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Co mają ze sobą wspólnego handlowiec i sportowiec?
I jeden, i drugi walczy o wynik. Jeżeli nie sprzedajesz,
to możesz mieć najlepszy kontakt z szefem,
a i tak twoje dni w firmie są policzone. Podobnie
w sporcie – nie ma wyników, nie ma kariery.
Dlatego warto przyjrzeć się kilku
sportowcom, bo możemy się od nich
wiele nauczyć.

Nie myśl, że najtwardsi nie mogą
wpaść w dołek
Panuje przekonanie, że osoba silna
psychicznie nie może mieć problemów psychicznych. To nieprawda
– chyba nikt nie powie, że sportowcom brak silnej woli i determinacji.
A jednak i wśród nich zdarzają się
osoby chorujące na depresję.

Mamed Khalidov
Uważany za najlepszego polskiego
zawodnika MMA, w 2016 r. przerwał karierę na kilka miesięcy ze
względu na problemy osobiste.
W wywiadzie mówił: „Może nienormalne jest to, że o tym powiedziałem? Ludzie przecież wolą siedzieć
cicho, bo traktują depresję jako
słabość. Ale nie jestem robotem”.
Jednak po jakimś czasie powrócił do
klatki i nadal walczy.

 Justyna Kowalczyk
Biegaczka narciarska, mistrzyni
świata i multimedalistka olimpijska,

czterokrotna zdobywczyni Pucharu Świata w biegach narciarskich.
W 2014 r. otwarcie zaczęła mówić
o swojej depresji, bezsenności,
braniu leków i kontaktach z psychiatrą i psychoterapeutą. Obecnie,
po zakończeniu kariery sportowej,
zajmuje się trenowaniem reprezentantek Polski w biegach narciarskich.

 Tyson Fury
Były mistrz świata w boksie organizacji WBO, IBO, IBF, po wygranej
walce z Władimirem Kliczko miał
problem z depresją i narkotykami (kokainą). Oprócz tego walczył
z nadwagą. W wywiadzie w październiku 2016 r. powiedział: „Mam
maniakalne stany depresyjne.
Każdego dnia mam nadzieję, że
ktoś mnie zabije, zanim ja popełnię
samobójstwo. Myślę o tym każdego dnia i gdybym nie był chrześcijaninem, to zabiłbym się w pięć
sekund”. Zdołał jednak powrócić do
formy i w maju 2017 r. zaczął znowu
wygrywać walki.

Co z tych historii możesz wyciągnąć dla siebie? Nawet ludzie o żelaznej woli miewają chwile słabości
– to żaden wstyd. Jeśli przydarzy
ci się spadek sprzedażowej formy
– nie trać nadziei. Z każdą, nawet
najtrudniejszą sytuacją możesz
sobie poradzić. Czasem potrzeba
na to mniej, czasem więcej czasu
i pomocy specjalisty, jednak nigdy
nie należy się poddawać.
Nie oczekuj, że od razu będziesz
najlepszy
Wielu handlowców na początku
swojej kariery oczekuje niesamowitych wyników. Nie zawsze przychodzą one jednak tak szybko i nic
w tym złego. Czasem talent, szkolenie produktowe i z technik sprzedażowych nie wystarczy, potrzebne
jest również doświadczenie, które
przekłada się na coraz lepsze wyniki. W sporcie bywa podobnie.

 Michael Jordan
W pierwszej klasie liceum nie dostał się do składu koszykarskiego.
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szeniu za odmowę służby wojskowej i wyjazdu na wojnę do
Wietnamu. Skutkiem wyroku było odebranie licencji profesjonalnego boksera. Przez trzy lata Ali nie mógł walczyć.
Zarabiał na życie jako propagator islamu, brał udział w reklamach, przedstawieniach telewizyjnych oraz teatralnych.
Wrócił na ring w 1970 r. i zaczął znowu wygrywać.
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 Robert Lewandowski
Zaczynał od ławki rezerwowych w polskich klubach
piłkarskich. W 2006 r. usłyszał, że nie nadaje się do
sportu, bo jest wątły i brakuje mu zdrowia.
Przeszkody się pojawią, ale nie wolno się poddawać
Jeżeli twoja kariera to pasmo nieprzerwanych sukcesów,
to super. Istnieje jednak spore prawdopodobieństwo, że
i ty natrafisz na przeszkody. Warto wtedy wspomnieć
historię dwóch sportowców, którzy nie mieli w pewnym
momencie lekko.

 Karol Bielecki
Piłkarz ręczny, wicemistrz świata z 2007 r. 11 czerwca 2010
r. podczas towarzyskiego meczu stracił oko. Początkowo
ogłosił zakończenie kariery, ale po kilku dniach zmienił
zdanie i wrócił do gry. W 2015 r. zdobył z reprezentacją
Polski brązowy medal mistrzostw świata.

 Muhammad Ali
Uznawany za jednego z najlepszych bokserów wszech czasów, w 1967 r. został skazany na karę więzienia w zawie-

 Hermann Maier
To jeden z najlepszych narciarzy alpejskich w historii. Jadąc
w 2001 r. na motocyklu, został potrącony przez samochód,
w wyniku czego doznał rozległego, otwartego złamania
oraz zerwania większości mięśni w prawej nodze. Przeszedł operację, musiał od nowa uczyć się chodzić. W złamanej nodze do dziś ma 32-centymetrową tytanową śrubę.
Latem 2002 r. podczas treningów na nartach ponownie
złamał kontuzjowaną wcześniej nogę. Z powodu rozległości obrażeń i długiej rehabilitacji Austriak nie wystąpił
w żadnych zawodach aż do stycznia 2003 r. Do rywalizacji
pucharowej powrócił 14 stycznia 2003 r., ale nie zakwalifikował się nawet do drugiego przejazdu. W każdym kolejnym starcie uzyskiwał jednak coraz lepsze wyniki, aż 27
stycznia 2003 roku w Kitzbühel zwyciężył w supergigancie.
Znajdź osobę, która w ciebie wierzy

 Mike Tyson
Jako nieletni przestępca z Brooklynu, został przygarnięty
przez dosyć leciwego trenera Cusa D'Amato. Cus od początku wierzył w Mike’a Tysona. Mówił, że zanim umrze,

5 wskazówek, które płyną od
sportowców:
1. Nie poddawaj się i nie zmieniaj kierunku
dlatego, że chwilowo ci nie idzie. Sukces
bierze się z konsekwencji.
2. Nie oczekuj, że od razu będziesz najlepszy
i każdy cię doceni. Niektóre gwiazdy sportu
też były na początku odrzucane.
3. Przebywaj w towarzystwie osoby, która
w ciebie wierzy. Samospełniająca się
przepowiednia to potężny mechanizm –
zarówno w sporcie, jak i w sprzedaży.
4. To, że masz gorszy czas, nie świadczy o tym,
że jesteś słaby. Najtwardsi sportowcy
potrafią przerwać karierę przez problemy
psychiczne, a potem do niej wrócić.
5. Jak najlepsi sportowcy, zadbaj o swój poziom
energii. Jedna z rzeczy, którą możesz zrobić
w tym celu, to nie skracać snu.

8

KOMPAS ZAWODOWY

Tyson zostanie mistrzem świata. W jednym z wywiadów,
który można obejrzeć na YouTube, widać więź Tysona
z trenerem, czuć wsparcie ze strony D'Amato dla swojego
zawodnika. Co ciekawe, krótko po śmierci Cusa D'Amato, Mike Tyson się stoczył – zaczął brać kokainę, trafił za
gwałt do więzienia i roztrwonił całą swoją fortunę.
Ważne, aby mieć przy sobie osobę, która w nas wierzy i wspiera w chwilach zwątpienia. Samospełniająca
się przepowiednia to silny mechanizm psychologiczny
sprawiający, że jeżeli ktoś oczekuje dobrych wyników, to
faktycznie zaczyna osiągać lepsze wyniki.
Nigdy nie jest za późno na naukę
Ostatnio pewien przedstawiciel handlowy powiedział
mi: „Ja już tu robię 20 lat i chyba już jestem za stary,
żeby coś zmienić...”. Czy na pewno, czy jest to raczej
wymówka?

Zadbaj o formę
Niedobór snu osłabia koncentrację, obniża nastrój
i poziom energii do pracy. Walcząc o wynik, musisz
być w dobrej formie – nie możesz po prostu sobie
posiedzieć w biurze, bo jesteś zbyt zmęczony, żeby
pracować.

Michael Phelps
23-krotny mistrz olimpijski w pływaniu zawsze dbał
o odpowiednią ilość snu. Miał dużą wiedzę dotyczącą
snu, monitorował jego jakość za pomocą actigraphu
(urządzenie, które bada, jak śpimy, śledząc ruchy
naszego ciała). Wiedział na przykład, kiedy był w fazie
głębokiej, a kiedy w fazie REM.

 Roger Federer

 Anthony Joshua
Mistrz świata wagi ciężkiej IBF, WBO zaczął trenować
boks dopiero w wieku 18 lat! Znany jest z dyscypliny
i zdrowego trybu życia (po walce nie rozluźnia się i nie
zaczyna imprezować, jak wielu bokserów po wygranych).

REKLAMA

Śpi 9 godzin dziennie. Dba o swój sen do tego stopnia,
że mają z żoną osobne sypialnie.

 Floyd Mayweather Jr
Bokser, który stoczył 50 walk zawodowych i 50
wygrał, zawsze robił sobie drzemkę po pierwszym
treningu o 14.00.

 LeBron James
Koszykarz Los Angeles Lakers, który wielokrotnie
otrzymał tytuł MVP (najbardziej wartościowego gracza sezonu), często robi drzemki po meczu, żeby się
szybciej zregenerować.

MATEUSZ MAJCHRZAK
Właściciel firmy MM SOLUTION SZK
SZKOLENIA.
OLENIA. Od 9 lat
prowadzi szkolenia dla przedsta
przedstawicieli
wicieli handlowyc
handlowych
(branża FMCG, elektryczna,
elektryczna, florystyczna, telekomunikatelekomunikacyjna) i sprzedawców
sprzedawców z branży detalicznej. Sam również

sprzedaje od wielu lat. Zaczynał jako sprzeda
sprzedawca
wca
reklam w Polskich
Polskich Książkac
Książkach
h Telefonicznych,
Telefonicznyc
T
elefonicznych,
elefonicznyc
potem sprzedawał
sprzedawał cykl za
zawodów
wodów sportowych,
sportowych, peł
p nił też funkcję kierownika w jednym ze sklepów
Trener sportu
Decathlona. Obecnie sprzedaje szkolenia. Trener
– wakeboardu. Jego najlepszy zawodnik,
zawodnik, Kuba Kado, został
mistrzem Polski w 2018 r.

Skontaktuj
się z autorem
poprzez jego
stronę WWW:

