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Zmieñ zasady gry
CEL:
wybierz zwyciÚski los,
który zmieni Twoje ĝycie zawodowe

Nie ma jednej jedynej drogi do sukcesu zawodowego,
ale Tobie powinno zaleĝeÊ na znalezieniu takiej, która
bÚdzie dla Ciebie najlepsza — dziÚki temu bÚdziesz bowiem
robiÊ to, do czego siÚ urodziïeĂ. Chodzi o to, aby wygraÊ
szczÚĂliwy los na loterii kariery i odkryÊ pracÚ bÚdÈcÈ
powoïaniem, w której nie bÚdziesz siÚ czuÊ jak w pracy.
OsiÈgniÚcie tego celu bÚdzie wymagaïo zmiany podejĂcia
i wprowadzenia nowej strategii i dziaïañ.

Jak zmieni¯oby si« Twoje Šycie, gdybyŁ jutro wygra¯ na loterii?
Niektórzy pewnie od razu pop«dziliby do salonu samochodowego,
aby sprawiú sobie luksusow§, lŁni§c§ nowoŁci§ zabawk« na czterech
ko¯ach, a potem wykupiliby wakacje na Karaibach.
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Inni sp¯aciliby wszystkie d¯ugi, a reszt« zainwestowaliby, aby zapewniú sobie przyjemn§ przysz¯oŁú.
Jeszcze inni pewnie wzruszyliby ramionami i przekazali te pieni§dze
jakiejŁ organizacji charytatywnej.
W odniesieniu do pracy i kariery zawodowej poszczególni cz¯onkowie grupy hipotetycznych zwyci«zców loterii prawdopodobnie wybraliby róŠne drogi. Cz«Łú z nich pewnie natychmiast zrezygnowa¯aby
z pracy, rzucaj§c j§ z dnia na dzieĮ. Inni odwo¯aliby si« do swojego doŁwiadczenia i zacz«liby robiú to, co naprawdª zawsze chcieli robiú. A potem
post«powaliby zgodnie z tym, co podpowiada im wyobraŞnia, w poczuciu bezpieczeĮstwa zapewnianym przez stabiln§ sytuacj« finansow§,
gdy ma si« wszystkie pieni§dze potrzebne do podj«cia ryzyka zaj«cia si«
tym, o czym zawsze si« marzy¯o — niezaleŠnie od tego, czy mowa
o otwarciu sklepu ze sprz«tem do surfowania na Bora-Bora, czy o za¯oŠeniu organizacji non profit w Afryce Subsaharyjskiej albo rozkr«ceniu
nowej firmy w branŠy innowacyjnych technologii.
Istnieje jeszcze inna grupa, której cz¯onkowie to prawdziwi szcz«Łciarze. Osoba naleŠ§ca do niej, spogl§daj§c na swoj§ wygran§, powiedzia¯aby: „Wiesz co? Te pieni§dze to wspania¯a sprawa, ale ja naprawd«
lubi« to, co robi«. Na tyle, Šeby niczego nie zmieniaú. MoŠe zrobi« sobie jakieŁ wakacje na rajskiej plaŠy albo kupi« samochód, który zawsze
chcia¯em mieú, ale po tygodniu opalania pewnie po prostu pojad« nim
do biura”.
şadna z tych dróg nie jest jedyn§ „s¯uszn§”. JeŁli padnie na Ciebie
i wyci§gniesz szcz«Łliwy los, b«dziesz mieú doŁú pieni«dzy, aby zrobiú
dok¯adnie to, na co masz ochot«. I nawet jeŁli kochasz swoj§ prac«,
moment wygrania na loterii prawdopodobnie stanie si« tym momentem, w którym dojdzie do przewartoŁciowania Twoich priorytetów Šyciowych. Czy kochasz t« prac« tak bardzo, Še gotów jesteŁ w niej zostaú,
nawet gdybyŁ nie potrzebowa¯ pieni«dzy?
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Praca nie jest w Šyciu najwaŠniejsza, ale prawda jest taka, Še w pracy
sp«dzamy naprawd« duŠ§ cz«Łú naszego Šycia. S§ tacy, którym to wcale
nie przeszkadza. Ci szcz«Łciarze tak Łwietnie czuj§ si« w swoich rolach
zawodowych, Še wydaje si«, iŠ s§ do nich po prostu idealnie dopasowani.
Tak jakby urodzili si« w¯aŁnie po to, aby pracowaú tam, gdzie pracuj§.
JeŁli kiedykolwiek realizacja jakiegoŁ projektu zawodowego sprawia¯a Ci
wielk§ radoŁú, a ponadto dostawa¯eŁ za to spore wynagrodzenie, wiesz,
o co mi chodzi. A jeŁli nigdy nie doŁwiadczy¯eŁ tej przyjemnoŁci, moŠe
znasz kogoŁ, kto ma to szcz«Łcie.
Czy zdarzy¯o Ci si« spotkaú znajomego z dzieciĮstwa, z którym od
wielu lat nie mia¯eŁ Šadnego kontaktu? MoŠe w¯aŁnie pojawi¯ si« na
portalu w jakiejŁ sieci spo¯ecznoŁciowej? A moŠe przypadkiem wpad¯eŁ
na swoj§ dawn§ znajom§ w kawiarni? Jakkolwiek by wygl§da¯o wasze
spotkanie, pewnie rozmawialiŁcie o tym, co dzia¯o si« z wami w ci§gu
ostatnich 10 lub 20 lat. I w takich okolicznoŁciach wydaje Ci si«, Še
wszystko uk¯ada si« w spójn§ ca¯oŁú. Nic dziwnego, Še ona zosta¯a prawniczk§! Zawsze by¯a osob§ skrupulatn§ i dociekliw§. To przecieŠ naturalne, Še Twój kumpel spe¯nia si« jako nauczyciel — zawsze by¯ cierpliwy i systematyczny.
To w¯aŁnie farciarze, którzy wygrali los na loterii kariery. To ludzie,
którzy robi§ to, co zawsze mieli robiú. S§ z tego powodu szcz«Łliwi,
a w konsekwencji zapewne bardziej skuteczni w swojej pracy.
Cokolwiek by to by¯o, ci ludzie po prostu dostali od losu zwyci«ski
kupon do Łwiata pracy. To jest cel kaŠdego z nas: ZnaleŞú prac«, która
wydaje si« zabaw§, zaj«cie, które ma znaczenie, a na dodatek przynosi
nam niez¯e pieni§dze.
Wygranie jakiejŁ niewyobraŠalnie wielkiej kwoty pieni«dzy na loterii
by¯oby naprawd« mi¯e, ale znalezienie celu w Šyciu zawodowym jest
o wiele waŠniejsze. Ta ksi§Ška pomoŠe Ci wygraú szcz«Łliwy los w innym konkursie — nie takim, po którego zwyci«Šeniu na progu Twojego
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domu pojawia si« goŁú z czekiem na kwot« z mnóstwem zer, gotowy od
razu wys¯aú Ci« do salonu samochodowego lub domu mody Prada.
To coŁ o wiele lepszego.

CZYM SI£ ZAJMUJESZ?
To pytanie s¯ysza¯eŁ prawdopodobnie tysi§ce razy na róŠnych imprezach, w trakcie spotkaĮ ze znajomymi z Twojego kr«gu, na trybunach
podczas meczów pi¯ki noŠnej druŠyny Twojego dziecka i przy setkach
róŠnych innych okazji. W zaleŠnoŁci od tego, na jakim etapie Šycia si«
akurat znajdowa¯eŁ, pytanie to mog¯o wywo¯ywaú dreszcz ekscytacji,
strach i poczucie niepewnoŁci lub emocje zawieraj§ce si« pomi«dzy tymi
dwoma ekstremami.
W pytaniu tym oczywiŁcie chodzi o to, jak zarabiasz na Šycie. W takich
sytuacjach zwykle pytanie to jest równoznaczne z pytaniem: „Gdzie
pracujesz?”. Przygotowuj§c materia¯y do tej ksi§Ški, zada¯em to pytanie setkom ludzi. Oto kilka wybranych odpowiedzi, przedstawionych
w skróconej formie.
Akupunkturzysta: „Pomagam cierpi§cym ludziom pozbyú si« dolegliwoŁci, z którymi medycyna konwencjonalna nie jest w stanie sobie
poradziú, których nie jest w stanie wyjaŁniú lub wyleczyú; pomagam teŠ
tym, którzy szukaj§ naturalnych rozwi§zaĮ dotycz§cych dobrego samopoczucia i dobrej kondycji ogólnej”.
MenedŠerka spo®ecznoŁci online: „Codziennie gram w gr«, któr§ mog¯abym nazwaú »zabij kreta«. A tak naprawd« jestem menedŠerem spo¯ecznoŁci. Odpowiadam za wiele spraw, od organizacji seminariów dla
w¯aŁcicieli firmy, przez wspó¯prac« z mediami, planowanie wydarzeĮ okolicznoŁciowych, po sponsoring imprez, wyst§pienia publiczne, marketing spo¯eczny i nocne walki z trollami”.
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Garncarz: „Mówi« ludziom, Še jestem na emeryturze. Po tym, jak
przez tyle lat pracowa¯em dla róŠnych ludzi, teraz naprawd« wydaje mi
siª, Še jestem na emeryturze. Niech to ci« nie zwiedzie, bo faktycznie
pracuj« ci«Šej niŠ kiedykolwiek wczeŁniej, ale kocham to, dlatego tylko
jakieŁ 20% z tego, co robi«, wydaje mi si« prac§. Zwykle chodzi o marketing i ksi«gowoŁú”.
Nomada: „Nie mam jeszcze standardowej odpowiedzi. Czasem mówi«,
Še jestem pisarzem. Innym razem odpowiadam, Še zajmuj« si« kr«ceniem
filmów. A jeŁli mam dobry dzieĮ i jestem wyj§tkowo optymistycznie
nastawiony do Łwiata, mog« powiedzieú, Še mieszkam w kamperze i stale
podróŠuj«. I moŠe na tym poprzestaĮmy”.
Odpowiedzi na pytanie: „Co robisz?” mog§ byú o wiele bardziej
zróŠnicowane i interesuj§ce, niŠ moŠna by przypuszczaú, zw¯aszcza gdy
wykraczaj§ poza niejasny opis brzmi§cy: „Jestem nauczycielem” lub
„Wspó¯pracuj« z redakcj§ gazety”. Jeszcze ciekawiej robi si« wówczas,
gdy pojawia si« rzadko zadawane pytanie o rozwiniªcie, czyli „Jak to si«
sta¯o?”. PrzecieŠ jest tyle ŁcieŠek kariery i moŠliwoŁci! W jaki sposób ludzie znajduj§ to jedno jedyne zaj«cie, które kochaj§ tak, jakby urodzili
si« w¯aŁnie do jego wykonywania?

JAK TO SI£ STA§O?
Byú moŠe na Łwiecie Šyje kilku „nadludzi”, którzy w wieku lat pi«ciu
dok¯adnie wiedzieli, co chc§ robiú, gdy dorosn§, i jak§ ta praca b«dzie
mia¯a form«. Dla reszty z nas to nie by¯o takie proste. Praca i kariera nie
spadaj§ z nieba do naszych stóp, tak Še wystarczy¯oby tylko podnieŁú
z ziemi to, co nam darowano, i przyj§ú jak idealnie dopasowany garnitur
naszego Šycia.
Mówi§c najproŁciej: w przypadku wi«kszoŁci ludzi proces odkrywania jest troch« bardziej skomplikowany. W miar« jak pracujemy nad
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rozwijaniem swojej kariery (lub kilku karier w róŠnych sferach), wi«kszoŁú z nas zbiera mnóstwo róŠnych doŁwiadczeĮ, od frustracji po uniesienie. OczywiŁcie w kaŠdej pracy moŠna si« nauczyú czegoŁ nowego,
ale najcz«Łciej dowiadujemy si« raczej, czego nie chcemy robiú.
Kiedy rozmawia¯em z setkami ludzi o pracy, dla której si« urodzili,
by¯em ciekaw, jak to si« sta¯o, Še ludzie ci wybrali akurat t«, a nie inn§
ŁcieŠk« kariery do stania si« akupunkturzystk§, urz«dnikiem, nauczycielem itd. W odpowiedziach zauwaŠy¯em pewn§ regularnoŁú: DojŁcie
do tego, co chcesz robiú w Šyciu, wymaga czasu i wysi¯ku, a ŁcieŠka nigdy
nie jest prosta, tylko sk¯ada si« z wielu zakr«tów i rozwidleĮ. Jednak
wszyscy moi rozmówcy ci«Ško pracowali, Šeby dotrzeú do celu. Wierzyli w niego, a gdy natrafiali na przeszkody, szukali sposobów, aby je
usun§ú lub obejŁú.
Znasz moŠe wiersz Roberta Frosta zatytu¯owany The Road Not Taken?
Mówi o tym, Še gdy docieramy do skrzyŠowania, musimy wybraú jedn§
z dróg. W ostatnich strofach autor wybiera „t« mniej ucz«szczan§” i przekonuje, Še reszta (wszystkie konsekwencje, wzloty i upadki) wzi«¯a si«
z tego, Še to j§ wybra¯. ŀwietny wiersz! Ale wiesz co? MoŠe wybór drogi
jednak wcale nie ma tak wielkiego znaczenia? Bo w prawdziwym Šyciu
istnieje wiele ŁcieŠek, które zaprowadz§ nas do tego samego miejsca,
gdzie znajdziemy los na loteri« kariery.
A gdyby tak napisaú kontynuacj« The Road Not Taken z perspektywy
bohatera cofaj§cego si« w czasie i podejmuj§cego inny wybór? Prawdopodobnie nie brzmia¯aby ona równie poetycko: „Hej, s¯uchajcie! Jo¯!
Wróci¯em do tamtego skrzyŠowania i wybra¯em inn§ drog«. Okazuje
si«, Še i tak dotar¯em tam, gdzie chcia¯em dojŁú! KaŠdy wybór by¯by
równie dobry”.
Nagrod« Pulitzera dosta¯ Robert Frost, a nie ja… Chc« Ci« przekonaú, Še przy dokonywaniu Šyciowych wyborów tak naprawd« mamy do
swojej dyspozycji wi«cej niŠ jedn§ ŁcieŠk«.
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W gruncie rzeczy waŠne jest nie tylko to, Še w prawdziwym Šyciu
moŠemy pod§Šaú wieloma ŁcieŠkami, ale takŠe to, Še szcz«Łcie moŠna
osi§gn§ú na wiele róŠnych sposobów. Co nie zmienia faktu, Še niektóre
ŁcieŠki s§ lepsze niŠ inne. OczywiŁcie moŠna byú szcz«Łliwym w róŠnych okolicznoŁciach — ale czy nie by¯byŁ szczªŁliwszy, robi§c to, co
chcesz robiú, zamiast tego, czego robiú nie chcesz?

A jeŁli to prawda, Še niektóre ŁcieŠki s§ lepsze od innych, to istnieje
chyba jedna ŁcieŠka, która jest najlepsza ze wszystkich? Jest taka ŁcieŠka, idealnie dopasowana do naszej osobowoŁci, prowadz§ca do poczucia ca¯kowitego spe¯nienia i satysfakcji, które jest moŠliwe tylko wówczas, gdy budzisz si« kaŠdego ranka i wiesz, Še p¯ac§ Ci za robienie tego,
co kochasz.
Dlatego naszym celem nie jest wy¯§cznie szcz«Łcie: ZaleŠy mi na
tym, abyŁ znalaz¯ to, dla czego si« urodzi¯eŁ.

W TRUPIE CYRKOWEJ
Powiedzmy, Še marzysz o tym, aby uciec i przy¯§czyú si« do artystów
z cyrku. MoŠe zawsze by¯eŁ zafascynowany wyczynami klaunów („Jak
oni wszyscy zmieŁcili si« w tym maleĮkim samochodzie?”), a moŠe
od dawna úwiczy¯eŁ na podwórku balansowanie na linie, podczas gdy
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powinieneŁ by¯ siedzieú w domu nad ksi§Škami? Wspaniale! A zatem
jakie b«d§ Twoje kolejne kroki?
T« misj« trzeba b«dzie prawdopodobnie zacz§ú od analizy danych.
MoŠesz odwiedziú jakiŁ w«drowny cyrk i poprosiú o rozmow« z kimŁ,
kto jest akurat odpowiedzialny za zatrudnianie artystów. MoŠesz poszukaú w internecie ofert pracy w cyrku. Z czasem dowiesz si«, jakie
kwalifikacje s§ niezb«dne do tej pracy (trzeba pewnie umieú radziú sobie ze zwierz«tami), poznasz wi«cej szczegó¯ów dotycz§cych warunków
pracy (artystom na pewno nigdy nie jest nudno), wynagrodzenia (pewnie da si« wyŠyú, ale zarobisz niewiele) i ŁwiadczeĮ (darmowe orzeszki
ziemne), a takŠe konkretne etapy procesu rekrutacji.
Potem udajesz si« na rozmow« kwalifikacyjn§ w zwi§zku z wakatem
trenera s¯oni i dostajesz t« robot«! Gratulacje! Pojawiasz si« w namiocie
s¯onia, gdzie otrzymujesz do wykonania pierwsze zadanie, do którego
zabierasz si« przepe¯niony radoŁci§ i nadziej§. Po kilku tygodniach
okazuje si« jednak, Še do¯§czenie do trupy cyrkowej wcale nie by¯o tak
Łwietnym pomys¯em, jak Ci si« wydawa¯o. Ta cz«Łú o ucieczce… wspania¯a. Ale sprz§tanie po s¯oniach wcale nie jest rewelacyjnym zaj«ciem.
Teraz juŠ wiesz, co lubisz, a czego nie.
Nie zraŠasz si« jednak i zmieniasz stanowisko, zatrudniaj§c si« przy
sprzedaŠy biletów. Najpierw doceniasz zakres nowych obowi§zków i to,
Še nie musisz juŠ sprz§taú po s¯oniach. Ale wkrótce okazuje si«, Še praca w kasie jest nie tylko nudna, lecz równieŠ wymaga od Ciebie sta¯ej
dyspozycyjnoŁci kilka dni w tygodniu, a takŠe w kaŠdy weekend. Wtedy
decydujesz, Še odejdziesz z cyrku i zajmiesz si« tym, do czego zach«cali
Ci« Twoi rodzice: spokojn§ prac§ biurow§ w dziale sprzedaŠy reklam.
Tyle Še — i to Ci« chyba nie zdziwi — praca w duŠej korporacji
teŠ Ci nie pasuje. Próbujesz przetrwaú tydzieĮ, odliczaj§c kolejne godziny do pi§tkowego popo¯udnia, aŠ pewnego dnia, podczas spotkania
z klientem, który uruchamia butik odzieŠowy, nagle doznajesz olŁnienia.
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W koĮcu do Ciebie dociera, Še urodzi¯eŁ si« po to, aby projektowaú
T-shirty utrzymane w tematyce cyrkowej.
To oczywiŁcie bardzo uproszczony przyk¯ad, ale jasno ilustruje on
to, Še gdy rozpoczynasz karier« zawodow§, prawdopodobnie nie wiesz
dok¯adnie, czego szukasz, a przynajmniej nie od razu. Nie ma w tym
niczego dziwnego. Zdobycie tej wiedzy wymaga czasu i doŁwiadczenia,
co oznacza teŠ, Še po drodze natkniesz si« na pewn§ liczb« przeszkód.
Poszukiwania przeznaczonej Ci pracy rzadko oznaczaj§ podróŠowanie
po szerokiej autostradzie. To raczej proces odkrywania zakamarków,
dokonywanie wyborów na skrzyŠowaniach i rozwidleniach kr«tych
ŁcieŠek, które prowadz§ Ci« do miejsca, gdzie wreszcie poczujesz si«
jak w domu.

SZCZ£ļLIWY LOS
Wróúmy do grupy zwyci«zców loterii. Jak to si« sta¯o, Še zostali tak
uszcz«Łliwieni? Czy wszystko sprowadza si« do przypadku, czy moŠe
podj«li oni Łwiadomie kilka trafnych decyzji, które u¯atwi¯y im wygran§?
Przede wszystkim naleŠy zauwaŠyú, Še nawet jeŁli chodzi o plan
emerytalny, równie niepewny jak loteria, Šeby wygraú, trzeba graú.
JeŠeli nie kupisz losu, masz zerowe szanse na wygran§.
Ale nie wystarczy kupienie losu. Trzeba równieŠ podj§ú co najmniej
kilka dzia¯aĮ dodatkowych. JeŁli kupisz los i nigdy nie sprawdzisz wyników losowania, zakup okaŠe si« zupe¯nie bez znaczenia.
Trzeba jeszcze zg¯osiú si« po wygran§, podpisaú wszystkie formularze, wyraziú zgod« na op¯acenie wymaganych podatków, a takŠe wykorzystanie przez organizatora loterii Twojego zdj«cia z czekiem na tak
niebagateln§ kwot«.
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Te dzia¯ania mog§ wydawaú si« oczywiste, ale co roku w kasie organizatorów loterii zostaj§ miliony (i mówimy tu o prawdziwych pieni§dzach!), bo tyle osób nie odbiera swoich nagród. Nawet zwyci«zcy loterii,
którzy zdecydowali si« na wykupienie losu „na chybi¯ trafi¯”, musz§ poczyniú konkretne kroki, aby odebraú wygran§.
A teraz czas na naprawd« Łwietn§ wiadomoŁú: Podczas gdy Twoja
wygrana na loterii jest bardzo ma¯o prawdopodobna, z wygran§ na loterii kariery zawodowej jest zupe®nie inaczej. To bardzo waŠne! JeŠeli loteria z nagrodami pieni«Šnymi jest zorganizowana prawid¯owo, nie da
si« w Šaden sposób „pomóc” szcz«Łciu. Wygrywasz albo przegrywasz
— wi«kszoŁú z nas oczywiŁcie przegrywa — zgodnie z rachunkiem
prawdopodobieĮstwa i innymi zmiennymi, które s§ ca¯kowicie poza
nasz§ kontrol§.
Za to w przypadku loterii kariery zawodowej masz wielki wp¯yw
na jej wynik. Dzia¯ania, które podejmujesz dziŁ, b«d§ bezpoŁrednio
oddzia¯ywa¯y na moŠliwoŁci, jakie otworz§ si« przed Tob§ w przysz¯oŁci. Dlatego tak waŠne jest podejmowanie w¯aŁciwych dzia¯aĮ. JeŁli
planujesz strategicznie, moŠesz znacznie zwi«kszyú swoje szanse na
wielki sukces.
Krótko mówi§c, zaleŠy nam na zapewnieniu jak najlepszych warunków do wygrania — przynajmniej na tyle, na ile moŠemy kontrolowaú
nasze szcz«Łcie — ale chcemy teŠ podejmowaú w¯aŁciwe decyzje.
¥cieĝka prowadzÈca do wygranej na loterii
Decyzje: podejmuj wïaĂciwe
SzczÚĂcie: zwiÚkszaj prawdopodobieñstwo
przy kaĝdej moĝliwej okazji
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CEL: POPRAW WZORCE ZACHOWAĩ
Wiele osób — Łwiadomie lub nie — ma sk¯onnoŁú do tego, by wybieraú
ŁcieŠk« Šyciow§ w oparciu o gotowy skrypt. Mówi§c „skrypt”, mam na
myŁli pewien zestaw oczekiwaĮ i za¯oŠeĮ dotycz§cych zachowania.
NiezaleŠnie od tego, czy chodzi o post«powanie w otoczeniu zawodowym, czy w ramach wi«kszej spo¯ecznoŁci, niektóre wzory i normy zachowaĮ s§ istotne z punktu widzenia porz§dku spo¯ecznego. I tak na
przyk¯ad bez wzgl«du na przekonania polityczne wi«kszoŁú z nas p¯aci
podatki, poniewaŠ rozumiemy, Še dobra publiczne musz§ kosztowaú,
i nie chcemy iŁú do wi«zienia. Ogólnie rzecz bior§c, jest to dobry wzór
do naŁladowania.
Niemniej jednak wiele innych norm wynika tylko z tradycji, niezaleŠnie od tego, czy normy te s§ aktualne, czy maj§ na celu zachowanie
istniej§cej struktury w¯adzy. Co gorsza, wydaje si«, Še niektóre z nich
s§ przestrzegane, mimo Še w¯aŁciwie nie ma to Šadnego uzasadnienia.
W przypadku kariery zawodowej wzorce spo¯eczne bywaj§ wyj§tkowo
ma¯o poŠyteczne. Mog§ one zniech«caú do myŁlenia i dzia¯ania, które
s§ niezb«dne do zdobycia wymarzonego stanowiska lub rozwijania
w¯asnej kariery. Oto niektóre z nich:
x Skrypt nr 1. DoŁwiadczenie zdobywane w pracy na najniŠszym
szczeblu hierarchii s¯uŠbowej powinno prowadziú do powierzenia
stanowiska m¯odszego menedŠera, a to z kolei staje si« przepustk§
do awansu na wyŠsze stanowiska kierownicze (czasami niezaleŠnie
od rzeczywistych umiej«tnoŁci pracowników), przy czym celem
ostatecznym jest wprowadzenie si« do w¯asnego luksusowego
gabinetu w jednym z tych ekskluzywnych, nowoczesnych
biurowców.
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x Skrypt nr 2. KaŠdy pracownik ma specyficzn§ „nisz« kariery”,
której ma si« trzymaú. JeŁli juŠ znajdziesz si« w takim miejscu,
nie próbuj wystawiaú g¯owy, rozwijaú si« lub myŁleú o opuszczeniu
swojej „dziupli” poprzez poszukiwanie innych moŠliwoŁci,
zdobywanie nowych umiej«tnoŁci lub wchodzenie w inne
role funkcjonalne.
x Skrypt nr 3. JeŁli pojawia si« szansa awansu — jakakolwiek
szansa — skorzystaj z niej bez wahania. Prawdopodobnie
b«dziesz mieú tylko jedn§ okazj«, wi«c nie schrzaĮ tego.
x Skrypt nr 4. KaŠdy powinien pracowaú od 35 do 40 godzin
w tygodniu, g¯ównie w biurze, zwykle w tych samych dniach
i godzinach co pozostali pracownicy (mimo Še badania
naukowe jasno pokazuj§, Še w przypadku wi«kszoŁci ludzi jest
to w duŠym stopniu nieefektywny sposób planowania pracy).
Skrypty takie jak te, i inne im podobne, które ograniczaj§ horyzont
i zmniejszaj§ liczb« dost«pnych ŁcieŠek rozwoju lub rozwi§zaĮ, s§ w najlepszym razie niew¯aŁciwe, a w najgorszym — zwyczajnie b¯«dne.
W tej ksi§Šce b«d« chcia¯ Ci pokazaú, jak uzyskaú znacznie lepsze
wyniki poprzez odrzucenie ograniczeĮ i wybranie podejŁcia mniej konwencjonalnego. Dzieje si« tak, gdy zmieniasz skrypt, aktualizujesz go,
¯§czysz z innym lub w jakikolwiek inny sposób modyfikujesz tradycyjne
podejŁcie, tak Še wszystko wydaje si« stawaú na g¯owie. Zastanów si« nad
nast«puj§cymi wersjami alternatywnymi:

x Poprawiony skrypt nr 1: Nie myĂl jak CEO.
Na blogach i w róŠnych czasopismach znajdziesz mnóstwo porad
brzmi§cych na przyk¯ad tak: „Inwestuj jak Warren Buffett” lub „Zarz§dzaj jak Steve Jobs”. JeŁli masz na zbyciu miliard dolarów i nie wiesz, co
z nim zrobiú, Warren Buffet pewnie by¯by dla Ciebie Łwietnym mentorem.
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W kaŠdym innym przypadku Warren niew§tpliwie pierwszy powiedzia¯by Ci, Še prawdopodobnie osi§gniesz lepsze zyski, jeŠeli zainwestujesz w fundusze indeksowe i pozwolisz swoim pieni§dzom po prostu
przynosiú zyski z oprocentowania na lokatach. Steve Jobs by¯ genialnym projektantem, ale surowym szefem, który uwaŠa¯, Še produkt jest
waŠniejszy niŠ ludzie; czasem ukrywa¯ to, Še na jego sukces pracuj§ ci,
którzy musz§ pozostaú w cieniu. Czy naprawd« uwaŠasz, Še powinien
staú si« dla Ciebie wzorem do naŁladowania?
PoniewaŠ wi«kszoŁú z nas nie jest ani Warrenem, ani Steve’em, nie
moŠemy po prostu zastosowaú ich taktyk i oczekiwaú podobnych rezultatów. Musimy myŁleú za siebie i znaleŞú swoje w¯asne mechanizmy.
Lepiej naŁladowaú faceta pracuj§cego w nieco mniejszym biurze, który
kocha swoj§ prac«, dogaduje si« ze wszystkimi i ma satysfakcjonuj§ce
Šycie prywatne.

x Poprawiony skrypt nr 2: Nie szukaj niszy,
tylko ĝyj dobrze zbilansowanym ĝyciem.
GdzieŁ po drodze skorzysta¯eŁ z kiepskiej rady dotycz§cej wyboru
niszy. Jednak trzeba powiedzieú z pe¯nym przekonaniem, Še w wi«kszoŁci przypadków specjalizacja w pracy jest wyj§tkowo przereklamowana.
Ludziom zdarza si« ograniczaú do specyficznego zakresu obowi§zków
przy jednoczesnym odrzuceniu wszystkich innych. Jednak wiele osób
osi§ga sukces w Łrodowiskach, w których liczy si« bardziej z¯oŠona mieszanka umiej«tnoŁci, talentów i zainteresowaĮ. JeŁli kiedykolwiek stan§¯eŁ przed wyborem mi«dzy dwoma niepoŠ§danymi efektami i powiedzia¯eŁ: „Wybieram bramk« numer trzy”, dobrze wiesz, Še zawsze istnieje
jakieŁ inne rozwi§zanie.
RównieŠ w tym przypadku celem powinno byú znalezienie takiego
rozwi§zania, które sprawdza si« najlepiej w Twoim przypadku, a nie
ograniczanie si« do czyjejŁ listy gotowych rozwi§zaĮ.
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x Poprawiony skrypt nr 3: JeĂli stracisz jednÈ okazjÚ,
nie zamartwiaj siÚ, bo bÚdÈ inne.
Wi«kszoŁú z nas odczuwa wielki strach w zwi§zku z dokonaniem
z¯ego wyboru w zakresie kariery zawodowej. Zwykle próbujemy trzymaú si« tego, co dobrze znamy, szczególnie gdy to coŁ jest „wystarczaj§co dobre”. A przecieŠ wiele takich decyzji na ŁcieŠce zawodowej
moŠna zmieniú lub nawet cofn§ú. Zmiana jest nie tylko normalna,
ale takŠe cz«sto okazuje si« wr«cz lepszym wyborem. Najlepiej uj§¯ to
Richard Branson, mówi§c: „Okazje w biznesie s§ jak autobusy. Zawsze
pojawi si« kolejna”.
Nie tylko Łwiat biznesu zna takie okazje. Co chwila pojawiaj§ si«
okazje róŠnych typów. JeŁli przegapisz jeden „autobus”, zawsze moŠesz
z¯apaú nast«pny.

x Poprawiony skrypt nr 4: TÚ samÈ pracÚ
moĝna wykonaÊ na wiele sposobów.
PomyŁl o znanych Ci osobach, które naprawd« ciesz§ si«, Še pracuj§
tam, gdzie pracuj§. MoŠe któraŁ z nich Łwietnie czuje si« w jednej z tych
firm, w których moŠna samemu zdecydowaú o d¯ugoŁci wakacji i u¯oŠyú w¯asny harmonogram pracy biurowej? MoŠe ktoŁ inny pracuje
z domu? A jeszcze inny uwielbia prac« zespo¯ow§ i ma Łwietny zespó¯?
GdybyŁ mia¯ do wyboru dwie posady o takim samym wynagrodzeniu,
ale w przypadku jednej z nich mia¯byŁ jeszcze zapewnione wspania¯e
warunki pracy i wi«ksz§ elastycznoŁú, to czy nie wybra¯byŁ wówczas
w¯aŁnie jej?
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LEKTURA TEJ KSIśKI POMOśE CI
„WEJļõ NA WYśSZY POZIOM”
Zanim przejdziesz do nast«pnego rozdzia¯u, mog« Ci obiecaú jeszcze
jedno: w tej ksi§Šce nie mówi« o jakiejŁ marginalnej poprawie. JeŁli
Twoja praca jest do bani, zyskanie prawa do urwania si« wczeŁniej w jeden pi§tek w miesi§cu nie zrobi wielkiej róŠnicy. JeŠeli masz kredyt
o wartoŁci 300 000 z¯otych, czteroprocentowa podwyŠka pensji nie pozwoli Ci sp¯aciú go od r«ki. Nie wystarczy dokonanie drobnych korekt
w Twoim Šyciu. Musisz wejŁú na wyŠszy poziom.
Moja ksi§Ška zosta¯a pomyŁlana tak, aby pomóc Ci to osi§gn§ú.
Sp«dzi¯em ostatnie 10 lat, podróŠuj§c po Łwiecie i analizuj§c róŠne rodzaje karier zawodowych. Podczas rozmów z ludŞmi, którzy opisywali
swoj§ wymarzon§ prac«, zauwaŠy¯em, Še maj§ oni tendencje do uŠywania bardzo podobnych zwrotów. Typowe s§ na przyk¯ad nast«puj§ce
komentarze:
Czuj£ si£ tak, jakbym wygra§ los na loterii kariery.
Nie mog£ uwierzy÷, ŝe mi za to p§ac. Nie mów nikomu, ale to,
co robi£, podoba mi si£ tak bardzo, ŝe by§bym gotów
pracowa÷ nawet za darmo.
Praca wcale nie wydaje mi si£ prac. Cz£sto po prostu mam
wraŝenie, ŝe to zabawa. I nawet kiedy czasami jest ci£ŝko,
wiem, ŝe robi£ coľ, co ma znaczenie.
Brzmi nieŞle, prawda?
Ale tak w¯aŁnie si« dzieje, gdy znajdujesz wymarzon§ prac« lub tworzysz idealne warunki do przeŠycia jednej trzeciej swojego Šycia.
Nadszed¯ czas, abyŁ wreszcie odebra¯ swój szcz«Łliwy los z kolektury.
Dok§d zaprowadzi Ci« ta droga?
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„Wymarzona praca dla kaĝdego wyglÈda inaczej.
Dla jednego jest to pasywny dochód. Dla kogoĂ innego
to praca w korporacji. Jeszcze inni uwaĝajÈ, ĝe chodzi
o moĝliwoĂÊ bezpoĂredniej, bliskiej wspóïpracy z klientami.
Inni z kolei twierdzÈ, ĝe pracÈ marzeñ jest ta, którÈ moĝna
wykonywaÊ z dowolnego miejsca na ziemi. W koñcu chodzi
wïaĂnie o to, jak kaĝdy z nas definiuje wolnoĂÊ”.
— Caroline, lat 34, naturopatka
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