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2. WSTĘP

Motywacja w znacznym stopniu decyduje o tym, w jakim œwiecie ¿yjemy. Jeœli wie-
rzysz, ¿e przytrafi ci siê coœ z³ego, to na pewno Ci siê przytrafi. Jeœli ¿yjesz w prze-
konaniu, ¿e dooko³a Ciebie egzystuj¹ tylko nieprzyjaŸni ci ludzie, to trudno Ci bê-
dzie znaleŸæ przyjació³. Jeœli natomiast charakteryzuje Ciê pozytywna postawa wo-
bec œwiata, innych ludzi i wobec samego siebie, bez w¹tpienia przez wiêkszoœæ oto-
czenia bêdziesz odbierany jako prawdziwy szczêœciarz, a ponadto sam bêdziesz tak
o sobie myœla³. 

Motywacja pozytywna to jedna z podstawowych przyczyn osi¹ganych przez nas
sukcesów. Jej brak to czêsta przyczyn pora¿ek. W szkole istnieje uzasadnione prze-
œwiadczenie, ¿e jeœli idziesz do klasy przekonany, ¿e zdarzy Ci siê coœ przykrego,
to bez w¹tpienia coœ takiego Ci siê przytrafi. Motywacja dzia³a na wiele sposobów.
Przede wszystkim, wierz¹c w swoje mo¿liwoœci, zwracasz wiêksz¹ uwagê na to, co
masz zrobiæ ni¿ na to, co w Twojej pracy mo¿e przeszkodziæ. Ludzie pozbawieni
motywacji skupiaj¹ uwagê przede wszystkim na wyszukiwaniu argumentów po-
twierdzaj¹cych niemo¿noœæ wykonania okreœlonych zadañ. Ludzie zmotywowani
znaczn¹ czêœæ swojej energii wykorzystuj¹ na poszukiwanie wszelkich sposobów
dotarcia do przyjêtych celów. Ludzie bez motywacji widz¹ dooko³a siebie wy³¹cz-
nie wrogów i przeciwników, a w najlepszym wypadku zazdroœników, którzy na
pewno za ka¿dym razem Ÿle skomentuj¹ wszelkie ewentualne osi¹gniêcia, które
mog³yby siê kiedyœ przytrafiæ. Osoby zmotywowane pozytywnie dostrzegaj¹
przede wszystkim okazje – ka¿da spotkana osoba mo¿e mi pomóc, z ka¿dej sytu-
acji mo¿na wyci¹gn¹æ jak¹œ naukê, pozbawione motywacji mówi¹: „wiedzia³em,
¿e siê nie uda”. Ludzie, którzy na³adowani s¹ motywacj¹ pozytywn¹, nawet kiedy
im coœ nie wyjdzie, z regu³y potrafi¹ stwierdziæ: „no dobrze nie uda³o siê, jednak
spójrzmy na to z innej strony, wyci¹gnijmy wnioski i nauczmy siê, jak na przy-
sz³oœæ nie pope³niæ tego samego b³êdu”. Wiemy ju¿, jacy powinni byæ nasi ucznio-
wie, ale czy wiemy, jak postêpowaæ, aby tacy byli? 


