby si znajdowa, gdyby wiara w siebie pozostaa taka jak na pocztku.
Nie znaczy to wcale, e Twoje pocztkowe przeznaczenie (A) jest
z pozycj wyjciow, jednak wprowadzenie maych zmian ju dzi
moe sprawi, e w swojej podróy yciowej dotrzesz dalej. Punkty
B i C mog na przykad symbolizowa dziaania i moliwoci, które
teraz wydaj Ci si nieosigalne; s dowodem na to, e maa zmiana naprawd moe zmieni przyszo.
Spróbuj to wyjani w jeszcze inny sposób.

Dlaczego wiara w siebie jest w życiu nieodzowna
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Jeste wanie na statku, który wypywa z portu w Wielkiej Brytanii
i kieruje si w stron Nowego Jorku. Statek na pocztku trasy zbacza jednak nieco z kursu. Jeli kapitan nie naprowadzi statku na
waciwy kurs, dopynie on gdzie na Wyspy Karaibskie, czyli ok.
2400 km od Nowego Jorku.
Niewielka zmiana kierunku (lub wiary w siebie) moe doprowadzi
do zupenie innego punktu przeznaczenia.

Przystanek
f Jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś znajdował się
w punkcie B lub C?
f Wypisz na kartce trzy pozytywne zmiany, które zaszłyby w Twoim
życiu, gdyby Twoja wiara w siebie zwiększyła się o 10 procent.
f Pomyśl, jakie zajęcie mógłbyś wykonywać lub co mogłoby się
wydarzyć w Twoim życiu, gdybyś miał więcej wiary w siebie.
f Wyobraź sobie, jak byś się czuł, gdybyś nie próbował wzmocnić
wiary w siebie.

To tak jak z wikszoci sytuacji w yciu — sumuj si, dajc wynik. Powiedzmy, e obecnie Twoja masa ciaa wynosi 75 kg, a przez
najbliszych 10 lat bdziesz przybiera na wadze po 2 kg rocznie.
Pocztkowo nie bdziesz nawet zauwaa, e tyjesz. Bdzie to nastpowao stopniowo, wic bdziesz móg odpowiednio dopasowywa ubrania, jednak wynik kocowy bdzie taki, e w cigu 10 lat
bdziesz way 20 kg wicej. Jako Twojego ycia i Twoje zdrowie
mogyby ulec radykalnej zmianie.
Drobny wzrost robi du rónic.
Oto kolejny przykad.
Czy kiedykolwiek próbowae sam upiec chleb? Ja przekonaem si
kiedy, e ciasto nie wyronie, jeli nie doda si drody.
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Potrzebna jest tylko niewielka ilo drody, jednak bez niej chleb
nie uronie.
Takie wanie moe by nasze ycie pozbawione wiary w siebie. Nie
osigniemy szczytu naszych moliwoci. Nie wykorzystamy caego
naszego potencjau.
Powtórz to raz jeszcze. Maa zmiana robi z czasem du rónic.
Ta ksika jest wanie o tym, jak wprowadza mae zmiany
w swoim yciu i cieszy si z korzyci, jakie one przynosz.

Z ycia wzite
„Nigdy nie zapominaj o tym, że świat stoi przed tobą otworem”. To zdanie, które powtarzała mi często moja mama. Czasem mnie to denerwowało, na przykład kiedy robiła to, podczas gdy oglądałem mój ulubiony program w telewizji, ale
oczywiście miała dobre chęci.
Co skłaniało ją do ciągłego powtarzania tej maksymy? No
cóż, nie jestem pewien, czy moja mama miała ogromną wiarę
w siebie. Nikt też nie próbował wzmocnić w niej pewności siebie, kiedy
była dzieckiem, jednak mam wrażenie, że chciała, abym ja nie popełnił
tych samych błędów co ona.
Od moich najmłodszych lat mama wiedziała, że lubię opowiadać historie i mam talent aktorski. Robiła więc wszystko, co było w jej mocy, by
mnie do tego zachęcać. Dawała mi do zrozumienia, że siedzenie i czekanie,
aż wszystko się samo w życiu poukłada, to niezbyt udana recepta na sukces.
Jeśli czegoś chcesz, wyciągnij rękę i sięgnij po to.
Jak się jednak przekonasz podczas dalszego czytania tej książki, mimo
wszystko wzrastałem w poczuciu niedowartościowania i braku pewności
siebie. Miałem mnóstwo kompleksów związanych z wyglądem zewnętrznym, ze wzrostem i niedostateczną zręcznością manualną.
Była jednak pewna czynność, która sprawiała, że czułem się dobrze i pewnie, naprawdę pewnie. Było to przemawianie do ludzi.

Dlaczego wiara w siebie jest w życiu nieodzowna
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Miałem w tej dziedzinie zdolności, a co ważniejsze — byłem zachęcany
do robienia tego i rozwijania w sobie tej pasji, a kiedy zdolności spotykają
na swej drodze zachętę, powstaje bardzo skuteczna broń.
Czyż nie jest tak?
Niemniej mój talent nie pojawił się znienacka, z dnia na dzień. Rozwijał się
z czasem. Zaczęło się od szkolnych przedstawień. Najpierw grałem pasterza
w przedstawieniu bożonarodzeniowym. Potem dostałem bardzo zabawną
rolę służącego ojca Kopciuszka (to była jedna z głównych ról, naprawdę).
Jak się przekonasz, czytając historię opisaną poniżej, zagranie tej postaci
miało wpływ na resztę mojego życia.
Byłem na kawie z Sue, która pracowała dla pewnej stacji telewizyjnej.
W pewnym momencie zadzwonił jej telefon. Zająłem się więc podziwianiem widoków i odgłosów Manchesteru, udając całkowity brak zainteresowania najwyraźniej służbową rozmową telefoniczną Sue.
Po zakończeniu rozmowy Sue zaznajomiła mnie z jej treścią.
„To był mój znajomy, który pracuje z Davidem Dimblebym w programie
Question Time1. Facet, który zajmuje się rozgrzaniem publiczności na początku programu, właśnie się rozchorował. Potrzebują kogoś, kto by go
zastąpił. Muszę zadzwonić do Teda, może jest akurat wolny”.
Ted nie był wolny, mieli więc problem.
Sue spojrzała na mnie: „A może ty miałbyś ochotę to zrobić, Paul?”.
„Kto, ja?” — zapytałem, próbując z całych sił sprawić wrażenie, że moja
skromność nie pozwala mi na poważne potraktowanie tej propozycji. „No
coś ty, przecież ja nie jestem scenicznym komikiem. Nigdy wcześniej nie
zajmowałem się rozgrzewaniem publiczności”.
Prawdę mówiąc, nie był to szczery sprzeciw, lecz pragnienie uzyskania od
Sue większej zachęty. Poskutkowało.
„Nie musisz być komikiem. To jest publiczność programu Question Time.
Ona po prostu potrzebuje trochę… hm… rozgrzewki. Opowiedz kilka zabawnych historii, rozśmiesz ją i zachęć ludzi do dyskusji”.
To właśnie chciałem usłyszeć. Nie trzeba było mnie dłużej namawiać.
Utwierdziłem się w przekonaniu, że dam radę to zrobić.
1

Angielski program publicystyczny z udziaem publicznoci. Nadawany
w telewizji BBC od 1979 roku — przyp. red.
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Miałem nawet pomysł na to, jak przełamać pierwsze lody. Miałem zamiar
podzielić widzów na pary i poprosić, żeby porozmawiali ze sobą na ten oto
temat: „Gdyby Marsjanie przybyli z Marsa (bo skąd niby mieliby przybyć?)
i zapytali cię, jaka jest definicja polityki, co byś odpowiedział?”.
Po udzieleniu odpowiedzi przez publiczność podałbym im własną definicję polityka.
Można dokonać następującego rozbioru tego słowa:
poli oznacza wiele,
tyka to w łowiectwie część poroża, jednym słowem: wielu rogaczy.
Następnego wieczoru rzeczywiście rozgrzewałem publiczność programu
Question Time. Wszystko poszło bardzo dobrze. Publiczności podobała się
moja definicja polityka. Miałem też okazję pracować z Davidem Dimblebym,
z którym potem spotkałem się na kolacji — to było wspaniałe przeżycie.
Była to jednak sytuacja, do której by nie doszło, gdybym nie miał odwagi
powiedzieć „tak”.
Wiem, co myślisz, drogi Czytelniku. Myślisz zapewne, że miałem po prostu
szczęście, iż siedziałem z Sue akurat w tym momencie, gdy ona otrzymała
telefon.
Masz rację, miałem szczęście, jednak ja nazwałbym to raczej okazją. Okazją,
z której mogłem nie skorzystać, a jednak skorzystałem.
Prawda jest taka, że świat stoi przed Tobą otworem. Mały chłopiec, który
zagrał pasterza w przedstawieniu bożonarodzeniowym, mógłby w przyszłości pracować nawet w BBC.

Przystanek
f Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się mieć okazję, z której naprawdę
chciałeś skorzystać, jednak wolałeś powiedzieć „nie” zamiast „tak”?
f Co sprawiło, że odmówiłeś?
f Wyobraź sobie, że powiedziałeś jednak „tak” i wszystko poszło
dobrze. Jakie miałbyś z tego korzyści?

Dlaczego wiara w siebie jest w życiu nieodzowna
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Wiara w siebie jest kluczem
Jak pokazuje opisana powyej historia, nadarzajce si okazje pomagaj w yciu. Zdolnoci równie.
Jednak koniec koców kluczowa jest odwaga, by powiedzie „tak”.
To pewno siebie, wiara we wasne moliwoci oraz potencja
sprawiy, e podjem suszn decyzj, mimo e nigdy wczeniej nie
zajmowaem si czym podobnym.
Czy zatem to dowiadczenie zmienio moje ycie? Nie, nie zmienio,
lecz z pewnoci spotgowao jego warto. Mówic tak, udowodniem sobie, e jestem do tego zdolny. Dao mi to wiar w siebie,
która pozwala mi korzysta z kolejnych nadarzajcych si okazji.
Moja pewno siebie zwikszya si. Uwierz mi, nadejd takie
chwile, kiedy wiara w siebie oraz odwaga, by powiedzie „tak”
i wykorzysta okazj, zmieni Twoje ycie.
Prawda jest taka, e…
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Wiara w siebie
— do czego nie prowadzi, a w czym pomaga
Nie prowadzi do:
f transformacji w Supermana,
f pynnego przechodzenia od jednego sukcesu yciowego
do drugiego,
f uodpornienia si na niepowodzenia i wyzwania,
f uwolnienia si od takich uczu, jak rozczarowanie,
odrzucenie czy przygnbienie,
f niepotrzebnego i nieprzemylanego ryzykowania,
f poczucia, e musisz zna odpowiedzi na wszystkie pytania,
f stania si skrajnym ekstrawertykiem, kiedy w gbi duszy
jest si introwertykiem.

Pomaga w:
f podejmowaniu nowych wyzwa i odkrywaniu nowych miejsc,
f odnajdowaniu w sobie ukrytych talentów, o istnieniu których
nie miae pojcia,
f siganiu po nowe moliwoci,
f staniu si osob lubian przez otoczenie,
f uzyskaniu wikszego poczucia wasnej wartoci,
f wykorzystaniu wasnego potencjau i odkryciu celu w yciu,
f odgrywaniu wikszej roli w yciu innych.

Dlaczego wiara w siebie jest w życiu nieodzowna
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Przystanek
f Które z wyżej wymienionych korzyści posiadania większej
wiary w siebie są dla Ciebie najważniejsze w tym momencie?
(Wybierz trzy z nich).
f Dlaczego wybrałeś właśnie te korzyści?
f Jakie konsekwencje poniesiesz, jeśli nie staniesz się bardziej
pewny siebie?

W jaki sposób wiara w siebie może pomóc
w pełniejszym korzystaniu z życia
Poniszy rysunek po raz pierwszy wykorzystaem w ksice pt.
S.U.M.O., jednak myl, e warto go pokaza równie i przy tej
okazji. Wyobra sobie siedem osób ustawionych w rzdzie.

Teraz wyobra sobie, e kada z tych osób symbolizuje dzie tygodnia.

A teraz najbardziej przeraajca cz... Wyobra sobie, e kady
dzie tygodnia to dekada Twojego ycia.
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Pewność siebie

W którym dniu Twojego ycia jeste? Ja, w momencie pisania tej
ksiki, jestem na pitkowym obiedzie. Wci mam przed sob
sobot oraz niedziel i mam nadziej, e zdoam wyduy mój tydzie o kilka dodatkowych dni — w ten sposób by moe uda mi si
wybra na dugi weekend!
Dobre plany, prawda?
Wyzwaniem jest jak najlepsze skorzystanie z tej podróy, bez
wzgldu na to, w jakim dniu ycia jeste. Jako tej wyprawy i przeycia, jakie niesie ona ze sob, zale od wielu czynników, zwaszcza od poziomu Twojej pewnoci siebie.

Przystanek
f W którym dniu życia się znajdujesz? Czy jesteś zadowolony
z miejsca, w którym jesteś?
f Do jakiego stopnia zależy Ci na jak najlepszym wykorzystaniu
pozostałej części wyprawy?
f Z czego musiałeś dotychczas zrezygnować z powodu braku
pewności siebie?
f Poszukaj w tej książce pomysłów na podniesienie wartości tej
podróży i wykorzystaj je również po to, by pomóc innym.

Czas na kilka słów prawdy o Tobie
Zwrómy teraz wiata reflektorów na Ciebie.
By moe Twoje ycie jest w tym momencie do zadowalajce. To
wspaniale, ale czy odrobin wiksza wiara w siebie nie otworzyaby
przed Tob moliwoci, z których nawet nie zdajesz sobie teraz
sprawy? Nowa praca? Awans? Nowa dziaalno? Nowy dom? Nowy
partner lub partnerka? (Oczywicie nie sugeruj, e z Twoim tera niejszym partnerem jest co nie tak).

Dlaczego wiara w siebie jest w życiu nieodzowna
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Czy dobre ycie mogoby si sta lepsze?
Z drugiej strony by moe Twoje ycie w tej chwili wcale nie jest
satysfakcjonujce. Moe to nieustanne pasmo zmaga. By moe
przypomina gr typu „we i drabiny”, tyle e na planszy brakuje
drabin.
Jeli tak jest, wiara w siebie moe by dla Ciebie ratunkiem.
Ale gdzie j znale ? Gdzie odnale  wszystkie te drabiny? Jaki w
przywiód Ci do miejsca, w którym jeste teraz?
Czytaj dalej, poniewa niezalenie od tego, czy poziom Twojej
pewnoci siebie jest wzgldnie dobry, czy te potrzebny jest Ci
potny zastrzyk wiary we wasne moliwoci, znajdziesz odpowiedzi na wiele wanych pyta.
Niestety, trzeba tutaj doda, e nie wszystkie pomysy i rozwizania
s zawsze pomocne — tego równie za chwil si dowiesz.

Jednym sowem
f Każdy może wynieść korzyści ze wzmocnienia wiary w siebie
— nie musi być gorzej, by mogło być lepiej.
f Skup się na dziesięcioprocentowej zmianie — z czasem
będzie ona miała duży wpływ na Twoje życie.
f Wzrost poczucia własnej wartości nie jest gwarancją łatwego
życia, lecz elementem podnoszącym jego jakość.

