
Poznaj fundamenty mentalne Adama Dębowskiego: 

 
1. Myśl w dużych kategoriach. 

2. Myśl inaczej. 

3. Działaj wydajniej, czyli osiągaj więcej pracując mniej. 

4. Rób wszystko lepiej, szlifuj to co potrafisz. 

5. Dbaj o siebie. 

6. Dbaj o ludzi. 

7. Wyprzedzaj przyszłość, obserwuj trendy, nie bądź nigdy tetrykiem mentalnym. 

8. Pamiętaj, że wszystko jest po coś, a przynajmniej pamiętaj, aby odkrywać w tym 

co się dzieje sens. 

9. Odpuszczaj to, czego nie odpuszczałeś, dopuszczaj to, czego nie dopuszczałeś, 

akceptuj to, czego nie akceptowałeś. 

10. Bierz odpowiedzialność za decyzje i działania, nie czekaj na innych. 

11. Twórz wysoką jakość. Najwyższą na jaką Cię teraz stać. 

12. Wykraczaj poza granice. 

13. Bądź bogaty, w biedzie nie ma nic szlachetnego. 

14. Pomagaj innym poprzez edukację. 

15. Działaj szybko, myśl długoterminowo. 

16. Automatyzuj jak najwięcej działań. 

17. Myśl szerzej, strategicznie. 

18. Dociskaj, domykaj, szlifuj to co robisz. 

19. Bądź naj, na 1 miejscu w obszarze, który jest Ci bliski. 

20. Pamiętaj, że nie zawsze i nie we wszystkim musisz być najlepszy. 

21. Życie jest zbyt ważne, aby brać je tak poważnie. 

22. Odkrywaj radość w tym, co robisz. 

23. Życie to maraton, a nie jednorazowy sprint. 

24. Adaptuj się do zmian albo giń. 

25. Nie chodzi o to, aby być pierwszym, wystarczy być najlepszym. 

26. Mierz sukces odpowiednimi miarami, które Cię nie dobijają, a doładowują i masz 

na nie wpływ. 

27. Mierz sukces sukcesami swoich klientów. 

28. Nie sukces jest zawsze najważniejszy, ale życie. 

29. Love is better than like. 

30. Nigdy nie milcz, gdy masz coś ważnego do powiedzenia. Milcz, gdy Twoje ego 

chce gadać. 

31. Bądź gotowy i otwarty na wielkie rzeczy. Nikt nie powiedział, że obecny poziom 

ma trwać wiecznie. 

32. Akceptuj to gdzie jesteś. Nikt nie powiedział i nie obiecywał, że będzie łatwo, 

prosto i lekko. 

33. Koncentruj się na tym, na co masz wpływ. 

34. Jeśli działasz w zgodzie ze sobą, ze swoimi wartościami, wszystko się ułoży, 

wszystko będzie OK. 

35. Zaufaj sobie, naucz się sobie ufać. 



36. Zaufaj czemuś więcej niż Ty sam. Zaufaj życiu, energii. Niektórzy nazywają to 

Bogiem, inni Chi, inni energią życia. Znajdź swoje źródło, które jest większe niż 

Ty sam. 

37. Nie ukrywaj błędów i nie usprawiedliwiaj siebie. Ucz się na błędach. 

38. Skup się na rozwiązaniach, a nie na ciągłej analizie problemu. 

39. Trudny moment to tylko moment. Skup się na tym co ważne, a on minie. 

40. Gdy wszystko się wali i nie mamy na to wpływu, nie tkwij w marazmie. Podejmij 

decyzję. 

41. Uwalniaj się od zazdrości, inspiruj się innymi, ucz się od lepszych od siebie. 

42. Nie traktuj oporu, problemów jako koniec świata. Świat się nie zawali, ale Ty tak, 

jeśli będziesz tkwić. 

43. Bądź wierny sobie i swoim kluczowym wartościom. 

44. Bądź sobą, chyba, że przez dłuższy czas nic Ci nie wychodzi, spójrz z boku i 

zastanów się co zmienić. 

45. Daj sobie luz. Pozwól sobie na błędy. Nie wszystko, zawsze od razu musisz 

zmieniać. Zaakceptuj to co potrzebujesz zaakceptować. 

46. Miej więcej pokory. 

47. Miej więcej ambicji. 

48. Łącz przeciwieństwa, integruj skrajności, niech się uzupełniają. 

49. Rozwijaj kontakt z intuicją, naucz się jej ufać. 

50. Gdy szukasz odpowiedzi wsłuchuj się w: dane, fakty, ludzi, doświadczenie i przede 

wszystkim w siebie. 

51. Gdy nie ma efektów bądź konsekwentny i cierpliwy, rób swoje! 

52. Gdy nie ma efektów i czujesz, że czas na zmiany, zrób to. 

53. Jeśli trzymasz się swoich wartości, swojej ścieżki, to pamiętaj, że dołek jest 

początkiem wznoszenia się, odbicia się do góry. 

54. Sens życia to odkrywanie sensu, odnajdywanie swojej ścieżki. 

55. Pozwól sobie na negatywne emocje, przeżyj je. Pozwól sobie na słabość, gniew, 

smutek. 

56. Świat się nie zawali, ale Ty tak, jeżeli o siebie nie zadbasz. To, że czegoś nie 

zrobisz, coś przełożysz, z czegoś zrezygnujesz, nie sprawi, że świat się zawali. Ty, 

niestety, możesz. 

57. Życie to nauka życia, która opiera się o szlifowanie swojego charakteru oraz 

ujarzmiania swojego ego. To jedna z najważniejszych rzeczy, którą mamy do 

zrobienia na swojej ścieżce zawodowej i życiowej. 

58. Z każdego problemu twórz cel. 

59. Twórz swoje zasady i nie zamykaj tej listy! 
 


