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WPROWADZENIE

TAK, STAȥ CIȵ NA TO

Nie daj siĊ zaszufladkowaü i nie pozwól, aby przypiĊto ci jakąĞ etykietĊ.
WychodĨ poza schematy i pamiĊtaj, Īe zawsze moĪesz siĊ zmieniü.
Nigdy nie jest za póĨno lub, jak w moim przypadku, za wczeĞnie,
aby staü siĊ kimkolwiek zechcesz. Nie ma limitu czasowego.
Zacznij, kiedy tylko chcesz. MoĪesz siĊ zmieniü lub pozostaü bez zmian.
Nie ma co do tego Īadnych zasad. Mam nadziejĊ, Īe wykorzystasz
— F. SCOTT FITZGERALD
to jak najlepiej.
Czy mówi ci coĞ nazwisko Adam Driver? To on wcieliá siĊ w postaü Kylo Rena1
w ostatnich czĊĞciach serii Star Wars. Kiedy aktor ma okazjĊ odegraü rolĊ
jednej z czoáowych postaci w kultowej serii filmów, niemal z dnia na dzieĔ
staje siĊ sáawny. W mediach Driver zacząá byü okreĞlany jako symbol seksu
milenialsów2, wziąá udziaá w róĪnych reklamach, w tym dla marki Gap, miaá
sesjĊ fotograficzną w „Vogue’u” i udzieliá obszernego wywiadu w brytyjskim
magazynie „GQ”. Jego kariera nabraáa rozpĊdu, ale najciekawsze — przynajmniej dla mnie — jest to, co byáo wczeĞniej.
Adam Driver (ur. 1983 r.) urodziá siĊ w San Diego w Kalifornii i jest synem
kaznodziei. Niedáugo po jego przyjĞciu na Ğwiat jego rodzice siĊ rozwiedli
i Driver mieszkaá gáównie z matką w jej rodzinnych stronach, czyli w mieĞcie Mishawaka w stanie Indiana. Tam wyszáa ona po raz drugi za mąĪ, tym
razem za baptystĊ. Jako nastolatek Driver byá kiepskim uczniem, który bardziej niĪ szkoáą interesowaá siĊ wspinaniem na wieĪe radiowe czy piromanią.
Byá fanem filmu Fight Club3 i z jednym z kolegów zaáoĪyá nawet podobną
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grupĊ, by biü siĊ z innymi cháopakami. MoĪna powiedzieü, Īe historia Adama
Drivera jest równie ekstremalna, co postaü Kylo Rena, jaką odgrywa w Star
Wars. A to dopiero początek.
Driver zgáosiá siĊ do Juilliard School, nowojorskiej wyĪszej szkoáy muzycznej,
aktorskiej i tanecznej. Jak wspomina w wywiadzie dla „GQ”4, zrobiá to, bo
chciaá „uciec z tego zadupia” (czyli z Mishawaki). Niestety, nie przyjĊto go.
Reakcja? Stwierdziá, Īe jednak nie pójdzie na studia i zamiast tego wyruszyá
do Hollywood, myĞląc, Īe uda mu siĊ odnieĞü tam sukces, bo nasáuchaá siĊ zbyt
wielu historii o ludziach, którzy jakby z dnia na dzieĔ robią tam zawrotną
karierĊ. W trasĊ wyruszyá w starej limuzynie Lincoln Town Car, która zepsuáa
siĊ w Teksasie, gdzie na naprawy Driver musiaá przeznaczyü niemal wszystkie swoje oszczĊdnoĞci. Kiedy w koĔcu dojechaá do Los Angeles, spĊdziá tam
dwie noce w schroniskach máodzieĪowych. Jedynym agentem, z jakim udaáo
mu siĊ nawiązaü wspóápracĊ, byá agent nieruchomoĞci, który przejąá resztĊ
jego oszczĊdnoĞci i miaá znaleĨü mu mieszkanie. Ostatecznie Adam nie znalazá
ani mieszkania, ani choüby drobnej roli w filmie. Po tygodniu wróciá do Indiany.
Kilka miesiĊcy po atakach z 11 wrzeĞnia Adam Driver zaciągnąá siĊ do Marines. Nieco pokáóciá siĊ z ojczymem, który powiedziaá mu, Īe nic nie robi ze
swoim Īyciem. Driver znalazá w tym motywacjĊ. Kiedy do skrzynki pocztowej
trafiáa broszura zachĊcająca, aby wstąpiü do Marines, przyszáy Kylo Ren byá
początkowo sceptycznie nastawiony, ale po namyĞle uznaá, Īe w zasadzie od
zawsze miaá w sobie poczucie patriotyzmu i chciaá siĊ zaangaĪowaü w coĞ znaczącego. JednoczeĞnie nie miaá akurat nic innego do roboty, Īyjąc na garnuszku rodziców i pracując jako telemarketer.
Driver trafiá do Marines i od razu, jak tylko otrzymaá mundur, zmieniá siĊ
jego Ğwiatopogląd. Jak táumaczy Alex Bhattacharji, który przygotowaá obszerny
profil na temat Drivera dla wspomnianego „GQ”, aktor zdradziá, Īe w Marines odczuá, Īe znajduje siĊ w grupie ludzi, z którymi dzieli wiele podobnych
wartoĞci i którzy stają siĊ niejako jego Ğwiatem, czymĞ, co jest bardzo bliskie.
Driver wspomina, Īe w Marines staá siĊ mĊĪczyzną. Nauczyá siĊ, czym jest
prawdziwe zaufanie, którym moĪna obdarzyü obcego czáowieka, co to znaczy
prawdziwe wsparcie, kiedy musisz chroniü innych Īoánierzy i nie ma wtedy
miejsca na ego i pozory, tylko czysta ĞwiadomoĞü, Īe powinieneĞ byü gotów
oddaü za kogoĞ Īycie. Przypadek sprawiá jednak, Īe Driver nie zostaá wysáany
na Bliski Wschód, bo doznaá powaĪnej kontuzji w wypadku podczas trenowania
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kolarstwa górskiego. Chciaá pozostaü na czynnej sáuĪbie, ale ostatecznie otrzymaá zwolnienie lekarskie i musiaá siĊ wycofaü.
Po powrocie z Marines stwierdziá, Īe spróbuje ponownie aplikowaü do Juilliard School. Tym razem siĊ udaáo. Dopiero wtedy Driver zacząá swoją trwającą
do dziĞ filmową karierĊ, wykorzystując umiejĊtnoĞci związane z pracą zespoáową i dyscypliną, jakich nabyá w Marines.

Dla kogo jest ta ksiȤʑka?
Dlaczego przytoczyáem historiĊ Adama Drivera? PoniewaĪ to osoba, która nigdy
nie pomyĞlaáaby, Īe kiedyĞ stanie siĊ tak znaną gwiazdką i zagra jedną z najwaĪniejszych ról w serii Star Wars. To zwykáy czáowiek, który miaá wiele problemów i nie bardzo wiedziaá, co ma zrobiü ze swoim Īyciem. Pracowaá jako
telemarketer, naiwnie wierzyá, Īe jeĞli pojedzie do Hollywood, to znajdzie tam
pracĊ marzeĔ, czy teĪ zaciągnąá siĊ do Marines, bo nie widziaá dla siebie innej
alternatywy. Jego kariera potoczyáa siĊ doĞü przypadkowo, ale czy nie jest
tak niemal za kaĪdym razem? Nikt, kto osiąga duĪy sukces, nie myĞli przecieĪ
od samego początku, Īe faktycznie go osiągnie. JeĞli czytaáeĞ biografie takich
ludzi jak Steve Jobs, Richard Branson czy Jeff Bezos, to wiesz, jakie byáy ich
początki. Nawet w najĞmielszych wyobraĪeniach nie przypuszczali, Īe stworzą
takie firmy jak Apple, Virgin Group czy Amazon i Īe odegrają one tak istotne
role na Ğwiecie.
Chciaábym, abyĞ uwierzyá, Īe nawet jeĞli jesteĞ telemarketerem, sprzedawcą
w sklepie, pracownikiem w komisie samochodowym czy specjalistą w korporacji, zajmującym siĊ marketingiem, grafiką bądĨ oceną ryzyka, nie jest
powiedziane, Īe nie moĪesz zaáoĪyü wáasnej firmy. I Īe nie powinieneĞ choü
spróbowaü. Nic nie jest przesądzone.
JednoczeĞnie chcĊ podkreĞliü, Īe praca nad rozwojem wáasnej firmy nie naleĪy
do áatwych zadaĔ. Byü moĪe sáyszaáeĞ, Īe przedsiĊbiorcy to ludzie, którzy praktycznie nie pracują, podróĪują po Ğwiecie i jedynie zastanawiają siĊ, na co
wydawaü zarobione pieniądze. Owszem, pewnie moĪna znaleĨü kilka takich
osób. Ale zdecydowana wiĊkszoĞü z nich — zwáaszcza w Polsce — to ludzie,
którzy nie pracują, a wrĊcz harują jak woáy. Rzucają pracĊ na etacie, gdzie
pracowali po 8 godzin dziennie, by pracowaü po 12 – 14 godzin dziennie.
Wybierają jednak tĊ drogĊ, bo nie widzą dla siebie innej opcji. Dlaczego?
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Powody są róĪne. Dla przykáadu, byü moĪe jesteĞ specjalistą, który Ĩle czuje siĊ
w firmie w roli pracownika, bo nie moĪe dzieliü siĊ twórczymi pomysáami,
a zamiast tego musi przestrzegaü utartych reguá i szczegóáowych procedur,
które — w twoim mniemaniu — zabijają kreatywnoĞü. Albo czujesz, Īe coĞ
lubisz i dobrze siĊ w tym sprawdzasz, np. potrafisz sprzedawaü, interesuje
ciĊ marketing, a przy tym masz duĪe doĞwiadczenie w pracy jako dekorator
wnĊtrz. I podĞwiadomie wiesz, Īe nie wykorzystujesz swoich moĪliwoĞci, czĊsto
narzekając, Īe dziaá handlowy lub marketingu firmy, w której pracujesz, nie
realizuje projektów w odpowiedni sposób, ale ty nie moĪesz z tym nic zrobiü.
Powody, by zacząü pracĊ nad wáasnym biznesem, są kwestią indywidualną.
W tej ksiąĪce chcĊ ci pokazaü, z czym wiąĪe siĊ praca przedsiĊbiorcy, a w szczególnoĞci rola wáaĞciciela jednoosobowej dziaáalnoĞci lub maáej firmy, zatrudniającej ledwie kilka osób. I nie tylko dlatego, Īe tak wygląda początek w zasadzie kaĪdego przedsiĊbiorcy. RównieĪ dlatego, Īe na to wskazują suche dane
z rynku. W Polsce, jak wynika z „Raportu o stanie sektora maáych i Ğrednich
przedsiĊbiorstw w Polsce” przygotowanego przez Polską AgencjĊ Rozwoju
PrzedsiĊbiorczoĞci za 2017 r.5, dziaáa ponad 1,9 miliona firm, z których zdecydowana wiĊkszoĞü to mikro-, maáe i Ğrednie przedsiĊbiorstwa (99,8 proc.).
Z kolei z analizy Smartscope na zlecenie AASA Polska wynika, Īe wiĊkszoĞü
firm w Polsce to mikroprzedsiĊbiorstwa6 — stanowią 70 proc. wszystkich firm
w kraju. Co piąta mikrofirma zatrudnia od 2 do 3 pracowników, a co dziesiąta —
od 4 do 9. NajczĊĞciej przedsiĊbiorca decyduje siĊ na pracĊ w pojedynkĊ.
Ponadto wiĊkszoĞü przedsiĊbiorców nie tworzy firm, o których czytamy
w magazynach takich jak „Forbes” czy „Fast Company”. W Polsce co piąty
przedsiĊbiorca zajmuje siĊ handlem detalicznym lub hurtowym, w tym e-handlem. Niewiele mniej osób prowadzi dziaáalnoĞü usáugową, pracując jako
freelancer, albo zajmuje siĊ rzemieĞlnictwem. Co dziesiąty wáaĞciciel mikrofirmy dziaáa w branĪy IT lub Ğwiadczy usáugi remontowo-budowlane. Mniej
wiĊcej 6 proc. decyduje siĊ na pracĊ w produkcji, przemyĞle, górnictwie, rolnictwie czy teĪ realizuje drobne usáugi, np. fryzjerskie lub kosmetyczne. WáaĞnie tego typu firmĊ — mikrofirmĊ — proponujĊ ci rozwijaü na początku. Nie
wszystkie rodzaje dziaáalnoĞci bĊdą dla ciebie dostĊpne, kiedy wciąĪ pracujesz na etacie, dlatego w ksiąĪce skupiam siĊ na obranej przeze mnie drodze,
która wiem — z doĞwiadczenia i ze zdobytej wiedzy — Īe siĊ sprawdza. Chodzi
przede wszystkim o dziaáalnoĞü w internecie.

– 10 –
Kup książkę

Poleć książkę

Tak, staȦ ciȶ na to

Firma, gdy jesteɮ na etacie?
Nie myɮl, ʑe to atwe
W ksiąĪce skupiam siĊ na budowaniu biznesu w internecie, bo to nie tylko
wygodne, ale teĪ o wiele, wiele taĔsze niĪ tworzenie firmy, która ma swoją
siedzibĊ i Ğwiadczy usáugi lub sprzedaje produkty w konkretnym, najczĊĞciej
wynajmowanym lokalu. Rozwijając firmĊ w internecie moĪesz mieü biznes,
który bĊdzie dostĊpny 24 godziny na dobĊ i bĊdzie siĊ rozwijaá nawet wtedy,
gdy jesteĞ akurat w pracy na etacie. WczeĞniej czy póĨniej co prawda bĊdziesz
musiaá zrezygnowaü z etatu, ale zanim to zrobisz, bĊdziesz mógá przetestowaü wiele swoich pomysáów i koncepcji biznesowych. W dodatku zrobisz to
w bezpieczny sposób — bez stawiania wszystkiego na jedną kartĊ i rezygnacji
z comiesiĊcznego wynagrodzenia. Wszystko, bardziej szczegóáowo, wyjaĞniĊ
oczywiĞcie w kolejnych rozdziaáach.
W mojej poprzedniej ksiąĪce, Stwórz jednoroĪca. Od idei po startup wart
miliony, przekonywaáem, Īe „jeĞli nie masz wáasnego marzenia, przez caáe
Īycie bĊdziesz pracowaü nad speánianiem cudzych”. Nadal tak uwaĪam. Dalej,
jako przedsiĊbiorca, uwaĪam, Īe dobrze wybraáem, i pomimo trudów związanych z prowadzeniem wáasnego biznesu, w tym koniecznoĞcią páacenia wysokich podatków, nie wróciábym do pracy na etacie. JednoczeĞnie w Stwórz
jednoroĪca chciaáem przede wszystkim zachĊciü do zakáadania i rozwijania
wáasnego biznesu, pokazaü i udowodniü, Īe obecnie Īyjemy w czasach, kiedy
szansa na sukces jest o wiele wiĊksza niĪ dawniej, Īe mamy wiele nowych
moĪliwoĞci, technologicznych uáatwieĔ i dostĊpu do wiedzy czy kapitaáu. Chciaáem przekazaü, Īe bariera wejĞcia — od chwili, gdy stwierdzamy, Īe chcemy
coĞ zrobiü, do chwili, gdy mamy pierwszą, próbną wersjĊ swojego produktu
czy usáugi — jest o wiele niĪsza niĪ dawniej i jeĞli tylko znamy lub umiemy
wyszukiwaü odpowiednie narzĊdzia, to jesteĞmy w stanie tworzyü wspaniaáe
projekty za niewielkie pieniądze lub wrĊcz za darmo.
Kiedy pisaáem poprzednią ksiąĪkĊ, byáem jednak o kilka lat máodszy i na
poniĪszym wykresie — jeĞli miaábym byü z sobą szczery — umieĞciábym siebie tam, gdzie znajdują siĊ 25-latki. Czyli jako osoba, której moĪna przypisaü maksymĊ: „Wiem wszystko; potrafiĊ wszystko”.
Obecnie, kiedy jestem juĪ po trzydziestce, zdecydowanie bliĪej mi do stwierdzenia: „To jednak bardziej skomplikowane, niĪ początkowo sądziáem”.
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Przez ostatnie lata poznaáem wiele nowych metod, rozwiązaĔ, narzĊdzi, ale
teĪ nawiązaáem wspóápracĊ z wieloma osobami — czĊsto z czytelnikami
poprzedniej ksiąĪki, ambitnymi ludĨmi, którzy chcieli tworzyü rewolucyjne
startupy i odmieniaü Ğwiat. Byli to gáównie ludzie máodzi, czĊsto niezwykle
pewni siebie i przekonani o swojej nieomylnoĞci. LubiĊ takich ludzi — tym
bardziej Īe sam taki byáem. Nie zrozum mnie jednak Ĩle, Drogi Czytelniku.
Nie próbujĊ teraz wyjaĞniü, Īe dziĞ jestem znacznie lepszy. Raczej: inny. Po
spĊdzeniu czasu na realizacji wielu projektów, po nawiązaniu wielu relacji,
które póĨniej koĔczyáy siĊ tylko rozczarowaniem (z mojej strony lub ze strony
danego partnera), mogĊ powiedzieü jedno: ambicja i pewnoĞü siebie ciągle
są istotne w rozwijaniu wáasnego biznesu. Ale są waĪniejsze cechy i umiejĊtnoĞci, których máodym ludziom czĊsto brakuje — i których mi teĪ brakowaáo.
To odpowiednio: samodyscyplina, determinacja oraz wytrwaáoĞü. I ciekawoĞü
Ğwiata, poniewaĪ w obecnych czasach wszystko jest w zasadzie na wyciągniĊcie rĊki (lub na klikniĊcie myszką), ale trzeba mieü w sobie chĊü, by tego poszukaü i póĨniej po to siĊgnąü.
W Przeskoku zaleĪy mi, abyĞ przede wszystkim zrozumiaá, Īe rozwijanie
firmy — tak naprawdĊ jakiejkolwiek firmy — nie jest tak áatwe, jak moĪe siĊ
to wydawaü. I Īe pomysá oraz chĊci to za maáo. Bardziej liczy siĊ zrozumienie
– 12 –
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potrzeb klientów i rynku, na jakim dziaáasz, a takĪe wytrwaáoĞü i nierezygnowanie z danego projektu po dwóch czy czterech miesiącach, gdy początkowa
ekscytacja minie, a klientów jak nie byáo, tak nie ma.

Twój przewodnik
Po lekturze Przeskoku dojdziesz — mam nadziejĊ — do dwóch wniosków. Po
pierwsze, bĊdziesz w stanie szczerze, nie oszukując samego siebie, odpowiedzieü na pytanie, czy rzeczywiĞcie powinieneĞ rozwijaü wáasną firmĊ, czy teĪ
bardziej naturalne jest dla ciebie pracowanie u kogoĞ. To moĪe zabrzmieü tak,
jakbym uwaĪaá osoby pracujące na etacie za gorsze od przedsiĊbiorców, ale
tak nie jest. Wielu moich znajomych pracuje na etacie i ani myĞlą o zakáadaniu wáasnych firm. Praca etatowa ma wiele zalet, a jedne z najwaĪniejszych to staáe, przewidywalne wynagrodzenie, benefity i dodatki (w tym premie), páatne urlopy, ĞwiadomoĞü, Īe po pracy moĪesz zajmowaü siĊ czym tylko
chcesz i nie musisz siĊ martwiü o firmĊ, a takĪe fakt, Īe robisz to, co lubisz.
Mam tu na myĞli sytuacjĊ, kiedy np. grafik pracuje jako grafik, a nie musi
wcielaü siĊ w rolĊ handlowca, specjalisty od marketingu czy copywritera.
Nie musi czytaü i Ğledziü informacji o podatkach, o tym, co spotkaáo innych
przedsiĊbiorców i co moĪe spotkaü jego, ani teĪ nie musi zaprzątaü sobie
gáowy zarządzaniem finansami w taki sposób, by nie tylko wypracowywaü
zyski, ale teĪ mieü na podatki.
Niektórzy, najzwyczajniej w Ğwiecie, preferują spokój, jaki daje praca na etacie. Inni chcieliby mieü swoją firmĊ, ale znają swoje ograniczenia i np. wiedzą,
Īe nie są dobrymi handlowcami i nie chcą sprzedawaü (bo nie lubią, a przez
to nie potrafią). I Īe chcą przeznaczaü czas na pracĊ, na której siĊ znają, bez
koniecznoĞci wcielania siĊ w inne role. Rozumiem to i szanujĊ. Nie wszyscy
muszą zakáadaü wáasne biznesy.
Drugi wniosek, jaki chciaábym, abyĞ wyciągnąá z lektury tej ksiąĪki, jest z kolei
taki: praca nad wáasną firmą to praca dająca mnóstwo satysfakcji, ale równie
duĪo stresu, nerwów i wyzwaĔ, z jakimi trzeba sobie poradziü. To nie jest tak,
Īe masz pomysá na — wydaje ci siĊ — przeáomową aplikacjĊ mobilną, którą
stworzysz w dwa miesiące, by po czterech miesiącach zostaü milionerem i nie
musieü pracowaü do koĔca Īycia. ChcĊ ci uĞwiadomiü, Īe w pracy nad wáasną firmą waĪna jest wiedza z róĪnych dziedzin, umiejĊtnoĞü radzenia sobie
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z wieloma przeszkodami, chĊü ciągáego rozwoju i nauki czy wreszcie zaradnoĞü, która niejednokrotnie musi ci zastąpiü dostĊp do zasobów. Nie chodzi
mi o to, aby ciĊ zniechĊciü, ale bardziej o to, aby ci uĞwiadomiü, co ciĊ czeka
i na co siĊ decydujesz. Kiedy zdasz sobie z tego sprawĊ, w ksiąĪce znajdziesz
wiele informacji i porad, dziĊki którym bĊdziesz odpowiednio przygotowany.
JeĞli dobrze wykonaáem swoją pracĊ, gdy skoĔczysz lekturĊ, powinieneĞ poczuü,
Īe jesteĞ gotowy i wiesz, z czym przyjdzie ci siĊ mierzyü.
Poszczególne rozdziaáy, poza dodatkami na koĔcu ksiąĪki, to odpowiednio:
1. Doáącz do pesymistów: W tym rozdziale zaczniemy od ciebie, a konkretnie od czegoĞ, co czĊsto okreĞlam „umeblowaniem wnĊtrza gáowy”. WyjaĞniam tutaj, Īe obecnie cierpimy na brak cierpliwoĞci, Īe karmimy siĊ wymówkami, które są niepotrzebne i czĊsto nieracjonalne, jak równieĪ staram siĊ
przytoczyü argumenty na to, Īe tzw. myĞlenie pozytywne bardziej szkodzi, niĪ
pomaga, czy teĪ Īe trzeba pozbyü siĊ akceptowanej spoáecznie przeciĊtnoĞci.
Są to informacje, które powinny ci siĊ przydaü dla zrozumienia samego siebie i otaczającego ciĊ Ğwiata — a to od ciebie zaczyna siĊ twoja firma.
2. Czego ci trzeba, czyli dlaczego chĊci to za maáo: W tym rozdziale
chcĊ, abyĞ zanurkowaá i wgryzá siĊ w szczegóáy. Tutaj staram siĊ ciebie przekonaü, Īe im lepiej znasz swój charakter, mocne strony i wáasną wizjĊ, tym
lepiej — o wiele lepiej! — poradzisz sobie z wyborem tego, czym siĊ zająü i dlaczego. Zdecydowanie warto rozwijaü taką firmĊ, gdzie wykorzystujesz swoje
atuty, niĪ mieü wiecznie pod górkĊ, myĞląc, Īe póĨniej bĊdzie áatwiej, i przekonując siĊ, Īe wcale nie bĊdzie. Poznasz testy i metody na doskonaáe poznanie
samego siebie, nauczysz siĊ teĪ planowaü i dowiesz siĊ, czym jest deliberate
practice, czyli celowa praktyka.
3. Dobrze naoliwiona maszyna: W tym rozdziale, który koĔczy pierwszą
czĊĞü ksiąĪki, poznasz metody na zwiĊkszenie swojej produktywnoĞci. Są to
informacje, które przetestowaáem, i wiem, Īe dziaáają. Dowiesz siĊ, jak wchodziü w stan flow, zrozumiesz, dlaczego powinieneĞ wyksztaáciü pewne nawyki,
by rozwijaü swój biznes, a takĪe jak zastąpiü záe nawyki tymi dobrymi. Poznasz
równieĪ jedną z moich ulubionych taktyk: sztukĊ kompresowania czasu.
4. Czym siĊ zająü i kiedy: W tym rozdziale dowiesz siĊ, jak oceniaü rynek
i szanse na to, Īe twój pomysá moĪe odnieĞü sukces, zanim jeszcze stworzysz
jakikolwiek produkt lub usáugĊ. OczywiĞcie nie jest to metoda, która daje 100
proc. pewnoĞci, Īe coĞ siĊ powiedzie lub nie, ale — jak sam siĊ przekonasz —
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na pewno pozwala w duĪym stopniu zminimalizowaü ryzyko poraĪki i chroni
przed utratą cennego czasu, który mógábyĞ przeznaczyü na rozwój projektu
z wiĊkszą szansą na sukces. Poznasz teĪ kilka koncepcji ekonomicznych, takich
jak najlepsza najbliĪsza alternatywa, metody zaspokajania potrzeb czy teĪ jak
tworzyü produkty lub usáugi, które bĊdą na pewno dobrze odbierane przez
klienta.
5. Najpierw spoáecznoĞü, potem produkt. Lub odwrotnie: Po lekturze
tego rozdziaáu zrozumiesz, dlaczego budowanie spoáecznoĞci i wáasnego autorytetu nie jest w obecnych czasach opcjonalne, lecz konieczne. Poznasz koncepcjĊ tworzenia krytycznych zaáoĪeĔ, tworzenia kategorii zamiast produktów,
jak równieĪ zyskasz dostĊp do wielu narzĊdzi pomagających rozwijaü i budowaü biznes.
6. SprzedaĪ przez zaufanie: W tym rozdziale poznasz narzĊdzia i metody
pozwalające budowaü swoją wiarygodnoĞü, co póĨniej przekáada siĊ na sprzedaĪ. Aby odnieĞü sukces w biznesie, trzeba zyskaü zaufanie klientów. Dowiesz
siĊ, co i jak robiü, aby to zaufanie budowaü, a takĪe poznasz szereg usáug czy
aplikacji, które pomagają — na póĨniejszym etapie — budowaü sprzedaĪ
i dziaáaü jak skuteczny marketer.
Wszystkie te rozdziaáy skáadają siĊ w jedną caáoĞü: najpierw dowiadujesz siĊ,
jak staü siĊ osobą gotową do prowadzenia wáasnej dziaáalnoĞci i czy w ogóle
powinieneĞ siĊ za to zabraü, a potem poznajesz metody i narzĊdzia umoĪliwiające faktyczne budowanie i rozwijanie swojego biznesu.
Co waĪne, nigdzie nie piszĊ i nie przekonujĊ, Īe wszystkie informacje z niniejszej ksiąĪki są niezbĊdne, abyĞ osiągnąá sukces w biznesie. Nie są. Z pewnoĞcią napotkasz na taką wiedzĊ, która przyda ci siĊ w maáym stopniu lub wcale.
Moim celem byáo jednak napisanie takiej ksiąĪki, która zawiera informacje
i porady istotne dla mnie, gdybym to ja chciaá teraz zakáadaü i rozwijaü wáasną
firmĊ. WierzĊ, Īe choü wiĊkszoĞü z tego, co tu znajdziesz, uznasz za przydatne.

Podziȶkowania
Niniejsza ksiąĪka zawiera duĪo wiedzy, która pochodzi z mojego doĞwiadczenia, niemniej przewaĪająca czĊĞü informacji to doĞwiadczenia innych ludzi.
Parafrazując sáowa Isaaca Newtona7 (1643 – 1727), ta ksiąĪka jest niesiona
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na ramionach olbrzymów. Ludzie, którzy podzielili siĊ swoimi historiami, wiedza od Ğwietnych ekspertów i myĞlicieli, a takĪe wnioski z poraĪek i báĊdów
popeánionych nie przeze mnie, ale przez innych — wszystko to znajduje siĊ na
kolejnych stronach i pragnĊ za to podziĊkowaü. Gdzie byáo to moĪliwe, zawsze
podawaáem autora danej koncepcji czy teĪ odsyáaáem do wiĊkszej iloĞci szczegóáów w bibliografii.
Jak mawiaáa Eleonora Roosevelt: „Ucz siĊ na báĊdach innych. Nie moĪesz Īyü
wystarczająco dáugo, by popeániü je wszystkie samodzielnie”. Te sáowa mają
szczególnie duĪą moc obecnie, w dobie internetu, kiedy moĪesz samodzielnie
wyszukaü ludzi, którzy robią juĪ teraz to, co sam zamierzasz wdroĪyü w Īycie.
I moĪesz sprawdziü, jakie báĊdy popeániają, a co wychodzi im nad wyraz dobrze.
Na koniec chcĊ jeszcze podziĊkowaü redaktor Magdzie Dragon-Philipczyk
z wydawnictwa HELION SA za pogodne znoszenie ciągáego niedotrzymywania przeze mnie terminów. Magda — dziĊkujĊ!
A teraz nie pozostaje nic innego, jak przeprosiü za wszystkie ewentualne potkniĊcia i dyskryminujące páeü zaimki osobowe, a takĪe Īyczyü udanej lektury.
Mam nadziejĊ, Īe Przeskok ci siĊ spodoba i podzielisz siĊ ze mną swoją opinią!
Grzegorz Kubera, Wrocáaw 2018
1
Kylo Ren, 2017, IMDB.com,
https://www.imdb.com/title/tt2527336/characters/nm3485845?ref_=tt_cl_t3, dostĊp: 3.09.2018.
2
Carly Ledbetter, Adam Driver On How „Star Wars” Changed His Life, 30.03.2016, Huffington Post,
www.huffingtonpost.com/entry/adam-driver-on-how-star-wars-changed-hislife_us_56fc140ce4b0daf53aee649f, dostĊp: 3.09.2018.
3
Podziemny krąg, 1999, imdb.com, https://www.imdb.com/title/tt0137523/?ref_=fn_al_tt_1, dostĊp:
3.09.2018.
4
Alex Bhattacharji, Adam Driver lets Star Wars secrets slip, 12.12.2017, „GQ Magazine”,
https://www.gq-magazine.co.uk/article/adam-driver-star-wars-the-last-jedi, dostĊp: 3.09.2018.
5
PARP, 20. edycja Raportu o stanie sektora maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw w Polsce, 2017, PARP,
https://www.parp.gov.pl/20-edycja-raportu-o-stanie-sektora-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-wpolsce, dostĊp: 3.09.2018.
6
Katarzyna Pierzchaáa, Polski mikroprzedsiĊbiorca pod lupą, 7.02.2018, Handel Extra,
https://handelextra.pl/artykuly/208097,polski-mikroprzedsiebiorca-pod-lupa, dostĊp: 3.09.2018.
7
Hasáo Isaac Newton, Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton, dostĊp: 3.09.2018.
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DoȤcz do pesymistów

ROZDZIA 1.

DOȣCZ DO PESYMISTÓW

Zacznij od siebie, czyli pozbądĨ siĊ akceptowalnej spoáecznie przeciĊtnoĞci.
Nigdy nie uwaĪaáem siĊ za osobĊ szczĊĞliwą. Jestem najbardziej
niezwykáym pesymistą. NaprawdĊ tak jest.
— CHRISTOPHER NOLAN
WyobraĨ sobie, Īe jesteĞ dzieckiem, które ma w domu dwa zestawy zabawek:
zestaw maáego chemika oraz zestaw maáego technika. Zestawy te dzieli ogromna
róĪnica. Na opakowaniu zestawu technika jest napisane: „100 sposobów na
stworzenie elektronicznego gadĪetu”. JeĞli rozpakujesz ten zestaw, w Ğrodku
znajdziesz wiele róĪnych czĊĞci wraz z instrukcjami. Kiedy poskáadasz je
w pewien sposób — stworzysz radio. Inna metoda áączenia elementów z zestawu pozwala stworzyü radio. A jeszcze inna — gdy tylko postąpisz zgodnie
z instrukcjami — sprawi, Īe na koniec otrzymasz... tak, nic innego niĪ sprawnie dziaáające radio. Mając zestaw technika, uczyáeĞ siĊ, na wszelkie moĪliwe
sposoby, jak zbudowaü radio, a zabawa zawsze koĔczyáa siĊ sukcesem.
A teraz przejdĨmy do zestawu chemika. Ten zestaw ma napisane na opakowaniu: „100 sposobów na doĞwiadczenia chemiczne”. Zabawy z tym zestawem
koĔczą siĊ róĪnie: coĞ eksploduje, coĞ zaczyna siĊ paliü, z czegoĞ wydobywa
siĊ dym itd. W skrócie: zestaw chemika sprowadza siĊ do tego, Īe zabawa na
koniec niemal zawsze koĔczy siĊ wiĊkszą lub mniejszą poraĪką. Bawiąc siĊ
nim, poznawaáeĞ mnóstwo metod, by po poáączeniu ze sobą okreĞlonych skáadników odkryü kolejny sposób na to, Īe coĞ nie dziaáaáo tak, jak sobie początkowo wyobraĪaáeĞ.
Teraz wciel siĊ w rolĊ rodzica. Jaką zabawkĊ wolaábyĞ daü swojemu dziecku?
Taką, która pozwala osiągnąü sukces i nie ma elementu ryzyka, Īe dziecko
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poniesie poraĪkĊ? Czy taką, którą zabawa moĪe zakoĔczyü siĊ nawet páaczem,
Īalem i frustracją, bo „znowu siĊ nie udaáo”, nie wspominając juĪ o ewentualnych szkodach, jak maáe dziury wypalone w T-shircie dziecka? WiĊkszoĞü
rodziców wybraáaby bezpieczniejszą, stabilniejszą, áatwiejszą do przewidzenia opcjĊ. I tak teĪ robią — i robimy — na co dzieĔ. Jako rodzice dajemy dzieciom zestawy zabawek, które mają w sobie instrukcje obsáugi pozwalające
osiągnąü sukces. Przykáady? WeĨmy choüby zestawy klocków LEGO. Rozpakowujesz zestaw, bierzesz do rĊki instrukcjĊ, segregujesz klocki i zaczynasz
skáadaü — krok po kroku — by záoĪyü to, co przedstawia obrazek na pudeáku.
Osiągasz sukces.
Dla wielu osób, kiedy są juĪ dorosáe, sukces zawodowy równieĪ sprowadza
siĊ do takiego podejĞcia. Osoby te są przekonane, Īe muszą przebyü kilka lub
kilkanaĞcie kroków i osiągną sukces. Od maáego siadają w pociągu, który jedzie
trasą uczĊszczaną przez wiele milionów innych ludzi. Pierwszy przystanek:
wyksztaácenie, od szkoáy podstawowej po studia. Drugi: pierwsza praca. Trzeci:
druga praca, trzecia, czwarta i kolejna, aĪ w koĔcu uda siĊ zdobyü znaczący
awans. Czwarty: dobrze páatna posada i wyĪszy status spoáeczny. Maáo kto
decyduje siĊ wysiąĞü na innym przystanku, sprawdziü, czy są inne drogi,
a takĪe Ğrodki transportu — sposoby, by dotrzeü w miejsca zarezerwowane dla
nielicznych.
A teraz zastanów siĊ, czy w latach 1452 – 1519, gdy Īyá Leonardo da Vinci,
ludzie mieli podobne wyobraĪenia o osiąganiu sukcesu? Czy potrzebne byáy
instrukcje, jak te z klocków LEGO? Czy potrzebowaliĞmy mapy? OdpowiedĨ
brzmi: nie byáo map. To dlatego da Vinci i jemu podobni, metodą prób
i báĊdów, a takĪe zbieraniem doĞwiadczeĔ, osiągali swoje sukcesy i byli tak
wszechstronni1. Wspomniany da Vinci byá malarzem, architektem, filozofem,
muzykiem, pisarzem, odkrywcą, matematykiem, mechanikiem, anatomem,
wynalazcą, geologiem i rzeĨbiarzem. Znasz obecnie kogoĞ, kto ma tyle specjalizacji?
DziĞ nie ma ludzi takich jak da Vinci. Ale dlaczego? Powodem, jak siĊ okazuje, jest ewolucja. Jak przekonuje Yuval Noah Harari, izraelski historyk i profesor na Wydziale Historii Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, a takĪe
autor ksiąĪki Sapiens. Od zwierząt do bogów, kilkadziesiąt tysiĊcy lat temu,
gdy czáowiek chciaá przetrwaü, potrzebowaá bardzo wielu umiejĊtnoĞci jako
jednostka. MusiaáeĞ wiedzieü, jak tropiü zwierzĊta, znajdowaü jadalne grzyby,
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tworzyü coĞ na podobieĔstwo butów, zapewniając ochronĊ swoim stopom,
jak równieĪ wiedzieü, jak leczyü rany fizyczne, jak wspóápracowaü z innymi
ludĨmi z plemienia i wiele, wiele innych rzeczy2. Ludzie, jako jednostki, byli
o wiele lepsi pod kątem przetrwania i wachlarza posiadanych umiejĊtnoĞci
niĪ obecnie, mimo Īe to dziĞ mamy tak ogromny i áatwy dostĊp do wiedzy.
DziĞ, aby przetrwaü, musisz wiedzieü o wiele mniej. Dla przykáadu Harari, autor
ksiąĪki, uczy historii na uniwersytecie i musi znaü siĊ na historii. To mu
wystarczy, by otrzymywaü wynagrodzenie finansowe, za które nastĊpnie
kupuje wszystko, co jest mu potrzebne — od jedzenia, przez odzieĪ, obuwie czy
teĪ schronienie (czynsz za mieszkanie). Jako jednostka nie musisz dziĞ wiedzieü, jak przygotowaü sobie posiáek, którym siĊ nie zatrujesz, jak uszyü ubranie
czy teĪ jak zatroszczyü siĊ o swoje zdrowie. Wszystkim zajmują siĊ dla ciebie
inni ludzie — wystarczy, Īe im zapáacisz.
Kolektywnie, jako grupa, oczywiĞcie wiemy obecnie o wiele wiĊcej niĪ nasi
przodkowie. Mamy gigantyczny dostĊp do wiedzy, co zapewnia internet
i moĪliwoĞü archiwizowania informacji. Ale jako jednostki — jeĞli porównaábyĞ umiejĊtnoĞci i wiedzĊ dzisiejszego przeciĊtnego czáowieka do naszych
przodków z epoki kamienia áupanego — wiemy i potrafimy o wiele mniej.
Z ewolucyjnego punktu widzenia czáowiek, w oczach pradawnych przodków,
uchodziáby za boga: potrafi lataü (samoloty), budowaü potĊĪne maszyny (od
komputerów po roboty), udaáo mu siĊ nawet odwiedziü KsiĊĪyc i planuje osiedliü siĊ na innej planecie (Mars3). Z drugiej strony, jeĪeli umieĞcilibyĞmy
w dĪungli obecnego czáowieka, ubranego w modny dres i zaopatrzonego
w najnowszego iPhone’a, miaáby on, jako jednostka, o wiele mniejsze szanse
na przeĪycie niĪ umiĊĞniony i ledwie posáugujący siĊ mową neandertalczyk.
Co ma jednak wspólnego tak odlegáa historia z Leonardem da Vinci, którego
doĞü dobrze znamy z dostĊpnych ksiąĪek i innych materiaáów edukacyjnych?
Chodzi o to, jak doprowadziliĞmy siĊ do stanu, kiedy nie musimy byü bardzo
utalentowani i peáni wiedzy jako jednostka, lecz wystarczy mieü pracĊ na
etacie i staáy zarobek, by móc dostatnie Īyü i nieszczególnie mieü siĊ czym
przejmowaü, bo przecieĪ wszystkie problemy i zachcianki rozwiąĪemy pieniĊdzmi. Wygoda, jaką zapewnia obecne spoáeczeĔstwo, potrafi byü jednak
zgubna i moĪe prowadziü do wielu problemów psychologicznych, szczególnie
pod kątem niezadowolenia z Īycia i poczucia bezsensownoĞci, jak i depresji.
Nie trzeba dáugo szukaü, by przekonaü siĊ, Īe na Ğwiecie coraz wiĊcej ludzi ma
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tego typu dolegliwoĞci. Dla przykáadu, „New York Post” podaje, Īe liczba Amerykanów zapadających na depresjĊ jest wiĊksza niĪ kiedykolwiek4, a serwis
Psychology Today próbuje wyjaĞniü, dlaczego na tĊ samą chorobĊ cierpi tak
duĪo nastolatków5. Co moĪe byü przyczyną? JeĞli przeanalizujesz wiele tego
typu tekstów, na Ğwiatáo dzienne wyjdą pewne wspólne wątki, a jednym z najczĊĞciej przytaczanych bĊdzie: brak potrzeby rozwoju i związana z tym nuda,
co prowadzi do zastanawiania siĊ nad sensem Īycia i póĨniejszego dochodzenia do wniosku, Īe „wszystko to jest bez sensu”. Skąd natomiast ten brak
potrzeby rozwoju? W kaĪdym z nas tkwi chĊü do rozwoju osobistego, poszerzania umiejĊtnoĞci, szukania i zdobywania wiedzy, a takĪe tworzenia nowych
rzeczy. ĝwiat jest jednak oparty na pieniądzach, a pracodawcy i kapitalizm
robią wszystko, by te potrzeby w nas táumiü. Twoim zadaniem, jako jednostki,
jest chodziü do pracy, wykonywaü obowiązki, odbieraü wynagrodzenie — i tak
w kóáko. Caáą resztĊ masz sobie kupowaü, a pracodawca, by pokazaü, jak o ciebie dba, dorzuci jeszcze kilka dodatków: ubezpieczenie, bony na zakupy
w popularnych sieciówkach oraz karnet na siáowniĊ.

Przeskok z drogi „wiȶkszoɮci” na „wasnȤ”
Jerzy Gregorek wraz z Īoną Amelią wyemigrowaá z Polski do Stanów Zjednoczonych w 1986 r. i juĪ to posuniĊcie byáo nie lada decyzją. Nie tylko nauczyá
siĊ jĊzyka angielskiego, ale teĪ czterokrotnie wygraá mistrzostwa Ğwiata
w podnoszeniu ciĊĪarów i ustanowiá jeden rekord Ğwiata. Wraz z Īoną stworzyá teĪ program Happy Body6 (szczĊĞliwe ciaáo) i od ponad 30 lat pomaga
ludziom odzyskiwaü sprawnoĞü i lepsze samopoczucie. Jakby tego byáo maáo,
Jerzy pisze wiersze, które doczekaáy siĊ licznych táumaczeĔ i trafiáy do wielu
publikacji. Obecnie Jerzy ma ponad 60 lat i wygląda tak, jak na zdjĊciu poniĪej. Czy powiedziaábyĞ, Īe to przeciĊtny czáowiek? Ilu znasz 60-latków, którzy
mają podobne osiągniĊcia? Jerzy odáączyá siĊ od reszty, zdecydowaá, Īe wybierze inną drogĊ — wáasną, a nie taką, do jakiej przymusza otoczenie. Bardzo
ciĊĪko pracowaá na to, co udaáo mu siĊ osiągnąü, i nie byáo áatwo. Ale jak
mawia: „àatwe wybory, trudne Īycie. Trudne wybory, áatwe Īycie”.
Niektórzy ludzie mają w sobie pokáady wewnĊtrznej motywacji i pierwiastek
buntownika, przez co dokonują odwaĪnych, ryzykownych wyborów i nie zawracają sobie gáowy tym, co powiedzą i pomyĞlą inni. Czasami ponoszą poraĪkĊ,
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Na zdjĊciu: Jerzy Gregorek / Fot. Jeffrey Boxer

czasem odnoszą duĪy sukces. NiezaleĪnie od tego, kroczą wáasną drogą i biorą
sprawy w swoje rĊce. WáaĞnie do tego chcĊ ciĊ przekonaü i zachĊciü. Zaczniemy
od podstaw. A podstawą jest filozofia Īycia, czyli sposób, w jaki przeĪywasz
swoje Īycie.

Musisz znaȦ gówny cel swojego ʑycia
Czego chcesz od Īycia? MoĪesz odpowiedzieü na to pytanie, mówiąc, Īe chcesz
kochającego partnera lub partnerki, dobrze páatnej pracy czy duĪego domu,
jednak to są jedynie rzeczy, których chcesz doĞwiadczyü lub mieü w swoim
Īyciu. JeĞli zaĞ chodzi o pytanie związane z tym, czego chcesz od Īycia, mam
na myĞli coĞ innego. Nie chodzi o dáugoterminowe cele, jakie planujesz osiągnąü, czy teĪ o dzienne aktywnoĞci, jakie zamierzasz wykonywaü. Chodzi
o gáówny cel twojego Īycia. Z wszystkich rzeczy, na których moĪe ci zaleĪeü,
jaka jest ta jedna, którą uwaĪasz za najwaĪniejszą?
Wiele osób bĊdzie miaáo problem ze wskazaniem gáównego celu. Wiemy, czego
chcemy minuta po minucie, albo nawet w odniesieniu do kilku lat, ale maáo
kto z nas zastanawia siĊ nad gáównym celem swojego Īycia. Wydaje siĊ to zbyt
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abstrakcyjne. W dodatku obecny Ğwiat i kultura nie zachĊcają do myĞlenia
o takich sprawach. ĝwiat to dziĞ niekoĔczący siĊ strumieĔ rozpraszaczy,
które zajmują uwagĊ i sprawiają, Īe nie musisz juĪ nigdy myĞleü nad gáównym
celem — po prostu nie ma na to czasu. Jest przecieĪ tyle rzeczy do zrobienia
i spróbowania!
JeĪeli nie zastanawiaáeĞ siĊ i nie masz swojego gáównego celu Īycia, brakuje ci
spójnej filozofii Īycia. Brzmi górnolotnie? Spróbujmy inaczej: brakuje ci sposobu, w jaki przeĪywasz swój czas na Ğwiecie.
Wiele osób w tym momencie moĪe pomyĞleü, Īe filozofia Īycia to coĞ, co kojarzy siĊ ze starszymi panami, którzy siedzą na werandzie przed domem i rozmyĞlają „o wszystkim i niczym”, paląc przy tym fajkĊ czy popijając kakao.
Na myĞl mogą przyjĞü teĪ symbole yin i yang7 z antycznej filozofii chiĔskiej
i metafizyki, pierwotne i przeciwne, lecz uzupeániające siĊ siáy, albo stan, w którym nie doĞwiadczamy przyjemnoĞci, ale teĪ nie czujemy nic negatywnego —
sáowem: jesteĞmy bez emocji. Niczym zombie. W taki sposób moĪna myĞleü
o filozofii, jeĞli nigdy wczeĞniej na powaĪnie siĊ nią nie interesowaliĞmy —
wiemy tyle, ile pokazaá nam Facebook czy zakrĊcona komedia na Netfliksie.
Stwierdzamy wiĊc, Īe filozofia to coĞ, na co nie mamy czasu, bo trzeba goniü
terminy, wychowywaü dzieci, chodziü na zakupy i páaciü rachunki.
JeĞli nie pracowaáeĞ do tej pory nad filozofią swojego Īycia, to — wierz mi lub
nie — i tak masz i zachowujesz siĊ zgodnie z jakąĞ filozofią Īycia. Na tym
polega Īycie ludzi, gatunku, który jest samoĞwiadomy i inteligentny — kaĪda
jednostka Īyje wedáug pewnej filozofii. Problem w tym, Īe nie widzimy potrzeby,
aby mieü wáasną filozofiĊ Īycia. W rezultacie, nie myĞląc o tym, Īyjemy filozofią wiĊkszoĞci, nieĞwiadomie kopiując zachowania i wartoĞci osób, które
nas otaczają — w pracy, w sklepie, w domu.
Czy wiesz, jak Īyjesz, jeĞli nie wypracowaáeĞ wáasnej filozofii? WiĊkszoĞü
z nas nie widzi potrzeby zastanawiania siĊ nad filozofią Īycia. Czujemy siĊ
komfortowo z tym, jaka jest — praktycznie dla wszystkich — domyĞlna filozofia Īycia, czyli spĊdzanie dni na szukaniu i dostarczaniu sobie mieszanki
pieniĊdzy, statusu spoáecznego i przyjemnoĞci. Chcesz duĪo zarobiü, aby kupiü
przedmiot X lub Y, chcesz mieü mnóstwo znajomych i obserwatorów na Facebooku, Instagramie czy Twitterze oraz byü postrzegany jako ekspert lub influencer, chcesz mieü piĊkną ĪonĊ lub mĊĪa oraz wiele innych rzeczy, których
inni bĊdą ci zazdroĞciü. Filozofia, którą przyjmujesz dla siebie, jeĞli siĊ nad
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tym nigdy nie zastanawiaáeĞ, to coĞ, co moĪna okreĞliü „oĞwieconą formą
hedonizmu”, o której mówi William Irvine, profesor filozofii na Wright State
University, w swojej ksiąĪce A Guide to the Good Life: The Ancient Art of Stoic
Joy8. Hedonizm uznaje rozkosz bądĨ unikanie przykroĞci za najwyĪsze lub
jedyne dobro i cel Īycia. I jeĞli nie musisz unikaü przykroĞci — a prawie na
pewno tak jest, skoro kupiáeĞ tĊ ksiąĪkĊ i moĪesz ją wygodnie czytaü w dowolnie wybranym miejscu — to zostaje ci korzystanie z przyjemnoĞci. Zakupy
w galerii handlowej. Nowy iPhone. Wspaniaáe torebki i ciuchy. BiĪuteria.
Samochód. Wakacje zagraniczne z gwarancją wymarzonej pogody. I wszystko
sfotografowane i sfilmowane, dostĊpne dla innych do pooglądania i udostĊpniania w serwisach spoáecznoĞciowych.
Co jeszcze gorsze, ludzie, Īyjąc w filozofii oĞwieconego hedonizmu, stale konkurują o to, kto wygląda lepiej, ma lepsze Īycie czy teĪ tworzy wiĊkszy, bardziej dochodowy biznes. Wedáug mnie najlepiej tĊ rzeczywistoĞü ująá amerykaĔski pisarz science fiction pochodzenia azjatyckiego Ted Chiang. Z jego
nazwiskiem byü moĪe zetknąáeĞ siĊ po obejrzeniu filmu Arrival (Nowy początek) z 2016 r., w którym wystąpili Amy Adams, Jeremy Renner i Forest Whitaker9. Nowy początek byá oparty na opowiadaniu Historia twojego Īycia
(Story of Your Life, 1999) Teda Chianga. Mnie chodzi jednak o krótki dokument Liking What You See, w którym Chiang táumaczy, Īe „piĊkno” to wspóáczesny supernarkotyk. Ze wzglĊdu na starannie selekcjonowane i upiĊkszane
za pomocą aplikacji twarze znajomych w serwisach spoáecznoĞciowych czy
teĪ retuszowane zdjĊcia modelek w reklamach oraz podkoloryzowaną pornografiĊ, nasze zmysáy są obecnie tak przeáadowane, Īe naturalne instynkty
nie mogą juĪ rozpoznawaü i reagowaü na prawdziwe piĊkno. Stajemy siĊ przez
to coraz bardziej zdezorientowani i nieszczĊĞliwi, zarówno w tym, jak oceniamy innych, jak i samych siebie. Filozofia Īycia, którą Īyjemy, zrodziáa np.
serwis Instagram, gdzie w zasadzie moĪesz zignorowaü 90 proc. zawartoĞci,
bo są to sztuczne, nieprawdziwe zdjĊcia, ilustrujące „piĊkno”. ĩal moĪna
odczuwaü zarówno w stosunku do osób, które grają w tĊ grĊ, jak równieĪ tych,
którzy w nią wierzą, przez co dorabiają siĊ kompleksów czy depresji.
JeĞli siĊ nie ockniesz z letargu i nadal bĊdziesz poĞwiĊcaá siĊ gonitwie za ulotnymi przyjemnoĞciami, które chwilowo dają szczĊĞcie, ale nie mają gáĊbszego
sensu, przeĪyjesz tak caáe Īycie. Kiedy w koĔcu znajdziesz siĊ na áoĪu Ğmierci,
przeĞledzisz w myĞlach, czego udaáo ci siĊ dokonaü, i zdasz sobie sprawĊ,
Īe zmarnowaáeĞ Īycie — Īe jedyną swoją szansĊ przetrwoniáeĞ na tysiącach
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chwilowych przyjemnoĞci, które akurat zabiegaáy o twoją uwagĊ i w danej chwili
wydawaáy siĊ najlepszym wyborem.
Bez filozofii Īycia czy teĪ Īyjąc jako oĞwiecony hedonista, skupiasz siĊ na maksymalizowaniu przyjemnoĞci, których doĞwiadczasz. I tak, dzieĔ po dniu, jak
to siĊ mówi, korzystasz z Īycia. Ale kiedy masz 30, 35, 40 i wiĊcej lat, zaczynasz
siĊ zastanawiaü, czy to, co robisz, ma sens. Do jakich wniosków wtedy dochodzisz? Nikt nie lubi dowiedzieü siĊ, Īe coĞ robiá lub robi Ĩle. Czáowiek, nie
chcąc myĞleü o sobie Ĩle i nie chcąc przyznaü przed samym sobą, Īe zmarnowaá kilka lub kilkanaĞcie lat na niezbyt znaczących aktywnoĞciach, zaczyna
szukaü wyjaĞnieĔ i pomocy. I je znajduje. Najlepszą z tych pomocy jest dziedzina, którą moĪna nazwaü — jakĪeby inaczej — „myĞleniem pozytywnym”.

Dlaczego myɮlenie pozytywne bardziej szkodzi,
niʑ pomaga?
Na rynku znajdziesz mnóstwo wydarzeĔ pod hasáem „motywacja” i „siáa pozytywnego myĞlenia”, a w sklepach nie brakuje ksiąĪek z tej tematyki, podobnie
jak w internecie roi siĊ od filmów i blogów, które przekonują, Īe wystarczy
zacząü myĞleü pozytywnie i w ten sposób osiągniemy wielkie, wymarzone
rzeczy. Tymczasem w praktyce okazuje siĊ, Īe kupując, czytając i zaczynając
lubiü takie treĞci, zakáadamy sobie na szyjĊ pĊtelkĊ. Dlaczego?
WiĊkszoĞü specjalistów od rozwoju osobistego i przedstawicieli branĪy self-help
(dosáownie: samopomocy) wykorzystuje swoje ulubione techniki, które mają
niby zapewniaü sukces i szczĊĞcie: pozytywne myĞlenie, wizualizowanie swoich
celów, motywacja. Mają one jednak jedną, olbrzymią wadĊ. Osoba, która decyduje siĊ „myĞleü pozytywnie”, musi wrĊcz nieustannie skanowaü swój umysá
w poszukiwaniu myĞli negatywnych. Nie ma po prostu innego sposobu na to,
aby móc oceniü, czy myĞlenie pozytywne siĊ sprawdza. A wyszukiwanie myĞli
negatywnych przyciąga uwagĊ wáaĞnie do obecnoĞci tych myĞli. Natomiast
kto z nas od czasu do czasu nie ma jakichĞ negatywnych myĞli? I tak osoba,
która chce myĞleü pozytywnie, lecz doĞwiadczy myĞli negatywnych, nierzadko
dojdzie do wniosku, Īe myĞlenie pozytywne nie dziaáa. Wówczas kolejnym
krokiem jest wniosek: najwidoczniej nie myĞleliĞmy wystarczająco pozytywnie
i robiliĞmy to za rzadko. Co wtedy? SiĊgamy po kolejne materiaáy z branĪy
self-help. Staramy siĊ skupiaü wyáącznie na pozytywnych wynikach i przesta-
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jemy myĞleü, Īe coĞ moĪe nie zadziaáaü i pójĞü nie tak. Natrafiamy w koĔcu
na kolejny wymysá coachów i samozwaĔczych psychologów ds. sukcesu:
afirmacje.
W afirmacjach chodzi o to, aby powtarzaü sobie przeróĪne zwroty, najczĊĞciej
z gratulacjami dla samych siebie, by w rezultacie umysá „zaprogramowaá siĊ
na sukces” i poprawiá siĊ nastrój osoby, która wystarczająco czĊsto powtarza
swoje ulubione hasáa. Jedna z najpopularniejszych afirmacji brzmi: „KaĪdego
dnia, pod kaĪdym wzglĊdem, jestem coraz lepszy”. JeĞli spojrzymy na to sceptycznie, moĪna pomyĞleü, Īe afirmacje to tani chwyt, który najprawdopodobniej nie dziaáa. Ale psycholog Joanne Wood z Kanady postanowiáa, Īe sprawdzi
skutecznoĞü tego podejĞcia.
Wood podejrzewaáa, Īe stosowanie afirmacji moĪe byü powiązane z tzw. teorią
autokorelacji. Choü kaĪdy z nas lubi sáyszeü pozytywne wiadomoĞci na swój
temat, teoria autokorelacji sugeruje, Īe jeszcze bardziej zaleĪy nam na tym,
aby byü „spójnym i konsekwentnym sobą” — w skrócie: byü autentycznym.
JeĞli wiĊc jakaĞ wiadomoĞü jest sprzeczna z tym, jaka jest nasza samoocena
i samopoczucie, odrzucamy ją. To dlatego kobieta, która jest atrakcyjna, ale
tak o sobie nie myĞli, sáysząc komplement „JesteĞ piĊkna”, najprawdopodobniej uĞmiechnie siĊ i podziĊkuje, ale i tak nigdy nie uwierzy w te sáowa, a nawet
mogą ją one zirytowaü. BĊdzie to miáa wiadomoĞü, ale niezgodna z jej wáasnym
postrzeganiem siebie.
Co jednak najciekawsze, ludzie, którzy mają dobrą samooceną i znają swoją
wartoĞü, nie potrzebują afirmacji. JeĞli czujesz siĊ dobrze, to po co miaábyĞ
sobie to jeszcze wmawiaü? Wood podejrzewaáa wiĊc, Īe ludzie, dla których
techniki branĪy self-help, w tym afirmacje, wydają siĊ atrakcyjne, to z definicji ludzie o niskiej samoocenie. Z jednej strony moĪna wiĊc przypuszczaü, Īe
jest to poniekąd rozwiązanie w sam raz dla nich, z drugiej mamy tutaj paradoks: osoba, która ma niską samoocenĊ, bĊdzie reagowaü na pozytywne hasáa
niekorzystnie, bo są one sprzeczne z jej wáasnym postrzeganiem siebie. JeĞli
wiĊc ktoĞ taki bĊdzie sobie powtarzaü: „Jestem atrakcyjnym milionerem i kaĪdego dnia moja firma jest coraz lepsza”, jak takie sáowa mają wspóágraü z jego
codzienną rzeczywistoĞcią? Są odrzucane, bo zagraĪają wáasnej samoocenie —
nie są autentyczne. W rezultacie, jak zauwaĪyáa Joanne Wood, moĪna jeszcze
bardziej pogorszyü poczucie wáasnej wartoĞci, poniewaĪ nie jesteĞmy w stanie znaleĨü potwierdzenia dla tych „wizualizacji” w nas samych10.
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Osoby, które nie wykorzystują „pozytywnego myĞlenia” i uwaĪają to za bzdurĊ,
dziwią siĊ póĨniej, jak to jest, Īe setki czy nawet tysiące osób udaje siĊ na
wszelkiego typu seminaria z motywacji i sukcesu, a dodatkowo wiele z nich,
sáysząc jakąĞ naciąganą historiĊ pod hasáem „Byáem biedny, teraz jestem
bogaty, pokonaáem swojego demona!”, reaguje páaczem i potakiwaniem gáową.
Szczególnie widaü to np. na wydarzeniach organizowanych przez Anthony’ego
J. Mahavoricka, znanego jako Tony Robbins. To amerykaĔski „doradca
Īyciowy”, zajmujący siĊ motywowaniem ludzi przez „przekazywanie swoich
Īyciowych doĞwiadczeĔ i wiedzy”. Robbins napisaá wiele motywujących ksiąĪek, w tym bestsellery takie jak ObudĨ w sobie olbrzyma. Nie ma nic záego
w takich ksiąĪkach, jeĞli przeczytamy jedną lub dwie — kaĪdemu raz na jakiĞ
czas przyda siĊ nieco motywacji i spojrzenia na otoczenie z innej perspektywy.
Ale wielu ludziom za bardzo podobają siĊ opisywane w takich ksiąĪkach historie sukcesu i chcą wierzyü, Īe — jeĞli tylko sobie coĞ wmówią i postanowią —
spotka ich podobny los.
Decydujemy siĊ zatem na przyjĊcie ideologii pozytywnego myĞlenia i wszechogarniającego optymizmu, stwierdzając, Īe bĊdziemy interpretowaü praktycznie kaĪdą ewentualnoĞü jako „kolejny dowód na to, Īe trzeba myĞleü pozytywnie” i Īe „nigdy nie musisz traciü czasu na zastanawianie siĊ, jak coĞ moĪe
pójĞü nie tak, bo i tak bĊdzie dobrze”.
JeĞli jesteĞ jedną z tych osób, które „myĞlą pozytywnie”, i kupiáeĞ tĊ ksiąĪkĊ,
bo wierzysz, Īe rozwiniĊcie wáasnego biznesu, kiedy wciąĪ pracujesz na etacie,
jest áatwe i wystarczy myĞleü odpowiednio pozytywnie, to mam przykrą wiadomoĞü. Czeka ciĊ sporo pracy, zanim wrócisz na dobre tory i wybudzisz siĊ
z tego „pozytywnego” letargu. Nie jest to niemoĪliwe, ale juĪ teraz powinieneĞ zacząü braü sprawy w swoje rĊce i widzieü Ğwiat takim, jaki jest, a nie
takim, jak sugerują specjaliĞci ds. sukcesu, którzy są specjalistami, ale tylko
od wáasnego sukcesu.
W 2010 r. ukazaáa siĊ ksiąĪką krytyka spoáecznego, Barbary Ehrenreich,
o tytule Smile or Die: How Positive Thinking Fooled America and the World.
Autorka przedstawia wiele argumentów na to, jak bardzo zafaászowana jest
ideologia pozytywnoĞci za wszelką cenĊ i jak bardzo myĞlenie typu „bĊdzie
pozytywnie niezaleĪnie od wyników” moĪe przerodziü siĊ w katastrofĊ.
Ehrenreich za jeden z przykáadów bierze kryzys gospodarczy z 2007 r., kiedy
amerykaĔska kultura biznesowa nie chciaáa nawet myĞleü o moĪliwoĞci poraĪki,
a co dopiero rozmawiaü o niej na spotkaniach biznesowych — byáo to postrze– 28 –
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gane jako faux pas. Banki, które cechowaáa gigantyczna ambicja i pycha,
straciáy zdolnoĞü do rozróĪniania marzeĔ napeánianych przez ego od konkretnych rezultatów, a nabywcy domów zakáadali, Īe wszystko, co chcieli, moĪe
byü ich wáasnoĞcią, jeĞli tylko bĊdą chcieü „wystarczająco mocno”. Zaciągali
wiĊc kredyty przyznawane przez zaĞlepione banki, a póĨniej nie potrafili ich
spáacaü. Tak idiotyczny optymizm napeániá sektor finansowy, natomiast coache
i psycholodzy sukcesu napeániali swoje kieszenie i zamiast zniechĊcaü do
takiego podejĞcia — zachĊcali do niego, pozwalając przykáadowo na opáacanie
drogich seminariów kartami kredytowymi. „Nie musisz páaciü teraz — zapáacisz póĨniej. WaĪne, ĪebyĞ byá z nami i posáuchaá o pozytywnym myĞleniu”.
Swoją drogą, czytaáeĞ moĪe ksiąĪkĊ Sekret, kolejny bestseller z rozwoju osobistego i motywacji? Ta pozycja okreĞlana jest sáowami: „KsiąĪka pozwoli ci
zdobyü szczĊĞcie i pieniądze, trwając przy tym w dobrym zdrowiu i przyjaĨni
ze wszystkimi”, natomiast w praktyce sprowadza siĊ wáaĞnie do wmawiania
sobie, Īe dostaniesz to, czego chcesz, jeĞli tylko bĊdziesz tego chcieü wystarczająco mocno.
W obecnym Ğwiecie pozytywne myĞlenie to po prostu biznes. Klientem jest
kaĪdy, kto chce pocháaniaü dobrą nowinĊ, Īe wszystko moĪliwe jest dziĊki
wysiákowi umysáu. Gorzej, jeĞli taką dobrą nowiną karmiáy siĊ osoby, które
powinny byü sceptyczne, analityczne i zawsze mieü nadziejĊ na najlepsze, ale
planowaü na najgorsze. Kiedy jednak topowi menedĪerowie i bankowcy wydają
tysiące dolarów na seminaria i wsparcie coachów, to po co mają póĨniej przejmowaü siĊ Īmudnymi analizami i oceną ryzyka, a takĪe zawrotnym poziomem
zadáuĪenia i naraĪaniem na potencjalne báĊdy, skoro i tak wszystkie dobre
rzeczy przychodzą do tych, którzy są na tyle optymistyczni, by ich oczekiwaü?

Cele nie sȤ najwaʑniejsze
Ludzie stali siĊ niemoĪliwi do zaspokojenia. WyobraĨ sobie nastĊpującą rzecz:
kiedy bardzo ciĊĪko pracujesz nad czymĞ, na czym ci zaleĪaáo, to niemal od
razu, gdy to osiągniesz, tracisz zainteresowanie. Zamiast czuü siĊ usatysfakcjonowanym, czujesz siĊ znudzony, a odpowiedzią na tĊ nudĊ jest znalezienie
i wybranie nowego obiektu poĪądania. Psycholodzy George Loewenstein
i Shane Frederick przytaczają badanie, z którym prawdopodobnie mogáeĞ siĊ
kiedyĞ zetknąü — dotyczy ono zwyciĊzców loterii11. Badanie udowadnia, Īe osoby,
które wygrywają na loterii, mogą w zasadzie zacząü wieĞü Īycie swoich marzeĔ.
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Ale w praktyce okazuje siĊ, Īe po przejĞciowej fali zachwycenia ludzie ci w koĔcu
wracają do tego samego poziomu zadowolenia i szczĊĞcia, jakie towarzyszyáo
im przed wygraną. Nie mija duĪo czasu, a zaczynają uznawaü za pewnik i coĞ
oczywistego swoje maserati i ogromny dom z basenem, podobnie jak wczeĞniej za pewnik i coĞ oczywistego, niewartego refleksji, uznawali swoje seicento i 45-metrowe mieszkanie w bloku.
Takie nastawienie dotyczy dziĞ wiĊkszoĞci ludzi — tutaj nie trzeba nawet przytaczaü jakichkolwiek badaĔ. Wystarczy wyjĞü na ulicĊ, przyjrzeü siĊ swoim
znajomym czy teĪ szczerze zajrzeü w gáąb samego siebie. Pragniemy kupiü
sobie 50-calowy telewizor i markową torebkĊ — pracujemy na to bardzo ciĊĪko,
by póĨniej wydaü te ciĊĪko zarobione pieniądze, czĊsto wmawiając sobie róĪnego rodzaju uzasadnienia, np. Īe trzeba siĊ wynagradzaü. Wszystko byáoby
w porządku, ale kiedy juĪ kupimy te rzeczy — rzeczy, o których tak dáugo
marzyliĞmy — po jakimĞ czasie stają siĊ one dla nas bez znaczenia i nagle
zaczynamy poĪądaü 65-calowego telewizora i jeszcze droĪszej, lepszej,
bardziej ekstrawaganckiej torebki.
Hedonistyczne podejĞcie przekáada siĊ równieĪ na naszą pracĊ. Czy znasz
osobĊ, która marzyáa o tym, aby wykonywaü jakiĞ zawód? Ta osoba mogáa
siĊ przykáadaü do nauki, ukoĔczyü prestiĪowe studia z wyróĪnieniem, nastĊpnie
rozpocząü pracĊ w zawodzie i piąü siĊ po kolei po szczeblach kariery, by
w koĔcu osiągnąü swój cel i zajmowaü to stanowisko, na którym zawsze jej
zaleĪaáo. Ale co z tego, skoro po jakimĞ czasie okazuje siĊ, Īe ta ciĊĪko zapracowana posada przestaje odpowiadaü? Nagle okazuje siĊ, Īe powinniĞmy zarabiaü
wiĊcej, Īe irytują nas wspóápracownicy, a przeáoĪony nie dostrzega naszych
zalet i nie chwali nas tak czĊsto, jak na to zasáugujemy.
WiĊkszoĞü ludzi — bo wiĊkszoĞü z nas nie szuka dla siebie odpowiedniej filozofii Īycia i nie pracuje nad tym, aby ją dla siebie wybraü — wczeĞniej czy
póĨniej koĔczy w „kieracie satysfakcji”. JesteĞmy nieszczĊĞliwi, kiedy nie
moĪemy zaspokoiü jakiegoĞ pragnienia, wierząc, Īe kiedy je zaspokoimy, nagle
zyskamy satysfakcjĊ. I jest tak przez chwilĊ, bo póĨniej przyzwyczajamy siĊ
do tego, co tak chcieliĞmy, przestajemy tego pragnąü i nawet uznajemy, Īe moĪe
nie byáo to tak waĪne, jak wczeĞniej nam siĊ wydawaáo. KoĔczymy wiĊc równie
nieusatysfakcjonowani, jak na początku, i tak prowadzimy swoje Īycie, powtarzając to w kóáko jak zaciĊta páyta.
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Po co zatem wyznaczaü cele, takie jak „Zarobiü 10 milionów záotych przed 40.
rokiem Īycia” albo „Kupiü ferrari, gdy firma wypracuje póároczny dochód na
poziomie 5 milionów záotych”, jeĞli po ich osiągniĊciu i tak wrócimy do punktu
zero i szybko okaĪe siĊ, Īe nasz sukces nie daje takiego szczĊĞcia i speánienia,
na jakie liczyliĞmy? Zanim zaczniesz pracowaü nad swoją firmą, kiedy wciąĪ
jesteĞ u kogoĞ na etacie, zastanów siĊ, czy rzeczywiĞcie jest to coĞ, czego chcesz.
Czy to aby nie chwilowa moda na startupy i „zmienianie Ğwiata” za pomocą
interesujących wynalazków, takich jak aplikacje mobilne czy VR (ang. virtual
reality — wirtualna rzeczywistoĞü)?

Co jest lepsze od celów?
Wyznaczanie celów jest waĪne, o czym przekonasz siĊ w drugim rozdziale
tej ksiąĪki, kiedy bĊdĊ staraá siĊ ciebie przekonaü do stworzenia wáasnego
systemu pracy. Ale osiąganie celów, jakkolwiek ambitnych i Ğmiaáych, nie daje
szczĊĞcia. Albo inaczej: daje chwilowe szczĊĞcie.
Kluczem do szczĊĞcia nie są wielkie cele, lecz poĪegnanie filozofii oĞwieconego
hedonizmu. Kluczem jest podjĊcie kroków, dziĊki którym przestaniesz uwaĪaü za pewnik to, co udaáo ci siĊ osiągnąü, lecz zaczniesz to bardziej doceniaü. Do nauki tego podejĞcia jest ogromna zachĊta: do tej pory, jeĞli nie
myĞlaáeĞ o wáasnej filozofii Īycia i nie poĞwiĊcaáeĞ jej uwagi, jest niemal pewne,
Īe masz juĪ wiele rzeczy, o których wczeĞniej marzyáeĞ, ale które teraz przyjmujesz za coĞ oczywistego. To moĪe byü twój samochód, komputer, partnerka,
praca czy zgromadzone ksiąĪki. Zacznij pracowaü nad tym, aby odwróciü ten
niepokojący proces — zacznij pracowaü nad tym, aby na nowo pragnąü rzeczy,
które juĪ masz. Najáatwiejszą drogą do bycia szczĊĞliwym i speánionym jest
nauczenie siĊ, jak chcieü tego, co juĪ mamy. OczywiĞcie áatwo powiedzieü,
trudniej zrobiü. Jak chcieü rzeczy, które juĪ mamy? Czy to w ogóle moĪliwe?
Rozwiązaniem i odpowiedzią na to pytanie jest praktyka nazywana negatywnym wizualizowaniem12. NaleĪy wyobraĪaü sobie, Īe wszystko, co masz i co
wypracowaáeĞ do tej pory, jest czymĞ, co moĪesz áatwo straciü. JeĞli bĊdziesz
regularnie, np. raz na kilka dni, wyobraĪaá sobie i przypominaá, Īe twoja Īona
moĪe ciĊ opuĞciü, Īe samochód moĪe zostaü skradziony albo Īe moĪesz straciü
pracĊ, sprawisz, Īe kaĪdego dnia, gdy tak siĊ nie stanie, bardziej docenisz
swoją ĪonĊ, samochód czy wykonywaną pracĊ.
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Warto zdaü sobie sprawĊ, Īe wszystko, co mamy, jest tak naprawdĊ przejĞciowe. MoĪemy to straciü w kaĪdej chwili, w dodatku bez wczeĞniejszych
ostrzeĪeĔ. Warto myĞleü, Īe wszystko, co mamy, i wszyscy, których znamy
i darzymy uczuciem, nie są dostĊpni na zawsze. Nie ma nawet obietnicy na
to, Īe moĪemy ich zatrzymaü na dáugo.
Doceniaj to, co masz, wyobraĪając sobie, Īe tego nie masz. Tym wáaĞnie jest
negatywne wizualizowanie — i polecam opanowaü tĊ technikĊ, poniewaĪ
pozwala ona odzyskaü szczĊĞcie. Z kolei w obecnym Ğwiecie jest z czego siĊ
cieszyü i kaĪdy z nas tak naprawdĊ Īyje speánieniem swoich marzeĔ, tylko
stale o tym zapominamy. Zwróü tylko uwagĊ: moĪesz tworzyü związek z osobą,
z którą marzyáeĞ siĊ związaü; moĪesz mieü samochód, na którym zawsze ci
tak zaleĪaáo; moĪesz mieü wydajny komputer pozwalający na granie w najnowsze gry w wysokiej rozdzielczoĞci obrazu i przy zachowaniu páynnej animacji. Masz na co dzieĔ wiele, wiele rzeczy, które byáy kiedyĞ twoim marzeniem, a teraz siĊ speániáy. Mimo to, oddając siĊ hedonizmowi, traktujesz te
rzeczy jako coĞ oczywistego. W rezultacie nigdy nie jesteĞ zadowolony ze swojego Īycia, bo ciągle masz nowe pragnienia, które — gdy tylko uda ci siĊ je
speániü — stają siĊ czymĞ oczywistym. Po co o tym piszĊ? Bo nie chciaábym,
abyĞ zacząá pracĊ nad wáasnym biznesem tylko po to, by w trakcie stwierdziü,
Īe jednak tego nie chcesz lub — co gorsza — osiągnąü sukces i nie umieü go
póĨniej trwale doceniü.
Wracając jeszcze do nastawienia, ktoĞ mógáby teraz zapytaü, czy negatywne
wizualizowanie prowadzi do pesymizmu. Czy wyobraĪając sobie, Īe np. opuĞciáa ciĊ Īona lub wáamano siĊ do twojego mieszkania i wykradziono wszystkie
drogocenne przedmioty, staniesz siĊ pesymistą?

Droga pesymisty — sprzeczna z intuicjȤ, lecz najlepsza
Bardzo czĊsto mówi siĊ, Īe dzieci są peáne radoĞci i powinny cieszyü siĊ dzieciĔstwem, bo póĨniej przychodzi dorosáe Īycie i okazuje siĊ, Īe wiele rzeczy
przestaje cieszyü nas tak, jak cieszyáo dawniej. Ale czy zastanawiaáeĞ siĊ kiedyĞ, co leĪy u podstaw zachowania dzieci, które wykazują tak duĪo radoĞci do
praktycznie wszystkiego, co je otacza? Dzieci niczego nie biorą za pewnik.
Dla nich nic nie jest oczywiste i czarno na biaáym. ĝwiat widziany oczami
dziecka jest peáen cudów i niespodzianek, a w dodatku nie wiedzą one, jak
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to wszystko dziaáa, przez co myĞlą, Īe jeĞli coĞ jest dla nich udostĊpnione dzisiaj, to jutro moĪe juĪ tego nie byü. Bo skąd moĪna mieü pewnoĞü?
Nastolatek i osoba dorosáa to jednak coĞ zupeánie innego — ludzie w tym
wieku niemal kaĪdego i wszystko biorą juĪ za pewnik. Co gorsze, wyrastamy
póĨniej na ludzi, którzy nie tylko nie potrafią cieszyü siĊ z tego, co mają, ale
jednoczeĞnie krytykują wszystko i wszystkich wokóá. Spytaj przeciĊtnego Polaka
o to, czego nie lubi lub co mu siĊ nie podoba, to w ciągu paru minut wysáuchasz niezáego monologu: mąĪ nie sprząta, Īona nie robi ciast, dziecko siĊ nie
sáucha i gra w gry, opáaty są za wysokie, banki zbyt chciwe, poĪyczkodawcy
to záodzieje, politycy to oszuĞci, mój kolor wáosów mógáby byü jaĞniejszy, ale
fryzjer byá chyba zamyĞlony, a ksztaát mojego paznokcia jest niewáaĞciwy, no
i na wakacjach nie byáo pogody... Kiedy zaĞ zapytasz o coĞ, co doceniają i z czego
są autentycznie zadowoleni i radoĞni, usáyszysz, po dáuĪszej chwili namysáu,
moĪe jedną lub dwie rzeczy. W dodatku przyznają siĊ do tego niechĊtnie.
Czy zatem jeĞli doáoĪymy do tego jeszcze negatywne wizualizowanie, staniemy
siĊ caákowitymi pesymistami? Nie. ĩycie w podejĞciu hedonistycznym sprawia, Īe przyzwyczajamy siĊ do przyjemnoĞci i przez to wygaszamy naszą radoĞü
Īycia. Traktujemy wszystko za pewnik i za coĞ oczywistego, zamiast siĊ tym
rozkoszowaü. JeĞli wiĊc zaczniemy stosowaü negatywne wizualizowanie, odkryjemy, Īe jest to antidotum na oĞwiecony hedonizm. MyĞląc o tym, Īe moĪesz
straciü to, co masz, odzyskasz w koĔcu wdziĊcznoĞü za to, Īe udaáo ci siĊ to
zdobyü. Odzyskasz uznanie i oĪywisz swoją zdolnoĞü do odczuwania radoĞci. MoĪe nie tak czystej i dzieciĊcej radoĞci, i moĪe nie od razu. Na pewno nie
tak szybko, jak byĞ sobie tego Īyczyá. Ale w koĔcu — zdecydowanie tak.
To, co opisaáem, dotyczy filozofii Īycia kryjącej siĊ pod nazwą „stoicyzm”.
MoĪna powiedzieü, Īe praktykowanie stoicyzmu naleĪaáoby zostawiü staroĪytnym Rzymianom, bo przecieĪ Ğwiat zmieniá siĊ nie do poznania, kiedy np.
w latach 161 – 180 Īyá cesarz Marek Aureliusz13, jeden z najlepszych praktyków stoicyzmu. Ale nie do koĔca tak jest. Zmieniáo siĊ otoczenie, zachowania
spoáeczne, sposoby komunikacji i niewyobraĪalnie rozwinĊáa siĊ technologia.
Ludzka natura w duĪej mierze pozostaáa jednak taka sama. Stoicyzm zaĞ mówi
o tym, jak radziü sobie z naszą naturą. Ta ksiąĪka nie jest jednak poĞwiĊcona
stoicyzmowi, dlatego zachĊcam do zgáĊbienia tego tematu na wáasną rĊkĊ.
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