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Kto już tam jest? 

 

Czasami przychodzi nam pomysł do głowy, aby coś zrobić. Ale zaraz po tym przychodzi nam 

kolejna myśl, że nie mamy pojęcia jak to zrobić lub że się do tego jednak nie nadajemy. 

Bardzo pomaga mi w takich momentach poszukanie realnych ludzi, którzy już robią lub 

zrobili coś podobnego.  

Gdy znam ich osobiście to próbuję się z nimi spotkać, porozmawiać, po prostu poprzebywać 

w ich otoczeniu. Obserwować jak myślą o tym, w jaki sposób działają. Nie chodzi mi o 

kopiowanie ich sposobów bycia, ale o inspirowanie się nimi. Czasem uda mi się z nim wprost 

o tym porozmawiać choć nie zawsze. Bardzo często mam wówczas różne przemyślenia.  

Jeśli nie znam takiej osoby osobiście to może zna ją inna osoba, którą ja znam. Może można 

ją gdzieś spotkać. Gdy nic z tych rzeczy nie jest możliwe to może mogę o tych ludziach 

gdzieś poczytać. 

Generalnie zależy mi, aby lepiej rozumieć, jak takie osoby działają, co mają w sobie czego ja 

nie mam lub co jest we mnie jeszcze uśpione.  

Wnioskiem może być to, że muszę się czegoś jeszcze nauczyć, a może to, że mam już 

wszystko tylko potrzebuję w to uwierzyć.  

„Kto z kim przystaje takim się staje” 

Jeśli widzę, że kilka osób, które to robią działają w jakiś podobny sposób to staram się 

znaleźć esencję tego działania. A potem się jej uczyć, aby stawała się powoli moim 

sposobem działania. Oczywiście jedynie gdy sprawia mi to przyjemność lub uznaję to za 

słuszne. Gdy któryś z tych warunków nie jest spełniony szukam innej drogi dojścia.  Nie 

wierzę w podejście, aby teraz się poświęcać jedynie na poczet przyszłych korzyści.  

Cały ten proces często pokazuje mi jakie są koszty robienia tego, a przez to bardziej 

świadomie mogę w to wchodzić lub przekonać się, że jednak to nie jest to co chcę tak 

naprawdę, aby mnie spotkało. 

Kiedyś myślałem, że fajnie byłoby być kierowcą rajdowym. I tak myślałem do czasu mojej 

pierwszej przejażdżki z kolegą, który wcześniej był amatorskim kierowcą rajdowym. Po tej 

przygodzie już wiedziałem, że wcześniej tylko mi się wydawało  

W tym tygodni zobacz na listę rzeczy, które chcesz, aby się wydarzyły i znajdź jedną rzecz w 

stosunku do której nie masz pojęcia jak się do niej zabrać. Zastanów się czy znasz kogoś kto 

już to robi. Poprzebywaj w jego otoczeniu. 

Generalnie przebywaj w otoczeniu osób, które robią rzeczy, które Ty sam chcesz robić. 


