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„Wyobra!nia jest wa"niejsza od wiedzy. Wiedza jest ograniczona, a wyobra!nia obiega ca#y $wiat.”
- Albert Einstein
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Po prostu ta&cz! »

Adventure Racing- Portugalia 2009

Wyobra! sobie, "e $cigasz si% ju" ponad 80 godzin bez przerwy, a przed Tob'
niemal drugie tyle… Jedziesz w#a$nie na rowerze - Ty i pozosta#e 3 osoby z Twojej ekipy. Za tob' m.in.
60 km trekkingu po górach, przed Tob' 50 km kajakiem, noc' po górskiej rzece… I wszystko z map' w
r%ku… Za wszelk' cen% starasz si% nie zasn'(. Upadek mo"e by( bardzo kosztowny: jeszcze masz przed
oczami ostatni upadek zawodniczki z Twojego teamu, kiedy to wyl'dowa#a twarz' na murze!

Jednak coraz trudniej utrzyma( oczy otwarte. Jeste$ g#odny, spragniony i straaaasznie zm%czony…
Tymczasem zawody wkraczaj' w#a$nie w kluczow' faz%. Wi%kszo$( staruj'cych dru"yn powoli odpada.

A co Ciebie pcha do przodu? Co sprawia, !e sta" Ci# na ekstremalny wysi$ek?
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Jest szansa na miejsce w $cis#ej czo#owce. Masz satysfakcj% z dobrego przygotowania logistycznego,
dobrania cennych wspó#pracowników jako supportu. Dumny jeste$, "e inne dru"yny podgl'daj' Wasz'
taktyk%. W czasie króciutkich przerw dzi%kujesz za doping, za to, "e tylu ludzi jest z Wami my$lami
(www.napieraj.pl).

Jeste$cie zespo#em. Liczy si% czas najs#abszego zawodnika. Takie zawody to próba charakteru i
gotowo$ci do wspó#pracy, nawet wtedy, kiedy mózg jest ca#kowicie “odcukrzony”…

Chcesz przede wszystkim sko&czy( wy$cig. “Wycof” odpada. Pragniesz zwyci%stwa nad swoimi
s#abo$ciami. To jest w#a$nie to, co Ci% nakr%ca…

Kiedy jest naprawd% trudno, my$lisz: “Trzeba napiera(!”. I to jest to!
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