Tytuł oryginału: One Small Step Can Change Your Life: The Kaizen Way
Tłumaczenie: Cezar Matkowski
Projekt okładki: Alina Papała
ISBN: 978-83-283-2643-9
Copyright © 2004 by Robert Maurer
Polish edition copyright © 2007, 2018 by Wydawnictwo Helion.
All Rights Reserved.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in
any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying,
recording or by any information storage retrieval system, without permission
from the Publisher.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości
lub fragmentu niniej-szej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.
Wykonywanie kopii metodą kserograficz-ną, fotograficzną, a także
kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym
powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi
bądź towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte
w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej
odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym
ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz
Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za
ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 032 231 22 19, 032 230 98 63
e-mail: sensus@sensus.pl
WWW: http://sensus.pl
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

SPIS TRE¥CI

PRZEDMOWA ........................................................................................................... 9

Jeden maïy krok
ROZDZIA 1 ........................................................................................................... 25

Dlaczego kaizen dziaïa
ROZDZIA 2 ........................................................................................................... 37

Zadawaj maïe pytania
ROZDZIA 3 ........................................................................................................... 63

MyĂl maïe myĂli
ROZDZIA 4 ........................................................................................................... 79

Podejmuj maïe dziaïania
ROZDZIA 5 ......................................................................................................... 107

RozwiÈzuj maïe problemy
ROZDZIA 6 ......................................................................................................... 129

Przyznawaj sobie maïe nagrody
ROZDZIA 7 ......................................................................................................... 141

Rozpoznawaj maïe momenty
ROZDZIA 8 ......................................................................................................... 153

Kaizen na caïe ĝycie
CYTATY KAIZEN ................................................................................................... 157
PODZI}KOWANIA ................................................................................................. 159
O AUTORZE .......................................................................................................... 160

Kup książkę

Poleć książkę

Filozofia Kaizen. Jak maïy krok moĝe zmieniÊ Twoje ĝycie

6

Kup książkę

Poleć książkę

ROZDZIA 1

Dlaczego
kaizen dziaïa
Wszystkie zmiany, takĝe te pozytywne, budzÈ lÚk.
Próby osiÈgniÚcia celów za pomocÈ radykalnych lub
rewolucyjnych Ărodków czÚsto koñczÈ siÚ fiaskiem,
gdyĝ zwiÚkszajÈ poziom lÚku. Jednakĝe maïe kroki kaizen
wyïÈczajÈ lÚkowÈ reakcjÚ mózgu, stymulujÈc racjonalne
myĂlenie i twórcze podejĂcie.

Z

miana przeraĝa. Jest to twierdzenie, które sprawdza siÚ zarówno wtedy, gdy zmiana wydaje siÚ
nieistotna (pójĂcie do nowego klubu), a takĝe
gdy zmienia caïe ĝycie (urodzenie dziecka). LÚk
przed zmianÈ jest zakorzeniony w fizjologii mózgu i, gdy
zaczyna przejmowaÊ kontrolÚ, blokuje pomysïowoĂÊ i sukces.
Z ewolucyjnego punktu widzenia mózg jest jednym
z najbardziej niezwykïych organów ludzkiego ciaïa. Pozostaïe narzÈdy — serce, wÈtroba, jelita i tak dalej — rozwinÚïy
siÚ tak dobrze, ĝe przez eony ewolucji gatunku ludzkiego nie
zmieniïy zbytnio swej formy. Jednak przez ostatnie czterysta
czy piÚÊset milionów lat mózg wciÈĝ ulegaï ewolucyjnym
zmianom. W rzeczywistoĂci dziĂ mamy trzy oddzielne mózgi
pochodzÈce z róĝnych okresów ewolucji. Jednym z wyzwañ
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stojÈcych przed gatunkiem ludzkim jest znalezienie równowagi funkcjonowania tych trzech mózgów w celu unikniÚcia problemów natury zdrowotnej i emocjonalnej.
PodstawÚ mózgowia stanowi pieñ mózgu. Ma on okoïo
piÚÊ milionów lat i nazywany bywa teĝ „mózgiem gadzim”
(faktycznie, z wyglÈdu przypomina mózg aligatora). Gadzi
mózg budzi CiÚ co rano, sprawia, ĝe zasypiasz w nocy, i przypomina Twojemu sercu, ĝe ma biÊ.
Nad pniem mózgu znajduje siÚ Ăródmózgowie znane jako
„mózg ssaczy”. Ma on okoïo trzysta milionów lat i wystÚpuje w róĝnych postaciach u wszystkich gatunków ssaków.
¥ródmózgowie reguluje wewnÚtrznÈ temperaturÚ ciaïa, jest
ěródïem emocji i zarzÈdza reakcjÈ typu „walka albo ucieczka”
chroniÈcÈ nasze ĝycie w obliczu zagroĝenia.
TrzeciÈ czÚĂciÈ mózgu jest kora mózgowa, która zaczÚïa
siÚ rozwijaÊ u ssaków okoïo sto milionów lat temu. Kora,
pokrywajÈca pozostaïe czÚĂci mózgu, umoĝliwia zaistnienie
cudu bycia czïowiekiem. Z niej wziÚïy siÚ cywilizacja, sztuka
i nauka. Jest to miejsce, w którym powstajÈ racjonalne myĂli
oraz twórcze impulsy. Kiedy dokonujemy zmiany lub rozpoczynamy proces twórczy, musimy odwoïaÊ siÚ do kory.
Opisywany ukïad trzech czÚĂci mózgu nie zawsze funkcjonuje pïynnie. Nasz mózg racjonalny podpowiada, ĝe
powinniĂmy schudnÈÊ, ale mimo to zjadamy torbÚ chipsów
na raz. Albo staramy siÚ zmusiÊ do rozpoczÚcia twórczego
projektu, a mimo to nasz umysï staje siÚ czysty jak tafla
jeziora.
Kiedy pragniesz zmiany, lecz doĂwiadczasz blokady,
moĝesz przyjÈÊ, ĝe za tym sabotaĝem stoi Ăródmózgowie.
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Znajduje siÚ w nim bowiem obszar zwany ciaïem migdaïowatym, odgrywajÈcy kluczowÈ rolÚ dla naszego przetrwania. Kontroluje ono reakcjÚ „walki lub ucieczki”, czyli mechanizm alarmowy, który dzielimy z innymi ssakami. Jego
funkcjÈ jest stymulowanie poszczególnych partii ciaïa do
dziaïania w obliczu bezpoĂredniego zagroĝenia. Ciaïo migdaïowate dokonuje tego poprzez spowalnianie lub zatrzymywanie dziaïania innych funkcji, takich jak racjonalne
i twórcze myĂlenie, które mogïoby przeszkadzaÊ zdolnoĂci
do podjÚcia walki lub ucieczki.
Reakcja taka jest bardzo sensowna. Jeĝeli szarĝuje na
Ciebie gïodny lew, mózg nie pragnie szczegóïowej analizy
problemu, ale po prostu wyïÈcza zbÚdne w tym momencie
funkcje, takie jak trawienie, popÚd seksualny i myĂlenie,
popychajÈc ciaïo do bezpoĂredniego dziaïania. TysiÈce lat
temu, kiedy wraz z innymi ssakami przemierzaliĂmy dĝungle, lasy i sawanny, mechanizm ten przydawaï siÚ zawsze
wtedy, gdy czïowiek naraĝaï siÚ na niebezpieczeñstwo,
oddalajÈc siÚ od znanych i bezpiecznych miejsc. Jako ĝe
nie jesteĂmy w stanie zbyt szybko biegaÊ i jesteĂmy sïabsi
od wielu zwierzÈt, które mogïyby to wykorzystywaÊ, a takĝe
nie dysponujemy wybitnym wÚchem i sïuchem, tego typu
tchórzostwo byïo nam bardzo na rÚkÚ. Reakcja „walki lub
ucieczki” jest waĝna i dziĂ, gdy, dajmy na to, w naszÈ stronÚ
zmierza jadÈcy pod prÈd samochód albo gdy musimy uciec
z pïonÈcego budynku.
Podstawowym problemem z ciaïem migdaïowatym
i reakcjÈ „walki lub ucieczki” jest to, ĝe wspomniany alarm
wïÈczany jest za kaĝdym razem, gdy chcemy zerwaÊ ze
27
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starymi, bezpiecznymi metodami. Mózg jest tak skonstruowany, ĝe kaĝde nowe wyzwanie czy teĝ okazja wiÈĝÈ siÚ
z pewnÈ dozÈ strachu. Niewaĝne, czy wyzwanie polega na
rozpoczÚciu nowej pracy czy spotkaniu nowej osoby, ciaïo
migdaïowate przygotowuje ciaïo do dziaïania ograniczajÈc,
a czasami blokujÈc, nasz dostÚp do kory stanowiÈcej „myĂlÈcÈ”
czÚĂÊ mózgu.
PamiÚtasz JuliÚ, mojÈ pacjentkÚ, która kaĝdego wieczora
przez minutÚ maszerowaïa w miejscu przed telewizorem?
Z caïÈ pewnoĂciÈ obawiaïa siÚ o swoje zdrowie i z tego
powodu udaïa siÚ do lekarza, ale jej liczne obowiÈzki wywoïywaïy inne, mniej oczywiste lÚki, które takĝe walczyïy
o jej uwagÚ. Julia obawiaïa siÚ utraty pracy, baïa siÚ o bezpieczeñstwo swoich dzieci i zastanawiaïa siÚ, czy jest dobrÈ
matkÈ, a takĝe, jak przyznaïa póěniej, baïa siÚ, ĝe zawiedzie
lekarza, jeĝeli nie bÚdzie wypeïniaÊ jego poleceñ. Istotnie,
kiedy poprzedni lekarz nakïaniaï jÈ do intensywnych Êwiczeñ kilka razy w tygodniu, lÚk przed zawiedzeniem jego
oczekiwañ naïoĝyï siÚ na inne troski, na skutek czego Julia
w ogóle nie podjÚïa Êwiczeñ. Co gorsza, czujÈc winÚ z powodu zignorowania porady, przestaïa w ogóle chodziÊ do
lekarzy, znajdujÈc pocieszenie w telewizji i niezdrowym jedzeniu.
ByÊ moĝe zdarzyïo Ci siÚ doĂwiadczyÊ tego fenomenu
pod postaciÈ tremy egzaminacyjnej. Im powaĝniej traktujesz
egzamin, im bardziej zaleĝy Ci na wyniku, tym wiÚkszy czujesz lÚk. W takiej sytuacji trudno siÚ koncentrowaÊ i nagle
informacje, które poprzedniego wieczoru same przychodziïy
do gïowy, znikajÈ z pamiÚci.
28
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Niektórzy szczÚĂciarze sÈ w stanie rozwiÈzaÊ ten problem, przeksztaïcajÈc lÚk w innÈ emocjÚ: ekscytacjÚ. Im
wiÚksze wyzwanie, tym bardziej podekscytowane, produktywne i zaangaĝowane stajÈ siÚ takie osoby. Na pewno znasz
ludzi, którzy oĝywiajÈ siÚ w chwili, gdy czujÈ wyzwanie.
Jednakĝe u wiÚkszoĂci z nas waĝne cele uruchamiajÈ powaĝne
lÚki. Tak jak w przypadku naszych przodków w sawannach,
mózg ogranicza dostÚp do kory, aby oddaliÊ nas od lwa,
tyle ĝe dziĂ groěne zwierzÚ zostaïo zastÈpione kartkÈ papieru
noszÈcÈ nazwÚ karty odpowiedzi albo celem polegajÈcym
na zrzuceniu wagi, znalezieniu partnera czy zwiÚkszeniu
sprzedaĝy. TwórczoĂÊ i dziaïanie celowe sÈ wiÚc tïumione
w chwili, gdy najbardziej ich potrzebujemy!
Maïe kroki kaizen pozwalajÈ na oszukanie tego mechanizmu. Zamiast spÚdzaÊ lata w gabinecie psychologa, próbujÈc zrozumieÊ, dlaczego czujesz strach przed wspaniaïym
wyglÈdem czy osiÈgniÚciem celów zawodowych, moĝesz
wykorzystaÊ kaizen do ominiÚcia tych leków. Maïe, ïatwo
osiÈgalne cele, takie jak wziÚcie z wiecznie zagraconego
biurka jednego spinacza i odïoĝenie go na miejsce, pomogÈ
Ci niepostrzeĝenie przemknÈÊ siÚ obok ciaïa migdaïowatego, nie dajÈc mu szansy na przebudzenie i uruchomienie
alarmu. W miarÚ kontynuowania strategii maïych kroków
Twoja kora mózgowa ulega aktywacji, mózg zaczyna przygotowywaÊ „oprogramowanie” konieczne do osiÈgniÚcia
29
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zmiany, tworzÈc nowe poïÈczenia nerwowe i budujÈc nowe
nawyki. DziÚki temu Twój opór wobec zmian zaczyna
sïabnÈÊ. Tam, gdzie zmiana mogïa kiedyĂ wywoïaÊ gwaïtowne reakcje, teraz jesteĂ w stanie podÈĝaÊ w kierunku celu
z prÚdkoĂciÈ, która wczeĂniej wydawaïa siÚ nieosiÈgalna.
Tak wïaĂnie staïo siÚ w przypadku Julii. Po kilku tygodniach bardzo ograniczonych Êwiczeñ odkryïa ze zdumieniem, ĝe zaczyna ÊwiczyÊ nawet wtedy, gdy nie musi. Strategia maïych kroków sprawiïa bowiem, ĝe Julia polubiïa sam
proces zmiany.
Kaizen pozwala pokonaÊ lÚk przed zmianÈ w nieco inny
sposób. Kiedy siÚ boisz, Twój mózg jest zaprogramowany
tak, ĝe skïania CiÚ albo do ataku albo do ucieczki, co nie
zawsze jest najrozsÈdniejszym wyjĂciem. Jeĝeli chcesz zostaÊ
autorem piosenek, nie osiÈgniesz celu, gdy wstaniesz od
pianina, bojÈc siÚ blokady, i, zamiast pracowaÊ, spÚdzisz wieczór na oglÈdaniu telewizji. Maïe dziaïania (choÊby napisanie
W jaki sposób maïe kroki
stajÈ siÚ wielkimi skokami
Twój mózg jest zaprojektowany tak, by przeciwstawiaÊ siÚ zmianom.
Jednakĝe podejmujÈc maïe kroki, zmieniasz swój ukïad nerwowy
tak, ĝe:
x usuwa on blokady twórczego myĂlenia,
x omija reakcjÚ „walki lub ucieczki”,
x tworzy nowe poïÈczenia miÚdzy neuronami, dziÚki czemu Twój
mózg ochoczo wïÈcza siÚ w proces zmiany, co bardzo skutecznie zbliĝa CiÚ do wyznaczonego celu.
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trzech nut) zaspokajajÈ potrzebÚ jakiegokolwiek dziaïania
i osïabiajÈ stres. Kiedy zaĂ alarm wygasa, odzyskujesz dostÚp
do kory i na nowo moĝesz korzystaÊ ze swojego twórczego
potencjaïu.

Stres... czy lÚk

C

hoÊ we wspóïczesnej medycynie uczucie towarzyszÈce
nowemu wyzwaniu czy dÈĝeniu do waĝnego celu nosi
nazwÚ stresu, przez wiele stuleci znano je pod starym i popularnym mianem lÚku. Zauwaĝyïem, ĝe nawet obecnie ludzie
odnoszÈcy najwiÚksze sukcesy to osoby zdolne spokojnie
patrzeÊ w twarz najwiÚkszym lÚkom. Zamiast korzystaÊ wiÚc
z terminów takich jak strach, lÚk czy nerwowoĂÊ, ludzie tacy
otwarcie mówiÈ, ĝe czujÈ niepokój w obliczu wyzwañ i obowiÈzków. Oto, co powiedziaï Jack Welsh, byïy prezes zarzÈdu
koncernu General Electric: „Kaĝdy, kto prowadzi jakiĂ interes, wraca wieczorem do domu i zadaje sobie caïy czas to
samo pytanie: czy to ja bÚdÚ osobÈ, która doprowadzi to
wszystko do ruiny?”. Chuck Jones, twórca rysunkowych
postaci skunksa Pepego le SwÈd i kojota Wilusia twierdziï,
ĝe „strach jest istotnym czynnikiem procesu twórczego”.
Z kolei Sally Ride, astronautka, nie boi siÚ mówiÊ otwarcie
o lÚkach: „Wszystkie przygody, zwïaszcza wyprawy na nowe
tereny, sÈ straszne”.
Zawsze zastanawiaïo mnie, dlaczego tak wiele osób uĝywa
okreĂlenia strach zamiast sïowa stres czy lÚk. Zrozumiaïem
to pewnego dnia, gdy odwiedzaïem AkademiÚ MedycznÈ
w Los Angeles i obserwowaïem przyszïych lekarzy podczas
31
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szkolenia. Przez caïy dzieñ towarzyszyïem wtedy jednemu
z lekarzy rodzinnych, praktykujÈcemu w przychodni i zajmujÈcemu siÚ dzieÊmi i dorosïymi, którzy przychodzili
z róĝnymi dolegliwoĂciami. Zauwaĝyïem, ĝe gdy doroĂli
mówili o swoim bólu natury emocjonalnej, czÚsto uĝywali
takich sïów jak stres, lÚk, depresja, nerwowoĂÊ i napiÚcie. Z kolei
dzieci na ogóï opisywaïy takie stany za pomocÈ okreĂleñ
przestrach, smutek lub strach.
Doszedïem wtedy do wniosku, ĝe przyczynÈ takiego a nie
innego doboru sïów nie sÈ objawy tylko oczekiwania. Dzieci
zakïadaïy, ĝe ich odczucia sÈ normalne i ĝe ĝyjÈ w Ăwiecie,
którego nie sÈ w stanie kontrolowaÊ. Nie miaïy wpïywu na
to, czy ich rodzice sÈ w dobrym czy zïym nastroju albo czy
ich nauczyciele sÈ zïoĂliwi czy sympatyczni. Rozumiaïy wiÚc,
ĝe lÚk jest istotnÈ czÚĂciÈ ich ĝycia.
Z kolei doroĂli, jak sÈdzÚ, uwaĝajÈ, ĝe jeĝeli bÚdÈ prowadziÊ wïaĂciwe ĝycie, bÚdÈ w stanie kontrolowaÊ swoje otoczenie. Kiedy pojawia siÚ lÚk, oznacza to, ĝe coĂ poszïo ěle,
dlatego teĝ doroĂli wolÈ korzystaÊ z okreĂleñ psychiatrycznych. Strach staje siÚ zaburzeniem, czymĂ, co moĝna spokojnie wïoĝyÊ do szufladki z etykietÈ „stres” lub „lÚk”.
Takie podejĂcie do strachu jest nieproduktywne. Jeĝeli
oczekujesz, ĝe dobrze powadzone ĝycie musi zawsze byÊ
uïoĝone, prosisz siÚ o panikÚ i poraĝkÚ. Jeĝeli zakïadasz,
ĝe nowa praca, zwiÈzek czy poprawa zdrowia bÚdÈ proste
i ïatwe, bÚdziesz reagowaÊ na strach zïoĂciÈ oraz zmieszaniem i zrobisz wtedy wszystko, by wyeliminowaÊ to uczucie.
Moĝemy nawet nie zdawaÊ sobie sprawy z przesadnych,
desperackich prób pozbycia siÚ strachu. Ów powszechny,
32
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lecz ograniczajÈcy produktywnoĂÊ fenomen odzwierciedla
popularny dowcip: pijak chodzi na czworakach pod latarniÈ.
Podchodzi do niego policjant i pyta: „Co pan tu robi?”.
„Szukam kluczy” odpowiada pijak. „Gdzie pan je zgubiï”,
pyta policjant. „Tam”, odpowiada pijak, wskazujÈc na drugi
koniec ulicy. Policjant drapie siÚ w gïowÚ i pyta: „To dlaczego
szuka pan ich tutaj?”. „Bo tu jest wiÚcej Ăwiatïa”, odpowiada
pijak.
Kiedy ĝycie staje siÚ przeraĝajÈce i trudne, czÚsto szukamy rozwiÈzania tam, gdzie ïatwo prowadziÊ takie poszukiwania, a nie w ciemnych, nieprzyjemnych miejscach, gdzie
mogÈ siÚ one faktycznie znajdowaÊ. I tak osoba, która obawia
siÚ intymnoĂci, moĝe zmieniaÊ pracÚ lub miejsce zamieszkania, moĝe dziaïaÊ w kierunku poprawienia i tak juĝ dobrej pozycji w pracy, zamiast zainteresowaÊ siÚ bardziej domem, gdzie moĝe czekaÊ na niÈ intymnoĂÊ. Ludzie, którzy
nie troszczÈ siÚ specjalnie o zdrowie albo ignorujÈ niesatysfakcjonujÈce maïĝeñstwo, mogÈ skupiÊ siÚ na kupnie nowego czy teĝ drugiego domu. Ludzie o niskiej samoocenie
mogÈ poddaÊ siÚ operacji plastycznej albo rygorystycznej
diecie, koncentrujÈc siÚ na liczeniu kalorii i grupach pokarmowych zamiast spojrzeÊ na siebie i swój nadmiernie krytyczny charakter.
„Strach jest bezcennÈ naukÈ”
— Lance Armstrong

Jeĝeli jednak oczekujesz strachu, moĝesz podejĂÊ do niego
spokojnie. Warto pamiÚtaÊ, ĝe kiedy pragniemy siÚ zmieniÊ,
myĂli racjonalne nie zawsze kierujÈ naszymi dziaïaniami,
33
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a strach moĝe czaiÊ siÚ w najbardziej pospolitych miejscach.
Powiedzmy, ĝe przez ostatnich kilka tygodni zdarzyïo Ci
siÚ spóěniaÊ do pracy. Pewnego ranka podejmujesz rozsÈdne
postanowienie: dziĂ pojawiÚ siÚ w biurze punktualnie. Istnieje wszak szansa, ĝe lÚki, z których nie zdajesz sobie sprawy,
byÊ moĝe konfrontacja z dominujÈcym wspóïpracownikiem,
wejdÈ Ci w drogÚ, zmuszajÈc CiÚ do wykonania dodatkowego telefonu czy zrobienia prania przed wyjĂciem z domu.
W wyniku tego lÚk moĝe podĂwiadomie sabotowaÊ Twoje
najlepsze intencje.
Nie moĝna pozwoliÊ, aby te powszechne blokady zmiany
wywoïaïy u Ciebie poczucie winy czy frustracji, które zmuszÈ CiÚ do zaprzestania prób rozwoju. Konflikt to rzecz
bardzo ludzka. GdybyĂmy byli w stanie kontrolowaÊ swoje
dziaïania, bylibyĂmy znacznie spokojniejszym gatunkiem,
a pierwsze strony gazet wyglÈdaïyby zupeïnie inaczej. Postaraj siÚ wykorzystywaÊ ciÚĝkie czasy do tego, by przypomnieÊ
sobie, ĝe strach jest darem ostrzegajÈcym nas przed wyzwaniem. Im bardziej siÚ o coĂ troszczymy, im wiÚcej marzymy,
tym wiÚcej odczuwamy strachu. MyĂlenie o nim w ten
sposób pomaga zachowaÊ koncentracjÚ. W ciÚĝkich chwilach
warto pamiÚtaÊ, ĝe strach jest rzeczÈ normalnÈ, stanowi
naturalnÈ oznakÚ ambicji, sprawia, ĝe mocniej trzymamy
siÚ nadziei i optymizmu, dziÚki którym chÚtniej korzystamy
ze strategii maïych kroków pozwalajÈcych omijaÊ strach.
Zamiast wiÚc obwiniaÊ siÚ o kolejne spóěnienie albo uznaÊ,
ĝe po prostu nie jesteĂmy zdolni przychodziÊ na czas, moĝemy przyjÈÊ ów lÚk i wpïyw, jaki ma na nas. Dopiero
wtedy moĝemy cicho i spokojnie wykonaÊ maïy krok, taki
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jak wyobraĝenie sobie miïej rozmowy z trudnym pracownikiem. Po pewnym czasie takie zachowania wytworzÈ
w naszym umyĂle nowe nawyki. W nastÚpnych rozdziaïach
dokïadnie wyjaĂniÚ Ci strategiÚ maïych kroków kaizen, za
których pomocÈ moĝna stawiÊ czoïa swoim lÚkom, a nawet
przeksztaïciÊ je tak, by zaczÚïy Ci pomagaÊ.
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