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Dlaczego mam to osiągnąć? 

 

Czy spisujesz na kartce, co chcesz osiągnąć, co ma Cię spotkać? Swoje marzenia, 

pragnienia? Jeśli tak, to pewnie nie jest Ci obce poczucie, że czegoś chcesz, ale nie bardzo 

wierzysz, że tak naprawdę możesz to kiedykolwiek osiągnąć, lub że będzie to trwało bardzo 

długo, jeśli kiedykolwiek się wydarzy. 

Nasza wyobraźnia nie wybiega tak daleko, a może gdzieś pod spodem jest niedowierzanie, 

że na to zasługuję? To bardzo powszechne, więc w pewnym sensie normalne. Zaczynamy 

więc rozważać, aby to jednak skreślić z listy rzeczy, bo czujemy, że wymagałoby to od nas 

za dużo wysiłku, jeśli by w ogóle się udało. 

W takim przypadku dobrze zadać sobie pytanie: „Dlaczego mam to osiągnąć?” czyli „Co mi 

to da, jeśli to osiągnę? Jakie ja będę miał z tego korzyści”?  

Tak chodzi o Twoje korzyści, a nie korzyści innych ludzi. Jeszcze raz podkreślam Twoje 

korzyści !!! 

Zobacz korzyści, jakie płyną z osiągnięcia danej rzeczy, stanu lub sytuacji. Nie zdziw się, 

jeśli część korzyści, które napiszesz, wydają Ci się egoistyczne. To dobrze. To znaczy, że 

naprawdę dotyczą Ciebie.  

Sam byłem zaskoczony, gdy podczas pisania korzyści jednej z rzeczy, napisałem, że będę 

mógł swobodnie jeździć na narty w Alpy. Nie sądziłem, że to może być korzyścią z 

osiągnięcia tej rzeczy. Była ona bardzo dla mnie „soczysta”. Jak soczysty owoc do jedzenia. 

Zdecydowanie tego chciałem. 

Zobaczenie prawdziwych korzyści, na których naprawdę nam zależy, może dodać nam sił i 

pobudzić determinację, aby po to sięgać, aby się o to starać. 

Jeśli nie jesteś w stanie wypisać takich elektryzujących Twoich korzyści, korzyści płynących 

dla Ciebie z tego, że to osiągniesz, to szukaj dalej, głębiej, drąż temat. Jeśli natomiast po 

dalszych poszukiwaniach nie umiesz jasno i w prosty, przejrzysty sposób wypisać naprawdę 

ważne dla Ciebie, elektryzujące Cię korzyści, to odpuść to działanie. Skreśl je z Twojej listy, 

bo według mnie to znaczy, że to wcale nie jest coś, co chcesz osiągnąć. To może być coś, 

co wydawało Ci się, że chcesz. Może przyjąłeś to pragnienie od kogoś, może jest modne to 

chcieć, albo inni też tego chcą, ale według mnie nie jest to Twoje. Nie oszukuj się, odpuść to. 

Wiem, to wymaga wielkiej odwagi, aby przyznać się przed sobą i odpuścić coś, co wcześniej 

wydawało nam się, że bardzo chcemy. 

Weź teraz listę rzeczy, które chcesz osiągnąć i do każdej z rzeczy odpowiedz sobie na 

pytanie: „Dlaczego mam to osiągnąć? Co mi to da, jak to osiągnę? Jakie będę miał z tego 

korzyści”? Zobacz później, czy jest tam choć po jednej  elektryzującej Cię korzyści na każdą 

z rzeczy, które chcesz osiągnąć. Ale tak naprawdę elektryzujących Cię korzyści, a nie tylko, 

że będzie ok. 


