
Daniel posiada kilkunastoletnie doświadczenie w biznesie. Jest ekspertem executive search, konsultantem dla 
wielu firm i organizacji oraz doradcą dla zarządów i rad nadzorczych. Inwestuje w start-upy, jest mentorem 
i aniołem biznesu dla spółek na wczesnym etapie rozwoju i coachem dla managerów.

T E K S T:  D A N I E L  L E W C Z U K

WSTAŃ
Z KANAPY!

W 2013 roku zacząłem przygotowania do 
ogromnego wyzwania. Zapisałem się na listę 
uczestników morderczych zawodów Ironman 

na rok 2014. Problem polegał jednak na tym, że miałem 
sporą nadwagę (ważyłem wówczas ponad 115 kg) i zero 
siły, by przepłynąć podczas pierwszej próby odległość 
większą niż jedna długość basenu. Byłem też zbyt ciężki, 
aby biegać. Nie udawało mi się przebiec nawet kilometra 
bez ogromnej zadyszki i przystanięcia, a na rowerze nie 
jeździłem od ponad 20 lat. Z przekory postanowiłem 
zmierzyć się z tym wyzwaniem i powalczyć na arenie 
moich ewidentnych słabości. 

N A J P I E R W  J E S T  D E C Y Z J A

Podjąłem decyzję o starcie. By ją dodatkowo wzmocnić, 
postanowiłem o tym opowiedzieć rodzinie i osobom, 
z którymi się spotykałem w pracy i prywatnie. Szybko 
grono moich znajomych podzieliło się na dwie grupy: 
tych, którzy na wieść o wyzwaniu szczerze mi gratu-
lowali odwagi i naprawdę motywowali do zmierzenia 
się z tym niesamowitym wyzwaniem, oraz tych, którzy 
powątpiewali i rzucali hasła w stylu: „Ty? Nie dasz rady!”, 
„To niemożliwe, żebyś to ukończył”, „Jesteś za gruby, 
zapomnij”. Łatwo się domyślić, która grupa była licz-
niejsza. Ta pierwsza była dla mnie źródłem pozytywnej 
motywacji i inspiracji.  Druga natomiast działała na mnie 
jak płachta na byka. Złość i frustrację spowodowane 
ich opinią zamieniałem w determinację i wzmocnienie 
swojego postanowienia. Wymagało to ode mnie pora-
dzenia sobie z rozczarowaniem i i krytycyzmem innych. 
W skrajnych przypadkach musimy być również gotowi 
na to, że zostaniemy przez kogoś odrzuceni. 

W A L K A  Z  L Ę K A M I

Siadłem do komputera i próbowałem się zapisać na 
zawody przez internet. Ale paraliżował mnie lęk. Zanim 
wcisnąłem przycisk enter, potwierdzając przelew ban-
kowy za uczestnictwo w zawodach, byłem przerażony. 
Mój mózg wysyłał więcej argumentów na „nie” niż na 
„tak”. Musiałem zmierzyć się z co najmniej trzema lękami: 
1. Lęk przed niewiadomą – jak zacząć trenować, co 
się musi zdarzyć, co powinienem zrobić, by odpowied-
nio się przygotować i móc ukończyć tak wymagające 
zawody.
2. Lęk przed porażką – co o sobie będę myślał, gdy mi się 
nie uda, nie ukończę biegu, nie zmieszczę się w limicie 
czasu 17 h, złapię gumę lub wyeliminują mnie skurcze, 
jak będę się wtedy czuł.
3. Lęk przed opiniami innych – co pomyślą o mnie naj-
bliżsi, rodzina, przyjaciele, znajomi, pracownicy. Pewnie 
stracę wiarygodność, osłabi to moją pozycję  lidera 
w organizacji. 

Jack Canfield, amerykański zdobywca Rekordu Guinessa 
za liczbę sprzedanych książek biznesowych, powiedział 
kiedyś takie zdanie: „Wszystko, czego pragniesz, jest po 
drugiej stronie lęku”. Moje chęci i marzenia były większe 
niż lęk, który skutecznie starał się mnie paraliżować 
i przekonywał, że nie dam rady, używając argumentów: 
„Kim ty jesteś grubasie, by mieć czelność porywać się na 
tak gigantyczne przedsięwzięcie”. 

By chodzić po wodzie, najpierw musimy opuścić łódź
Nasz mózg w sposób naturalny znajduje więcej wymówek 
(w proporcji 10:1) niż argumentów, dlaczego lub po co 
pewne rzeczy warto zrobić. Jesteśmy nauczeni funkcjo-
nować w tym, w czym czujemy się pewnie, swobodnie, 
naturalnie i po prostu komfortowo. 
Musiałem więc pokonać lęki i zdobyć się na odwagę, 
by zapisać się na ten bieg. Jeżeli chcemy gdzieś dojść, 
najpierw musimy jakieś miejsce opuścić. Jeżeli chcemy 
się czegoś złapać, najpierw musimy się czegoś puścić. 
Stara biblijna historia pokazuje, że aby chodzić po wodzie, 
musimy najpierw opuścić łódź. 
Zawsze najtrudniejszym krokiem ku zmianie jest ten 
pierwszy: „Podróż miliona kilometrów zaczyna się od 
pierwszego kroku”. Zmiana jest trudna na początku, 
pełna turbulencji w środku, ale piękna na końcu. 
Bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że większość czasu 
i treningów będę musiał spędzić poza strefą swojego 
komfortu, ćwicząc rzeczy, które nie są dla mnie naturalne 
albo po prostu trudne bądź niewygodne. Postanowiłem 
więc uczynić wszystko, co niekomfortowe, komfor-
towym. Im gorsza pogoda na zewnątrz, tym lepiej, im 
zimniej, im większa ulewa lub większe błoto na ścieżkach 
biegowych, tym lepiej. To wymagało radzenia sobie z całą 
masą przeciwności na różnych poziomach. 

W YJ Ś C I E  P O Z A  S T R E F Ę  K O M F O R T U

80 procent ludzi preferuje życie w strefie komfortu, 
starając się je w ten sposób urządzić zarówno prywatnie, 
jak zawodowo. Tymczasem tylko życie poza tą bez-
pieczną strefą jest obszarem do nauki i rozwoju. Ludzie 
wybierający taką opcję żyją bez ograniczeń, korzystają 
z możliwości, jakie przynosi im każdy dzień. Robią rzeczy, 
które innym mogą się wydawać ryzykowne. Próbują 
tego, czego nigdy wcześniej nie robili, bali się robić albo 
wydawało im się to zbyt trudne. Pokonują lęki i odważnie 
podążają za swoimi marzeniami. Richard Branson ostat-
nio słynie ze swojego cytatu: „Jeżeli ktoś zaoferuje ci 
niesamowitą możliwość, a ty nie jesteś pewien, czy je-
steś w stanie to zrobić, powiedz TAK i zgódź się, a później 
naucz się, jak to zrobić”. W życiu czasami największą ceną 
jest niezauważenie lub nieskorzystanie z nadarzających 
się okazji lub możliwości. Niedawno usłyszałem zdanie: 
„Marzenia nic nie kosztują, ale realizacja ich kosztuje 
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już coś”. Potrzebne jest działanie. Kiedy realizujemy 
ambitne cele czy wyzwania, konieczne jest dobre 
planowanie oraz rozbicie naszego długofalowego celu 
na poszczególne działania. Kilka dni temu rozmawiałem 
z zawodowym żołnierzem (pułkownikiem), który był 
na wielu misjach wojennych. Powiedział: „Ja zawsze 
wiedziałem, że kiedy otrzymam zadanie i rozbiję  je na 
miesiące tygodnie, a później na dni i godziny, to gdy 
codziennie będę wiedział, co mam robić w małych rze-
czach, potem czegokolwiek będą wymagać ode mnie 
inni, zostanie zrobione”. Ale konieczna jest dyscyplina. 
A przygotowania mogą kosztować nieprzespane noce 
spędzone na planowaniu. 
Bardzo często ambitne wyzwania i cele będą wymagać 
skorzystania z pomocy innych, mentorów, trenerów, 
coachów. Czasami trzeba będzie pokonać własne ego 
i zebrać się na odwagę, by poprosić o pomoc. Jak się 
zwykle okazuje, ludzie chętnie dzielą się swoją wiedzą 
i doświadczeniem. Ja korzystałem wielokrotnie z pomo-
cy dietetyków, trenerów cross-fit, pływania i biegaczy 
ultra. Wszystko po to, aby zdobyć jak najwięcej wiedzy 
i doświadczenia.

P Y TA N I E :  D L A C Z E G O ?

Warto wiedzieć, po co i dlaczego chcemy zrealizować 
dany cel lub marzenie. Często jeden argument nie 
wystarcza, bo pierwszy kryzys może sprawić, że się 
wycofamy. Lepiej mieć zatem wiele powodów, dla-
czego i po co coś robimy, by w trudnych momentach 
argumentami pokonać „ściany” zmęczenia, zrezygno-
wania, powątpiewań, które przecież są po to, by nas 
zatrzymać, by sprawić, że staniemy, zrezygnujemy, 
wycofamy się. 

„ S U K C E S E M  N I E  J E S T  U K O Ń C Z E N I E , 

S U K C E S E M  J E S T  O D W A G A ,  B Y  Z A C Z Ą Ć ” 

Wielu z tych, którzy stawiają sobie cele lub mają ma-
rzenia, nigdy nie stoi na linii startu. Pokonują ich własne 
wymówki i nie mają w sobie odwagi lub wystarczającej 
dyscypliny, by pojawić się na starcie. Z każdym ambitnym 
zadaniem lub realizowanym marzeniem wiąże się jakieś 
ryzyko. Nic, co wymaga zaangażowania, nie jest łatwe, 
nic, co wartościowe, nie jest proste do zrealizowania. 
Zawsze trzeba zapłacić jakąś cenę: ponieść ryzyko 
ciężkiej pracy, nieprzespanych nocy, zmagań i porażek. 
Podjęcie wyzwań wymaga od nas zmiany, determinacji, 
motywacji, działania, dyscypliny, odwagi i pokonywa-
nia wątpliwości. Często przynosi też rozczarowania, 
przeciwności, odrzucenie i krytycyzm ze strony innych. 
Rzadko inni dostrzegają nasz wysiłek, z reguły oceniają 
nas dopiero po efektach, widzą już sam sukces i to, że 
osiągnęliśmy cel i spełniliśmy swoje marzenie.

„ W S Z Y S T K O  J E S T  M O Ż L I W E ”

Główny slogan zawodów Ironman (3,8 km pływania, 
180 km na rowerze i 42,2 km biegu) to: „wszystko jest 
możliwe”. W trakcie przygotowań do nich powtarzamy 
go jak mantrę, ale wszystko się zmienia w chwili, gdy 
przekraczamy metę. Jeśli zastanowimy się nad drogą, 
którą przebyliśmy, by do niej dotrzeć, zaczynamy za-
uważać, że slogan nie tylko przestaje być teorią, lecz 
staje się naszym przekonaniem i podejściem w życiu do 
wszystkiego: nauki gry na instrumencie, nauki kolejnego 
języka, starania się o awans czy założenia własnej firmy. 
A ze słowa „niemożliwe” warto wykreślić pierwsze trzy 
litery. Wstań z sofy i ty oraz doświadcz na samym sobie, 
jak niemożliwe staje się możliwe.  +

Z każdym ambitnym 
zadaniem lub 

realizowanym 

marzeniem wiąże się 
jakieś ryzyko
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