
inspirujący poradnik

JAK
STAĆ SIĘ 
ENTUZJASTYCZNYM



JAK
STAĆ SIĘ 
ENTUZJASTYCZNYM



Zespół autorski:
Andrew Moszczynski Institute LLC

Redaktor prowadzący:
Alicja Kaszyńska

Zastępca redaktora prowadzącego:
Dorota Śrutowska

Redakcja:
Ewa Ossowska, Anna Skrobiszewska

Korekta:
Dorota Śrutowska

Konsultacja merytoryczna:
dr. Zofia Migus

Projekt graficzny:
Sowa Druk

ISBN: 978-83-65873-71-2

Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright © Andrew Moszczynski Institute LLC 2020

Andrew Moszczynski Institute LLC
1521 Concord Pike STE 303
Wilmington, DE 19803, USA

www.andrewmoszczynski.com

Licencja na Polskę:
Andrew Moszczynski Group sp. z.o.o. 
ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk 
www.andrewmoszczynskigroup.com

Licencję wyłączną na Polskę ma Andrew Moszczynski Group sp. z.o.o. 
Objęta jest nią cała działalność wydawnicza i szkoleniowa Andrew 

Moszczynski Institute. Bez pisemnego zezwolenia Andrew Moszczynski 
Group sp. z.o.o. zabrania się kopiowania i rozpowszechniania 

w jakiejkolwiek formie tekstów, elementów graficznych,  
materiałów szkoleniowych oraz autorskich pomysłów sygnowanych 

znakiem firmowym AMI. 



Rekomendacje





5

Piotr Borowiec 

Jak żyć? To proste pytanie. A jednocześnie nie-
zwykle otwarte. Trudno więc znaleźć odpo-
wiedź, która prostotą i obszernością mogłaby mu 
dorównać. Bo nie istnieje uniwersalny przepis na 
życie czy recepta na szczęście. Na szczęście! Bo 
dzięki temu jest do czego w życiu dążyć. Więc 
człowiek docieka - gdyż jest to wpisane w jego 
naturę. I szuka – odpowiedzi czy metody. A, cza-
sem, i nie szukając – natrafia… I nawet jeśli nie 
jest to odpowiedź wprost – tylko rodzaj podpo-
wiedzi – to czemu nie skorzystać? 

Na naprowadzające podpowiedzi i przykłady 
natknąłem się przy okazji nagrywania kolekcji 
audio-wykładów AMI. Poruszane w nich wątki 
dotyczą wnikliwości, wytrwałości, wiary w sie-
bie, entuzjazmu, odwagi czy tego jak starać się 
być realistą. W trakcie nagrań w wielu miejscach 
utożsamiałem się z przedstawianymi treściami, 
a ich przekaz był dla mnie klarowny, interesujący 
i inspirujący. Sądzę, że dla wielu osób wykłady te 





7

mogą być bardzo pomocnym narzędziem w pró-
bie skonfrontowania się z samym sobą. A na 
pewno są ciekawym materiałem do przemyśleń 
w kontekście pytania: „Jak żyć?” 

P.S. Przypomniały mi się słowa jednej z pio-
senek Wojciecha Młynarskiego, które – w swej 
lapidarności i trafności - przybliżają się do po-
stawionego na początku pytania jako odpowiedź 
niemal idealna: „Do przodu żyj!” :) 





9

Olgierd Łukaszewicz

Sam dość wcześnie wiedziałem, czego chcę, i dą-
żyłem do osiągnięcia moich celów. Jednak do-
piero w wieku dojrzałym zacząłem wnikliwej się 
sobie przyglądać i smakować życie. Cieszę się 
każdą jego chwilą. Chciałbym, by zawsze przy-
nosiło mi ono satysfakcję. 

Ludzie, zarówno młodzi, jak i ci starsi, dzię-
ki tym wykładom – przystępnym i jasnym – mogą 
zdobyć wiedzę, która pozwoli im iść przez życie 
aktywnie i twórczo, czyli odczuwać jego pełnię. 
Te wykłady pokazują, że istotą pozytywnej zmia-
ny, tak upragnionej przez nas, nie jest bierne 
oczekiwanie na zrządzenie losu, a świadomy roz-
wój i konsekwentne budowanie własnej dojrza-
łości. Uczą też, jak praktycznie wzmacniać wia-
rę w siebie, wnikliwość, wytrwałość, odwagę, 
entuzjazm i realizm – kluczowe cechy, które rze-
czywiście pomagają spełniać marzenia i reali-
zować najbardziej ambitne plany. Warto z tego 
skorzystać.
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dr Zofia Migus

Patrząc na kolekcję wykładów przygotowa-
ną przez Instytut i znając już ciekawą tematy-
kę całości, zwróciłam uwagę na dwa aspekty. 
Przede wszystkim unikatowa forma przekazu 
treści. Większości z nas wyraz wykład kojarzy 
się ze statycznym, jednostronnym przekazem 
informacji. Uczeń, student, słuchacz siedział, 
a nauczyciel przekazywał treści dydaktyczne 
bardziej lub mniej interesująco. Jednak twór-
cy kolekcji odeszli od tego schematu. Wykłady 
zostały skonstruowane w inny sposób, dużo 
bardziej nowoczesny, chociaż nawiązujący do 
sokratejskich metod nauczania. Każdy z nich 
zawiera wiele pytań skierowanych do słucha-
cza, aby mógł już podczas czytania zatrzymać 
się i przemyśleć usłyszane treści. Wsparciem 
tego procesu są unikatowe ćwiczenia, któ-
re inspirują do formułowania własnych sądów 
i do tworzenia własnego punktu widzenia. To 
ogromna pomoc, a jednocześnie spełnienie 
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zasady stosowania praktycznego działania 
w procesie poznawczym. 

Drugi aspekt to przydatność publikacji. Moją 
uwagę zwróciło połączenie różnych kręgów od-
biorców, zwłaszcza odbiorcy indywidualnego 
(w różnym wieku) z biznesowym. Autorzy wy-
kładów wychodzą bowiem z nadzwyczaj słusz-
nego, niestety nie zawsze docenianego założe-
nia, że na sukces firmy w głównej mierze składa 
się powodzenie każdego pojedynczego człowie-
ka, który w niej pracuje. Niezależnie od tego, ja-
kie stanowisko zajmuje. W związku z tym dba-
łość o samopoczucie pracownika i jego życiową 
satysfakcję powinna stać się ważnym zadaniem 
dla zarządów firm i gremiów kierowniczych. 
Wykłady, które podejmują wiele ważkich tema-
tów z dziedziny rozwoju osobistego mogą stać 
się istotną pomocą w realizacji tego zadania. 
Tym samym mogą przyczynić się do wzmocnie-
nia identyfikowania się z firmą, wzrostu motywa-
cji, kreatywności, a także tolerancji na zmieniają-
ce się środowisko pracy. Pomoże to w osłabieniu 
lub nawet eliminacji tak niekorzystnych zjawisk 
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jak nadmierna absencja, fluktuacja kadr czy wy-
palenie zawodowe. 

Jako filozof, nauczyciel i doradcza bizneso-
wy polecam więc te kolekcję zarówno ludziom, 
pragnącym zmienić swoje życie prywatne, jak 
i firmom, których zamiarem jest stworzenie or-
ganizacji na miarę XXI wieku, efektywnej i satys-
fakcjonującej właścicieli oraz pracowników.
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Grażyna Wolszczak

Wielką przyjemnością było dla mnie nagrywanie 
tych wykładów, bo ich tezy w dużym stopniu od-
zwierciedlają moje poglądy. Jestem przekonana, 
że życie powinno przynosi satysfakcję, że trze-
ba myśleć pozytywnie, że każdy z nas potrzebuje 
wiary w siebie i innych kluczowych cech umoż-
liwiających urzeczywistnienie własnych marzeń. 
Wydaje się, że właściwie wszyscy dobrze o tym 
wiemy, ale czy na pewno? A jeśli nawet, to czy 
stosujemy tę wiedzę w praktyce?... Czy jesteśmy 
wystarczająco wnikliwi, żeby dostrzegać szan-
se, które życie nam stwarza?... Czy mamy w so-
bie dosyć wytrwałości, by zrealizować plany?… 
Czy odważnie wykorzystujemy swoje talenty 
i uzdolnienia?… Czy entuzjastycznie podcho-
dzimy do zadań?… Czy jest w nas pozytywny 
realizm, który pozwala śmiało patrzeć w przy-
szłość i nie popadać w narzekanie?… 

Niewiele osób na te wszystkie pytania odpo-
wie „tak”, mimo że każdy chciałby mieć życie 
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ekscytujące, przynoszące radość i dające poczu-
cie spełnienia. Wierzę, że te wykłady mogą po-
móc to osiągnąć, zwłaszcza tym, którzy po raz 
pierwszy zetkną się z literaturą z tej dziedziny. 
Zawierają cenne wskazówki i dużą dawkę prak-
tycznej wiedzy o możliwościach rozwoju oso-
bistego. Ta wiedza przekonuje, bo jest oparta na 
doświadczeniu ludzi, którzy potrafili zdobyć na-
prawdę wiele. Analiza ich postaw może stano-
wić prawdziwą zachętę do rozpoczęcia zmian we 
własnym życiu. 

Jestem urodzoną optymistką. Moja szklan-
ka jest zawsze do połowy pełna. Mimo różnych 
zawirowań życiowych wierzę, że jeśli człowiek 
jest zadowolony z życia, jeśli lubi siebie i innych, 
potrafi wyjść obronną ręką z każdej sytuacji, na-
wet bardzo trudnej. Cieszę się, że mogłam brać 
udział w realizacji tak inspirujących wykładów.
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Jak stać się entuzjastycznym

Narrator
Znajomość siebie i swojego potencjału, poczu-
cie własnej wartości oraz takie cechy kluczowe, 
jak wiara w siebie, wnikliwość, wytrwałość i od-
waga, choć istotne, nie wystarczą, by móc w peł-
ni realizować cele. Dążenie do celu jest bowiem 
najbardziej efektywne, jeśli działaniu towarzyszy 
radość, zaciekawienie, fascynacja. Te wszystkie 
odczucia wywołuje entuzjazm, o którym będzie 
mowa w tym wykładzie. 

Ile razy budzisz się rano i pierwszą myślą, 
jaka przychodzi Ci do głowy, jest: „Nie chce mi 
się…”? „Nie chce mi się wstać”, „Nie chce mi 
się iść do pracy”, „Nic mi się nie chce”. Wyobraź 
sobie teraz, że to negatywne nastawienie znik-
nęło. Że każdego dnia wstajesz z uśmiechem, 
z radością rozpoczynasz pracę, z chęcią wyko-
nujesz codzienne czynności. Prawda, że to pięk-
na wizja? I możliwa do urzeczywistnienia, je-
śli obudzisz w sobie zapał i żarliwość, a więc… 
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entuzjazm. Amerykański przemysłowiec Henry 
Ford twierdził, że entuzjazm może wszystko. 
Nazywał go drożdżami, dzięki którym nadzieje 
wznoszą się do gwiazd. Uważał, że przejawia się 
on błyskiem w oku, sprężystością kroku, uści-
skiem dłoni, nieodpartym przepływem woli oraz 
energii potrzebnej do realizacji najśmielszych 
pomysłów. Sformułował nawet tezę, że to wła-
śnie entuzjazm stanowi podstawę postępu. I trud-
no się z nim nie zgodzić. 

Rodzimy się z dużym zasobem entuzjazmu, 
ale w dorosłym życiu rzadko potrafimy go wy-
korzystać. Dlaczego tak się dzieje? Osłabić tę ce-
chę może wiele czynników. Należy do nich na 
przykład presja grupy lub chęć dostosowania się 
do otoczenia, wychowanie, a także porażki, jeśli 
nie nauczymy się ich traktować jak kolejne do-
świadczenia na drodze do sukcesu. Warto się jed-
nak uodpornić na te przeszkody, bo entuzjastycz-
ne podejście do życia jest nieodzowne, by zaszły 
w nim pozytywne i trwałe zmiany. 

Co sprawia, że człowiekowi chce się chcieć? 
To pytanie tylko pozornie jest pozbawione sensu. 
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Można powiedzieć, że czegoś chcemy albo nie 
chcemy i już. Warto jednak uzmysłowić sobie, 
skąd się bierze siła sprawcza. Gdzie leży pierwot-
ne źródło naszej chęci, pragnienia, które natych-
miast chcemy przekuć w działanie? Co wzbudza 
tak silną ochotę zrobienia czegoś, że nic nie jest 
w stanie nas powstrzymać?

Prelegent
W dzisiejszych czasach dużą popularnością cie-
szą się przeróżne poradniki, także telewizyjne. 
Podróżnicy, biegacze, ogrodnicy, kucharze poka-
zują swój świat w taki sposób, że budzą się w nas 
marzenia. Dlaczego im się to udaje? Co sprawia, 
że siedząc przed telewizorem, nabieramy ocho-
ty do podróżowania, biegania, opiekowania się 
własnym kawałkiem ziemi, a nawet do gotowa-
nia, które wcześniej być może kojarzyło nam się 
wyłącznie ze stratą czasu? Przecież często osoby 
prowadzące takie programy nawet nie są zawo-
dowcami! Mimo to potrafią nas przekonać, że to, 
czym się zajmują, jest fascynujące i godne uwa-
gi. Istotną przyczyną ich sukcesu jest entuzjazm. 
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Dziecko, bawiąc się, doznaje po raz pierw-
szy w życiu radości twórcy i władcy. ANTONI 

KęPIńSKI 

Zastanówmy się, co właściwie nazywamy en-
tuzjazmem? Słowniki podają, że wyraz ten wy-
wodzi się z greckiego éntheos, czyli „natchniony 
przez Boga”, i oznacza stan uniesienia, radości, 
zachwytu, który można określić również innym 
słowem – zapał. Wydaje się jednak, że ta defini-
cja, choć jasna, jest zbyt lakoniczna i nie oddaje 
w pełni wszystkich aspektów omawianego poję-
cia. A entuzjazm to istota życia. Gdy jesteśmy 
szczęśliwi, w naturalny sposób stajemy się entu-
zjastyczni, bo tak podchodzimy do naszych za-
dań i marzeń. I odwrotnie – gdy działamy z entu-
zjazmem, czujemy się szczęśliwi i spełnieni. Jak 
zatem brzmi rozszerzona definicja tego słowa? 
Entuzjazm to pozytywna emocja, silna i skoncen-
trowana, która wzbudza i przyspiesza działanie, 
zwiększa wiarę w osiągnięcie celu, wpływa na 
odczuwanie szczęścia oraz radości życia. Z en-
tuzjazmem łączą się takie pojęcia, jak: energia 
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wewnętrzna, zaangażowanie, pasja, determina-
cja i motywacja. 

Pokłady entuzjazmu są w każdym z nas. 
Mniejsze lub większe. Niekiedy schowane głębo-
ko w zakamarkach umysłu. Ten entuzjazm począt-
kowy – podobnie jak wiele innych pożytecznych 
cech – w ciągu kilku pierwszych lat życia gdzieś 
ginie. Czy to dobrze? Tylko w pewnym aspek-
cie. Zapał, czyli przemożna chęć, by iść na-
przód, w wieku dziecięcym łączy się z beztroską. 
U kilkulatka pragnienie zdobycia czegoś jest za-
zwyczaj tak ogromne, że nie widzi on niebezpie-
czeństw, nie przewiduje następstw i z ogromnym 
zacięciem, nie bacząc na nic, dąży do osiągnięcia 
celu. Jeśli go wtedy zatrzymamy, zamiast pokie-
rować mądrze jego entuzjazmem, poczuje się za-
wiedziony i rozczarowany. A gdy sytuacja będzie 
się powtarzać, straci swój dziecięcy entuzjazm.

Narrator
Masowym zjawiskiem są młodzi ludzie, którym 
nic się nie chce, którzy w życiu głównie odczuwa-
ją nudę. Utracili pierwotny entuzjazm dziecięcy, 
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więc nie czują potrzeby działania, nie mają wy-
starczającej motywacji, nie potrafią skoncen-
trować się na żadnym zadaniu. Rodzice powin-
ni mieć tego świadomość i ostrożnie udzielać 
rad, które mogą prowadzić do zaniechania przez 
dziecko realizacji pomysłu powstałego w jego 
wyobraźni. Zniechęcanie do działania jest cha-
rakterystyczne dla rodziców nadmiernie opie-
kuńczych. Tak bardzo chcą oni uchronić dziecko 
przed bólem i rozczarowaniem, że zrobią wszyst-
ko, by nigdy tych przykrych uczuć nie doznało. 
Nie tędy droga!

Prelegent
Warto tak wychowywać dzieci, by potrafiły ra-
dzić sobie z nieprzyjemnym uczuciem towarzy-
szącym niepowodzeniu. Jednocześnie trzeba się 
starać, by nie traciły świeżości myślenia, entu-
zjazmu i optymizmu. Czy to możliwe? Owszem, 
jeśli będziemy nad nimi mądrze rozpinać pa-
rasol ochronny, zamiast zamykać je w więzie-
niu zbudowanym z naszych własnych stra-
chów. Powinniśmy przede wszystkim wzbudzać 



29

w dzieciach radość działania i sami w niej 
uczestniczyć. 

Czy – jeśli wyrośliśmy już z wieku dziecię-
cego – możemy wrócić do tamtego entuzjazmu? 
Tak! Możemy go wzbudzić na nowo, niejako 
„przypomnieć” sobie i użyć w dorosłym życiu, 
by uczynić je szczęśliwszym, łatwiejszym i cie-
kawszym. Czy ten entuzjazm będzie inny niż 
dziecięcy? Zapewne będzie mniej beztroski, za 
to bardziej dojrzały, bo oparty jednocześnie na 
zaangażowaniu i doświadczeniu. Będziemy zda-
wać sobie sprawę z możliwych przeszkód, ale 
nie zbudujemy z nich bariery nie do przejścia. 
Pielęgnujmy więc w sobie dziecko, cieszmy się 
i bawmy tym, co robimy, nie wstydźmy się za-
pału, a wraz z entuzjazmem wróci do nas spon-
taniczna radość, żywiołowość, pasja, otwo-
rzymy się na nowe doznania i nowych ludzi. 
Najpierw jednak przyjrzyjmy się swojemu dzi-
siejszemu rozumieniu tego pojęcia. I, jeśli trzeba, 
zmieńmy negatywne przekonania na jego temat. 

Przekonania wynikają często z wychowania 
i socjalizacji. W jakiś sposób je dziedziczymy. 
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Jeśli w rodzinie i najbliższym otoczeniu będzie-
my się stykać z osobami pełnymi entuzjazmu 
oraz dobrej woli, życzliwymi i uśmiechnięty-
mi, to mamy dużą szansę stać się takimi ludźmi. 
Jeśli zaś od dziecka wmawiano nam, że wszyscy 
wokół tylko czyhają na nasze potknięcia, że nikt 
nie ma dobrych intencji, a życie jest codzienną 
męką, wykrzesanie z siebie dobrych myśli i na-
dziei na spełnienie marzeń będzie bardzo, bardzo 
trudne. Pocieszające jest to, że jeśli uświadomi-
my sobie możliwość zmiany hamujących prze-
konań, możemy to zrobić. Przekonania bowiem 
nie są zależne od warunków zewnętrznych, a je-
dynie od naszego myślenia. 

Tylko wiara i entuzjazm sprawiają, że warto 
żyć. OLIvER HOLMES

Być może na razie hasło „entuzjastyczny” 
otwiera w Twoim umyśle szufladę z zawartością: 
„Aaa… entuzjastyczny… A więc bezmyślny, po-
zbawiony możliwości refleksji, biorący się za coś 
bez zastanowienia. Nieprzygotowany. W gorącej 
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wodzie kąpany. Naiwniak, głupiec…”. Jeśli tak, 
nie jesteś odosobniony. Jednak nie masz racji. 
Definiowane w ten sposób nastawienie nie opisu-
je entuzjazmu. Entuzjazm nie polega na nagłym 
braniu się za cokolwiek, bez przemyślenia i przy-
gotowania. To słomiany zapał, postawa udająca 
entuzjazm. Charakteryzuje wielu ludzi. Płomień 
rozpala się w nich nagle, start do działania na-
stępuje w jednej chwili. Tyle że każdy czynnik, 
który spowolni lub zatrzyma tę rozpędzoną lo-
komotywę, działa jak piasek wsypany w tryby 
maszyny. Budzi złość i zniechęcenie. Następuje 
jeszcze kilka równie nieprzemyślanych ruchów 
i… koniec. Rezygnacja. Maszyna się zepsuła. 
Zadanie, które miało sprawiać przyjemność, sta-
je się męczącą robotą. Czy takie działanie może 
prowadzić do satysfakcji?

Narrator
Zastanówmy się, gdzie leży granica między en-
tuzjazmem a naiwnością. To niełatwe do ustale-
nia. Należy wziąć pod uwagę całą osobowość 
konkretnego człowieka. Liczy się głównie zmysł 
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przewidywania i zdolność do myślenia przyczy-
nowo-skutkowego. Trudno, by wzorem entu-
zjazmu stała się osoba, która z wielkimi zapo-
wiedziami, huraoptymizmem i buńczucznymi 
hasłami wielokrotnie rozpoczyna jakieś działa-
nie, ale nie doprowadza go do końca, i nie wycią-
ga wniosków z popełnianych błędów, wciąż tych 
samych. W efekcie ląduje na pozycji zadowolo-
nego z siebie w każdej sytuacji głuptasa, który 
spontanicznymi akcjami doprowadza bliskich do 
rozpaczy.

Prelegent
Huraoptymizm jest często argumentem, na któ-
ry powołują się przeciwnicy entuzjazmu, aby 
zdyskredytować tę cechę. Kim są ci, którzy ra-
dosną i twórczą postawę innych traktują z lek-
ceważeniem, a nierzadko z wrogością? Często 
są to osoby nieszczęśliwe i zgorzkniałe, pozwa-
lające, by życie przeciekało im między palcami. 
Umiejętność indywidualnego działania zmieni-
ła się u nich w łatwość krytykowania każdego, 
kto chce żyć po swojemu i realizować własne 
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plany. Z czego to wynika? Zapewne z odczu-
cia, jak wiele sami utracili przez ciągłe wahania, 
ograniczenia, rezygnowanie z radosnej aktywno-
ści. Gorycz, która ich wypełnia, często przeradza 
się w zawiść. To przykre, że tacy ludzie przeka-
zują swoje smutne spojrzenie na świat dzieciom, 
uczniom, pracownikom, znajomym. Im samym 
zabrakło entuzjazmu, jednak zamiast przyznać, 
że się mylili, odbierają innym prawo do takiej 
postawy. 

Postaraj się uwolnić od wpływu takich osób, 
nawet jeśli są to Twoi bliscy. Mogą bowiem sku-
tecznie zniechęcić Cię do snucia wizji i wytycza-
nia nowych celów. Uznają je za mrzonki i dołożą 
wszelkich starań, byś nawet nie zaczął ich re-
alizować. Może wyda się to dziwne, ale zwykle 
działają w dobrej wierze, bo chcą Cię chro-
nić przed kłopotami. Jednak… w ten sposób blo-
kują także Twoje dążenia do satysfakcjonują-
cego życia. Jak można się zabezpieczyć przed 
destrukcyjnym zniechęcaniem do działania? 
Możesz spróbować wyjaśnić „zniechęcaczom” 
swój sposób postrzegania świata, by zaczęli go 
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przynajmniej tolerować. Jeśli jednak to nie po-
może, lepiej ich unikaj lub zrezygnuj ze zbyt 
wczesnego dzielenia się z nimi swoimi pomy-
słami. Dobrym antidotum może być także znale-
zienie przeciwwagi, wzorca w postaci zaanga-
żowanej i entuzjastycznej osoby, która wesprze 
Twoje zamierzenia. 

Radość serca wychodzi na zdrowie, duch przy-
gnębiony wysusza kości. PRZ 17:11 

Kolejnym przekonaniem, które warto zmienić, 
by uwolnić swój entuzjazm, jest twierdzenie, że 
prawdziwa praca „musi boleć”. Musi być cięż-
ka, nieprzyjemna. Człowiek musi być „styrany”. 
Jeśli nie jest, to znaczy, że pieniądze dostaje „za 
nic”. Pewna reporterka zwykła mawiać o swojej 
pracy: „Dziwię się, że mi płacą, bo to, czym się 
zajmuję, sprawia mi ogromną przyjemność, więc 
za darmo też bym to robiła”. Tak jakby uważa-
ła, że otrzymywanie zapłaty za pracę wykonywa-
ną z radością nie jest uczciwe. Zastanówmy się, 
czy nie myślimy podobnie? Może podświadomie 
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sądzimy, że nie wypada zarabiać na czymś, co 
człowiekowi sprawia ogromną frajdę? 

Ktoś, kto pracuje z entuzjazmem, wykonu-
je pracę dokładniej i sumienniej niż inni. 
Dzięki temu ma wokół siebie zadowolonych 
klientów i szczęśliwych pracowników. Fryzjer 
z pasją podchodzący do swego zawodu wyko-
rzystuje nie tylko umiejętności, lecz także wła-
sną inwencję, bo zależy mu na efekcie pracy. 
Kiedy widzi, że ludzie wychodzą z jego zakładu 
usatysfakcjonowani i z przyjemnością wracają, 
a na dodatek przyprowadzają nowe osoby, to dla 
niego największa zapłata. Dowód potwierdzają-
cy, że warto pracować dobrze, a jednocześnie po-
żywka dla entuzjazmu, który się rozwija, kiedy 
robimy coś z zamiłowaniem. Wyniki finansowe 
stają się wtedy kwestią drugorzędną.

Narrator
Widzimy więc, że entuzjazm to radość z działa-
nia. Ten stan umysłu dobrze oddaje angielskie 
powiedzenie enjoy the ride, co znaczy „ciesz się 
z podróży”. Podróż bowiem, czyli działanie, jest 
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nie mniej ważna niż cel, do którego zmierzamy. 
Przypomnij sobie, jak ekscytujące jest przygo-
towywanie się do wyjazdu, przeglądanie prze-
wodników, planowanie trasy, pakowanie się. To 
przyjemność, która pozwala poradzić sobie na-
wet z obawami przed lotem czy nieprzewidzia-
nymi kosztami pobytu. 

Aby mieć podobne odczucia w różnych innych 
sytuacjach życiowych, zacznij już dziś rozwi-
jać entuzjazm. Zmiana negatywnych przekonań 
związanych z pojęciem entuzjazmu nie rozwiąże 
wszystkiego. To zaledwie początek.

Prelegent
Nawet jeśli dojdziemy do wniosku, że entu-
zjazm jest pojęciem pozytywnym i niesie same 
korzyści, warto to odczucie wzmocnić i utrwa-
lić. Istnieją skuteczne metody rozwijające entu-
zjastyczne podejście do życia. Jedna z nich zo-
stała opracowana przez psychologa Williama 
Jamesa, ale rozwinął ją amerykański pastor 
i autor książek z dziedziny rozwoju osobiste-
go Norman vincent Peale. Metoda Peale’a 
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polega na świadomej zmianie myślenia i zacho-
wania, a nawet wyglądu, tak aby odzwierciedla-
ły cechy, które zamierzamy w sobie wykształcić. 
To rodzaj wizualizacji, tyle że bardziej konkret-
nej, przeprowadzanej w umyśle, ale widocznej 
na zewnątrz. Punktem wyjścia jest założenie, że 
źródło każdej zmiany tkwi w naszych myślach 
i w dużym stopniu to my sami decydujemy, jacy 
jesteśmy, a raczej – jacy postanawiamy być. 

Aby być szczęśliwym, trzeba pragnąć, działać 
i pracować, taki jest porządek przyrody, której 
życie polega na działaniu. PAUL HOLBACH

Zastanów się przez chwilę nad swoim postępo-
waniem. Czy w każdym środowisku zachowujesz 
się jednakowo? Zapewne nie. Prawdopodobnie 
inaczej mówisz, inaczej wyglądasz, a nawet 
masz inną minę lub przybierasz inną postawę 
w zależności od tego, czy bierzesz udział w ofi-
cjalnych rozmowach handlowych, czy prowa-
dzisz pogawędki z dobrze znanymi przyjaciół-
mi. Skoro możesz zmieniać swoje zachowanie 


