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Czym jest umiejętność wyznaczania celów? 
 

 

Umiejętność wyznaczania celów i sporządzania pisemnych planów ich realizacji to 

umiejętność bardzo ważna dla sukcesu. Umożliwi ci osiągnięcie więcej, niż 

jakakolwiek inna umiejętność. 

 

Pewien mądry, bogaty człowiek 

powiedział mi kiedyś: „sukces to 

cele, cała reszta to komentarze”. 

Sukces to cele, a reszta to otoczka. 

Dzięki celom możesz osiągnąć 

niezwykłe rzeczy, a bez nich nie 

osiągniesz niczego. Skupianie się na 

celach to cecha wszystkich wybitnych 

ludzi. Sam fakt ich wyznaczania 

sprawi, że znajdziesz się wśród 

najwybitniejszych ludzi. 

 

Teraz dobra wiadomość – już dziś jesteś człowiekiem zorientowanym na cele. 

Jesteś szczęśliwy tylko wtedy, gdy masz wyraźne poczucie kierunku w życiu. 

Jeżeli jednak twoim celem jest powrót do domu i oglądanie telewizji albo czytanie 

gazety, na pewno go osiągniesz. Jeśli masz cele wielkie, ekscytujące, to też je 

osiągniesz. 

 

Wszystko dzieje się w jakimś celu. Zawsze do jakiegoś celu dążysz. Ważna 

zasada sukcesu mówi, że szczęście to ciągłe dążenie do wartościowego celu lub 

ideału. Jesteś szczęśliwy tylko wtedy, gdy osiągasz coś dla ciebie ważnego. 

 

Obejrzyj materiał Video, aby utrwalić wiedzę:  

http://www.youtube.com/watch?v=hB4ix34gLP0 
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Dlaczego należy wyznaczać cele? 
 

Cele uruchamiają umysł. Uwalniają jego potęgę. Włączają wszystkie prawa 

psychiki: przyciągania, oczekiwania, wiary, wzajemności, nawyku, emocji. Kiedy 

masz cele, wszystko stara się, byś je zrealizował. Dają ci poczucie mocy i celu 

w życiu. Czujesz się mocniejszy i panujesz nad swoim losem.  

 

Cele uwalniają energię niezbędną do ich realizacji. Kiedy ekscytujesz się 

osiągnięciem celu, czujesz przepływający przez ciebie strumień energii. Nie wiesz 

nawet, skąd pochodzi.  

 

Cele powodują też powstawanie pomysłów. Twój umysł cały wrze do wszelkiego 

rodzaju myśli, które pojawiają się w twojej głowie i pomagają ci w realizacji. 

Stajesz się bardziej kreatywny.  

 

Cele wpływają też na nieustępliwość, determinację, stanowczość. Kiedy masz 

cele, wiesz czego chcesz, dokąd idziesz, stajesz się mocniejszy. 

Mechanizm porażki i sukcesu 
 

U każdego człowieka występuje mechanizm porażki i mechanizm sukcesu. 

Mechanizmem porażki jest strefa komfortu. Jest to naturalna tendencja do 

poruszania się po linii najmniejszego oporu. Robienia tego, co fajne i łatwe, a nie 

tego, co trudne i konieczne. 

 

Działa to automatycznie, przez co większość ludzi ponosi porażki i nawet o tym 

nie wie, osiąga znacznie mniej, niż gdyby miała jasne cele.  

 

Mechanizm sukcesu także jest automatyczny, ale wyzwalany jest przez cel. Kiedy 

wyznaczysz sobie wyraźny cel, działa jak przełącznik , wyłącza mechanizm 

porażki. Dlatego właśnie ludzie mogą przez długi czas żyć nie osiągając niczego, 
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a nagle zobaczyć wieki cel lub wizję i w chwilę zmienić swoje życie. Stają się 

liderami.  

Cele są bardzo ważne dla szczęśliwego życia. Trudno sobie wyobrazić szczęśliwą 

i idącą naprzód osobę, która nie ma żadnych celów. Są one podstawą poczucia 

własnej wartości, szacunku do siebie i dumy. 

 

Jaki wpływ mają cele na Twoje życie? 
 

W roku 1953 na uniwersytecie Yale przeprowadzono bardzo słynne badanie. 

Zapytano absolwentów ten uczelni, czy mają wyraźne, spisane cele i plany na 

dalsze życie.  

 

Stwierdzono, że spisało swoje cele tylko 3% absolwentów. 13% miało cele, ale 

niespisane. 83% nie miało żadnych celów. Po 20 latach stwierdzono, że te 3% ze 

spisanymi celami miało więcej pieniędzy od pozostałych 97 łącznie.  

 

W roku 1979 podobne badanie przeprowadzono na uniwersytecie Harvard. 

Zadano to samo pytanie. Ilu z was ma jasne, spisane cele i plany ich realizacji po 

skończeniu szkoły? 3% miało cele spisane, 13% niespisane, a 83 żadnych celów. 

Po 10 latach sprawdzono, jak absolwenci radzą sobie w życiu. 

 

 Przedstawiciele trzyprocentowej grupy ludzi z celami mieli 10 razy więcej 

pieniędzy, niż pozostałe 97% ludzi bez celów lub bez spisanych celów. 

 

A więc każdy człowiek automatycznie dąży do realizacji własnych dążeń. Wiemy, 

że w twoim mózgu znajduje się mechanizm wyszukiwania celów, podobnie jak 

w rakiecie bojowej. Dążysz do nich, zbierasz informacje, uczysz się, potem 

zmieniasz kurs. 

Jak działa mechanizm dążenia do celów? 
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W poprzedniej lekcji mówiliśmy, że w twoim mózgu znajduje się mechanizm 

wyszukiwania celów, podobnie jak w rakiecie bojowej. Dążysz do nich, zbierasz 

informacje, uczysz się, potem zmieniasz kurs. 

 

Na całym świecie istnieją tylko dwa stworzenia posiadające taką funkcję. 

Pierwsze to Ty sam, a drugie to gołąb pocztowy. Gołębia możesz zabrać 

z gniazda, włożyć do klatki, przykryć ją kocem, wstawić do skrzyni i wywieźć 

o 1000 kilometrów w dowolną stronę. Kiedy później otworzysz klatkę, gołąb 

wzniesie się, zrobi dwa lub trzy kółka i poleci wprost do domu.  

 

Ty działasz tak samo. Masz wbudowany cybernetyczny mechanizm kierujący. 

Kiedy wyznaczysz sobie cel, nie musisz nawet wiedzieć, gdzie jest. Nie musisz 

wiedzieć, skąd pochodzi. Wystarczy, by był dla ciebie jasny, zaczniesz do niego 

dążyć, a on do ciebie. Wiemy już dziś, że w życiu problemem nie jest realizacja 

celów. Działa ona automatycznie. Zawsze osiągasz cele, które sobie wyznaczysz. 

Problem polega właśnie na wyznaczaniu. 

Dlaczego ludzie nie wyznaczają celów? 
 

Przez całe lata próbowałem dowiedzieć się, dlaczego ludzie tego nie robią. Nawet 

wtedy, gdy są świadomi ich znaczenia. Tylko 3% ludzi ma spisane cele. 

Dlaczego?  

 

Istnieją cztery powody. Pierwszy jest taki, że ludzie nie zauważają ich znaczenia. 

Jeśli wychowałeś się w rodzinie nieposiadającej celów lub spotykasz się z takimi 

ludźmi, możesz uznać, że wyznaczanie celów nie ma nic wspólnego 

z prawdziwym życiem. Nigdy się z tym nie spotkałeś i nie widziałeś tego 

wyników. Nie wiesz więc nawet, że jest to bardzo ważna rzecz dla realizacji 

twojego potencjału.  

 

Drugi powód jest taki, że ludzie nie wiedzą, jak wyznaczać cele. Możesz spędzić 

10 czy 15 lat w najlepszych szkołach, mieć tytuły naukowe, a nigdy nie odbyć 

nawet godziny szkolenia na temat celów. Moim zdaniem wyznaczanie celów 
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powinno być przedmiotem w każdej szkole na każdym poziomie, ponieważ 

wpływa ono na wszystko inne. Większość ludzi jednak nie wie, jak to się robi, 

a więc nie robi tego. 

 

Trzeci powód to lęk przed odrzuceniem. Jest strach przed wyśmianiem. Kiedy 

jesteś dzieckiem, wyznaczasz sobie cele mówiąc: „chcę robić to lub chcę być 

tym”. Wtedy jednak ludzie krytykują się, śmieją się i mówią, że to głupie. A jeśli 

nie uda ci się osiągnąć celu znowu się śmieją i szybko zauważasz, że cele to nic 

dobrego. Jest na to metoda.  

 

Kiedy wyznaczasz cele jako dorosły, nie opowiadaj o nich nikomu. Wszyscy ludzie 

sukcesu nauczyli się ukrywać cele. Mówisz o nich tylko tym, którzy chcą ci 

pomóc, żonie, szefowi, kolegom. Poza tym jednak nikomu. Nie mów nikomu 

o celach, aż je zrealizujesz. Nie musisz się wtedy martwić o to, co ludzie 

powiedzą, bo nikt niczego nie wie.  

 

Najgorszy jest numer czwarty – lęk przed porażką. Jest główną przyczyną 

porażek w dorosłym życiu.  

 

Zobacz programy szkoleniowe Briana Tracy na CD i DVD, dostępne 

w naszym sklepie 
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Jak działa mechanizm porażki? 
 

Nie chodzi o samą porażkę. Prawdopodobnie setki razy coś ci się nie udało. 

Porażka cię nie zabije, tylko wzmocni. Jednak lęk przed nią paraliżuje cię 

i uniemożliwia ci skutecznie wyznaczanie celów. Jak myślisz, ile razy przeciętna 

osoba próbuje, zanim zrezygnuje po wyznaczeniu nowego celu?  

 

Fakty są takie, że liczba ta jest mniejsza od jedności, ponieważ większość ludzi 

rezygnuje jeszcze przed podjęciem próby. Ludzie boją się porażki dlatego, że nie 

rozumieją podstawowej prawdy: porażka jest niezbędna dla sukcesu. Jest 

konieczna dla sukcesów w dowolnej dziedzinie.  

 

Sam fakt, że spotyka cię niepowodzenie i uczysz się na jego podstawie 

gwarantuje, że zbliżasz się do sukcesu. Nigdy więc nawet nie myśl o możliwości 

porażki. Pamiętaj, że stajesz się tym, o czy myślisz. Myśl o sukcesie, a nie 

porażce. Wyrzuć takie myśli z głowy. 

 

Henry Ford, który trzy razy zbankrutował zanim wynalazł samochód i stał się 

jednym z najbogatszych ludzi na świecie, mówił, że porażka to jedynie szansa na 

mądrzejsze zaczęcie od nowa. Porażka jest tylko nauką pozwalającą na nowy 

start. 

 

Zobacz film, który utrwali Twoją wiedzę: 

 http://www.youtube.com/watch?v=7_co18V9FsY 

Jak zwiększyć ilość sukcesów? 
 

Młody człowiek zadał Thomasowi Watsonowi, który po wyrzuceniu z firmy 

National Cash Register założył nową firmę, stając się założycielem IBM, takie 

pytanie: „jak mogę szybko zacząć osiągać większe sukcesy?” Watson powiedział 

mu: „jeśli chcesz więcej sukcesów, zwiększ dwukrotnie liczbę porażek”. 
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Sukces jest odwrotną stroną porażki. Im szybciej upadniesz, tym szybciej 

nauczysz się tego, co jest potrzebne do sukcesu.  

 

Thomas Edison, największy chyba wynalazca czasów nowożytnych, postanowił 

zbudować żarówkę elektryczną. Zanim znalazł właściwą odpowiedź, 

przeprowadził około 11 tysięcy nieudanych prób. Po pięciu tysiącach jeden 

dziennikarz zapytał go: „panie Edison, dlaczego nie rezygnuje pan po pięciu 

tysiącach porażek?”  

 

Odpowiedź zmieniła życie wielu ludzi. „Młody człowieku, nie rozumie pan. To nie 

porażka. Znalazłem tylko pięć tysięcy sposobów, które nie działają, dzięki czemu 

jestem o pięć tysięcy prób bliżej rozwiązania.” W końcu żarówka powstała 

i zmieniła cały świat.  

 

Filozofia Edisona polegała na tym, że po wyznaczeniu celu odbywa się proces 

eliminacji. Trzeba było znaleźć wszystkie sposoby, które nie funkcjonują, 

a potem ten, który się sprawdził. 

 

To samo dotyczy ciebie. Wiele razy w życiu poniosłeś porażkę, ale z każdej z nich 

wyciągnąłeś wnioski, które przydały się później. Być może jesteś właśnie na 

drodze do największego sukcesu.  

7 Zasad Wyznaczania Celów 
 

Jeśli chodzi o wyznaczanie celów, istnieje siedem najważniejszych kwestii, które 

musisz poznać. Numer jeden to zmiana. Zmiana jest dziś wszechobecna 

w naszym życiu – jest równie nieunikniona, co przerażająca. Ludzie boją się 

zmian, bo obawiają się, że później będzie gorzej. Nikt nie boi się zmiany 

prowadzącej do poprawy. Nad kierunkiem zmian możesz panować dzięki celom. 

 

Możesz sprawić, by zmiany w twoim życiu odbywały się pod twoją kontrolą i były 

pozytywne. A więc cele zapewniają panowanie, dają ci moc.  
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Druga zasada wyznaczania celów to dziedzina doskonałości. Chodzi o to, że 

w twoim wnętrzu ukrywa się zdolność do zrobienia czegoś cudownego z własnym 

życiem.  

 

Masz naturalne talenty i umiejętności, które musisz odkryć i rozwijać, aż 

rozkwitną. Musisz znaleźć te talenty i umiejętności. Zadaj sobie pytanie, od czego 

zależały dotychczasowe sukcesy w twoim życiu. Co przykuwało twoją uwagę 

i zainteresowanie? Jakie rzeczy całkowicie cię pochłaniają? Co lubiłeś robić 

w wieku od 7 do 14 lat?  

 

Zapytaj matki, co lubiłeś wtedy, gdy nie miałeś poczucia czasu ani wieku. Co 

lubiłem robić, gdy czas stał w miejscu? Matka zwykle odpowie, że przede 

wszystkim lubiłeś to lub tamto. To właśnie może być twoją dziedziną 

doskonałości. 

 

Następną zasadę nazywamy diamentowym polem. Chodzi o to, że największe 

szanse zwykle leżą u twoich stóp. Znana jest opowieść o starym afrykańskim 

rolniku, który przejechał całą Afrykę w poszukiwaniu diamentów i nie znalazł ani 

jednego. Farmer, który przejął po nim gospodarstwo, stwierdził, że cała ziemia 

na nim pokryta jest diamentami.  

Gdzie jest twoje diamentowe pole?  
 

Gdzie są szanse? Zwykle tuż pod twoim nosem. Możesz je znaleźć w pracy, 

w swojej branży, na swoim stanowisku. A może w twojej szkole, wśród twoich 

umiejętności i doświadczeń. Wielka szansa często ubrana jest w roboczy drelich. 

Czasem ludzie widzą ją i mówią: „to będzie wymagało całych lat ciężkiej pracy”. 

Zgadza się, ale może właśnie to jest ta wielką szansa. 

 

A oto zasada numer cztery. Cele muszą być ze sobą zgodne, a nie przeciwne. 

Nie możesz stawiać sobie celów, które nawzajem się niwelują. Jeśli chcesz 

codziennie grać w golfa, nie osiągniesz sukcesów w pracy.  
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Cele muszą stanowić wyzwanie, a jednocześnie być realne i wiarygodne. 

Muszą wymagać wysiłku, ale nie mogą być niedorzeczne. Na początek najlepsze 

są takie, których szansa realizacji wynosi mniej więcej połowę.  

 

Załóżmy, że chcesz stracić 10 kilo wagi. Wyznacz sobie jako cel zrzucenie 

kilograma. To wygląda rozsądnie. Kiedy pozbędziesz się kilograma, popracuj nad 

następnym itd. Wyznaczając realne cele wzmacniasz pewność siebie. Możesz 

wtedy wyznaczać cele coraz większe i nadal wierzyć, że je zrealizujesz.  

 

Piąta zasada polega na tym, że potrzebujesz zarówno celów materialnych, 

jak i niematerialnych. Celów dla siebie, dla stania się lepszym człowiekiem, 

i celów dla świata zewnętrznego. Potrzebujesz celów krótkoterminowych, na 

miesiąc, dwa czy trzy, a także długoterminowych – na półtora roku, dwa, trzy, 

nawet pięć i dziesięć lat. 

 

Zasada szósta – cele muszą być zrównoważone. Muszą dotyczyć różnych 

rzeczy. Trzy podstawowe typy to przede wszystkim cele związane z rodziną i tobą 

samym. To twoje motywacje. Dla nich budzisz się rano.  

 

Nigdy nie trać z oczu przyczyn swoich działań. Drugi typ celu to te związane 

ze sprawami materialnymi. Chodzi o to, co chcesz osiągnąć, by zrealizować cele 

osobiste i rodzinne. Co chcesz osiągnąć, jeśli chodzi o finanse?  

 

Trzeci typ to cele związane z rozwojem osobistym i zawodowym. A więc chodzi 

o to, by wypracować umiejętności i zdolności pomagające osiągnąć cele 

finansowe, dzięki którym zrealizujesz cele osobiste i rodzinne. Jeśli będziesz 

świadomy swoich celów w tych wszystkich trzech obszarach, zaczniesz 

znakomicie funkcjonować.  

 

Teraz siódma zasada wyznaczania celów – musisz mieć w życiu główny, 

ostateczny cel. Musisz go znaleźć, by podporządkować mu wszystkie inne cele. 

Osiągnięcie głównego, ostatecznego celu umożliwi ci realizację wszystkich 

pozostałych. 
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Jak Odkryć Swój Główny Cel? 
 

Jaki jest więc ten ostateczny cel? Zobaczmy, czy uda ci się go odkryć. Oto kilka 

pytań i ćwiczenie, które możesz regularnie wykonywać, aby utrzymać się na 

właściwym kursie.  

 

Ciągle sam sobie zadaję te same pytania. Pytam tysiące ludzi i często zmienia to 

ich życie. Zacznijmy od takiego:  

 

 Jakie pięć podstawowych, najważniejszych wartości występuje w twoim 

życiu? 

 Na czym najbardziej ci zależy?  

 O co ci chodzi?  

 W co wierzysz? Szczerość? Miłość? Współczucie? Hojność? Odwagę? 

Wytrwałość? Uczciwość?  

 Jakie są twoje podstawowe wartości i cnoty?  

 

Stanowią one rdzeń twojej osobowości. Są fundamentem, na którym budujesz 

życie. Wiemy, że najlepsi ludzie doskonale wiedzą, jakie są ich wartości.  

 

Druga technika to przeznaczenie 30 sekund na sporządzenie szybkiej listy. 

Napisz w ciągu 30 sekund trzy najważniejsze cele twojego życia. 

 

Stwierdziliśmy, że jeśli masz tylko 30 sekund na ich wypisanie, twoja 

podświadomość odsuwa wszystko inne, wypychając na powierzchnię tylko 

rzeczywiście najważniejsze sprawy.  

 

Kolejne pytanie: Co byś zrobił, jak spędziłbyś życie, gdybyś dowiedział się, 

że masz przed sobą tylko sześć miesięcy? Gdybyś usłyszał, że masz 

nieuleczalną chorobę i przeżyjesz w zdrowiu pół roku, a potem nagle umrzesz, 

jak spędziłbyś ten czas?  
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Odpowiedź na to pytanie ujawni twoje prawdziwe wartości i to, co uważasz za 

ważne. Dowiesz się, na czym ci zależy.  

Inne pytanie brzmi: Co byś zrobił, co zmieniłbyś w życiu, gdybyś jutro wygrał 

milion euro w gotówce? 

 

Masz milion i możesz zrobić co tylko chcesz, wyjechać, zająć się czymkolwiek. 

Innymi słowy, gdybyś miał wszystkie pieniądze świata i mógł swobodnie wybrać 

przyszłość, co zrobiłbyś innego, niż robisz dziś?  

 

Prawda jest taka, że niezależnie od tego, co odpowiesz, prawdopodobnie możesz 

to osiągnąć. Nawet nie potrzebujesz miliona euro. Pytanie to pozwoli ci 

uświadomić sobie, czego naprawdę chcesz.  

 

Piąte pytanie jest o to, czego zawsze chciałeś, ale bałeś się spróbować. Co 

chciałeś zrobić, ale się powstrzymałeś? Awansować? Zdobyć stopień naukowy? 

Zostać mówcą? Otworzyć firmę? Zdobyć państwową posadę? Czego zawsze 

chciałeś, ale bałeś się spróbować?  

 

To właśnie może być twoim diamentowym polem. Miejscem, w którym mógłbyś 

znaleźć dziedzinę doskonałości.  

 

Pytanie szóste: Jakie działania dały ci w życiu najsilniejsze poczucie ważności? Co 

najsilniej sprawia, że odczuwasz do siebie szacunek i masz wysokie poczucie 

własnej wartości? Co czyni, że świetnie się czujesz? Może to pokazać ci, co 

naprawdę powinieneś robić w życiu.  

 

Obejrzyj film video, który utrwali Twoją wiedzę z ostatnich lekcji:  

http://www.youtube.com/watch?v=mlo1pNuRAoo 
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Magiczna Pigułka 
 

Wyobraź sobie, że dostajesz ode mnie pigułkę, po której połknięciu miałbyś 

zagwarantowany sukces w dowolnej dziedzinie. Co zrobiłbyś, gdybyś miał 

pewność sukcesu? Jak jeden wielki cel wyznaczyłbyś sobie, krótkoterminowy lub 

długoterminowy, duży lub mały, gdybyś miał absolutną gwarancję sukcesu?  

 

Jeśli zapiszesz odpowiedź na to pytanie, prawdopodobnie będziesz mógł osiągnąć 

ten cel, jeśli będziesz dość mocno tego chciał i jeśli będziesz gotów na wysiłek. 

Teraz możesz przejść do swojego wielkiego, ostatecznego celu.  

 

Znalezienie tego wielkiego, ostatecznego celu nie jest łatwe, ale za to bardzo 

ważne. Czasem ludzie mówią mi, że go nie znają. Proponuję im wtedy, by 

znalezienie takiego wielkiego, ostatecznego celu uczynili swoim wielkim, 

ostatecznym celem.  

 

Theodore Roosevelt powiedział kiedyś: „rób to, co możesz, przy pomocy tego, co 

masz, tam, gdzie jesteś.”  

 

Innymi słowy, zacznij dziś i wyznacz sobie ostateczny cel na następny tydzień lub 

miesiąc, skoncentruj się i postanów, dokąd zmierzasz, a potem zacznij. Kiedy już 

będziesz miał swój wielki, ostateczny cel, możesz napisać własną misję.  

 

Misja taka to oświadczenie, które organizuje całe twoje życie. Jest jasną definicją 

idealnej przyszłości. Jak chciałbyś, by twoje życie wyglądało za pewien czas:  

dwa, trzy lata?  

 

Gdyby miało być w każdym calu doskonałe i gdybyś ty miał być doskonały, jak 

wyglądałby świat? Napisz taki opis w czasie teraźniejszym, tak jak afirmację.  

Opisz osobę, którą chcesz być i życie, którym chcesz żyć. Napisz, jaki chcesz być 

w oczach innych. 
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Na przykład: „jestem ciepłą, miłą, kochającą, cierpliwą, pracowitą osobą”. 

Doskonale wykonuję moją pracę. Wszyscy mnie szanują. Jestem inspiracją dla 

przyjaciół, rodzina mnie kocha. To jest dobre określenie misji.  

 

Następnie musisz dopisać jeszcze metodę i miarę. Trzeba postanowić, skąd 

będziesz wiedział, że idziesz w dobrym kierunku. Jeśli na przykład powiesz, że 

jesteś doskonałym sprzedawcą, musisz podać metodę: „ponieważ codziennie, co 

tydzień, co miesiąc uczę się i pracuję nad moimi umiejętnościami”. Teraz miara: 

„w wyniku tego znajduję się wśród dziesięciu najlepszych w branży”.  

 

Misja pomoże ci osiągnąć więcej, niż możesz sobie wyobrazić. Myśl o swoich 

celach, wartościach, wizji, misji i celu – przez cały czas. Kluczem do sukcesu jest 

dokładne określenie tego, czego naprawdę chcesz w życiu, a następnie robienie 

codziennie czegoś, co zbliża cię do realizacji głównego, ostatecznego celu, co 

pozwala ci zrealizować cele wielkie, zgodne z twoimi wartościami i wizją.      

 

Powodzenia na Twojej ścieżce do sukcesu! 

Brian Tracy  

 

PS.: Samodyscyplina to podstawa do osiągania celów. Dlatego obejrzyj nagranie 

z seminarium: http://www.youtube.com/watch?v=SY2IRWx8Um8 

 

Chcesz więcej? 
 

Zapraszamy na stronę www.BrianTracy.pl, gdzie znajdziesz wiele darmowych 

materiałów takich jak ten, oraz multimedialne programy szkoleniowe. 

 


