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Odkrywanie misji tu i teraz 
Musisz oś ro ić, że y żyć. Na pew o łęd ą ś ieżką jest zakłada ie, że:  

To ja teraz nic ie ędę ro ił, tylko po zeka  aż odkryję swoją isję.  

Odkrywanie swojej misji jest procesem poprzez robienie zegoś.  

Moż a zastosować etodę zro ie ia so ie rekolek ji powoła iowy h i wyjść a 0 d i a 
pusty ię, że y zwy iężyć jakieś de o y i dopre yzować, o się tak aprawdę h e, oże 
usłyszeć głos Boga.  

Moż a pójść a 5-dniowe rekolekcje do jezuitów.  

Ale de facto aj ardziej wzrasta y w odkrywa iu swojej wizji w odzie y  działa iu. 

Na przykład oś Ci podszep ie klient.  

)upeł ie z i ej e zki.  

Ro isz dla klie ta jakąś usługę, p. otyw, a o  Ci powie, że są dota je a udowa ie 
domów samotnych matek, czy cokolwiek innego.  

)upeł ie z i ej e zki.  

)ai spiruje Cię to i pójdziesz ro ić oś i ego, o agle „odkryjesz A erykę”.  

Albo poznasz paru i spirują y h ludzi realizują  otywy, p. poz asz paru liderów zupeł ie 
przypadkowo.  

 

Nie znasz dnia ani godziny.  

Nie wiesz skąd przyjdzie i spira ja.  

W odkrywaniu misji nie ma takiego stricte procesu, algorytmu, że najpierw jest A, potem B, 

potem C. To, o podałe  wyżej, to jest jede  z algoryt ów, które ogą po ó , hoć ie 
uszą. Na to składa się wiele inspiracji. Głów ie poprzez poz awa ie ludzi i słu ha ie 

ase’ów.  

Rób dalej to, co robisz.  

Pierwszą podstawową zasadą jest: NAJPIERW OPTYMALIZACJA, POTEM INNOWACJA. 

Poprzez te słowa Jay A raha  (i nie tylko on), ma a yśli, że yś najpierw wydobył 
pote jał z tego, o już asz, że yś ajpierw zaro ił na tym, co już asz, a dopiero potem 

tworzył ewentualnie nowe biznesy, nowe inwestycje, które wy agają ryzyka. Odkrywają  
nowy rynek z nowym produktem, arażasz się a ryzyko. Nie wiesz tak aprawdę, co się 
wydarzy.  

http://www.akademia-biznesu.org/
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) drugiej stro y, jeżeli asz sta il ą pra ę, zara iasz a eta ie i to Ci wystar za a przeży ie, 

to oże yć tak, że po godzinach skupiasz się tylko na innowacjach i o serwujesz, jak się o e 
rozwijają. Robisz na etacie jedno (np. te motywy), ale nie masz do tego weny, bo nie czujesz, 

że y to yło słusz e. Dlatego ja zawsze, wy ierają  w ży iu drogę i kolej e projekty, zadaję 
sobie kluczowe pytanie:  

Co jest słusz e?  

Czy słusz e jest, że ym akurat ro ił to, że y  w to się zaa gażował?  

Co jest aj ardziej słusz e?  

Cały zas ada  su ie ie. 

Powtórzę raz jesz ze: NAJPIERW OPTYMALIZACJA. Najpierw wydo ądź pote jał z tego, o 
już ro isz, za i  podej iesz po hop ą de yzję, że y to porzu ić.  

Ale też ie doprowadź się do takiej sytua ji, że zawalisz się 
total ie ro otą ie ędą ą Twoi  powoła ie .  

Gdy w Akademii Biznesu do hodzi y do strategii, to widać ta  właś ie oś takiego.  

Opowie  to a przykładzie gier. Ch ę stworzyć dużą grę ewa geliza yj ą. Jest to w tej 
chwili projekt prawie misja. To jest ele e t realiza ji isji. Ale że y stworzyć dużą grę 
ewa geliza yj ą, uszę przetrzeć szlaki i zro ić szereg iejszy h gier. Muszę zro ić 
tetrisa D, jakąś ta  zrę z oś iówkę, że y zo a zyć, o ludzie kupują, sprawdzić 
wyko aw ów i ze rać kapitał na większą grę.  

 

Pamiętaj też o ty , że po pierwsze taka usługa p. otyw, który h esz zro ić) oże w tej 
chwili nie ma sensu, jeśli hodzi o powoła ie, ale przygotuje Cię a realiza ję isji, o 
przetrze jakieś szlaki, p. wejś ie a ry ek iędzy arodowy. Do rze yło y, że y to yło 
widoczne w Twojej strategii. Dążysz do zegoś większego. Motyw jest jednym z kamieni 

milowych na Twojej drodze. Tak samo, jak u ie gra w tetrisa, która ie jest grą 
ewa geliza yj ą, ale po oże ze rać kapitał i po oże przetrzeć szlaki. Peł i istot ą fu k ję. 
Jest arzędzie . U Cie ie zy ś taki  oże yć te  otyw. Najlepiej gdy y wy ikało to ze 

strategii, ale jeśli awet ie wy ika, to pa iętaj, że i tak do zegoś prowadzi.  

Wszystko, o ie jest ez zy oś ią, do zegoś prowadzi.  

Nawet zło do zegoś prowadzi. Bóg wyprowadza do ro ze zła i awet to, że ja kiedyś 
zaj owałe  się uzyką, agrywałe  jakieś głupie kawałki, w który h ie yło żad y h 
większy h wartoś i ( ie yły też strasznie złe  ie przeszkodziło i w ty , że jestem teraz tu, 

gdzie jestem. Czase  złowiek ro i oś ewide t ie złego, za i  się awró i. A pote , dzięki 
te u, o ro ił, iesie pewie  zasó , doświad ze ie, agaż, z którego wydo ywa skar y, 
kiedy odkryje swoje powoła ie.  
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Naj ardziej dosad y przykład to doktor Chaza , który w ześ iej popeł iał a or je. Kiedy 
takie u ko uś zosta ie okaza e iłosierdzie al o kiedy odkryje powoła ie i za z ie ro ić 
swoje, to za z ie to ro ić z dużo większą o ą iż lekarz, który igdy ie popeł iał a or ji.  

A ga gster ędzie dużo ardziej wiarygod y  przykłade  iż te , który zawsze ył 
wierzą y. Będzie iał dużo większą siłę raże ia.  

 

Bóg wydo ywa do ro ze zła.  

Tak samo u Ciebie. Może teraz zro isz te  otyw i to ędzie i y ez se su, tylko dla 
pie iędzy, ale zaraz z tego wyjdzie oś większego, o poz asz p. a ry ku a erykański  
jaki hś ludzi, którzy się do Cie ie zgłoszą. Nawet ie wiesz, o się sta ie.  

Podsu owują , idealnie jeśli to, co robisz, ędzie się wpisywało w Twoją strategię, tak jak 

u mnie. Gra w tetrisa prowadzi do gry ewangelizacyjnej. Nawet jeśli ie wiesz, gdzie dążysz, 

bo Twoja wizja jest na razie mglista, to samo zrobienie zegoś ałoz a zą ego i tak gdzieś 
prowadzi i po oże Bogu wydo yć pote jał z doświad ze ia, które zdo ędziesz. I tak to nie 

ędzie ez elowe. Ró  oś. 
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