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Rozdziaï 1.

Po transformacji

K ARIERA GRAHAMA KEIRA rozwijaïa siÚ w szybkim tempie, pÚdzÈc
do przodu niczym superekspres. To byïo coĂ wiÚcej niĝ skupienie siÚ
na swojej pasji — to byïo czerpanie
z ĝycia peïnymi garĂciami.
Tak przynajmniej sÈdziï.
Juĝ w szkole podstawowej miaï
obsesjÚ na punkcie muzyki. NaukÚ
gry na skrzypcach rozpoczÈï w wieku
czterech lat. Potem bez trudu rozszerzyï swój repertuar o gitarÚ, gdy miaï
osiem lat. W szkole Ăredniej zafascynowaï siÚ tajemniczym Ăwiatem jazzu,
Zmiana Ăcieĝki kariery
wiÚc zaczÈï ÊwiczyÊ nowe, swobodne
Grahama Keira z muzyka, który cieszyï
rytmy, poĂwiÚcajÈc na to kaĝdÈ wolnÈ
siÚ duĝym uznaniem, na naukowca
chwilÚ.
(mimo ĝe kiedyĂ nienawidziï matematyki)
zszokowaïa nawet jego samego.
Dzisiaj nie mógïby byÊ szczÚĂliwszy.
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Graham mieszkaï na przedmieĂciach Filadelfii — miasta, w którym karierÚ zrobiïy takie gwiazdy jazzu jak Billie Holiday, John
Coltrane, Ethel Waters czy Dizzy Gillespie. Wieczorami wymykaï siÚ
z ogrodu przy starym rodzinnym wiktoriañskim domu stojÈcym tuĝ
obok dworca, ĝeby wsiÈĂÊ w rozklekotany pociÈg R5 Agencji Transportu Poïudniowo-Wschodniej Pensylwanii. Po wyjĂciu na zaplamiony beton na peronie w Filadelfii udawaï siÚ do magicznego Ăwiata
klubów jazzowych, w których odbywaïy siÚ improwizacyjne sesje na
ĝywo. Kiedy sïuchaï jazzu, czuï, ĝe naprawdÚ ĝyje.
Póěniej szkoliï siÚ w dwóch najlepszych konserwatoriach muzycznych: w Szkole Muzycznej Eastmana i w Julliard School. W czasopiĂmie „DownBeat” pojawiï siÚ artykuï o nim, w którym ogïoszono
go najlepszym solistÈ wĂród studentów college’u.
To wcale nie oznacza, ĝe Graham odnosiï sukcesy na wszystkich
polach. WrÚcz przeciwnie. Odrzucaï praktycznie wszystko, co nie byïo
zwiÈzane z muzykÈ. Matematyka go frustrowaïa — nie potrafiï rozwiÈzywaÊ zadañ z algebry i geometrii, a do caïek i statystyki nawet
nie doszedï. Jego oceny z przedmiotów Ăcisïych równieĝ byïy sïabe.
Po egzaminie koñcowym z chemii wróciï do domu i spaliï wszystkie
swoje zeszyty w kominku — tak bardzo byï szczÚĂliwy, ĝe zdaï.
Dzieñ przed maturÈ, gdy inni studenci college’u nerwowo przeglÈdali
notatki i pytania egzaminacyjne z wczeĂniejszych lat, Graham, Ăwiadomy swoich sïabych ocen, pojechaï na koncert jazzowy.
Graham wiedziaï, ĝe chce zostaÊ muzykiem, i nic innego siÚ dla
niego nie liczyïo. Nawet sama myĂl o matematyce i innych przedmiotach Ăcisïych przyprawiaïa go o dreszcze.
Ale wtedy zdarzyïo siÚ coĂ waĝnego. Nie byï to wypadek, nie byïa
to ĂmierÊ bliskiej osoby ani ĝadna niespodziewana ĝyciowa zmiana.
Byïo to coĂ duĝo mniej dramatycznego, co czyni jego przemianÚ
jeszcze bardziej niezwykïÈ.
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Mindshift, czyli transformacja kariery
Od kilku dziesiÚcioleci fascynujÚ siÚ luděmi, którzy zmieniajÈ swojÈ
ĂcieĝkÚ kariery — wiÚkszoĂÊ z nich to osoby zamoĝne, które majÈ
odpowiednie zabezpieczenie finansowe i spoïeczne. Ale nawet przy
duĝym wsparciu z zewnÈtrz znaczÈca zmiana kariery moĝe byÊ tak
samo przeraĝajÈca jak przeskoczenie z jednego szybko jadÈcego
pociÈgu do drugiego. Innym przedmiotem mojego zainteresowania
sÈ osoby, które z jakiegoĂ powodu postanawiajÈ nauczyÊ siÚ umiejÚtnoĂci dla nich trudnej albo zupeïnie niezwiÈzanej z tym, czym siÚ
zajmujÈ — gdy na przykïad specjalista od jÚzyków romañskich
nadrabia braki z matematyki; gdy zapalony gracz w gry komputerowe
robi karierÚ akademickÈ w ambitnym Ărodowisku Singapuru; albo
gdy osoba chora na poraĝenie czterokoñczynowe robi kurs z informatyki i zostaje nauczycielem w szkole internetowej. DoĂwiadczenie nauczyïo mnie, ĝe w czasach, w których tempo zmian caïy czas
roĂnie, gotowoĂÊ do nagïej transformacji zawodowej i chÚÊ uczenia
siÚ przez caïe ĝycie — czy to na studiach, czy teĝ w inny sposób —
stanowiÈ potÚĝnÈ kreatywnÈ siïÚ. WiÚkszoĂÊ spoïeczeñstwa jednak nie
dostrzega tej potÚgi.
Ludzie zmieniajÈcy ĂcieĝkÚ kariery albo zaczynajÈcy uczyÊ siÚ
nowej umiejÚtnoĂci na póěniejszych etapach ĝycia czÚsto czujÈ siÚ jak
dyletanci — nowicjusze, którzy nigdy nie zdoïajÈ pokonaÊ przepaĂci
dzielÈcej ich od specjalistów w nowej dziedzinie. SÈ jak czarodzieje,
którzy myĂlÈ, ĝe sÈ mugolami, i czÚsto pozostajÈ nieĂwiadomi wïasnej
mocy.
Ja, podobnie jak Graham, z lekcewaĝeniem podchodziïam do
matematyki i innych przedmiotów Ăcisïych. Od najmïodszych lat
dostawaïam sïabe oceny z tych przedmiotów. Jednak w przeciwieñstwie do niego nie miaïam ĝadnych szczególnych talentów czy umiejÚtnoĂci. Byïam obibokiem. Mój tata pracowaï w wojsku, wiÚc czÚsto
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siÚ przeprowadzaliĂmy, nieraz lÈdujÈc na wiejskich terenach na obrzeĝach duĝych miast. W tamtych czasach ziemia na wsi byïa tania, dlatego mogliĂmy hodowaÊ duĝe zwierzÚta. Codziennie po skoñczeniu
lekcji rzucaïam ksiÈĝki w kÈt, siadaïam na oklep na swoim koniu
i ruszaïam w drogÚ. Po co siÚ zamartwiaÊ myĂleniem o studiach albo
karierze zawodowej, gdy moĝna sobie pogalopowaÊ w cieple popoïudniowego sïoñca?
W naszym domu wszyscy mówili po angielsku, a ja w siódmej
klasie oblaïam egzamin z hiszpañskiego. Wtedy mój mÈdry ojciec,
sïuchajÈc mojego utyskiwania, zapytaï mnie wprost: „Czy kiedykolwiek wziÚïaĂ pod uwagÚ takÈ moĝliwoĂÊ, ĝe prawdziwym problemem
nie jest nauczyciel, tylko ty sama?”.
Po kolejnej przeprowadzce okazaïo siÚ, ĝe byï w bïÚdzie. Nowy
nauczyciel hiszpañskiego zainspirowaï mnie i sprawiï, ĝe zaczÚïam siÚ
zastanawiaÊ, jak by to byïo myĂleÊ w innych jÚzykach. Odkryïam, ĝe
lubiÚ siÚ uczyÊ jÚzyków, wiÚc zaczÚïam chodziÊ na lekcje francuskiego
i niemieckiego. To naprawdÚ waĝne, ĝeby nauczyciel potrafiï motywowaÊ swoich uczniów. Wtedy sÈ oni dumni z posiadanej wiedzy —
i z samych siebie.
Mój ojciec zachÚcaï mnie do studiowania jakiegoĂ Ăcisïego kierunku. Chciaï, ĝeby jego dzieci jak najlepiej sobie poradziïy w dorosïym Ăwiecie. Ale ja wciÈĝ uwaĝaïam, ĝe matematyka jest nie dla mnie.
W szkole podstawowej i Ăredniej oblaïam niejeden egzamin z przedmiotów Ăcisïych. Chciaïam studiowaÊ jÚzyk obcy. W tamtym czasie
kredyty studenckie byïy trudne do uzyskania, dlatego postanowiïam
ominÈÊ college i zapisaÊ siÚ do wojska, które pïaciïo za naukÚ jÚzyka.
I rzeczywiĂcie nauczyïam siÚ jÚzyka — rosyjskiego.
Wbrew wszelkim oczekiwaniom — i pomimo moich planów na
ĝycie — zostaïam profesorem inĝynierii i mocno zakorzeniïam siÚ
w Ăwiecie nauk Ăcisïych. Razem z Terrence’em Sejnowskim, profesorem Francisa Cricka w Instytucie Salka, prowadzÚ najpopularniejszy
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na Ăwiecie kurs internetowy „Learning How To Learn”, czyli
„Nauka uczenia siÚ”, dla spóïki edukacyjnej Coursera i Uniwersytetu
Kalifornijskiego w San Diego. Jest to kurs internetowy otwarty dla
masowej publicznoĂci (ang. massive open online course — MOOC).
Juĝ w pierwszym roku jego prowadzenia udziaï w nim wziÈï milion
studentów z ponad dwustu krajów. W momencie, gdy czytasz tÚ
ksiÈĝkÚ, liczba naszych studentów juĝ dawno przekroczyïa dwa
miliony. PoïÈczenie tak szerokiego zasiÚgu z moĝliwoĂciÈ wywierania
wpïywu na mïodych ludzi jest czymĂ bezprecedensowym — wyraěnie widaÊ, ĝe ludzie chcÈ siÚ uczyÊ, zmieniaÊ i rozwijaÊ. Lista zawodów, które wykonywaïam w swoim ĝyciu, jest, mówiÈc najïagodniej,
eklektyczna: byïam kelnerkÈ, sprzÈtaczkÈ, korepetytorkÈ, pisarkÈ,
ĝonÈ, matkÈ zajmujÈcÈ siÚ maïym dzieckiem, oficerem wojska amerykañskiego, tïumaczkÈ jÚzyka rosyjskiego na statku rybackim na
Morzu Beringa, a takĝe operatorem radiowym na stacji na Biegunie
Poïudniowym. Odkryïam — w duĝym stopniu przez przypadek —
ĝe mam w sobie wiÚcej siïy do nauki i zmiany, niĝ kiedykolwiek sÈdziïam. To, czego nauczyïam siÚ w jednym zawodzie, niejednokrotnie
uïatwiaïo mi odnoszenie sukcesów na nastÚpnym etapie mojego ĝycia.
CzÚsto pozornie bezuĝyteczne informacje z poprzedniej kariery niespodziewanie stawaïy siÚ mocnym fundamentem nastÚpnej.
Teraz, gdy obserwujÚ, jak miliony uczniów z caïego Ăwiata odkrywajÈ swoje moĝliwoĂci uczenia siÚ i transformacji, uĂwiadamiam
sobie, ĝe nadszedï czas na coĂ nowego. Potrzebujemy manifestu, który
bÚdzie mówiÊ o znaczeniu Mindshift w procesie budowania zdolnych,
kreatywnych spoïeczeñstw, a takĝe w pomaganiu ludziom chcÈcym
w peïni wykorzystaÊ swój potencjaï.
„Mindshift” to gïÚboka zmiana w ĝyciu, która zachodzi dziÚki
nauce. O tym bÚdzie mówiÊ ta ksiÈĝka. Zobaczymy, jak ludzie, którzy zmieniajÈ siÚ dziÚki temu, ĝe uczÈ siÚ czegoĂ nowego — wnoszÈc
w ten proces swojÈ dotychczasowÈ wiedzÚ, pozornie przestarzaïÈ albo
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niezwiÈzanÈ z nowÈ dziedzinÈ — wspomagajÈ rozwój naszego Ăwiata
w niewiarygodnie twórczy i optymistyczny sposób.
Przekonamy siÚ równieĝ, ĝe wszystkie te przykïady mogÈ nas
inspirowaÊ (podobnie jak najnowsza
Mindshift” to gïÚboka zmiana wiedza na temat nauki i transformacji),
w ĝyciu, która zachodzi dziÚki
zachÚcajÈc nas do poszerzania wiedzy,
nauce. O tym bÚdzie mówiÊ
rozwijania siÚ i peïnego wykorzystania
ta ksiÈĝka.
naszego potencjaïu.

Zidentyfikowanie ukrytego potencjaïu
Nagïa, nieoczekiwana zmiana pracy nie jest niczym niezwykïym.
Rano, jak co dzieñ, siadasz przy swoim biurku i zabierasz siÚ do
codziennych obowiÈzków, aĝ nagle podchodzi do Ciebie przeïoĝony
w eskorcie kilku pracowników ochrony, którzy majÈ za zadanie
wyprowadziÊ CiÚ z budynku. Nagle, ni stÈd, ni zowÈd, dostajesz
wypowiedzenie, po dwóch dekadach pracy w firmie; w ich trakcie
zdobyïeĂ cenne doĂwiadczenie i poznaïeĂ wszystkie tajniki funkcjonowania wewnÚtrznych systemów — tych samych, z których firma
wïaĂnie rezygnuje (tak samo jak z Ciebie).
A moĝe… pracujesz dla jakiegoĂ durnia, a na horyzoncie nagle
pojawiïa siÚ radosna okazja ucieczki z tego wiÚzienia — pod warunkiem ĝe jesteĂ otwarty na to, by nauczyÊ siÚ nowych umiejÚtnoĂci
i stawiÊ czoïa nieznanym wyzwaniom.
ByÊ moĝe sÈdzisz, ĝe nie masz wyboru — jesteĂ posïusznym
dzieckiem, które zawsze wykonywaïo polecenia rodziców, dlatego
staïeĂ siÚ wiÚěniem luksusu, jakie daje Ci wysokie wynagrodzenie,
i w milczeniu marzysz o pracy w zupeïnie innym zawodzie.
Moĝliwe, ĝe zrobiïeĂ karierÚ w zawodzie, w którym bardzo trudno
jest o dobrÈ pracÚ. W takich okolicznoĂciach nawet nie myĂlisz o podjÚciu ryzyka, jakie wiÈĝe siÚ ze zmianÈ Ăcieĝki kariery, zwïaszcza jeĂli
masz dzieci, które Twoja ewentualna poraĝka osobiĂcie dotknie.
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A moĝe… Twoja mama zmarïa na dzieñ przed Twoim waĝnym
egzaminem, a Ty doïÈczyïeĂ do grona tysiÚcy uczniów, którzy nie
ukoñczyli pozytywnie programu prawdopodobnie celowo zaprojektowanego tak, by wyeliminowaÊ jak najwiÚkszÈ grupÚ osób. Ostatecznie utknÈïeĂ w sïabo opïacanej pracy.
Albo… ukoñczyïeĂ studia z wyróĝnieniem, bo wybraïeĂ kierunek,
który byï zwiÈzany z TwojÈ pasjÈ. (A przynajmniej tak twierdzÈ Twoi
przyjaciele). A potem nagle uĂwiadomiïeĂ sobie, ĝe to moĝe jednak
rodzice mieli racjÚ: pensja jest niezadowalajÈca, praca jeszcze gorsza,
a do tego jeszcze dochodzi fakt, ĝe boisz siÚ zmieniÊ zawód, bo masz
do spïacenia duĝy kredyt studencki.
Albo… moĝe kochasz swojÈ pracÚ, ale gdzieĂ w gïÚbi serca czujesz, ĝe staÊ CiÚ na coĂ wiÚcej.
I co teraz?
Rozmaite sytuacje spoïeczne i osobiste powodujÈ narastanie przeszkód — niektórych nie do pokonania —utrudniajÈcych nauczenie
siÚ nowych umiejÚtnoĂci i zmianÚ zawodu. Na szczÚĂcie wkraczamy
w nowÈ erÚ, w której szkolenia i rozwiÈzania, dostÚpne kiedyĂ tylko
dla nielicznej grupy szczÚĂciarzy, sÈ w zasiÚgu moĝliwoĂci wielu
z nas, a wymagany wkïad finansowy i osobisty jest niĝszy niĝ kiedykolwiek dotÈd. To wcale nie oznacza, ĝe transformacja zawodowa
jest prosta. Zazwyczaj tak nie jest. Ale bariera zostaïa zmniejszona —
w wielu sytuacjach i w wielu spoïeczeñstwach.
DostÚpnoĂÊ nowych metod uczenia siÚ — bÚdÈcych nowymi
narzÚdziami transformacji zawodowej — jest tak przytïaczajÈca, ĝe
typowÈ reakcjÈ na nie jest odmowa: Nie, nie, nie, stare metody budowania kariery i zdobywania wiedzy sÈ wystarczajÈce. Tylko one sÈ skuteczne!
Te nowe metody to trendy, które szybko przeminÈ. Mimo to rewolucja
transformacji kariery przybiera na sile — powoli, czÚsto niezauwaĝona. Transformacja kariery nie polega tylko na nauczeniu siÚ nowych
umiejÚtnoĂci albo zmianie zawodu. Obejmuje ona równieĝ takie
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aspekty jak poglÈdy, ĝycie osobiste i relacje z bliskimi. Transformacja
kariery moĝe byÊ Twoim gïównym celem, procesem pobocznym albo
czymĂ poĂrodku.
Mamy mocne dowody na to, ĝe nasza zdolnoĂÊ do odnoszenia
sukcesów w danej dziedzinie nie jest z góry okreĂlona. Koncepcja
„nastawienia na rozwój”, której autorkÈ jest Carol Dweck, badaczka
z Uniwersytetu Stanforda, jest oparta na przekonaniu, ĝe pozytywne
nastawienie do naszej zdolnoĂci transformacji moĝe pomóc we wprowadzeniu zmian1. Dorosïym ludziom trudno jest zrozumieÊ, czemu
taka postawa mogïaby im siÚ przydaÊ w ĝyciu. Co takiego mogÈ
naprawdÚ zmieniÊ w obszarze swoich zainteresowañ, umiejÚtnoĂci
i kariery zawodowej? Jakie sÈ praktyczne zalecenia wynikajÈce z najnowszej wiedzy na ten temat? I jakÈ rolÚ odgrywajÈ w tym procesie
nowe metody nauczania?
W Mindshift przeĂledzimy losy ludzi z caïego Ăwiata, którzy dokonali niezwykïych zmian kariery i poradzili sobie z trudnym wyzwaniem, jakim jest zdobycie umiejÚtnoĂci w nowym fachu. Historie
osób, które umiejÚtnie wykorzystaïy swojÈ „drugÈ szansÚ”, to ěródïo
cennej wiedzy, bez wzglÚdu na to, jakÈ ĂcieĝkÈ kariery obecnie podÈĝasz (albo jakÈ sobie wybraïeĂ), oraz na to, czego chciaïbyĂ siÚ nauczyÊ.
Poznamy ludzi, którzy dokonali trudnych zmian w swoim ĝyciu; sÈ
wĂród nich humaniĂci, którzy rozpoczÚli studia na Ăcisïych kierunkach, i naukowcy, którzy wybrali karierÚ artystycznÈ. Odkryjemy, ĝe
pokonanie depresji jest pod wieloma wzglÚdami podobne do zaïoĝenia
nowej firmy. I przekonamy siÚ, ĝe nawet najwybitniejsi naukowcy na
Ăwiecie mogÈ czasami zostaÊ zmuszeni do rozpoczÚcia nowej kariery.
Dowiemy siÚ równieĝ, ĝe przeciÚtnoĂÊ moĝe okazaÊ siÚ zaletÈ, gdy
chcemy siÚ nauczyÊ nowego zestawu umiejÚtnoĂci.
Zastanowimy siÚ nad tym, co motywuje poszczególne osoby,
i poznamy sztuczki, które one stosujÈ, ĝeby utrzymaÊ siÚ na wïaĂciwym torze podczas trudnego procesu przeprowadzania powaĝnej

Kup książkę

Poleć książkę

Po transformacji

17

zmiany. SpÚdzimy trochÚ czasu z dorosïymi luděmi, którzy na nowo
wcielili siÚ w rolÚ uczniów, i przekonamy siÚ, ĝe w dzisiejszej erze
cyfrowej moĝna nauczyÊ starego psa nowych sztuczek (podpowiedě:
pomocne mogÈ byÊ gry komputerowe). Dowiemy siÚ, co mówi nauka
na temat Ăwieĝego spojrzenia typowego dla osób, które zmieniïy
zawód i wróciïy do nauki w dorosïym ĝyciu; zapoznamy siÚ takĝe
z praktycznymi koncepcjami z dziedziny neurobiologii, które pomogÈ
nam lepiej zrozumieÊ, dlaczego po osiÈgniÚciu dojrzaïoĂci nadal
powinniĂmy dbaÊ o swój rozwój umysïowy. Poznamy teĝ grupÚ
uczniów — „super-MOOCersów” — którzy korzystajÈ z moĝliwoĂci nauki przez internet, ĝeby ksztaïtowaÊ swoje ĝycie i inspirowaÊ
innych.
Proces transformacji kariery staï siÚ tak waĝny, ĝe niektóre kraje
pracujÈ nad stworzeniem systemów, które pomogÈ go przyspieszyÊ.
Wybierzemy siÚ w podróĝ do Singapuru, jednego z najbardziej innowacyjnych ze wspomnianych krajów, ĝeby poznaÊ nowe strategie
przyspieszajÈce rozwój kariery. OpowieĂci z tej maïej azjatyckiej
wyspy pomogÈ nam znaleěÊ ciekawe, kreatywne sposoby na rozwiÈzanie dylematu pasja czy praktycznoĂÊ, który czÚsto spÚdza nam sen
z powiek.
W tej ksiÈĝce bÚdziemy podróĝowaÊ po Ăwiecie, ĝeby poznaÊ proces nauki z perspektywy tych, którzy go przeszli. Mam do opowiedzenia wiele ciekawych i zabawnych historii, które poznaïam, prowadzÈc najpopularniejszy kurs na Ăwiecie — kurs poĂwiÚcony uczeniu
siÚ. Jakie to uczucie patrzeÊ w szkïo kamery, majÈc ĂwiadomoĂÊ, ĝe
po drugiej stronie znajdujÈ siÚ miliony osób chÚtnych do nauki? W tej
ksiÈĝce znajdziesz mnóstwo praktycznych porad na temat tego, jak
wybraÊ najlepsze metody transformacji i rozwoju poprzez uczenie siÚ
nowych rzeczy (przez pojÚcie to rozumiem kursy zarówno internetowe, jak i tradycyjne, w których uczestnicy biorÈ udziaï osobiĂcie).
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Tutaj nie chodzi tylko o najnowszÈ technologiÚ; proste koncepcje,
takie jak spojrzenie na sytuacjÚ z innej perspektywy, a nawet umiejÚtne wykorzystanie pewnych aspektów „zïego” nastawienia, mogÈ
nam bardzo pomóc w przeskoczeniu kïód, które rzuca nam pod nogi
samo ĝycie. Osoby stosujÈce niekonwencjonalne metody uczenia siÚ
mogÈ podpowiedzieÊ niezwykïe sposoby na pokonanie przeszkód —
wydawaïoby siÚ — niemoĝliwych do przejĂcia.
W tej ksiÈĝce podajÚ przede wszystkim przykïady przejĂcia ze
Ăwiata artystycznego do naukowego lub technologicznego, a nie na
odwrót. Wynika to z tego, ĝe ludzie czÚsto uwaĝajÈ, iĝ transformacja
„z artysty w analityka” nie jest moĝliwa. Ponadto, czy nam siÚ to
podoba, czy nie, w dzisiejszych czasach najwiÚkszy nacisk kïadzie siÚ
na najnowsze technologie. Jakiekolwiek sÈ Twoje zainteresowania,
znajdziesz tu mnóstwo inspirujÈcych przykïadów — od kobiety
pracujÈcej jako kierowca autobusu, która pokonaïa depresjÚ, przez
inĝyniera elektryka, który przekwalifikowaï siÚ na stolarza, po utalentowanÈ mïodÈ matematyczkÚ, która mimo strachu przed wystÚpowaniem przed publicznoĂciÈ odnalazïa w sobie talent do publicznych wystÚpów.
Podtytuï tej ksiÈĝki,Zmieñ sposób myĂlenia i odkryj swój prawdziwy
potencjaï, dotyczy wszelkich dziedzin ĝycia. Ty musisz wybraÊ swój
obszar zmiany. Jak siÚ wkrótce przekonasz, Twoja zdolnoĂÊ do zdobycia nowej wiedzy i dokonania wewnÚtrznej transformacji jest duĝo
wiÚksza, niĝ kiedykolwiek sobie wyobraĝaïeĂ.
Teraz jednak powróÊmy do historii Grahama.

Przemiana Grahama
Wydarzenie, które zapoczÈtkowaïo zmianÚ kariery Grahama, wcale
nie byïo spektakularne. KtóregoĂ dnia poproszono go, by zagraï na
gitarze w miejscowym centrum onkologii dzieciÚcej. Miaï nadziejÚ,
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ĝe jego muzyka poprawi nastrój chorym dzieciom. Po pierwszej krótkiej wizycie przyszïa nastÚpna, a potem kolejna. Graham bardzo
polubiï dzielnych maïych pacjentów, a ich historie zapadïy mu gïÚboko w serce. Byï tak poruszony, ĝe zorganizowaï seriÚ koncertów
dla dzieci chorych na raka.
W trakcie tej kampanii odkryï coĂ zadziwiajÈcego: granie muzyki
przez caïy dzieñ, kaĝdego dnia, nie daje mu speïnienia. Z jakiegoĂ
powodu uznaï, ĝe fizyczna opieka nad pacjentami znajdujÈcymi siÚ
w bardzo trudnym okresie swojego ĝycia bÚdzie dla niego czymĂ duĝo
bardziej znaczÈcym niĝ granie dla ludzi, których byÊ moĝe juĝ nigdy
wiÚcej nie zobaczy i nigdy z nimi nie porozmawia.
Nagle zrozumiaï. Dotarïo do niego coĂ niewiarygodnie przeraĝajÈcego: chce zostaÊ lekarzem.
Poczuï siÚ jak gïupiec. W przeszïoĂci nie zdarzyïo siÚ nic, co
mogïoby sugerowaÊ, ĝe powinien studiowaÊ Ăcisïy kierunek. SkÈd
miaï wiedzieÊ, czy to siÚ w ogóle uda?
Podobnie jak wiele innych osób, które próbujÈ odkryÊ siebie na
nowo, postanowiï zaczÈÊ od maïych kroków. Aby zdobyÊ podstawowÈ
potrzebnÈ wiedzÚ, zapisaï siÚ na kurs analizy matematycznej organizowany przez college.
Nie skoczyï od razu na gïÚbokÈ wodÚ. Kilka miesiÚcy przed rozpoczÚciem kursu kupiï e-book z kursem przygotowujÈcym. Kiedy
jeědziï na wystÚpy albo na zajÚcia, wïÈczaï go na swoim iPhonie, ĝeby
zaznajomiÊ siÚ z podstawowymi zagadnieniami. Na poczÈtku bardzo
siÚ zniechÚciï. Juĝ na pierwszych kilku lekcjach zetknÈï siÚ z wieloma
koncepcjami matematycznymi, o których zdÈĝyï zapomnieÊ albo których nigdy dobrze nie rozumiaï, i zastanawiaï siÚ: NaprawdÚ jest coĂ
takiego jak reguïy dla wykïadników potÚg?. A potem myĂlaï z przeraĝeniem: Dobry Boĝe, co ja robiÚ? Jestem Ăwietnym muzykiem, a zïoĝyïem
papiery na studia medyczne, gdzie bÚdÚ musiaï uczyÊ siÚ wszystkiego od zera.
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Miaï jednak ĂwiadomoĂÊ, ĝe jednÈ z jego mocnych stron — tÈ,
nad którÈ pracowaï przez wiele lat grania muzyki — jest wytrwaïoĂÊ. DziÚki niej byï w stanie wykonaÊ kaĝde, nawet bardzo trudne
zadanie. Skoro potrafiï ÊwiczyÊ tyle godzin, ĝeby dostaÊ siÚ do Julliard, to nic nie stoi na przeszkodzie, ĝeby nauczyï siÚ koncepcji
matematycznych. Musi siÚ tylko skupiÊ i wziÈÊ siÚ solidnie do pracy.
ZnajomoĂÊ wïasnych mocnych stron wcale nie sprawiïa, ĝe przestaï mieÊ wÈtpliwoĂci — i nie zmieniïa faktu, ĝe studia, które sobie
wybraï, byïy naprawdÚ, naprawdÚ trudne. WiÚkszoĂÊ osób, które zapisaïy siÚ na ten sam kurs analizy matematycznej, stanowili studenci
medycyny albo inĝynierii chcÈcy sobie poprawiÊ ĂredniÈ, ponownie
podchodzÈc do egzaminu. Graham miaï wraĝenie, ĝe jest kierowcÈ
gokarta, który próbuje siÚ ĂcigaÊ z wytrawnymi kierowcami samochodów wyĂcigowych. Kiedy wspomniaï jednemu z profesorów, ĝe jest
muzykiem, ten nie potrafiï zrozumieÊ, dlaczego Graham zapisaï siÚ na
jego zajÚcia. Ostatecznie Graham ukoñczyï kurs z ocenÈ A–. Nieěle
jak na kogoĂ, kto przez caïe ĝycie nienawidziï przedmiotów Ăcisïych
i nagle postanowiï siÚ zapisaÊ na kurs analizy matematycznej organizowany w college’u!
Jego wÈtpliwoĂci nieco zmalaïy, ale wciÈĝ toczyï trudnÈ wewnÚtrznÈ
walkÚ. Oto jak sam wspomina ten czas:
PamiÚtam, ĝe prawie przed kaĝdym egzaminem nie mogïem zasnÈÊ,
bo myĂlaïem: „JeĂli nie dostanÚ A, to przyjmÈ mnie na studia medyczne. Dopiero co zrezygnowaïem z kariery muzycznej. Jeĝeli to siÚ
nie uda, to co mi pozostanie?”.
Wszystko dookoïa mnie przypominaïo mi o tym, z czego zrezygnowaïem. W dniu finaïu Super Bowl uczyïem siÚ do dwóch sprawdzianów: z biochemii i chemii organicznej, które miaïem pisaÊ
w poniedziaïek. Nie oglÈdaïem Super Bowl, ale pamiÚtaïem, ĝe jeden
z moich znajomych graï na saksofonie z Beyoncé podczas show
muzycznego w przerwie meczu. Musiaïem wyïÈczyÊ Facebook,
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poniewaĝ moi znajomi pisali o ciekawych rzeczach, które byïy ich
udziaïem, takich jak trasy koncertowe czy wystÚpy na duĝych wydarzeniach. PodjÈïem juĝ decyzjÚ i musiaïem byÊ konsekwentny.
JednÈ z najtrudniejszych przeszkód, jakie musiaïem pokonaÊ,
byïy „dobre rady” moich przyjacióï i rodziny, którzy próbowali mnie
odwieĂÊ od tego pomysïu. Wiedzieli, jakie sukcesy odnosiïem
w branĝy muzycznej, i nie mogli zrozumieÊ, dlaczego chcÚ iĂÊ na
studia medyczne. Niektórzy doradzali mi inne kierunki, powszechnie uznawane za ïatwiejsze. Wszystkie te osoby zasiewaïy w moim
sercu ziarna wÈtpliwoĂci, które utrudniaïy mi przetrwanie najtrudniejszych chwil. Stale musiaïem sobie powtarzaÊ, ĝe chcÚ dokonaÊ
tej zmiany w swoim ĝyciu. CzÚsto przypominaïem sobie chwile
olĂnienia, które sprawiïy, ĝe zdecydowaïem siÚ pójĂÊ wïaĂnie w tym
kierunku. JednoczeĂnie uznaïem, ĝe nie bÚdÚ wyjawiaï wiÚkszoĂci
moich znajomych muzyków tego, co robiÚ. Nie chciaïem siÚ z tym
zdradzaÊ, poniewaĝ zaleĝaïo mi na utrzymaniu kontaktów z muzykami jazzowymi. Chciaïem, by wciÈĝ mnie zatrudniali na wystÚpy.
Moĝna powiedzieÊ, ĝe byïem dwiema róĝnymi osobami naraz.
Na poczÈtku ograniczyïem liczbÚ wystÚpów, bo chciaïem siÚ
porzÈdnie przyïoĝyÊ do nauki. Ale w drugim semestrze zaczÈïem
graÊ wiÚcej. Miaïem dokïadnie takÈ samÈ ĂredniÈ jak w pierwszym
semestrze, ale czerpaïem z ĝycia wiÚcej radoĂci, poniewaĝ muzyka
byïa dla mnie ucieczkÈ od codziennej rutyny. WystÚpowanie na scenie pozwalaïo mi utrzymywaÊ relacje towarzyskie, przynosiïo pieniÈdze i uïatwiaïo pozbycie siÚ negatywnych emocji.
ZajÚcia z chemii byïy trudne. Na poczÈtku musiaïem pokonaÊ
w sobie ogromnÈ niechÚÊ do przedmiotów Ăcisïych. Kiedy juĝ siÚ
w to wciÈgnÈïem, okazaïo siÚ, ĝe tematy sÈ ciekawe i zabawne.
Nawet polubiïem rysowanie wzorów z chemii organicznej i rozwiÈzywanie zadañ matematycznych. UĂmiechaïem siÚ pod nosem, gdy
trafiaïem na jakieĂ intrygujÈce rozwiÈzanie w podrÚczniku.
WciÈĝ jednak nie potrafiïem siÚ przyzwyczaiÊ do poziomu szczegóïowoĂci, jaki byï wymagany na tych zajÚciach. Wmawiaïem sobie,
ĝe testy sÈ niesprawiedliwe albo ĝe naprawdÚ coĂ umiaïem, ale nie
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potrafiïem tego dobrze przekazaÊ na teĂcie. Szybko jednak uĂwiadomiïem sobie, ĝe inne osoby jakoĂ zdoïaïy zrozumieÊ treĂÊ pytañ
i dobrze na nie odpowiedzieÊ. A to oznaczaïo, ĝe znaïy temat lepiej
niĝ ja. To nie byïa wina nauczyciela, tylko moja.
Odkryïem, ĝe nie wystarczy raz coĂ zrozumieÊ. Konieczna byïa
praktyka, zupeïnie tak samo jak w grze na gitarze. Spotykaïem siÚ
z profesorami, a na zajÚciach zadawaïem pytania. W szkole Ăredniej
nigdy nie szukaïem dodatkowej pomocy, poniewaĝ nie dopuszczaïem do siebie myĂli, ĝe mogÚ nie rozumieÊ materiaïu. Uwaĝaïem,
ĝe tylko „wolno myĂlÈce” dzieciaki potrzebujÈ takiej pomocy. Teraz
jednak zrozumiaïem, ĝe muszÚ schowaÊ dumÚ do kieszeni. Moim
celem byïo to, ĝeby dostaÊ dobrÈ ocenÚ z egzaminu, a nie ĝeby przez
caïy czas odgrywaÊ geniusza.
Na szczÚĂcie tuĝ przed rozpoczÚciem kursu przeczytaïem ksiÈĝkÚ
Jak zostaÊ geniuszem pamiÚci. Uĝywaïem kilku technik zapamiÚtywania, takich jak metoda loci (païac pamiÚci), ĝeby zapisywaÊ nowe
informacje w mózgu. Wiem, ĝe niektórzy majÈ po prostu dobrÈ
pamiÚÊ do liczb i abstrakcyjnych koncepcji — ja niestety nie naleĝÚ
do tych osób. Kluczem do sukcesu byïo jak najszybsze zidentyfikowanie sïabych stron. Kiedy juĝ wiedziaïem, z czym mam trudnoĂci, mogïem podjÈÊ odpowiednie dziaïania, ĝeby siÚ z nimi uporaÊ.

Graham postanowiï, ĝe wszystkie egzaminy konieczne do tego,
by móc aplikowaÊ na studia medyczne, zda w ciÈgu nastÚpnego roku,
wïÈczajÈc w to wakacje. Pierwsze zajÚcia byïy powrotem jego dawnego
nemezis: chemii. „Wierzcie mi lub nie”, wspomina, „ale dostaïem A.
W szkole Ăredniej, gdzie materiaï byï duĝo bardziej okrojony, dostaïem C+, ale teraz, gdy naprawdÚ przyïoĝyïem siÚ do nauki, staïem
siÚ zupeïnie innym uczniem”.
Dostaï równieĝ bardzo dobrÈ ocenÚ (A) z chemii organicznej,
biochemii oraz innych przedmiotów, o których dziesiÚÊ lat wczeĂniej
nie pomyĂlaïby, ĝe kiedykolwiek bÚdzie siÚ ich uczyÊ. Tydzieñ po
ostatnim teĂcie zdaï egzamin wstÚpny do college’u medycznego. Obec-
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nie jest na trzecim roku medycyny na Uniwersytecie Georgetown.
Poznaïam go przez internet — wziÈï udziaï w kursie „Learning How
to Learn”, ĝeby jeszcze bardziej rozwinÈÊ swoje umiejÚtnoĂci uczenia
siÚ, co z pewnoĂciÈ przeïoĝy siÚ na jego oceny z egzaminów.
Jego wiedza i doĂwiadczenie z branĝy muzycznej pomogïy mu
w karierze medycznej na wiele sposobów, maïych i duĝych. Na przykïad kiedy uczyï siÚ osïuchiwania (czyli diagnozowania choroby
poprzez sïuchanie děwiÚków wydawanych przez serce), odkryï, ĝe
dziÚki wyszkolonemu uchu, wraĝliwemu na ledwo sïyszalne róĝnice
w brzmieniu i tempie, wykrywa anomalie duĝo szybciej niĝ inni
studenci.
Jednakĝe tym, co pomogïo mu najbardziej, byïy ogólne aspekty
jego wyksztaïcenia muzycznego. OczywiĂcie, kaĝdy lekarz musi
dobrze znaÊ siÚ na chemii i fizjologii medycyny. Ale Graham odkryï,
ĝe równie waĝna jest umiejÚtnoĂÊ sïuchania pacjentów i okazywania
im empatii. GrajÈc w zespoïach z innymi muzykami, nauczyï siÚ ich
sïuchaÊ i nie wtrÈcaÊ siÚ od razu z wïasnymi motywami muzycznymi.
I podobnie odkryï, ĝe kiedy daje pacjentom czas na wygadanie siÚ
i nie próbuje od razu narzucaÊ im swoich wniosków, stawia lepsze
diagnozy, a jego relacje z nimi sÈ duĝo lepsze.
Co wiÚcej, Graham stwierdziï, ĝe cechy niezbÚdne u muzyka
wystÚpujÈcego przed publicznoĂciÈ sÈ zadziwiajÈco podobne do tych,
które powinien posiadaÊ lekarz diagnozujÈcy pacjenta albo przeprowadzajÈcy procedurÚ medycznÈ. Teraz Graham dostrzega, ĝe lata
Êwiczeñ improwizacji muzycznej przydadzÈ mu siÚ na nowej Ăcieĝce
kariery. Zauwaĝyï, ĝe Ăwietnie sobie radzi w nagïych, niespodziewanych sytuacjach. SwojÈ wiedzÚ i doĂwiadczenie wykorzystuje na
nowe, nieznane dotÈd sposoby. Trudne przejĂcie ze Ăwiata muzyki
do Ăwiata medycyny sprawiïo, ĝe duĝo lepiej radzi sobie w sytuacjach,
gdy jest wypychany poza swojÈ strefÚ komfortu.
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IloĂÊ materiaïu, jaki muszÈ zapamiÚtaÊ studenci medycyny, jest
tak duĝa, ĝe mogÈ oni odnieĂÊ wraĝenie, iĝ lekarze zawsze dziaïajÈ
wedïug szablonu. W praktyce jednak medycyna jest bardzo zmienna,
a leczenie jest sztukÈ wymagajÈcÈ sporej intuicji. Graham juĝ teraz
wie, ĝe jego kariera medyczna bÚdzie duĝo bardziej naturalna dla
niego niĝ dla wielu jego kolegów i koleĝanek z roku dziÚki temu,
ĝe wczeĂniej spÚdziï duĝo czasu na graniu muzyki.
Ale to jeszcze nie wszystko. Graham napisaï do mnie tak:
Na pierwszym roku medycyny miaïem duĝe problemy z naukÈ.
Jednym z powodów, dla których zapisaïem siÚ na Pani kurs w Coursera, byïo poczucie, ĝe mój styl uczenia siÚ jest niewydajny. PoĂwiÚcaïem na naukÚ duĝo wiÚcej godzin niĝ inni studenci, ale wcale nie
byïem przez to lepszy od nich. DziÚki Pani kursowi zrozumiaïem,
ĝe nauka musi byÊ aktywnym procesem. Caïymi godzinami czytaïem te same slajdy wciÈĝ na nowo, ale poïowa tego czasu byïa stracona, bo traciïem koncentracjÚ, a moje myĂli krÈĝyïy gdzieĂ daleko.
Od kiedy zaczÈïem stosowaÊ technikÚ pomodoro i regularnie sprawdzaÊ swoje postÚpy, dostrzegam widocznÈ poprawÚ.

I proszÚ: moĝna dokonaÊ wielkiej zmiany w swoim ĝyciu. Twoje
„wrodzone” pasje albo to, w czym wedïug Ciebie jesteĂ dobry, nie
muszÈ decydowaÊ o tym, kim jesteĂ albo czym siÚ zajmujesz. Warto
przy tym zauwaĝyÊ, ĝe zmiana zawodu i pójĂcie na medycynÚ nie jest
jedynÈ moĝliwÈ drogÈ. ZdarzajÈ siÚ równieĝ sytuacje odwrotne, gdy
lekarze rezygnujÈ z medycyny i zaczynajÈ karierÚ w zupeïnie innej
dziedzinie. Oto przykïad: Michael Crichton, autor bestsellera Park
Jurajski i telewizyjnego serialu Ostry dyĝur, który ukoñczyï medycynÚ
na Harvardzie, nigdy nie zrobiï specjalizacji potrzebnej do tego, by
zostaÊ lekarzem praktykiem. A Sun Yatsen, zaïoĝyciel Republiki
Chiñskiej, rzuciï studia medyczne na Hawajach, ĝeby zaangaĝowaÊ
siÚ w dziaïalnoĂÊ rewolucyjnÈ.
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Technika pomodoro
Technika pomodoro jest zwodniczo prost i niezwykle skuteczn metod koncentrowania uwagi. WymyĴli¨ j Francesco Cirillo w latach 80. ubieg¨ego wieku. Pomodoro
to w¨oskie s¨owo oznaczajce pomidora. Nawizuje ono
do kszta¨tu popularnych minutników, które Cirillo zaleca¨
uœywaî podczas stosowania jego techniki. Jest ona bardzo prosta: wystarczy
wy¨czyî w telefonie i na komputerze wszystkie programy mogce rozproszyî Twoj uwag£ dőwi£kiem lub wibracj, ustawiî minutnik na 25 minut,
a potem skupiî si£ najbardziej, jak to moœliwe, na zadaniu, które masz do
wykonania. Kiedy up¨ynie 25 minut, pozwól, aby Twój mózg si£ zrelaksowa¨
na par£ minut (jest to równie waœne jak czas sp£dzony na pracy). Moœesz
przejrzeî kilka stron w internecie, pos¨uchaî ulubionej piosenki, przejĴî
si£ albo porozmawiaî ze znajomymi — wybierz dowolne zaj£cie, które
pomoœe Ci rozproszyî uwag£.
Ta technika jest bardzo przydatna, jeĴli masz tendencj£ do odk¨adania
pracy na póőniej. Dzi£ki niej b£dziesz robiî regularne post£py — mimo
obowizkowych okresów relaksacji, które teœ odgrywaj waœn rol£ w procesie uczenia si£.

Moĝesz powiedzieÊ: „ChwileczkÚ. Przecieĝ widaÊ, ĝe Graham to
bystry facet. Po prostu wczeĂniej nie zaleĝaïo mu na dobrych ocenach
z przedmiotów Ăcisïych”.
Ale ilu z nas moĝe powiedzieÊ podobnie o sobie — ĝe sÈ zagadnienia,
umiejÚtnoĂci czy obszary specjalistycznej wiedzy, z którymi nigdy nie próbowaliĂmy siÚ na powaĝnie zmierzyÊ?
Jak wielu z nas — z róĝnych powodów — musiaïo zboczyÊ
z obranej drogi? I jak wielu z nas w koñcu znalazïo sposoby na
odnalezienie siÚ w nowej sytuacji dziÚki zmianie podejĂcia i nauczeniu siÚ nowych umiejÚtnoĂci? A jak wiele innych osób wydaje siÚ
mÈdrze kierowaÊ swojÈ karierÈ, choÊ tak naprawdÚ osoby te chciaïyby
wypróbowaÊ coĂ nowego i zupeïnie innego niĝ to, czym na co dzieñ
siÚ zajmujÈ?

Kup książkę

Poleć książkę

26

Mindshift

Î Nowy punkt widzenia
Zaleta bycia nowicjuszem
Czasami nauczenie si£ czegoĴ nowego wymaga zrobienia kroku wstecz
i powrotu do poziomu nowicjusza. Ale to moœe byî ekscytujca przygoda!

Wielu zwykïych i niezwykïych ludzi dokonaïo fantastycznych
zmian w swoim ĝyciu dziÚki temu, ĝe pozostali oni otwarci na uczenie siÚ nowych rzeczy. Przekonasz siÚ, ĝe doĂwiadczenie, jakie zdobyïeĂ w danej dziedzinie, wcale nie musi byÊ kajdanami przykuwajÈcymi CiÚ do przeszïoĂci, od której chcesz uciec. Zamiast tego
moĝe byÊ mostem prowadzÈcym do ciekawych Ăcieĝek kariery teraz
i w przyszïoĂci. CzytajÈc nastÚpne rozdziaïy, przekonasz siÚ, ĝe
naukowcy majÈ wiele do powiedzenia na temat tego, dlaczego wybieramy okreĂlone specjalizacje; podpowiadajÈ oni takĝe, jak wyrwaÊ siÚ
z wiÚzów biologii i zdobywaÊ nowÈ wiedzÚ, nawet w starszym wieku.
Witam CiÚ w nowym Ăwiecie transformacji kariery.
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Ì A teraz Ty spróbuj!
Znajdő now pasj£
Czy niepotrzebnie si£ ograniczasz, stosujc si£ do popularnej rady, aby
robiì to, co Ci£ pasjonuje? Czy zawsze wybierasz takie prace, w których jesteĴ naturalnie dobry? A moœe próbowa¨eĴ kiedyĴ sprawdziî si£
w czymĴ, co by¨o dla Ciebie naprawd£ trudne? Zadaj sobie pytanie:
„Co móg¨bym robiî albo kim móg¨bym byî, gdybym postanowi¨ znaleőî
now pasj£ i spróbowa¨ osignî coĴ, co wymaga ode mnie maksymalnego wysi¨ku?”. Jakie umiej£tnoĴci i jak wiedz£ z przesz¨oĴci móg¨byĴ
wykorzystaî, œeby lepiej sprostaî temu wyzwaniu?
Spisanie w¨asnych przemyĴleġ na kartce zadziwiajco cz£sto pomaga
odkryî to, co naprawd£ myĴlisz, i poczyniî skuteczniejsze kroki. Weő
kartk£ albo jeszcze lepiej notatnik, którego b£dziesz uœywaî, czytajc t£
ksiœk£. Napisz nag¨ówek „Znajdowanie nowych pasji”, a potem zanotuj
swoje odpowiedzi na powyœsze pytania. Moœe to byî kilka zdaġ albo
kilkanaĴcie stron.
W tej ksiœce znajdziesz mnóstwo tego typu krótkich îwiczeġ. Jak si£
przekonasz, stanowi one doskona¨y sposób na podsumowanie swoich
przemyĴleġ i lepsze poznanie samego siebie. Kiedy dotrzesz do koġca
ksiœki, przejrzyj swoje zapiski — b£d one bezcennym őród¨em wiedzy na
temat Ciebie, Twojego stylu uczenia si£, a takœe Twoich œyciowych celów.
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