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Branding osobisty pomoże Ci stworzyć markę:
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• znaczącą, wyróżniającą się, fascynującą, inspirującą
• przemawiającą do odbiorcy, kryształowo czystą i zapadającą w pamięć
TY — najlepsza marka w mieœcie
Marki rządzą dziœ naszym życiem. Ludzie gotowi są zapłacić znacznie więcej
za produkt firmowy — czyli taki, który znają i któremu ufają. W życiu, podobnie
jak w biznesie, branding przynosi znacznie lepsze i trwalsze rezultaty niż marketing
czy działania sprzedażowe. Jest również skuteczną metodą eliminacji konkurencji.
Nadszedł czas, byœ przejął kontrolę nad swoją osobistą marką oraz komunikatem,
który przekazuje ona innym. Zacznij aktywnie kształtować Twój własny wizerunek.
Pozwoli Ci to dynamicznie się rozwijać i wyróżniać spoœród tłumu. Œwiatowej klasy
specjalista pokaże Ci, jak robią to profesjonaliœci.
Stwórz markę, która pozwoli Ci:
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• uwolnić Twój potencjał;
• wzbogacić relacje z innymi;
• wzmocnić poczucie własnej wartoœci;
• kreować wizerunek osoby godnej zaufania, profesjonalnej i charyzmatycznej.
Pamiętaj jednak, że Twoja osobista marka powinna być szczera i naturalna, musi
zatem zawsze odzwierciedlać Twój prawdziwy charakter, marzenia, cele życiowe,
wartoœci, wyjątkowoœć, talenty, pasje oraz zamiłowania. Jest ona również kluczem
do satysfakcjonującego życia — dzięki takiej postawie będziesz automatycznie
przyciągać do siebie najodpowiedniejszych ludzi i najlepsze okazje. Zyskasz też
większe szanse na maksymalne wykorzystanie swoich możliwoœci.
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ROZDZIA 7
Ujednolicenie Twoich osobistych ambicji i marki
osobistej z Twoimi zachowaniami i dziaaniami;
jedno z samym sob
Staram si, eby moje ycie nie byo scenariuszem pisanym przez innych. Jestem
przekonana, e jeeli czowiek nie yje w zgodzie ze sob, to yje tylko czci
ycia i co gorsza inni te maja z tego cz.
— Henryka Bochniarz

W

spaniaa tosamo marki osobistej, potna historia marki osobistej, skuteczna
krótka prezentacja oraz Twoja unikalna warto mog uczyni Ci czowiekiem
sukcesu. Jeli jednak nie bd odzwierciedla Twojej faktycznej natury i w rezultacie uniemoliwi Ci wypenienie obietnic skadanych przez Twoj mark, te
same czynniki mog zadecydowa o tym, e zostaniesz wielkim przegranym.
Nie speniasz skadanych obietnic? To gwarantowany sposób na utrat reputacji
i zniszczenie sobie kariery. Postanów zatem, e bdziesz y i postpowa zgodnie
z autentyczn obietnic Twojej marki, a zanim co obiecasz, upewnij si, e bdziesz
w stanie dotrzyma sowa. Jeli tego nie zrobisz, cay Twój branding osobisty
bdzie jedynie zabiegiem kosmetycznym, egoistycznym dziaaniem, przejawem
chciwoci i nieczyst zagrywk. Ludzie oczekuj, e wywiesz si ze skadanych
im obietnic. Jeli powiedziae, e co zrobisz, nie pomog Ci adne wymówki.
Kada zamana obietnica szkodzi wizerunkowi Twojej marki osobistej. Powiniene równie dotrzymywa tych obietnic, które skadasz sobie sam. Jeeli zamiesz
tak obietnic, nie zaznasz spokoju wewntrznego i nie wyksztacisz w sobie osobistej charyzmy oraz przejrzystoci — tymczasem s to cechy bardzo istotne dla
Twojej marki osobistej. Musisz konsekwentnie trzyma si wyznawanych przez

...188...

TY – marka inna ni wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego

siebie wartoci, powiniene take postpowa absolutnie przejrzycie i wiarygodnie. Marka osobista zbudowana na kamstwach w pewnym momencie zawali si
z hukiem (prawda zawsze wychodzi na jaw), natomiast marka zbudowana na
Twojej prawdziwej osobowoci pozostanie trwaa i silna. Warto w tym miejscu przytoczy sowa Dwighta Eisenhowera: „Osoba, która wyej od zasad ceni sobie przywileje, bardzo szybko utraci jedno i drugie”.
Twój autentyczny branding osobisty powinien odzwierciedla to, kim naprawd
jeste, musi by równie zgodny z kodeksem moralnym i kodeksem zachowa ,
które wypywaj bezporednio z Twoich osobistych ambicji. Oznacza to, e Twoja
marka powinna odzwierciedla to, kim jeste, na czym Ci zaley i co jest Twoj
pasj. Jeli chcesz zapracowa sobie na zaufanie innych, musisz postpowa
zgodnie z tymi wartociami (czyli po prostu by sob). Jeeli ludzie uwierz, e
jeste osob autentyczn, e yjesz zgodnie z wyznawanymi zasadami i stanowisz
jedno z samym sob, znacznie atwiej bdzie im obdarzy Ci zaufaniem. Zaufanie jest pochodn spójnoci wyznawanych wartoci z postawami i zachowaniami —
masz po prostu by szczery wobec samego siebie. Pamitaj, e najwaniejsze relacje
brandingowe utrzymujesz wanie ze sob. Nie wystarczy, e bdziesz autentyczny w kontaktach z innymi ludmi. Budowanie zaufania rozpoczyna si od
szczeroci i autentyzmu w relacjach z samym sob. W zwizku z powyszym powiniene znale równowag midzy osobistymi ambicjami i mark osobist a Twoimi dziaaniami — w ten sposób zbudujesz stabilny fundament pod zaufanie.
Caa sztuka polega na tym, by osign jedno z samym sob. Wewntrzna jedno jest bardzo wanym krokiem na drodze do rozwoju osobistego i wzmacniania swojej uczciwoci, szczeroci, solidno, wiarygodnoci, przejrzystoci oraz
charyzmy osobistej. Jeeli w taki sposób patrzysz na wasne ycie, wyej cenisz
równie ycie innych. Jednoczenie gotowy jeste równie wspiera innych
w budowaniu solidnych fundamentów, na których oni równie mogliby budowa
wasn solidno, szczero i wiarygodno. Osoby posiadajce wspomniane wyej
cechy:


Postpuj tak, jak deklaruj.



Dotrzymuj danego sowa — ich czyny zawsze odzwierciedlaj ich sowa,
a take ich osobiste ambicje i mark osobist.



Dotrzymuj obietnic skadanych za porednictwem swojej marki — midzy
ich postpowaniem a zaoeniami marki osobistej nie ma rozbienoci.



Robi to, co obiecay, nawet jeli musz pokona bardzo istotne przeszkody.

Rozdzia 7. Ujednolicenie Twoich osobistych ambicji i marki osobistej
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Osignwszy wewntrzn jedno, bdziesz móg pozytywnie oddziaywa na
lojalno, poziom motywacji oraz zaangaowania ludzi ze swojego otoczenia.
W ten sposób zdecydowanie atwiej bdzie Ci promowa si z wykorzystaniem
Twojej marki osobistej — wysiki te bd równie skuteczniejsze i bardziej trwae.
W ten sposób zadbasz o to, by Twój osobisty wizerunek (to, z czym identyfikuj
Ci inni) by spójny z Twoj mark osobist (tym, jak inni Ci postrzegaj).
Twój wizerunek bdzie stanowi zatem odzwierciedlenie Twojej marki. Ujednolicenie Twoich osobistych ambicji i marki osobistej z Twoim postpowaniem jest
niezbdne — inaczej Twoja reputacja i marka osobista mog powanie ucierpie.
Wanie dlatego zawsze dobrze jest obiecywa nieco mniej, a nastpnie oferowa
nieco wicej.
Jak ju wspominaem, osobiste ambicje, deklaracja marki osobistej oraz osobista
zrównowaona karta wyników, nieznajdujce przeoenia na prawe i uczciwe
postpowanie, bd jedynie zabiegami kosmetycznymi i nie przyczyni si do
naturalnego rozwoju Twojej osoby i Twojej marki. Nie da si równie w ten
sposób stworzy solidnych fundamentów pod skuteczne przywództwo osobiste.
William C. Miller i Peter Pruzan stwierdzaj: „Wród wspóczesnych nam liderów
biznesowych widoczna jest palca potrzeba odbudowania zaufania. Gdzie po
drodze liderzy utracili pokor, wspóczucie oraz empati. Stracili równie kontakt z Bogiem”1.
Najbardziej intymne relacje utrzymujesz z samym sob. Jeli chcesz wzmocni te
relacje i osign prawo, powiniene ujednolici swoje osobiste ambicje i mark
osobist ze swoimi zachowaniami i dziaaniami, czyli tym, kim i czym naprawd
jeste. „Autentyczne ja” oznacza Twoj osobowo, ducha, charakter. Proces ujednolicania polega na znalezieniu odpowiednich interakcji midzy Twoimi marzeniami, aspiracjami, intencjami, celem i wartociami (czyli Twoimi osobistymi
ambicjami oraz mark osobist) a tym, w jaki sposób postrzegaj Ci inni (czyli
Twoimi zachowaniami). Wyznawane przez Ciebie wartoci (bdce elementem
osobistych ambicji i marki osobistej) to zasady, zgodnie z którymi yjesz, mylisz,
odczuwasz i postpujesz. Gdy Twoje dziaania, zachowania i myli stanowi
odzwierciedlenie wyznawanych przez Ciebie wartoci, jeste czowiekiem prawym.
Prawo ma z kolei pozytywny wpyw na Twoje relacje z innymi i samym sob.

1

W.C. Miller, P. Pruzan, Spiritual-based leadership: a matter of faith and confidence, Sri
Sathya Sai Institute of Higher Learning, Puttaparthi 2003.
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Istnieje potencjalna rónica midzy tym, jak odbierasz sam siebie (kim chciaby
by), a tym, jak oceniaj Ci inni (jak jeste przez nich postrzegany). Samych
siebie oceniamy na podstawie pewnych niewidocznych schematów zachowa ,
inni oceniaj nas w oparciu o widoczne schematy zachowa , czyli na podstawie
tego, co robimy, co mówimy i w jaki sposób postpujemy. Te oceny to nic innego
jak wyobraenia na temat Twojej osoby funkcjonujce w gowach innych ludzi.
Dlatego im bardziej charakterystyczne bdzie Twoje zachowanie, tym lepiej
postrzegana bdzie Twoja marka. Aby sta si ucielenieniem wizerunku nakrelonego w deklaracjach osobistych wartoci i marki osobistej, musisz wiedzie,
jak inni Ci postrzegaj i co o Tobie myl. Dysponujc tak wiedz, moesz postara si zwikszy efektywno swoich dziaa , a w rezultacie wzmocni swoj
mark. Naley zatem stwierdzi, e proces autentycznego brandingu osobistego
wymaga równie wypracowania równowagi midzy osobistymi ambicjami i mark
osobist (wyszy poziom wiadomoci) a podejmowanymi dziaaniami (czyli
Twoim biecym zachowaniem i postpowaniem; porównaj rysunek 7.1).

Rysunek 7.1. Ujednolicanie osobistych ambicji i marki osobistej z zachowaniami i dziaaniami

Jak ju wspominaem, Twoje nastawienie ma ogromny wpyw na charakter
Twoich osobistych ambicji i marki osobistej. W Twojej postawie uwidaczniaj si
czynniki motywujce Ci do dziaania oraz wewntrzne potrzeby, które manifestuj si równie w postaci dziaa . Aby zacz si trwale rozwija i wyróni si
na tle innych, musisz znale równowag midzy osobistymi ambicjami i mark
osobist a zachowaniami i dziaaniami:

Rozdzia 7. Ujednolicenie Twoich osobistych ambicji i marki osobistej
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OSOBISTE AMBICJE I MARKA OSOBISTA =
ZACHOWANIA I DZIAANIA
Osobista wizja+misja+kluczowe role+specjalizacja+usugi+najwaniejszy
atrybut+obszar = zachowania i dziaania

Aby z powodzeniem przeprowadzi proces ujednolicania, powiniene znale
odpowiedzi na nastpujce pytania:


Czy postpuj zgodnie z moim sumieniem i wyznawanymi wartociami?



Czy konsekwentnie urzeczywistniam wasne postanowienia?



Czy moje ideay, ambicje, intencje, potrzeby, najgbsze pragnienia oraz marka
osobista odpowiadaj moim biecym dziaaniom?



Czy moje myli i moje dziaania s spójne?



Czy zawsze dziaam zgodnie z moimi osobistymi ambicjami i mark osobist?



Czy moje osobiste ambicje i marka osobista odzwierciedlaj moj potrzeb
postpowania zgodnie z zasadami etyki?



Czy moje osobiste ambicje s sprzeczne z moj mark osobist?



W jakim stopniu moje zachowania wpywaj na moje pogldy i vice versa?



Czy dotrzymuj obietnic, które skadam sam sobie?



W jaki sposób postrzegaj mnie inni? Jak postrzegaj wyznawane przeze
mnie wartoci?



Czy inni s wiadkami, e zawsze pozostaj wierny moim przekonaniom
i zawsze pozostaj jednoci z samym sob?

Twoje osobiste ambicje, marka osobista i Twoje dziaania musz stanowi jedno.
Harmonia midzy tymi elementami pozwoli Ci unikn konfliktu z wasnym
sumieniem. Bdziesz móg podejmowa autentyczne wysiki zmierzajce do wprowadzenia na rynek swojej marki i nie bdziesz musia rezygnowa przy tym
z wewntrznego spokoju ani marnowa energii. Bdziesz dziki temu coraz bardziej
charyzmatyczny, bdziesz dziaa przejrzycie, a ludzie zaczn Ci ufa. Robin
Sharma powiedzia kiedy: „Bd panem swojej woli i sug swego sumienia”.
G.P. Gupta uwaa, e:
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wiadomo jest „wewntrznym aspektem” ycia. Skada si z dwóch elementów: (1) wiedzy na temat wasnego ja oraz rónych rzeczy, (2) si oraz mocy
wiadomoci. Pierwszym koniecznym elementem jest wiedza. Róne rzeczy
musisz sobie uwiadamia na rónych poziomach wiadomoci i w odpowiedni sposób — powiniene widzie je takimi, jakimi s. Sama wiedza jednak
nie wystarczy. Potrzebne s jeszcze Wola i Sia, które sprawi, e wiadomo
bdzie przynosi efekty (…). Gdy zmienisz swoj wiadomo, cay wiat
zmieni dla Ciebie swoje oblicze (…). Zarzdzanie na podstawie wiadomoci powinno si odbywa zgodnie z modelem „od wewntrz na zewntrz”.

Z kolei Selvazajan Yesudian stwierdza:

Nasze sumienie jest naszym wewntrznym gosem, który przemawia do
nas z przekonaniem i pomaga nam odrónia dobro od za, fakty od fikcji.
Jest gosem, który podpowiada nam, w czym jestemy najlepsi, i który kieruje
naszym codziennym yciem. Moemy mu ufa i budowa na nim ca nasz
egzystencj. Jest jedynym niezawodnym kompasem, który wskazuje nam
drog w sytuacjach konfliktu midzy gosem rozumu a gosem serca.

Harmonia midzy osobistymi ambicjami i mark osobist a zachowaniami i dziaaniami gwarantuje, e wszystkie Twoje czyny bd zgodne z Twoim sumieniem.
Bdziesz móg lepiej zrozumie swoje zachowania, swoje mocne i sabe strony oraz
zaoenia osobiste lub zaoenia marki. Harmonia ta nie pozostaje równie bez
wpywu na Twoje poczucie solidarnoci z innymi. Warto zapamita sowa Alberta
Schweitzera: „Pierwszy krok w rozwoju etyki to poczucie solidarnoci z innymi
istotami ludzkimi”. Harmonia midzy osobistymi ambicjami i mark osobist
a zachowaniami i dziaaniami przekada si równie na wzrost poziomu koncentracji — skania do nieustannego monitorowania wasnych dziaa oraz oddziaywania na innych ludzi, zwierzta, roliny oraz szeroko pojte rodowisko naturalne (odpowiedzialno spoeczna). Zwikszenie poziomu koncentracji bdzie
miao pozytywny wpyw na Twoje dziaania — bdziesz jeszcze bardziej wraliwy na kwestie etyczne. W wyksztaceniu takiej koncentracji pomoe Ci opisane
wczeniej wiczenie z oddychania i wyciszenia oraz medytacja nad stopniem ujednolicenia osobistych ambicji i marki osobistej z zachowaniami i dziaaniami. Dziki
temu staniesz si lepszym czowiekiem i wzmocnisz swoj mark.

Rozdzia 7. Ujednolicenie Twoich osobistych ambicji i marki osobistej
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SUKCES NAJLEPIEJ JEST ROZPATRYWA
PRZEZ PRYZMAT PONISZYCH PYTA :


Czy zawsze postpuj zgodnie z moim sumieniem?



Czy zawsze postpuj zgodnie z moimi osobistymi ambicjami?



Czy zawsze postpuj zgodnie z moj mark osobist?



Czy zawsze maksymalnie angauj si w to, co robi?



Czy zawsze robi to, co suszne?

Umiejtno uczciwego i otwartego spojrzenia na samego siebie jest umiejtnoci
kluczow z punktu widzenia budowania silnej i wiarygodnej marki osobistej.
Ludzie bd darzy Ci zaufaniem, jeli stwierdz, e Twoje dziaania s konsekwentne i wiarygodne oraz e zawsze robisz to, co suszne. Wanie dlatego tak
wane jest, by to, kim jeste, i to, jak o sobie mówisz, zawsze stanowio w oczach
innych ludzi jedno. W ten sposób budujesz warto marki, na któr skadaj si
poziom wiarygodnoci, niezawodno i wyznawane wartoci2.

Wzór na s uszne dzia anie osobiste
Ujednolicanie osobistych ambicji i marki osobistej z zachowaniami i dziaaniami
gwarantuje, e wszystkie Twoje dziaania podejmowane na forum spoecznym
bd zawsze suszne i zgodne z Twoim sumieniem. Thomas Huxley powiedzia
kiedy: „Najpierw musisz dotrze do prawdy, eby móc robi to, co suszne”.
Debashis Chatterjee uwaa, e suszne dziaanie wypywa z istoty ycia3. Profesor
Chatterjee definiuje „istot ycia” jako pierwotnego ducha kadego dziaania.
Osobicie uwaam, e „istot ycia” naley kojarzy przede wszystkim z misj
osobist — e chodzi w niej o moliwo poznania samego siebie przez pryzmat
autentycznych osobistych ambicji i marki osobistej oraz e te ostatnie powinny
by zrównowaone z osobistymi dziaaniami i zachowaniami (jedno z samym
sob). Tylko wówczas czowiek jest w stanie podejmowa suszne dziaania. Samo

2

D. McNally, K.D. Speak, Be your own brand, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2003.

3

D. Chatterjee, Light the fire in your heart, Full Circle Publishing, New Delhi 2002.
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dziaanie równie jest bardzo wane, poniewa pozwala doskonali swoje umiejtnoci i nieustannie podejmowa nowe wyzwania (wró do rozdziau 6., powiconego cyklowi Plan — Wdroenie — Dziaanie — Wyzwanie). Sformuowaem
zatem nastpujc definicj „susznego dziaania osobistego”:

Suszne dziaanie osobiste = autentyczne osobiste ambicje+autentyczna
marka osobista+dziaanie+jedno z samym sob

Warto zapamita sowa Thomasa Jeffersona: „Chcesz wiedzie, kim jeste? Nie
pytaj. Dziaaj! Twoje dziaanie Ci okreli i zdefiniuje”. Warto równie wspomnie
sowa Johanna Wolfganga Goethego: „Myle jest atwo, dziaa trudno — dziaa
zgodnie ze swymi mylami jest rzecz najtrudniejsz w wiecie”. Definiowanie
samego siebie przez pryzmat autentycznych osobistych ambicji i marki osobistej to
kwestia cile zwizana z zagadnieniem pogbiania wiedzy na temat samego siebie.

Wzór na wiedz na temat samego siebie
Trudno jest kocha siebie i innych, gdy tak naprawd nie zna si samego siebie.
Wiedza na temat samego siebie jest wiedz domyln. Jest silnie powizana
z autentycznymi osobistymi ambicjami i mark osobist. Osobista zrównowaona
karta wyników zamienia t wiedz w wiedz wiadom, dziki czemu atwiej jest
Ci pogbia i wykorzystywa informacje na temat wasnego ja. Przeksztacenie
wiedzy domylnej w wiedz wiadom ma równie pozytywny wpyw na Twoj
kreatywno. Jestem zdania, e na wiedz na temat samego siebie skadaj si cztery
podstawowe elementy: autentyczne osobiste ambicje, autentyczna marka osobista, mylenie oraz dziaanie (porównaj rysunek 7.2).

Wiedza na temat samego siebie = f (autentyczne osobiste ambicje, autentyczna marka osobista, mylenie, dziaanie)

Funkcja f opisuje zaleno midzy wiedz na temat samego siebie a autentycznymi osobistymi ambicjami, autentyczn mark osobist, myleniem i dziaaniem.
Osobiste ambicje oraz marka osobista s powizane z Twoj wiadomoci, poniewa skadaj si na nie posiadane przez Ciebie informacje na temat samego siebie.
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Rysunek 7.2. Wiedza na temat samego siebie jako spoiwo

S powizane z Twoimi marzeniami, czynnikami motywujcymi, wartociami,
talentami, wyjtkowoci, zakresem specjalizacji oraz najwaniejszym atrybutem
(elementy te stanowi natomiast podstaw dla Twoich zachowa i dziaa ). Aby
móg t wiedz pozyska, niezbdne jest mylenie — w tym celu w rozdziale 3.
wprowadziem wiczenie z oddychania i wyciszenia. Okazuje si, e oddychanie
i mylenie wywodz si z tych samych róde w ludzkim mózgu. Kontrolowanie
procesu mylenia umoliwia kontrolowanie procesu oddychania i na odwrót.
Wykonujc wiczenie z oddychania i wyciszenia, moesz skoncentrowa uwag
na swoim wntrzu i przej kontrol nad swoj wiadomoci. Milczenie sprzyja
wyostrzeniu procesów mylowych i lepszemu zrozumieniu wasnego ducha, co
pozwala wprowadzi umys w stan spokoju, który z kolei rozjania myli. Tego
rodzaju proces mylowy pozwala zrównoway funkcjonowanie lewej i prawej
pókuli mózgu, sprzyjajc jednoczenie myleniu nieszablonowemu. Warto zapamita sowa Alberta Einsteina, który powiedzia, e „nie mona rozwizywa
problemów za pomoc takiego samego mylenia, które przyczynio si do ich
powstania”. Dziaanie jest niezbdne, aby urzeczywistni Twoje osobiste ambicje
i mark osobist (co dokonuje si poprzez realizacj zaoe osobistej zrównowaonej karty wyników). Dziaanie pozwala nabywa nowe umiejtnoci — gromadzimy dowiadczenia, wycigamy wnioski i podejmujemy nowe wyzwania. Wanie

...196...

TY – marka inna ni wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego

z myl o dziaaniu wprowadziem w rozdziale 6. koncepcj cyklu Plan —
Wdroenie — Dziaanie — Wyzwanie. Trzeba uczy si poprzez dziaanie, poniewa osobiste ambicje i marka osobista opieraj si nie tylko na Twojej wiedzy na
temat samego siebie, ale równie na ocenie rzeczywistoci zewntrznej i informacjach zwrotnych pochodzcych od innych osób. Dziaanie jest zatem pochodn
Twoich zdolnoci, umiejtnoci i dowiadczenia — chodzi o to, co wiesz, co rozumiesz i co potrafisz zrobi. Jeli chcesz by skuteczny i wydajny, musisz nieustannie si uczy. Uczenie si mona okreli jako cig transformacj osobist.
Jest to cykliczny proces aktualizowania wiedzy na temat samego siebie (wzbogacania wiedzy ju posiadanej o nowe elementy), majcy na celu jakociow popraw
podejmowanych dziaa . Dzi, kiedy koncepcja zatrudnienia na cae ycie odchodzi do lamusa, a coraz waniejsza staje si nieustajca atrakcyjno dla rynku
pracy, Twoja wiedza na temat samego siebie musi by przez cay czas aktualna.
W ko cu najwiksze sukcesy odnosz ci, którzy potrafi si szybko uczy i szybko
poszerza wiedz na temat samych siebie. Wydajne funkcjonowanie w naszym
coraz bardziej zoonym spoecze stwie wymaga nieustannej nauki i cigego
poszerzania, mobilizowania, wzbogacania, oceniania, wykorzystywania i utrzymywania wiedzy na temat samego siebie. Tylko takie podejcie do ycia pozwala
dzi stworzy solidny fundament, na którym budowa bdziemy nasze wyksztacenie. Warto po raz kolejny przytoczy mdre sowa Alberta Einsteina: „Wyksztacenie to co, co pozostaje, gdy zapomnimy ju wszystko, czego nauczylimy si
w szkole”. Warto równie zapamita sowa Nelsona Mandeli: „Wyksztacenie
jest najpotniejsz broni, jak mona zastosowa w celu wprowadzania zmian na
wiecie (…). Wyksztacenie jest potnym motorem napdowym rozwoju osobistego. To
wanie dziki wyksztaceniu córka chopa moe zosta lekarzem, syn górnika moe
zosta dyrektorem kopalni, a dziecko z wiejskiej rodziny moe zosta prezydentem wielkiego narodu. Czowieka wyrónia to, co jest w stanie osign, korzystajc z tego, co ma,
nie za z tego, co otrzyma od innych”.
Naley zatem stwierdzi, e optymalne przyswajanie wiedzy wymaga moliwoci
podejmowania dziaa . Nauk mona podzieli na dwie kategorie: samodzielne
uczenie si oraz zbiorowe uczenie si (organizacyjne uczenie si). Proces samodzielnego uczenia si — ten opisany powyej — stanowi pierwotne ródo wszelkiego
uczenia si. W przypadku tego procesu absolutnie konieczne jest zrozumienie
wasnych osobistych ambicji oraz marki osobistej. Ludzie, którzy nie dysponuj
t wiedz, maj problemy ze skutecznym uczeniem si. Bez samodzielnego uczenia
si proces zbiorowego uczenia si nie mógby istnie. Dziki procesowi samodzielnego uczenia si poszczególni pracownicy organizacji ucz si i dowiad-
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czaj indywidualnych zmian behawioralnych. W przypadku procesu zbiorowego
uczenia si niezbdne jest natomiast zrozumienie ambicji firmy i marki firmowej,
o których bd pisa w czci II tej ksiki.
Aby wyksztaci i pielgnowa wiedz zbiorow i stworzy stabilne podstawy do
zbiorowego uczenia si, naley zdefiniowa i sformuowa ambicje firmy, mark
firmow oraz firmow zrównowaon kart wyników (jedno z firm). Tylko
w taki sposób mona osign wysoki stopie kompatybilnoci (najlepsze moliwe
dopasowanie) pomidzy celami osobistymi i firmowymi. Konieczne jest równie
wspólne generowanie wartoci, które bdzie rozbudza zaangaowanie pracowników oraz mio, szczcie, powicenie, pasj i rado w firmie. Wszystkie te
zagadnienia zostan omówione w czci II.

