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Od Lepszego do Doskonałości
Właściwa droga do sukcesu

1 Wstęp
Reakcja na moją pierwszą broszurę pokazała, że spoglądając na Średnie Przedsiębiorstwo jak
na Dom z jego wnętrzami i otoczeniem zewnętrznym broszura pomaga z łatwością rozpoznać
to, co ma na niego wpływ.
Rezultatem sprawdzianu energii przeprowadzonego przez liczne przedsiębiorstwa było
wykazanie, że ok. 20‐30% energii ucieka na zewnątrz lub jest zużywane wewnątrz Domu.
Wielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że tkwi w błędnym kole: nowe polecenia dla
wszystkich, utrzymywanie utartych procesów, gwarantowanie wysokiej jakości w
przetwarzaniu zamówień, negocjacje z dostawcami, poszukiwanie klientów, być może
zaciąganie długów. Brakuje czasu na rozmyślanie strategiczne.
Poradzisz sobie w trudnych biznesowych sytuacjach, ale za jaką cenę?!
Masz wszelkie prawa aby nie poprzestawać na tym co dobre. Istnieje realna szansa, aby stać
się najlepszym w twojej dziedzinie czy w twoim regionie. Sukces w dłuższym okresie to efekt
poszczególnych sposobów myślenia i działania. Ktoś musi zrobić coś w konkretny sposób.
Stanie się to twoim rozpoznawalnym znakiem firmowym i zmieni w długim okresie twoją
pozycję rynkową.
Tę broszurę szczególnie adresuję do przedsiębiorców kadry zarządzającej w średnich
przedsiębiorstwach. Model ten będzie efektywny tylko wtedy, jeśli w centrum uwagi będzie
zawsze człowiek, np. zaangażowany pracownik, uczciwe relacje z klientami i partnerami. W
każdym przypadku to kadra zarządzająca wytycza drogę.

2. Twój własny Markowy Dom – średnie przedsiębiorstwo

Biznes nie sprzedaje produktów, sprzedaje zaufanie
R. Sprenger
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Dlaczego Twój biznes powinien być Markowym Domem?
1. Markowy Dom to unikat. Ma swój własny samookreślony profil, pomysł na przyszłość
i plan na własny rozwój.
2. Dom jako marka żyje swą własną siłą. Nie musi się rujnować przez konkurowanie z
innymi. Wynika to z kreatywnego myślenia i rozwoju opartego na własnej sile, co
tworzy charyzmę i jakość życia w Domu.

3. Markowy Dom jest kreowany przez osobowości, które reprezentują najważniejsze
wartości i przekonania.
4. W Markowym Domu staje się widzialny wewnątrz Duch. Jest on tworzony przez ludzi
blisko związanych z Domem, przez ludzi, którzy w nim żyją. Duch ten przyciąga ludzi,
którzy do niego pasują.
5. Klienci, pracownicy, partnerzy mogą polegać na Markowym Domu. Promieniuje on
zaufaniem . Przyciąga on stałych klientów i może być polecany innym.
6. Markowy Dom posiada stały rdzeń oparty na wartościach, które mogą się zmieniać, i
jest żywy w swoim kształcie.

3. Siedmiopunktowy program dla Domu marzeń
1. Wybierz sukces
Nikt nie powinien poprzestawać na małym, kiedy może osiągnąć więcej
Wallace D Wattles

Każdy ma prawo posiadać własny dom w nieskończonej liczbie wariantów i stylów. Nie ma w
tym nic złego, aby się tym bogacić, używając uczciwych sposobów i każdemu
zaangażowanemu zapewniać sprawiedliwy udział
Tak długo jak właściciel będzie myślał, że nie jest zdolny do tego by oczekiwać więcej, dom
będzie przypominał skromny dom co nieuchronnie doprowadzi do ograniczeń i oszczędności.
W najgorszym przypadku zamieni się w ruinę, a nawet się zawali.
Decyzja o tworzeniu domu marzeń nie oznacza tylko dokonania kilku poprawek tu i tam, ale
wiąże się z decyzją na komfortowy dom wart rozwoju, rozbudowy. Nie stawiaj sobie zbyt
niskich oczekiwań, inaczej nigdy będziesz mieszkał w domu o jakim marzysz, jakiego chcesz!
Twój dom powinien odróżniać się od innych i powinien mieć solidne fundamenty, aby nie
zastąpiły go inne tańsze Domy.
To nie tylko kwestia talentu czy wysiłku, aby mieć komfortowy dom. To nie tylko kwestia
geniuszu. Kompetencje są jednak pożądane.
Warunki wstępne ustanawiania wygodnego Domu często wydają się zależeć od regionu czy
rodzaju biznesu, co nie zawsze odpowiada prawdzie. Inaczej w niektórych regionach każdy
byłby bogaty, a w innych każdy byłby biedny.

Najważniejszym warunkiem utworzenia Domu z marzeniami jest wiara w twoją własną siłą
oraz odwaga do podejmowania decyzji.
Nie musisz wszystkiego wiedzieć od razu!

2. Rozwijanie Wizerunku Domu
Musisz spróbować niemożliwego, aby osiągnąć to, co możliwe
H. Hesse

Porządne domy, które pozostawiły ślad w Twojej pamięci, mówiąc wprost, są skończone. Nie
oznacza to, aby każdego zapraszać do pomocy. Dom wydaje się atrakcyjny ludziom, którzy do
niego pasują, niezależnie od tego czy są jego mieszkańcami, czy gośćmi.
Potrzebujesz najpierw obrazu domu (może w roku 2012, 2015 – kto wie?), zanim nadasz mu
nowe kształty. Główny czynnik to stworzenie projektu, który odróżni go od innych.
Na początku powinieneś określić jaki duch, będzie panował w Domu. Powinieneś nie tylko
ustalić takie wartości, jak: optymizm, rzetelność, szacunek, satysfakcja z pracy, ale także
takie, jak: znaczenie pracy, świadomość uczynienia świata lepszym, wszyscy pracujemy aby
osiągnąć jeden cel…
Będziesz zdeterminowany do dokonania zmian, nie tylko przez korzyści, które powinien
Tobie przynieść Dom, ale także przez jego domowników. Aby to osiągnąć, musisz zadać
następujące pytania:
• na jakim polu, w jakim zakresie Dom może osiągnąć swoją doskonałość?
• jakie kompetencje są pożądane przez jego mieszkańców?
• co jest „motorem ekonomicznym”?
Wskaż drogę, którą powinien pójść rozwój. Sam budynek opiera się na podstawowym
pomyśle. Jego projekt, wygląd, powinien natomiast dawać elastyczność!
Rozwój powinien być kreacją, nie konkurencją!
W oglądaniu Domów naszych sąsiadów nie ma nic złego, ale pamiętaj, że chcesz zachować
dobre sąsiedztwo. Pozwalamy innym patrzeć na nas, ale wciąż znajdujemy własną orientację
w nasz własny, specyficzny sposób.

3. Konkretne, sprawdzalne cele pomogą ocenić korzyści z Domu

Tylko ten, kto zna cel, znajdzie drogę
Lao Tse

Przede wszystkim „Obraz Domu to jasne, określone mierzalne cele.
Poniższe zasady muszą być przestrzegane:
• cele dają siłę! Kiedy poważnie podejmiesz decyzję o działaniu, uwolnisz energię.
Twoje cele zatem powinny być dobrze określone: nie za duże, ale i nie za małe,
skierowane na rzeczywiste rezultaty…
• cele przybierają kształty tylko wtedy, gdy są spisane! Jeśli pozostają tylko w myślach,
w Twojej głowie, są niczym więcej, jak tylko intencjami, deklaracjami. Gdy są spisane ,
mogą wyzwolić w nas niezbędną energię!
• cele powinny być sformułowane pozytywnie i być zorientowane na rezultaty.
• cele muszą być mierzalne! Tylko w ten sposób czy rezultaty zostały osiągnięte.
Wynotuj tyle szczegółów , ile możesz. Ustanów dla siebie realistyczne terminy ich
osiągnięcia.
• obrane cele oznaczają, że czas zabrać się do pracy! Zatem pierwsze kroki powinny być
zachowane z odpowiednimi miarami. Tylko z pierwszych naszych działań cele nabiorą
energii. Jakkolwiek, cele muszą być elastyczne, aby mogły dostosować się do nowych
warunków.
• każdy musi pracować, aby osiągnąć wspólny cel. To główny warunek wstępny, aby
cele przyniosły korzyści każdemu, kto angażuje się w ich osiągnięcie, a jednocześnie
powinny być akceptowane przez wszystkich.
Uwaga:
Zwiększanie zysku lub obniżanie kosztów nie może być celem.
To jedynie warunki osiągnięcia celu

4. Tworzenie obrazu energii biznesu

Wielkie osiągnięcia zaczynają się od wielkich emocji
Daniel Goleman

Podstawowa różnica pomiędzy domami, które odniosły sukces i tymi bez sukcesu polega na
różnym traktowaniu energii. W domu, który odniósł sukces jesteś zdolny uaktywnić energię i
użyć jej dla swoich celów i koniecznych inicjatyw czy zmian. „Energetyczny Dom” to
energetycznie zdrowy Dom, który generuje pozytywne odczucie w każdym, kto ma z nim
kontakt. Przyciąga ludzi, przekazuje znaczenie i jednocześnie obejmuje opieką, w ten sposób
nie marnuje żadnej energii.
Cel to punkt odniesienia aktywujący energię!
Zarysy samego domu są kształtowane przez właściciela. Energia jest tworzona i wywołuje
wpływ poprzez ludzi, którzy w nim mieszkają. Oznacza to, że…
• wartości i cele są tworzone przez każdego i jednocześnie przynoszą korzyści każdemu
• duch wewnątrz Domu emituje energię, aby aktywizować ludzi, przyciągać pasujących
ludzi i kieruje energię w stronę celu.
• ‐ przekazywana jest odpowiedzialność.

5. Odnajdywanie znaczących czynników sukcesu
Co kieruje przedsiębiorcą? Radość z sukcesu!
Sten Nadolny

Nic nie jest tak pełne sukcesu, jak sam sukces! Kiedy poczujesz sens pierwszych kroków w
kierunku „Domu marzeń” to bardziej to większą zachętą, niż jakiekolwiek stymulujące środki
czy doping. Ludzie lubią pracować w domu, który istnieje dla „czegoś wielkiego”! Poświęć
czas, aby wynotować i nazwać Wprost rezultaty, aby narysować zakończenie dla dalszej
pracy nad Domem. Przypominaj sobie stale o swoim sukcesie. Stale przekazuj gratyfikacje
tym częściom Domu, które wypełniają dobrze swoje cele i są tymi, które zachowują ciągłość.
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Określanie pożeraczy kosztów i czasu, odnajdywanie przyczyn
Nie ma nic złego w popełnianiu błędów. Naprawdę złe jest ich ukrywanie
Bertolt Brecht

Niech chcesz spędzać czasu na szukaniu błędów lub osób odpowiedzialnych za nie , ale
chcesz uczciwie spojrzeć na wnętrze domu, tak jak na jego wygląd zewnętrzny.
Spójrz realnie i zdefiniuj prawdziwe pożeracze kosztów i czasu, czynniki stresu, które
wchodzą w reakcję z modernizacją czy przebudową domu. Przede wszystkim ustal ich
powody przed przeprowadzeniem prac naprawczych. Interesującą rzeczą są narzędzia i

materiały używane do przebudowy. Powinieneś orientować się na nowe rozwiązania (znajdź
możliwości!) zamiast łatania dziur.
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