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WSTĘP

Czas ma jedną zabawną cechę. Nie uświadamiasz sobie, jak wiele go 
upłynęło, dopóki nie spojrzysz na daty przez pryzmat konkretnych wydarzeń. 
W ten sposób dziesięć lat to ledwie przedwczoraj. Byłeś wtedy na wakacjach
w Grecji, wybierałeś się na studia albo uczyłeś się programowania. Wciąż 
doskonale to wszystko pamiętasz. Jednak jeśli uświadomisz sobie, że nie było 
wtedy na świecie całego pokolenia obecnych dziesięciolatków, to widzisz, że to 
jednak kawał czasu.

Łapię się na tym za każdym razem, kiedy cofam się do początków 
swojego bloga, którego założyłem w 2010 roku. W roku, w którym tańczyliśmy 
do hitu Bad Romance Lady Gagi, a Rihanna i Eminem nagrali Love The Way You 
Lie. YouTube liczył sobie wtedy zaledwie 5 lat, Instagram miał za chwilę 
powstać (6 października 2010), a o Snapchacie i Net�liksie nikt jeszcze nie 
myślał. Na Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver Adam Małysz wywalczył dwa 
srebrne medale, a w kinach królowały Incepcja, Czarny łabędź,
The Social Network i druga odsłona Iron Mana. 

W tamtych latach Internet stawał się coraz powszechniejszy,
ale poza miastami wciąż był z nim problem. Wiele osób nadal korzystało
z kafejek internetowych, które dzisiaj dołączyły do tak samo martwych 
biznesów jak wypożyczalnie kaset VHS. Blogi nie były nowością, ale brakowało 
na nich rzetelnych, opiniotwórczych treści. Pierwsi blogerzy dopiero przebijali 
się do tradycyjnych mediów, ale nie pisali książek, nie prowadzili programów 
telewizyjnych, ani nie wypuszczali linii odzieży sygnowanych swoimi 
nazwiskami. 

Kiedy 22 czerwca 2010 roku postanowiłem powiedzieć o Volanti�ication 
światu, wierzyłem, że moja strona wygląda pięknie (nie wyglądała), że ma 
fantastyczne logo (nie miała) i że będzie cieszyć się niezwykłą popularnością 
(pierwszego dnia weszły na nią 22 osoby), a o ich opinii na pierwsze teksty 
najlepiej świadczy średni czas odwiedzin. Wynosił zawrotne 16  sekund, czyli 
tyle, ile zajmuje wejście na stronę, przeczytanie pierwszych zdań i stwierdze-
nie: „To nie dla mnie”. 

Te skromne początki nie przekreśliły istnienia Volanti�ication.
W ciągu kolejnych lat opublikowałem kilkaset artykułów, które przeczytano 
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ponad 20 milionów razy. Blog uhonorowano statuetką dla Najlepszego bloga
w kategorii Lifestyle za 2014 rok (jurorką tej kategorii była Dorota Gardias). 
Wziąłem udział w szeregu konferencji branżowych i współuczestniczyłem
w głośnych akcjach marketingowych, ale przede wszystkim pisałem,
a wiele artykułów notowało setki tysięcy wyświetleń. 

Publikacja, którą masz w rękach stanowi podsumowanie drugiej dekady 
XXI wieku. Żeby mogła powstać, przeczytałem wszystkie swoje artykuły
z prowadzonych przeze mnie stron internetowych, tysiące statusów jakie 
opublikowałem na Facebooku, liczne komentarze czytelników oraz wiele 
innych materiałów. Dzięki temu, nie jest to książka wyłącznie o mojej twórczo-
ści. To także zwierciadło, w którym odbija się to, jak żyliśmy w latach 
2010-2020, kim wtedy byliśmy, o czym marzyliśmy, czego się baliśmy i co nas 
fascynowało. W tym kontekście to książka o nas wszystkich i o drodze, którą 
pokonaliśmy.

Na kolejnych stronach znajdziesz najlepsze teksty (według mojego 
wyboru) z tego okresu. Część z nich pojawia się tu we fragmentach, a inne
w całości. Znajdziesz tu artykuły, które są już niedostępne online oraz takie, 
które każdego miesiąca wciąż czytają tysiące osób. Niektóre z prezentowanych 
tekstów były udostępniane tysiące razy i powielane (najczęściej nielegalnie)
na największych portalach internetowych. Inne pozostawały niedocenione, ale 
w mojej ocenie są tak ważne, że zasługują na utrwalenie w formie papierowej. 

Pomimo że pierwsze artykuły tworzyłem jako intensywnie randkujący 
student czwartego roku prawa, a ostatnie jako ojciec dwójki dzieci i doświad-
czony przedsiębiorca, to łączą je dwie rzeczy. 

Po pierwsze, są ponadczasowe. 
Po drugie, mają moc uświadamiania, co jest naprawdę ważne.
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„WIECIE, CO SPRAWIA, ŻE LUDZIE PERFEKCYJNI 
W JAKIEJŚ DZIEDZINIE SĄ TAK DOBRZY?
PODJĘCIE DECYZJI. KIEDY OGLĄDA SIĘ LUDZI
W CZYMKOLWIEK DOSKONAŁYCH, TO PATRZY 
SIĘ NA LUDZI, KTÓRZY WYBRALI, PODCZAS GDY 
BEZ PODJĘCIA DECYZJI KRĘCIMY SIĘ W KÓŁKO 
JAK JAKIEŚ PRZEKLĘTE PERPETUUM MOBILE. 
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20 sierpnia 2013

Nie wiem, kiedy to się zaczyna, ale już za dzieciaka słyszy się zdania,
z których wynika, że jeśli już coś zrobimy, to raz na zawsze i nieodwołalnie.

Na przykład nigdy nie chodziłem w czapce, bo taki był ze mnie zbuntowa-
ny sukinsyn, a w zamian za to słyszałem, że na starość to się wszystko odezwie.

Kiedy chodziłem z rodziną na śluby, słuchałem o tym, jakie to ważne,
bo oni będą ze sobą już przez całe życie.

Kiedy zaliczałem kolejny etap edukacji, każdy się mnie pytał, kim będę
w przyszłości – tak jakbym miał szansę wykonać jeden strzał w ciemno i żyć
z jego konsekwencjami. Ja jednak widziałem zbyt dużo opcji do wyboru, więc 
bąkałem coś pod nosem, stwarzając wrażenie nieśmiałego albo głupka (albo 
nieśmiałego głupka), i czekałem, aż rozmowa się skończy.

W pewnym sensie wszyscy żyjemy z groźbą, że raz podjęta decyzja 
będzie wisiała nad nami jak dożywotni wyrok, a nam pozostaje składać łapki
i modlić się, żebyśmy tra�ili do dobrego więzienia. 

Nie ma się co dziwić, że przez to zawsze starałem się szukać dobrych, 
sprytnych rozwiązań, bo to przecież takie istotne! Sądziłem, że wybór studiów, 
miejsca zamieszkania albo stałej dziewczyny to kroki milowe z wieczystą datą 
ważności. Przed każdą z takich decyzji czułem się bezsilny i sparaliżowany,
bo ciężko się wyluzować ze świadomością, że ta chwila zmieni całe moje 
przyszłe życie i popchnie w kierunku, który wcale nie musi mi się podobać,
a z którym będę się musiał pogodzić. Westchnąć, podać rękę i zaprzyjaźnić się 
na siłę i z rozsądku.

Mieliście tak? Wiem, że tak. Może nawet macie tak teraz i rozmyślacie, 
która z opcji będzie długoterminowo lepsza. Prawdę mówiąc, niepotrzebnie.

Długoterminowe plany są bardzo ważne. Dobrze jest wiedzieć, do jakiego 
punktu się zmierza, jakim człowiekiem jest się dzisiaj i jakim człowiekiem chce 
się być w momencie śmierci. Problem w tym, że całe życie to horyzont czasowy, 
którego nie da się wziąć racjonalnie pod uwagę. Nie da się wybiegać pięćdzie-
siąt lat w przyszłość i przewidzieć wyglądu swojego ciała, poglądów, warun-

KAŻDEGO DNIA 
MOŻEMY WYMYŚLIĆ 
SIEBIE NA NOWO
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ków życia, stanu gospodarki ani rozwoju technologii. Próba określenia tego 
przypomina wróżenie z fusów, więc każdy tak dalekosiężny plan trzeba na 
bieżąco aktualizować.

Przy pomyślnych wiatrach można zaplanować zarys kolejnych pięciu lat
i taki horyzont czasowy jest wystarczający. Dlaczego? Bo średnio tyle czasu 
trwa zajęcie się jakimś tematem, zgłębienie go i zostanie specjalistą, który 
może zarabiać dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom. Kolejne trzy lata trwa 
rozwinięcie swojej marki do poziomu umożliwiającego zbijanie na niej 
kokosów. Oznacza to, że masz więcej niż jeden strzał. Na przykład jeśli masz 
20–30 lat, możesz wybrać co najmniej pięć różnych dróg życiowych i w każdej 
odnieść sukces. 

Pokazuje to, że życie nie składa się z twardych wyborów. Jak sięgniesz 
teraz po opcję A, to nie oznacza, że nigdy nie zrealizujesz opcji B. Być może nie 
zrealizujesz ich jednocześnie, ale wciąż możesz to zrobić. Fakt, że pracujesz 
teraz dwanaście godzin na dobę nie oznacza, że będzie tak zawsze i nigdy nie 
pojedziesz do Tajlandii. Fakt, że wybrałeś życie imprezowicza nie oznacza,
że później nie możesz się ustatkować. To, że mieszkasz w aglomeracji, bo tego 
potrzebujesz, nie oznacza, że nie będziesz mógł zamieszkać na wsi i grillować 
trzy razy w tygodniu.

Oczywiście ze zmianami planów i eksperymentowaniem wiążą się 
komplikacje, ale jeśli ryzykujesz tak, że nie zabije cię to �izycznie, dbasz o swoje 
pieniądze oraz pielęgnujesz w sobie pewność siebie, elastyczność, towarzy-
skość i wytrwałość, to nic ci nie grozi, bo poradzisz sobie ZAWSZE.

Dlatego jeśli przeraża cię przyszłość, to zadaj sobie pytanie, jak chcesz 
żyć przez najbliższy rok i z czym będziesz czuć się dobrze? Jak przestaniesz się 
z tym dobrze czuć, to wybierzesz raz jeszcze. Jeśli teraz lubisz sportowe auta,
to takie bierzesz, bez względu na to, że kiedyś może będziesz chciał mieć 
rodzinę. Kiedy będziesz ją miał, to je sprzedasz i kupisz bezpieczne kombi. 
Będziesz mógł zmienić swoją karierę, związek i hobby. Codziennie setki ludzi 
zmieniają swoją rzeczywistość: przeprowadzają się, zakochują, zmieniają 
pracę, podróżują, inaczej się ubierają i spotykają się z innymi osobami, bo mogą 
– bo myślenie, że istnieją decyzje na całe życie, to �ikcja.

Coś, co pasowało ci wczoraj, nie musi pasować jutro, a nieodwołalność
to nieistniejący potwór, którym straszy się dzieci. Wiesz dlaczego? Bo istnieją 
decyzje tylko na teraz, a wstając z łóżka każdego dnia od początku do końca, 
wymyślamy siebie na nowo.
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13 czerwca 2013

Poznaję dużo osób młodszych od siebie, takich w wieku od osiemnastu 
do dwudziestu jeden lat. Zazwyczaj są to świetni ludzie, którzy patrzą na mnie 
tak, jakbym nie miał wad. Ja patrzę na nich i żałuję, że w ich wieku nie byłem 
taki ogarnięty. Nie tworzyłem swojej muzyki. Nie prowadziłem własnych 
portali. Nie grałem na gitarze. Nie podchodziłem tak poważnie do tematu 
pieniędzy jak podchodzą do niego oni. Nie czytałem o związkach, sukcesie ani 
nie wygrywałem żadnych konkursów. Nie dlatego, że jestem tak stary, żeby 
mówić, że dawniej nie było takich możliwości, ale dlatego, że nic mnie to nie 
obchodziło. 

Do trzeciego roku studiów miałem tylko jeden epizod prowadzenia 
działalności gospodarczej, co brzmi nieźle, kiedy się o nim wspomina, ale
w rzeczywistości wcale taki nie był. Raz pracowałem za granicą. Dużo pomaga-
łem rodzicom, bo w tamtym czasie chyba nikomu się nie przelewało. Chodzi-
łem w okularach. Moja fryzura była tak fatalna, że gdyby nakręcili horror dla 
fryzjerów, to mogłaby grać w nim główną rolę. Podczas wszystkich zajęć z WF-u 
w szkołach ani razu nie udało mi się przebiec kilometra. Na dobrą sprawę nigdy 
nie byłem w klubie.

Za to znalazłem się na dobrych studiach. Zaliczyłem niepokojąco dużą 
liczbę bójek. Miałem kilka dobrych jakościowo relacji. Byłem też charyzmatycz-
ny i umiałem wpływać na ludzi. Częściowo dzięki moim rodzicom, a częściowo 
dlatego, że całymi dniami robiłem takie rzeczy, że gdyby ktoś mi powiedział,
że się nimi zajmuje, pukałbym się w czoło. Czytałem po kilka książek tygodnio-
wo, ale nawet nie słyszałem o rozwoju osobistym, więc to nie było coś, co mnie 
bezpośrednio rozwijało. Byłem głodny wiedzy. Rzucałem się na jej skrawki jak 
pies na mięso i rozszarpywałem w mgnieniu oka. Kilka razy zdarzyło mi się 
zarwać noc, bo czytałem jakieś powieści albo Słownik wyrazów obcych
Kopalińskiego. Był świetny, pełen ciekawostek, cytatów i informacji na temat 

NIE MARTW SIĘ,
ŻE NIE WIESZ,
CO CHCESZ ROBIĆ
W ŻYCIU
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ożaglowania jachtów albo dawno martwych bogów. Dzisiaj wiem, że zapomnia-
łem więcej informacji, niż większość osób nauczy się przez całe życie.

Nie miałem pojęcia, co chcę robić w życiu. Nigdy jako dziecko ani później 
nie wymieniłem zawodu, który chciałbym wykonywać. W moim mózgu nie 
było obszaru odpowiedzialnego za stwierdzenie, że chciałbym być strażakiem, 
lekarzem albo baletnicą. Kiedy miałem 22 lata, wciąż go nie było. Moje plany 
dotyczące życia były mgliste i odległe. Wiedziałem tylko, że chcę być bogaty.

Wiecie, jak to się stało, że dzisiaj robię to, co robię, i żyję w sposób,
w który żyję? Ja też nie. Po prostu robiłem wiele rzeczy, a w niektórych 
okazywałem się lepszy niż w innych, więc ludzie przychodzili po rady lub 
pomoc. Zacząłem pisać, bo polonistka powiedziała, że robię to dobrze, ale nie 
powiedziałaby tego, gdybym nie przebrnął przez tony powieści, które nadały 
mojej osobowości właśnie tego charakterystycznego rysu. Pisałem lepiej,
bo miałem skąd czerpać tematy i słowa. Zająłem się psychologią, bo przyjaciel 
podrzucił mi Wywieranie wpływu na ludzi Roberta Cialdiniego. Nawet pierwszą 
książkę, Piąty poziom, napisałem przypadkiem, bez planu. Po prostu kilkoro 
czytelników zaproponowało, żebym to zrobił, a ja pomyślałem: „Czemu nie?”.

To nie są wielkie motywacje ani kroki milowe. Nie ma tu konkretów.
Po prostu dobrze się bawiłem, a dzięki temu, teraz bawię się jeszcze lepiej. 

Nie mówię, że to uniwersalny sposób postępowania. W pewnym momen-
cie takie chaotyczne zdawanie się na przypadek przestaje wystarczać. Kiedy już 
znajdziesz swoją drogę, będziesz potrzebować coraz więcej systematyczności, 
planowania taktycznego i strategicznego oraz wykorzystania różnych narzędzi. 
To dzięki tym odpowiedzialnym działaniom nabierzesz prędkości. Nie zmienia 
to jednak faktu, że prawdopodobnie nie znajdziesz swojej drogi, jeżeli nie 
spróbujesz różnych rzeczy i nie zaobserwujesz, które z nich dają ci najwięcej 
frajdy. Wiesz dlaczego? Bo sukcesy przypominają drzewa. Życie, z którym się 
rodzimy, to goła skała. Wszystko, co przeżywamy, co robimy i czego się uczymy, 
jest procesem wrzucania ziemi na tę skałę. Jeśli tego nie zrobisz, to choćby 
wiatr przynosił ci tysiące nasion drzew, nie wyrosną one na gołej skale. Jeśli 
ziemi będzie mało, wyrosną karłowate drzewa, a jeśli ziemia będzie jałowa, 
drzewo nie pobierze z niej soków, będzie żyło, ale nie urośnie. Dopiero przy 
odpowiedniej ilości ziemi wyrosną silne i potężne drzewa. Sukces to w dużej 
mierze przypadek. Dobre nasionko, które padło na usypaną stertę ziemi.
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Dlatego pamiętaj o kilku rzeczach:

1. 
Nie zadręczaj się, że nie masz dokładnego planu na swoją przyszłość.

Ja też go nie miałem. Nie myśl, że w tym wieku mogłeś osiągnąć więcej ani nie 
porównuj się z ludźmi, którzy mają w tej chwili więcej niż ty. Ja na to, co mam, 
pracowałem przez lata. Kiedy te lata miną u ciebie, będziesz miał to samo. 
Angażuj się w tyle interesujących cię rzeczy, ile tylko znajdziesz. Chodź na 
szkolenia, poznawaj ludzi, bierz udział w bezpłatnych stażach i rób wszystko, 
co da ci radość. Jeśli ci jej nie daje, to tylko zmarnujesz swój czas.

2.
Z życiem jest jak z wykresem na giełdzie – dowiesz się, jaki był trend, 

dopiero kiedy się skończy. Mógłbym powiedzieć, że patrząc z mojego obecnego 
położenia, zawsze wiedziałem, że będę pisał. To nieprawda. W mojej przeszło-
ści roi się od dróg, którymi nie poszedłem, chociaż miałem możliwości i chęci. 
Najpierw wszyscy myśleli, że będę malarzem, a później, że zostanę lekarzem. 
Tylko w �ilmach pokazuje się ludzi, którzy jako trzyletnie dzieci mówią, czym 
będą się kiedyś zajmować, i później faktycznie to robią. Mozart miał szczęście, 
żyjąc w mieście pełnym muzyków i mając wspierającego go ojca. Nasza 
przyszłość to zawsze mieszanka szczęścia, talentu i tego, czego się uczymy. 
Mamy wpływ tylko na to ostatnie, więc warto się uczyć – nie tylko w szkole,
ale też poza nią. Dlatego nie ograniczaj się. Żyj. Kochaj, nienawidź, przeżywaj 
emocje. Im więcej doświadczysz, tym lepiej będziesz znał siebie. Będziesz
z tego korzystał nie tylko przez kolejne lata, ale wręcz całe dziesięciolecia.

3. 
Dbaj o ziemię, którą zbierasz. Nie bierz jej tylko z jednego miejsca,

bo wtedy będzie jałowa. Ogranicz granie na konsoli, oglądanie telewizji, plotko-
wanie i narzekanie, bo to robią wszyscy. Natomiast osiągniesz najwięcej, 
podejmując działania wyróżniające cię z tłumu, a nie, łączące cię z nim. Pamię-
taj też, że bardziej liczy się ziemia niż drzewo. Jeśli zbyt wcześnie ukierunku-
jesz się na jeden życiowy cel, to może się okazać, że sadzisz swoje drzewo
w zbyt płytkiej ziemi. To dobry plan na robienie przeciętnych rzeczy, tyle
że gwarantują one przeciętne życie. Prawdziwe osiągnięcia biorą swoje źródło 
z doświadczeń i wiedzy, które nie są z nimi bezpośrednio związane. Z rzeczy,
o których użyteczności nigdy byś nie pomyślał. Kreatywność to łączenie 
elementów, których nikt wcześniej nie połączył. Żeby to zrobić, trzeba je 
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najpierw znać, więc gromadź ich tak dużo, jak to tylko możliwe.

4.
Możesz nazwać to podświadomością, intuicją albo Bogiem, ale bądź 

wyczulony na impulsy, przeczucia, szanse i pomysły, które dostajesz od życia. 
Jeśli w nie uwierzysz, to je zrealizuj. Jeśli czujesz, że coś jest dobrym pomysłem, 
to zakasaj rękawy i nad nim pracuj. Słuchaj siebie i nie zwracaj wielkiej uwagi 
na sugestie innych (dotyczy to też mnie). Nawet najlepsze ich rady są gorsze
od tych, których udzielisz sobie sam.

5. 
W swoim życiu nie dąż do zarabiania pieniędzy. Szukaj tego, co cię kręci. 

Jest tyle dziwacznych sposobów zarabiania pieniędzy, że nie ma sensu martwić 
się nimi na zapas i robić rzeczy, które przyprawiają cię o ataki ziewania. 
Społeczeństwo sztucznie zawęża ci wybór, wciskając w garnitur doradcy 
�inansowego. Otwórz oczy.

6.
 I ostatnie – warto się skupić na byciu wartościowym człowiekiem . Twoje 

plany, cele i marzenia będą się zmieniać tak samo jak sposoby zarabiania 
pieniędzy, ale bycie człowiekiem, z którym inni chcą współpracować, będzie 
ważne zawsze. 
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5 sierpnia 2018

Podczas pewnego z piątkowych wyjść poznałem dziewczynę. Ona 
przyszła z przyjaciółką, która znała się z moim kumplem, koleżanką czy kimś 
tam innym. Jak to w takich sytuacjach bywa, usiedliśmy przy wspólnym stoliku 
i rozmawialiśmy, jedząc przekąski. Dziewczyna była w moim wieku, czyli wtedy 
już na pewno po studiach, i tak jakoś wyszło, że całkowicie poważnie powie-
działa, że czeka na idealną miłość.

– Ok – Pomyślałem, bo myślę raczej zwięźle. 
Zresztą, nie ma w tym nic dziwnego. Dziewięciu na dziesięciu ankietowa-

nych Familiady chce tego samego i jakoś nie spotkałem zbyt wielu osób, które 
chcą przez następne 30–40 lat patrzeć na kogoś, kto pasuje im w trzydziestu 
procentach.

Pewnie na tym wyznaniu temat by się skończył, gdyby ktoś nieopatrznie 
nie zapytał, na czym to jej czekanie polega. Okazało się, że jej doświadczenia 
związkowe są mizerne, czekanie na uczucie to dla niej powód do chwały
i ogromna zaleta, nie widzi sensu uczenia się bycia z kimś, bo „jak ma wyjść,
to wyjdzie”, a na randki też nie chodzi, bo żaden facet nie robi na niej wrażenia.

– W porządku, ale co się stanie, jeśli spotkasz tego faceta, który zrobi
na tobie wrażenie? – zapytałem.

Nie wiedziała, co powiedzieć. Procesy myślowe w jej głowie straciły na 
chwilę orientację, a później zacisnęła zęby i syknęła ze złością:

– Będzie zachwycony, że na niego czekałam.
Nie wiem, co się stało z tamtą dziewczyną. Życzę jej jak najlepiej. Mam 

nadzieję, że książę przycwałował do niej na rumaku i teraz żyją w jakimś 
przytulnym mieszkaniu, wspólnie oglądając Rzymskie wakacje i pijąc czerwone 
wino. Podejrzewam jednak, że są na to naprawdę niewielkie szanse…

Ludzie lubią konstruować sobie strefy iluzji. Może nie są Supermanami 
ani nie zakładają gaci na spodnie w budkach telefonicznych. Może nie mają 
kochanek w innych miastach. Może nie zamieniają się w Mr. Hyde’a. Jednak 
zazwyczaj i tak wiodą podwójne życie.

A CZY TY BĘDZIESZ 
UMIAŁ WYKORZYSTAĆ 
ŻYCIOWĄ SZANSĘ?
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Pierwsze to życie realne, w którym działają, popełniają błędy i świę-
tują sukcesy.

Drugie to wielokrotnie bogatsze życie, które prowadzą wyłącznie
w swoich głowach.

To ostatnie jest zbudowane z ciepłych wyobrażeń, mięciutkich założeń
i gładkich scenariuszy na rozwój sytuacji. Kobiety bywają przekonane, że jak 
spotkają odpowiedniego faceta, to będą mieć perfekcyjny związek, chociaż do 
tej pory zdychały im nawet kaktusy. Inni są pewni, że mają genialne pomysły 
biznesowe i gdyby tylko dostali sześciocyfrowe do�inansowanie, to z miejsca 
stworzyliby międzynarodową �irmę, chociaż wcześniej nie sprzedali nikomu 
nawet opakowania długopisów. Jeszcze inni siedzą na tyłkach, przechodzą 
kolejne życiowe poziomy na minimalnej energii, ale mówią, że jeśli pojawi się 
wyjątkowa szansa, to nauczą się wszystkiego, co potrzebne, i będą szczęście 
wydzierać pazurami. Na razie tego nie robią, bo jeszcze nie potrzebują.

Zazwyczaj nie dostrzegają podstawowej prawdy – o tym, co będziemy 
mieć, decyduje jeden czynnik – to, jak dobrze jesteśmy przygotowani. 

W ciągu statystycznych 82 lat (dla kobiet) i 74 lat (dla mężczyzn), jakie 
mamy do wykorzystania, znajduje się wiele szarych pasm nudy, rutyny i dni, 
których nie zapamiętamy. Na całe szczęście są one poprzetykane kluczo-
wymi momentami. To chwile działające jak trampolina zdolna wystrzelić nas
w kosmos i nadać koloryt kolejnym dniom. Może to być szansa zgarnięcia 
sutego do�inansowania. Może to być dziewczyna, obok której czujesz się tak,
że chociaż nigdy nie myślałeś o dzieciach, to już wiesz, że wasze będą się 
nazywać Marysia i Karol. Może to być okazja biznesowa, której stopa zwrotu 
przewyższy efektami lata przechowywania oszczędności na lokatach. Mogą to 
być też ludzie, wokół których chciałeś się obracać, propozycja przygotowania 
własnej wystawy albo możliwość zastąpienia nieefektywnego szefa przy 
prowadzeniu �lagowego projektu. 

Opcji jest dużo. Jednak kiedy te szanse się pojawiają, nie ma znaczenia, 
jaką osobą możesz być, jeśli się postarasz. Nie liczą się dobre chęci ani to,
że myślisz o sobie jak o mistrzu świata. Dobrze to podsumował Andrzej Pilipiuk 
w kontekście pisarzy:

Jak się idzie do polskiego wydawcy, to trzeba pokazać, że ma się 15 
opowiadań wydanych w czasopismach. Tak jest wszędzie. W każdej 
robocie. Tak działa świat. Jak się idzie pracować w stolarni, to pokazuje się 
dyplom ukończenia zawodówki stolarskiej, opinie rzemieślnika, u którego 
odbyło się staż, zdjęcia z własnych realizacji etc., jak się chce zostać 
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 piratem w Somalii, też trzeba pokazać, że umie się walić z kałacha.
Przyjmijmy, że za pięć-dziesięć-piętnaście lat otworzy się możliwość 

wydawania w USA. Z moich 20-30-40 książek będę mógł wybrać 2-3-4 
najlepsze i sprzedać im prawa. Przyjmijmy, że na gwałt zechcą wydawać 
Polaków. Co wtedy zrobią? Popatrzą, co się w Polsce najlepiej sprzedaje. 
Jest szansa, że moje książki będą na tyle wysoko w rankingach, że zostaną 
zauważone.

A wasze? Czy będą już w ogóle napisane? 1

Ten przekaz jest uniwersalny. Uganiamy się za chwilami, które będą 
mogły nam dać pieniądze, miłość, szacunek albo zatkać nam dech w piersi, ale 
rzadko myślimy o tym, co się stanie, jak już będziemy przed nimi stać. Co wtedy 
zaprezentujemy? Wielokrotnie przetestowane umiejętności czy obietnicę,
że naprawdę będziemy się starać?

Może się okazać, że ta ostatnia opcja będzie niewystarczająca. Zoba-
czysz tylko swoją trampolinę, ale zorientujesz się, że przyszedłeś zbyt późno, 
żeby na nią wejść i wybić się w górę. Skończysz jak te dziewczyny, które
są pewne, że zasługują na Jamesa Bonda, ale nic nie wiedzą o męskiej i kobiecej 
psychice, nie znają swoich potrzeb, nie wiedzą, jak sprawnie się komunikować 
ani nie potra�ią być pociągające, dopóki nie odsłonią uda. Jeśli nie wiesz,
jak kończą, to podpowiem, że ich wyobrażenia o sobie boleśnie zderzają
się z rzeczywistością.

Zawsze powtarzam, że od życia dostajemy to, z czym jesteśmy dopasowa-
ni. Właśnie dlatego od zawsze przygotowywałem się na dni, które miały 
nadejść. Czytałem książki o savoir-vivrze, zanim miałem taką potrzebę. 
Zacząłem się uczyć włoskiego, kiedy jeszcze nie miałem pieniędzy nawet na 
weekendowy wyjazd do Krakowa, nie mówiąc już o wypadzie do Florencji. 
Pisałem do szu�lady przez sześć lat, zanim zacząłem to robić publicznie. Nie 
poszedłem na studia prawnicze, żeby zostać adwokatem, ale żeby lepiej prowa-
dzić swoją �irmę, której też jeszcze nie miałem. I prawdę mówiąc, nie zawsze 
spotykało się to z uznaniem. Były osoby, które widząc to, pukały się w czoło
i zadawały fundamentalne pytanie: „Po co?”.

Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie jest prosta. Można na przykład 
przytoczyć azjatyckie porzekadło: „Lepiej być wojownikiem w ogrodzie niż 
ogrodnikiem na wojnie”. Jednak moim zdaniem sens przygotowań najlepiej 
obrazuje anegdota o polskim podróżniku i reporterze, Tonym Haliku. Podobno 
brał kiedyś udział w �ilmowaniu erupcji wulkanu. Lecieli helikopterem wraz
z ekipą, a on był operatorem kamery. W pewnym momencie sytuacja nad 



Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa,
i od nowa, i od nowa, aż dostaniesz to, o co 
chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz,
a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania 
nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy 
nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie
wychodzi.
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wulkanem zrobiła się groźna. Wszyscy wpadli w panikę. Oczywiście poza 
Halikiem. Ten, nie zważając na wrzaski, wyciągnął kamerę i zaczął wszystko 
nagrywać. Ktoś szarpnął go za ramię i krzyknął: „Stary! Po co to kręcisz? 
Przecież zaraz możemy zginąć!”. Na co ten odpowiedział spokojnie: „Ale jeśli 
przeżyjemy, to pomyśl, jaki będziemy mieć czadowy materiał!”.

Na tym polega sens myślenia o przyszłości. Nie wiesz, czy ci się to przyda, 
ale możesz mieć pewność, że jeśli pojawi się przed tobą szansa, to ją złapiesz
i już jej nie puścisz, bo nie będziesz przed nią stał nagi, ale uzbrojony po zęby
i gotowy.

Ja dzięki swoim przygotowaniom byłem gotowy na chwile, które 
nadeszły. Nie na wszystkie, to chyba nawet nie jest możliwe, ale umiałem 
wskoczyć na największe trampoliny, bez których z pewnością byłbym gorszym, 
smutniejszym, mniej usatysfakcjonowanym człowiekiem.

Dlatego tego tekstu nie zakończę puentą. Zakończę go pytaniem: A czy
Ty będziesz gotowy na wykorzystanie szans, które dopiero nadejdą?
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26 kwietnia 2014

Poniższe wskazówki dedykuję wszystkim: kobietom, których ulubio-
nym słowem jest samorealizacja, studentom, licealistom, którzy za kilka dni 
będą podchodzić do matury, żeby mieć poczucie robienia czegokolwiek
ze swoim życiem, hodowcom owiec oraz gościom w swetrach w romby,
których nie zadowala standardowa egzystencja, ale nie wiedzą, jak dążyć
w innym kierunku.

1.
Po pierwsze, uświadom sobie, że nie trzeba tak żyć. Wywal ze swojej 

głowy wszystkie: „Nie mogę / Tak się nie da / Mama mi nie pozwala”. Olej to! 
Nie masz wpływu na to, jakie myśli przychodzą ci do głowy, ale masz wpływ na 
to, jakie w niej zostają. Jest to o tyle ważne, że nastawiając się na sposoby życia 
inne niż standardowe, zaczniesz je zauważać. Bez tego ani rusz.

2.
Rób rzeczy, które mają znaczenie. Rozwijaj się. Nie marnuj czasu,

bo masz do dyspozycji tylko 30 000 dni, z czego przez piętnaście lat nie decydu-
jesz sam za siebie, a przez ostatnie piętnaście lat znów sikasz w pampersy. 

3.
Słyszałeś kiedyś zdanie, że najlepiej zarabiać na swojej pasji?

To ściema. Pasja to pasja, kasa to kasa. Jak masz rozsądnie wycenić coś,
co normalnie robisz na co dzień? Jak masz uważać, że to fajny sposób na życie, 
skoro, powiedzmy, lubisz fotografować? Przecież biznes to nie tylko pstrykanie 
fotek, ale też księgowość, marketing, reklamy i obsługa klienta. Pasja w tym 
wszystkim to co najwyżej 20% całości. Podejrzewam, że pozostałe 80% 
wystarczy do obrzydzenia ci pasji.

10 KROKÓW
DO TEGO, ŻEBY MIEĆ 
PIENIĄDZE I ŻYĆ TAK, 
JAK SIĘ LUBI
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4.
Określ, w czym jesteś dobry. Na czym się znasz? Co umiesz robić?

To może być cokolwiek. Pieczesz świetne ciasteczka? Wrzuć to na listę. Hobby-
stycznie naprawiasz silniki? Wrzuć to na listę. Malujesz karykatury? Wrzuć
to na listę! Żeby zarabiać samodzielnie, musisz być w czymś dobry. Kropka.
Nie wiesz, w czym jesteś dobry? Przeanalizuj swoje wykształcenie i doświad-
czenie zawodowe. Jeśli wciąż nie wiesz, próbuj tak wielu rzeczy, jak to tylko 
możliwe, i specjalizuj się w tych, które przychodzą ci z łatwością. Łatwo zorien-
tujesz się, że jesteś w czymś dobry, gdy ktoś zapyta cię: „Ej. Dlaczego na tym
nie zarabiasz?”.

5.
Wybierz dla siebie najbardziej opłacalny segment. Przyjmijmy,

że robisz zdjęcia. Komercyjnych fotografów jest mnóstwo, tych wykonujących 
zdjęcia ślubne, jeszcze więcej. A co gdyby wyspecjalizować się w fotogra�ii 
artystycznej? Albo w robieniu zdjęć ślubnych celebrytom? Albo w robieniu 
zdjęć inspirującym produktom i startujących �irmom? Kiedy się rozwiną, nadal 
pozostaną twoimi klientami. Możesz się pozycjonować ze względu na półkę 
cenową, grupę docelową klientów, rodzaj oferowanych usług albo sposób
ich dostarczania. To bardzo, bardzo, bardzo dużo kreatywnych możliwości,
do których wykorzystania potrzeba jednego: oryginalnego stylu myślenia.

6.
Zastanów się, komu przyda się to, w czym jesteś dobry. Pieniądze dostaje 

się za służenie ludziom. Im lepiej służysz, tym więcej zarabiasz. Jesteś świetny 
w podatkach? To znajdź �irmy, które dzięki twoim usługom mogłyby oszczę-
dzić. Umiesz tresować psy? To znajdź ludzi, którzy mają z nimi problemy.
Wiem, że łatwiej to powiedzieć niż zrobić, ale da się wszystko. Po prostu 
przestań wreszcie myśleć o sobie i o tym, czego ty chcesz, a zacznij o tym, czego 
chcą inni ludzie. 

7.
Zwiększ swój zasięg. Ilość zarabianych pieniędzy jest proporcjonalna

do ilości osób, na których życie wpływasz. To prawda ignorowana przez 
wszystkich, którzy marudzą, że w tym kraju to tylko „po znajomości”. Lepiej 
zadaj sobie pytanie: Dlaczego ci ludzie jeszcze mnie nie znają? A jak już sobie na 
nie odpowiesz, to idź i ich poznaj. Podobno dzieli nas pięć uścisków dłoni
od poznania dowolnej osoby na świecie. Sprawdź, czy to nie jest tylko teoria, 
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zwłaszcza pamiętając o teorii konsultanta Alexa Barszczewskiego. Uważa
on, że nasza wartość rynkowa to iloczyn trzech czynników, które można ocenić 
w skali od 1 do 10:

– umiejętności zawodowych,
– umiejętność sprzedania siebie,
– posiadanych kontaktów.
Większość osób w wieku 22–35 lat posiada najlepiej rozwinięte

umiejętności zawodowe (średnio na 7–8 punktów) i umiejętności sprzedania 
się (średnia ocena to 2 punkty, bo nie są to umiejętności nabywane w szkole
lub w codziennym funkcjonowaniu). Najgorzej wygląda jednak kwestia 
kontaktów (ocena na 1), ponieważ nie znają wielu osób, a już zwłaszcza
osób bardziej wpływowych od nich lub posiadających kompetencje, których
im brakuje.

Czym to się kończy? Tym, że na 1000 możliwych punktów zdobywa
się zaledwie 14 (7 × 2 × 1), a większe sukcesy próbuje się odnosić, zwiększając 
kompetencje zawodowe. Niestety po zaliczeniu kilku szkoleń i podniesieniu 
swoich umiejętności na 8, osiągnie się niewiele lepszy wynik, bo 16 na 1000 
punktów. Tymczasem każdy punkt uzyskany podczas pracy nad swoim 
zasięgiem prowadzi do zdecydowanie lepszych wyników. W końcu 7 × 2 × 2
to już 28 punktów. Niewiele, ale to wciąż działanie o 700% skuteczniejsze
niż samo rozwijanie kompetencji zawodowych . 

Dobrze potwierdzają to obserwacje rynkowe. Eksperci medialni rzadko 
są najlepiej wykształconymi osobami w kraju. Mają za to szerokie sieci kontak-
tów lub silne, samodzielnie stworzone społeczności.

8.
Przekonaj swoich klientów, że umiesz robić to, co chcesz im sprzedać. 

Przedstaw im swoje osiągnięcia wyrażone w liczbach, bo nie ma sukcesu, 
którego nie da się określić liczbami. Daj im za darmo próbki swoich umiejętno-
ści. Czego nie pokażesz, tego nie sprzedasz, więc pokaż!

9.
Określ dokładnie, ile czasu chcesz poświęcać na pracę, żebyś nie skończył 

jako jej niewolnik. Najlepiej, jeśli określisz też wystarczająco wysoką stawkę 
swoich usług, tak żeby nie ugrzęznąć, robiąc małe rzeczy za małe pieniądze. 
Ewentualnie naucz się podejścia projektowego, czyli: „Robię coś raz, a czerpię
z tego długoterminowe korzyści”. Tak robi się seriale, pisze książki, projektuje 
kolekcje ubrań, wymyśla gry planszowe i tym podobne produkty. Zwykle nie 
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musi to też być szczególnie skomplikowane. Kiedyś w Złotych Tarasach 
kupiłem czekoladę na drewnianej łyżce przeznaczoną do rozpuszczania
w mleku, w miarę ładnie zapakowaną. Tak proste, że aż głupie. Najśmieszniej-
sze jest jednak to, że gość, który je produkuje, prawdopodobnie żyje tak jak 
chce. Ty nie.

10.
Zachwycaj jakością! Dawaj z siebie więcej, niż ludzie oczekują,

bo dopiero wtedy będą naprawdę zadowoleni z płacenia tobie.

To tylko tyle. Nie mówię, że jeśli wdrożysz te wskazówki z dnia na dzień, 
zaczniesz żyć jak w amerykańskim śnie. To długotrwały proces, który
jest bardziej skomplikowany, niż się wydaje. Mimo to warto go rozważyć,
bo w przypadku tradycyjnego podejścia do kariery masz szansę tylko na pięć 
�iliżanek kawy dziennie, problemy z erekcją i brak czasu, żeby ją wykorzystać, 
kiedy się pojawi.

A jeśli boisz się ryzyka, to pamiętaj o jednym – strachem jeszcze nikt 
dzieci nie wykarmił ani nie zapłacił nim za rejs po Karaibach.
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2 marca 2016

 W 1832 roku pewien młody amerykański polityk o przenikliwym 
spojrzeniu i charakterystycznej brodzie ubiegał się o miejsce w legislaturze 
stanowej. Bezskutecznie.

W 1855 roku usiłował dostać się do Senatu. Nie udało mu się.
W 1856 roku ubiegał się o nominację na wiceprezydenta, ale przegrał

w nich z Williamem Lewisem Daytonem.
W 1858 roku po raz kolejny przegrał wybory do Senatu.
W 1860 roku rywalizował z Williamem Sewardem o nominację 

prezydencką. W głosowaniu powszechnym uzyskał 180 głosów elektorskich, 
co zapewniło mu zdecydowaną przewagę.

W ten sposób został szesnastym prezydentem Stanów Zjednoczonych. 
Nazywał się Abraham Lincoln.

Zupełnie przypadkowo jego historia nauczyła mnie więcej o podejmowa-
niu ryzyka pomimo niepewności niż cokolwiek innego.

*  *  *

Czasem widzę osoby, które cierpią na najpowszechniejszą współczesną 
chorobę – de�icyt działania. Chodzą w ubraniach z Zary i Pull&Beara, studiują, 
znają dwa języki obce, twierdzą, że są ambitne i mają świadomość otaczających 
ich możliwości.

Wiedzą, że mogą napisać i sprzedać aplikację. Nagrać płytę razem
ze znajomymi, udostępnić ją za darmo i rok później grać koncerty dla tysięcy 
ludzi. Napisać książkę i sprzedawać ją samodzielnie, nie martwiąc się o wydaw-
ców. Mogą też mieć dostęp do najnowszych badań medycznych, dzięki którym 
odkryją coś, czego nie potra�ili zauważyć profesorowie na Harvardzie.

A mimo to nie robią nic.

TEGO,
CO NAJWAŻNIEJSZE, 
NIE DA SIĘ
ZAPLANOWAĆ
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Wtedy zadaję im pytanie:
– Ok. A dlaczego czegoś w tym kierunku nie robisz?
Jaka jest najczęstsza odpowiedź? Boję się? Jestem za mało zdolny? Jestem 

za mało atrakcyjny? Miejsce kobiety jest w kuchni? Matka karmiła mnie 
butelką, a nie piersią?

Nie. Najczęstsza odpowiedź brzmi: „Gdybym tylko wiedział, że ta cała 
praca będzie się opłacać, to zacząłbym już dziś”. W tym zdaniu kryje się 
największy problem. Wiesz dlaczego?

BO BEZ WZGLĘDU NA TO, CO ROBISZ, NIGDY NIE 
WIESZ, CZY BĘDZIE CI SIĘ TO OPŁACAĆ.

Lincoln nie wiedział, czy po serii przegranych wyborów jest sens brać 
udział w następnych. Mozart nie mógł mieć pewności, że osiągnie sukces jako 
kompozytor. Wolter pracował 18–20 godzin na dobę, nie czując, że robi 
jakiekolwiek postępy. Bergman mówił, że żeby „otrzymać trzy minuty �ilmu, 
pracuje się ciężko przez osiem godzin. I w ciągu tych ośmiu godzin dziennie jest 
może dziesięć lub dwanaście minut prawdziwego natchnienia”. To dla tych 
dziesięciu minut pracował, chociaż nigdy nie wiedział, czy ich doświadczy.

Sukces możesz zde�iniować dowolnie: jako wspaniałą rodzinę, zdro-
wie, karierę czy możliwość leżenia na plaży z drinkiem w ręku i widokiem
na Hiszpanki opalające się topless. To twoja indywidualna sprawa. Musisz 
jednak pamiętać, że wbrew powtarzanym na okrągło zdaniom słyszanym
w mediach sukces nie jest zjawiskiem liniowym. Możesz dać z siebie wszystko, 
a wciąż nic nie osiągnąć, bo historia jest pełna ludzi, na których świat się nie 
poznał i nie było w tym ich winy.

Fakty są takie, że żyjemy dla chwil, które być może nigdy nie nadejdą.
Nie możesz być pewny skutków swoich działań. Możesz tylko zwiększyć 
szanse, że one wystąpią, ale nie wyeliminujesz niepewności. Pewna jest tylko 
porażka zgodnie z zasadą: „Jak gówno z siebie dajesz, to gówno dostajesz”
(w końcu raczej nie masz szans być milionerem, jeśli nie robisz nic w tym 
kierunku. Podobnie, wątpliwe jest, że będziesz mieć dobre życie uczuciowe, 
jeśli nie poznajesz żadnych nowych osób).

Muszę przyznać, że nie brzmi to zbyt optymistycznie, ale coś ci powiem. 
Kilka lat temu zrobiłem sobie listę „Before I Die”. Znalazły się na niej rzeczy, 
które obecnie już osiągnąłem, w tym sześciocyfrowe zarobki przed trzydziest-
ką, prowadzenie własnej �irmy czy pisanie dla tysięcy osób każdego dnia. 
Oprócz tego jest na niej mnóstwo rzeczy, których jeszcze nie odhaczyłem: 
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jeżdżenie po włoskich drogach samochodem z oznaczeniem GT, wyjazd
do Ameryki Południowej i napisanie tam powieści, która zostanie zekranizo-
wana, posiadanie wspaniałej rodziny, opłynięcie Europy jachtem, założenie 
międzynarodowej spółki czy pomoc mentoringowa w realizacji pomysłów 
młodych przedsiębiorczych osób.

Jeśli zapytasz mnie, czy mam pewność, że to osiągnę, to powiem ci to,
co pewnie powiedziałby ci Lincoln w 1855 roku: „Nie mam pojęcia”. Wiem 
tylko, że zrobię to, co mogę, żeby jak najbardziej zwiększyć szanse ich osiągnię-
cia, ale liczę się z możliwością, że któregoś dnia będę siedział w starym fotelu, 
słysząc zza ściany faceta piorącego swoją żonę, i zrozumiem, że nic już z tego 
nie wyjdzie. Wiem, że może tak być. Tylko, że to nic nie zmienia, bo życie
to dla mnie seria podejmowanych działań obarczonych ryzykiem. Jeśli ich nie 
podejmujesz, to oddychasz, jesz i czasem śmiejesz się z memów, ale jesteś pusty 
w środku. Nie żyjesz. Po prostu egzystujesz. Dlatego moim zadaniem jest 
podejmowanie jak najbardziej efektywnych działań zmierzających do celu, 
nastawienie się na łapanie szans i bycie wystarczająco silnym i zdeterminowa-
nym, żeby ich nie puścić, jeśli znajdą się w moim zasięgu.

Tym powodem jest zdanie będące tytułem tego artykułu: Nie da się 
zaplanować tego, co najważniejsze.
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PLANY I ZDARZENIA

Pomyśl o pięciu najważniejszych wydarzeniach, osobach i zajęciach
w swoim życiu. Ile z nich wystąpiło zgodnie z planem? Niech zgadnę. Zero?

Nie da się zaplanować, kto będzie twoim najlepszym przyjacielem,
bo nie zdjąłeś otaczających cię osób z półki sklepowej. One ci się przydarzyły.

Nie możesz przewidzieć, jakie zajęcie sprawi, że zapomnisz o śnie,
bo to zawsze jest impuls. Próbujesz czegoś i myślisz, że mógłbyś to robić
już zawsze.

Nie zależy od ciebie to, że twoje oczy zbiorą informacje o cechach 
�izycznych innej osoby, prześlą impulsy do mózgu z prędkością 432 km/h,
a później odpowiedni zapach napotka narząd lemieszowo-nosowy, dzięki 
czemu zostanie aktywowane twoje podwzgórze. To ten mały obszar mózgu, 
który produkuje naturalną odmianę amfetaminy – fenyloetyloaminę. W tym 
czasie twoje serce zacznie bić o 50% szybciej, oddech stanie się głębszy, a oczy 
zaczną błyszczeć. Trwa to cztery sekundy. To od nich zaczyna się miłość.

Na niektóre z tych chwil możesz czekać latami, a one i tak nadejdą wtedy, 
kiedy przestaną już być dla ciebie ważne. Inne być może dostaniesz od razu 
albo będą wracać do ciebie jak bumerang. Są też takie, o których będziesz 
myśleć, że możesz je odkładać na później, a w końcu zorientujesz się, że wcale 
tak nie było.

Właśnie dlatego tak istotne jest zrobienie wszystkiego, żeby nie zmarno-
wać nadarzającej się szansy. Co prawda nie przewidzisz, czy kiedyś będziesz 
mógł zrealizować pomysł wart miliard dolarów. Możesz się jednak upewnić,
że kiedy na niego wpadniesz, to będziesz posiadać wiedzę, pieniądze i umiejęt-
ności niezbędne do jego urzeczywistnienia. Możesz nie wiedzieć, czy kiedykol-
wiek będziesz musiał przemawiać publicznie, ale lepiej, żebyś umiał to robić, 
kiedy już osiągniesz sukces, o jakim marzysz. Możesz nie wiedzieć,
czy spotkasz idealną kobietę, ale lepiej, żebyś w chwili, kiedy ją spotkasz, nie 
stał w miejscu i potra�ił ją oczarować, zamiast patrzeć, jak odchodzi, i usiłować 
jak najlepiej zapamiętać jej plecy i sposób, w jaki patrzyła na ciebie przez 
ułamek sekundy. Jeśli twoim zdaniem nie ma zbyt wielu wartościowych 
mężczyzn, to kiedy takiego spotkasz, lepiej, żebyś też była wartościową kobietą 
i umiała tworzyć długie, satysfakcjonujące relacje oparte raczej na porozumie-
niu niż kompleksach i kontroli.

Wiesz dlaczego to ma tak duże znaczenie? Bo niezrealizowanie swoich 
marzeń wcale nie jest najgorsze. Najgorsza jest świadomość, że miało się je na 
wyciągnięcie ręki i tej ręki się nie wyciągnęło. 
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17 lutego 2015

 Młodość zaczyna się z werwą i świadomością, że można osiągnąć wszyst-
ko. Spotyka się wtedy dziesiątki osób, które kipią ambicją i są głodne łapania 
kolejnych soczystych chwil. Rozczarowujące jest to, że po kilku latach spotyka 
się te same osoby z brzuszkiem, butelką piwa w ręce i smętnym spojrzeniem, 
które podliczają niezrobione rzeczy i mówią:

– Stary, pamiętasz, jak mówiłem, że życie stoi przede mnie otworem?
To ja już wiem, co to był za otwór.

Ja tego nie wiem, ale rozumiem, dlaczego ludzie stoją w miejscu.
Tych powodów jest jedenaście.

1. NIE CHCESZ NIC ZMIENIĆ.
Dawniej rodziło się w określonej grupie społecznej z zaplanowanym 

życiorysem i ekstremalnie niskimi możliwościami awansu społecznego,
co może nie było komfortową sytuacją, ale jednocześnie upraszczało całą 
egzystencję. Było to jak usprawiedliwienie o treści: „Jan Kowalski jest
w porządku taki, jaki jest, i nie musi być ambitny”.

Dziś już tego komfortu nie ma i Jan Kowalski czuje, że powinien przenosić 
góry. Musi mieszkać w jak największym mieście, na jak najwyższym piętrze,
w jak największym apartamencie, z jak największą plazmą w środku i z jak 
największą liczbą studentek i korpostażystek, które przewinęły się przez jego 
największe łóżko, jakie znalazł w Ikei.

Czy to dobrze? Niekoniecznie. Świat dzieli się:
– na ludzi, którzy żyją, jak chcą, i są z tym szczęśliwi; 
– na tych, który są nieszczęśliwi, nie żyją, jak chcą, i tego nie zmieniają; 

oraz 
– na ludzi, którzy żyją, jak chcą, ale są nieszczęśliwi, bo wydaje im się,

że powinni żyć inaczej. 

DLACZEGO
W TWOIM ŻYCIU
NIC SIĘ NIE ZMIENIA?
11 ODPOWIEDZI
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Osobiście uważam, że zadziwiająco duża jest trzecia grupa dająca
się napędzać niezdrowym ambicjom i próbom dopasowania się do większości. 
Kiedyś spotkałem młodego mężczyznę, który twierdził, że jest beznadziejny,
bo nigdy nie uprawiał seksu w klubowej toalecie. Obecnie za to spotykam ludzi, 
którzy mówią: „Jestem tylko programistą i nigdy nie byłem na Dominikanie”. 
Immanuel Kant spędził całe życie w Królewcu i nie potrzebował podróży,
żeby czuć się spełnionym. Może ty też nie potrzebujesz? Osobiście uważam,
że duża część ludzi lubi żyć właśnie tak, jak żyje, i niepotrzebnie daje sobie 
wciskać, że potrzebuje czegoś więcej.

2. PRZERAŻA CIĘ MOŻLIWOŚĆ PORAŻKI.
Jesteśmy wychowywani w kulcie bezbłędności oraz w pogardzie do 

mylenia się i porażek. Nie ma metody, która pomoże wyeliminować ten
strach, ale za to można pozwolić sobie na porażkę i eksperymentować
w sposób, który nie zniszczy cię �izycznie lub �inansowo. Dlatego jeśli boisz
się porażki, to:

1) Podejmij działanie tak, żeby jedynym dobrem, jakie stracisz, był czas, 
który i tak poświęciłbyś na scrollowanie strony ze śmiesznymi zdjęciami. Jeśli 
zakładasz �irmę, to najpierw oszczędź na nią pieniądze zamiast brać kredyt, 
wejdź w spółkę albo zacznij od małego wycinka planowanej działalności.

2) Uświadom sobie, że wszystkie doświadczenia (w tym porażki) zawsze 
działają na twoją korzyść. Z jednego z raportów przygotowanych przez Startup 
Genome – międzynarodowej organizacji badającej rozwój startupów – wynika, 
że z 2600 �irm te, które doświadczyły w swojej działalności porażek, obecnie 
generują średnio 2,5 razy większe zyski.

3) Zaakceptuj fakt, że człowiek nie zmienia „się”. Zmieniamy się ze 
względu na doświadczenia, których wcześniej nie mieliśmy. Powtarzanie 
znanych schematów nic nie daje. Możesz przeżyć pięć razy ten sam rok albo 
przeżyć pięć lat. Co wolisz?

3. ODCZUWASZ STRACH PRZED SUKCESEM.
Ten punkt wykrzywia swoją gębę i skłania do pytania: „Dlaczego 

miałbym bać się jeździć Bentleyem, zatrudniać trzy tysiące osób i wypoczywać 
na Malediwach zamiast w Milanówku?”.

Odpowiedź jest brutalna. Dlatego, że nie wiesz, jak zmieni się twoje życie. 
Dlatego, że nie masz umiejętności, żeby sobie z tym sukcesem poradzić. 
Dlatego, że nie potra�isz przewidzieć wszystkich możliwych konsekwencji 
takiego stanu rzeczy. Dlatego, że nawet, jak ci się spodoba, to będziesz się bał 
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upadku, a to będzie bardziej bolesne niż bycie cały czas na tym samym 
poziomie.

4. NIE DBASZ  O HIGIENĘ PSYCHIKI.
Każda higiena polega na usuwaniu czynników negatywnych i zwiększa-

nia liczby pozytywnych. Dbając o psychikę, dbasz o poczucie własnej mocy 
sprawczej i przygotowujesz się na nowe wyzwania. Dlatego mów sobie,
że umiesz, możesz i dasz radę bez znęcania się nad sobą, jakbyś był dresem
w bocznej uliczce. Nie rozpamiętuj tego, co ci nie wyszło, ale zapisuj rzeczy, 
których dzięki temu się nauczyłeś. Nie tłumacz się, że jesteś w tym miejscu,
a nie innym, bo mama cię nie kochała. Nawet jeśli tak było, to tego nie zmienisz. 
A przede wszystkim nie mów, że TWOJE problemy są inne, większe i straszniej-
sze niż te kogokolwiek innego, bo to nieprawda. Każdy w trakcie swojego życia 
mierzy się z tymi samymi demonami. Każdy walczy ze swoim strachem,
z niepewnością, poczuciem, że nie jest wystarczająco przystojny, dobry i mądry, 
z porażkami, odrzuceniem i ze śmiercią. Są niewielkie szanse na to, że jesteś
na tyle wyjątkowy, żeby myśleć o swoich problemach jak o większych lub 
istotniejszych od tych kogokolwiek innego.

5. NIE MASZ ZAPLECZA POTRZEBNEGO
DO ODNIESIENIA SUKCESU.
Człowiek-Polak powie, że ktoś jest bogaty, bo miał szczęście, a ja jestem

w stanie się z nim zgodzić. W moim życiu można zobaczyć tyle samo szczęścia 
co pracy. Jednak wciąż pozostaje kwestia sprecyzowania warunków, w jakich 
szczęście może się w twoim przypadku pojawić. Sukcesu nie da się dokła-
dnie zaplanować, ale da się stworzyć podstawy, dzięki którym będzie mógł
się pojawić. Z doświadczenia wiem, że na posiadanie „farta” wpływają: znajo-
mość odpowiednich osób, dobrze rozwinięte kompetencje w jakimś obszarze
i odpowiednio ukształtowany charakter. Dlaczego? Bo dla szczęścia nie liczy
się to, że jesteś w czymś wybitny, jeśli nikt o tym nie wie. Nieważne, że ktoś
o tym wie, jeśli zniechęcasz do siebie wszystkich dookoła. Nie ma znaczenia,
że dostaniesz propozycję marzeń, jeśli nie potra�isz wykonywać zobowiązań. 
Żadna z tych rzeczy nie jest kwestią szczęścia, tylko twojej pracy. 

6. WIERZYSZ W TO, ŻE WSZYSTKO SIĘ UŁOŻY.
To najczęściej dotyczy osób, którym „kiedyś szło”. Przedsiębiorców, 

którzy wybili się jakiś czas temu, później wyrosła im konkurencja, a oni wciąż 
myślą: „Teraz jest gorzej, ale będę robił to, co zawsze, i będzie dobrze”. Kobiet, 
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które siedzą przy barze tak rozkapryszone jak były dekadę temu, ale nikt już
do nich nie podchodzi. Wszystkich, którzy przegapili kierunek zmian. Wyobraź 
sobie, że jesteś jaskiniowcem i w miejscu, gdzie kiedyś pasły się mamuty,
już nie ma żadnych zwierząt. Możesz poczekać na nie kilka miesięcy, ale jak
się nie pojawią, musisz się dostosować. Właśnie to robią ludzie i to ich najcen-
niejsza umiejętność.

7. WIERZYSZ W TO, ŻE MASZ JESZCZE DUŻO CZASU.
Kiedy byłem w liceum, mówiłem sobie, że jestem fajny, mądry i mam 

dużo czasu. Rok później mówiłem sobie to samo. Dwa lata później też, bo wciąż 
nic się nie zmieniało. Typową cechą osób, które sobie nie radzą, zarówno
w aspekcie �inansowym, jak i relacji międzyludzkich, jest brak szanowania 
czasu. Oni zawsze mają go wystarczająco dużo, żeby poświęcić trzy godziny, 
jadąc na drugi koniec miasta i oszczędzić 15 złotych. Oni zawsze mają czas, 
żeby spotkać miłość swojego życia i na razie mogą być z kimś, kto pełni funkcję 
supportu występującego przed gwiazdą wieczoru. W ich życiu są tylko dwie 
pory: „Mam jeszcze czas” i „Już jest na to za późno”. Nadejście tej drugiej zawsze 
jest zaskoczeniem.

8. CHCESZ ZMIENIĆ TYLKO MAŁY FRAGMENT
SWOJEGO ŻYCIA.
Niestety człowiek jest istotą holistyczną, co oznacza, że zmiana jednego 

elementu pociąga za sobą zmianę wszystkich innych obszarów. Jesteśmy sobą 
ze względu na wszystko, czego doświadczyliśmy i co nas otacza. Przyzwyczaje-
nia, znajomi, praca, gust – te widełki możliwości, jakie mamy w głowie, działają 
jak kotwice, którymi jesteśmy uczepieni swojej rzeczywistości. Wyrwanie tylko 
jednej z nich nic nie zmieni, bo będą cię przytrzymywać wszystkie pozostałe.

9. OCZEKUJESZ, ŻE ZMIENIĄ CIĘ OKOLICZNOŚCI
ZEWNĘTRZNE.
To podejście typowe dla osób, które idą na szkolenie z myślą: „Zapłacę 

100/1000/10 000 zł i będę nowym człowiekiem”. Ewentualnie kupują książkę 
i później mówią: „Dziesięć razy ją czytałem i co?! I nic się nie zmieniło!”. Nawet 
Harry Potter jak dostawał zaklęcie, to musiał pomachać różdżką i poćwiczyć, 
żeby działało, jak należy.
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10. NIE WYCIĄGASZ WNIOSKÓW.
Warunkiem eksperymentowania jest wyciąganie wniosków na zasadzie: 

„Sparzyłem się, przenosząc garnek z wrzątkiem, więc teraz użyję rękawicy 
kuchennej”. Życiem rządzą powtarzalne mechanizmy. Jeśli raz usłyszysz 
kultowe: „Zostańmy przyjaciółmi”, to możesz myśleć, że to przypadek.
Jeśli słyszysz to pięć razy z rzędu, to zmień swoje zachowanie zamiast liczyć
na to, że za szóstym razem będzie inaczej. Nie będzie.

11. NIE CHCESZ ZAPŁACIĆ ZA ZMIANĘ.
To nieprawda, że nie możesz mieć wszystkiego. Możesz, ale to kosztuje

i często więcej, niż jesteś w stanie zapłacić. Obecnie masz rzeczywistość, jaką 
sobie kupiłeś. Chcesz innej? To dopłać.

Ostatnio napisał do mnie gość, który chciałby zarabiać jedno zero więcej, 
ale jednocześnie nie pracować więcej ani nie fundować sobie dodatkowego 
stresu. Niestety takiej możliwości nie ma, bo jak chcesz zarabiać więcej,
to, mocno upraszczając, musisz pracować więcej (nawet kupując mieszkania 
pod wynajem i pracując na etacie w praktyce pracuje się więcej) albo pracować 
w mniej sprzyjającym środowisku (np. zakładając �irmę i biorąc odpo-
wiedzialność nie tylko za siebie, ale też za pracowników i klientów).
Później każdą działalność można zautomatyzować, ale wcześniej trzeba
mieć co automatyzować.

Za wszystko, co jest dla ciebie ważne, zapłacisz, ale nie kartą Mastercard 
ani pieniędzmi. Zapłacisz za nie stresem, emocjami, ryzykiem porażki, tym,
że twoja rodzina przez jakiś czas będzie widywała tylko twoje plecy,
a obcy ludzie będą mówić, że się nakradłeś i powinieneś oddać 70% tego,
co zarabiasz.

To twój wybór, więc wybierz, czy satysfakcja z osiągnięcia celu znaczy
dla ciebie więcej niż wszystkie emocjonalne, �izyczne i czasowe koszty,
jakie musisz ponieść.

Jeśli tak, to zapłać. Jeśli nie, to przestań marudzić, że nie możesz żyć jak 
gwiazda rocka, bo sam to wybrałeś.
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17 stycznia 2017

Kiedy patrzę na ludzi, regularnie zaskakuje mnie, że nie korzystają
z posiadanej wiedzy.

Mają świadomość tego, jak ważne jest oszczędzanie i posiadanie podusz-
ki �inansowej, ale 62% z nich nie ma na koncie złamanego grosza. Wiedzą,
że żeby zachować fajną relację to trzeba o nią dbać, ale liczą na to, że w ich 
przypadku będzie inaczej, co w 50% przypadków kończy się serią rozstań,
a później rozwodem. Deklarują, że najważniejsze jest zdrowie, a wciąż 57%
z nich nie wykonuje regularnych badań lekarskich.

To jednak dopiero początek, bo zazwyczaj noszą też w głowie listę pod 
tytułem: „Rzeczy, które już dawno powinieneś zrobić”, a którą konsekwentnie 
spychają w dół kolejki priorytetów – gdzieś za zamówienie pizzy z podwójnym 
serem i przescrollowanie Facebooka.

To dlatego możesz spotkać inteligentną, uroczą dziewczynę, która 
doskonale wie, że zasługuje na kogoś, z kim wspólnie będzie robić tatuaże
i pokonywać maratony, ale mieszka z zaniedbanym, roszczeniowym bucem,
z którym może pokonywać tylko drogę od kanapy do lodówki.

Możesz też popatrzeć na gościa, który od pięciu lat mówi o wszy-
stkich �irmach, portalach internetowych i ścieżkach kariery, w których chce się 
specjalizować, ale żaden z nich nie wychodzi poza fazę wstępnych projektów.

Bez trudu spotkasz kogoś, kto wie, że powinien zerwać kontakt z ludźmi 
ciągnącymi go w dół, ale nudzi się w każdy piątkowy wieczór i myśli: „Ach,
to tylko jedno spotkanie”.

Rozejrzysz się i zobaczysz dziesiątki twarzy czekających na jutro,
żeby zostawić to, co im nie służy, albo takich, które zamiast coś zostawiać, 
powinni realizować coś, dzięki czemu staną się pełniejsze, bardziej entuzja-
styczne czy zwyczajnie lepsze.

W takich sytuacjach zwykle mówi się dwie rzeczy: „Ok, może i to odwle-
kam, ale mam jeszcze dużo czasu i nic przez to nie tracę”. Jeśli chcesz wiedzieć, 
jakie są dwa najczęściej powtarzane kłamstwa, to właśnie je przeczytałeś.

ZA CZEKANIE PŁACISZ 
DNIAMI, KTÓRYCH
NIE PRZEŻYJESZ
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TRZEBA NATYCHMIAST ŻYĆ.
JEST PÓŹNIEJ, NIŻ SIĘ WYDAJE

To popularny cytat. Jeden z tych, które lubię i w które wierzę.
Robię to, ale nie dlatego, że w każdej chwili jakiś dziewiętnastolatek

w BMW uważający się za króla szos może skosić mnie na przejściu dla pieszych. 
Znacznie ważniejsze jest to, że notorycznie ulegamy złudzeniu posiadania 
większej ilości czasu, niż faktycznie mamy.

Czas jest kapitałem wypłacanym w minutach.
Kiedy jeszcze jesteś dzieckiem, ten kapitał jest tak wielki, że wydaje

się nieskończony. Patrzysz na tę stertę minut i jesteś pewny, że bez względu
na to, ile czasu spędzisz na grze w Fifę i leczeniu kaca, wciąż możesz zostać 
drugim Zuckerbergiem, Mickiem Jaggerem albo chociaż menedżerem wyższe-
go szczebla ze służbowym Audi.

Następny ważny moment to ten, kiedy zorientujesz się, że zniknęła 
gdzieś jedna trzecia twojego „nieskończonego” kapitału minut, a ty wciąż
jesteś w tym samym miejscu. To wtedy dotrze do ciebie, że zdanie: „Nigdy
nie jest za późno” jest kłamstwem. Dzieci mają wielkie marzenia, ale nie 
dlatego, że są pełne entuzjazmu, który dorośli tracą. W rzeczywistości
dorośli mają małe marzenia, bo są one dostosowane do ilości posiadanego
czasu – a im mniej go mają, tym ich marzenia stają się coraz mniejsze,
aż w końcu znikają.

CZEKANIE NIE JEST DARMOWE

W wakacje jechałem razem z kumplem nad morze. Zachodzące słońce 
wlewało się przez okna, a on mówił o swojej aplikacji, dla której opraco-
wał biznesplan, marketing i schemat rozwoju, ale jej nie napisał. Zawsze
to odkładał na później. Dlaczego? Bo według siebie w ten sposób nic nie tracił.

Tylko że to kłamstwo. W ekonomii funkcjonuje pojęcie kosztu utraconych 
możliwości. Oznacza ono stratę korzyści wynikających ze złego wykorzy-
stania posiadanych zasobów. W przypadku złego wykorzystania czasu tracisz 
wszystkie dni, które byłyby lepsze. Pozostajesz tlącą się iskrą potencjału, która 
być może nigdy nie zamieni się w ognisko płonące jasnym światłem.

Kiedy nie robisz tego, o czym wiesz, że jest dla ciebie dobre (bez względu 



41

na to, czy dotyczy schudnięcia dziesięciu kilogramów, czy zapisania się na 
ciekawsze studia), wciskasz pauzę i patrzysz na jeden kadr wycięty z �ilmu, 
który jeszcze nie zdążył się rozkręcić.

Jeśli wiesz, że powinieneś zakończyć związek, w którym od dawna
nie jesteś szczęśliwy, to pauza wycina z twojego życia moment, w którym 
zobaczysz śliczną brunetkę w czarnej sukience i o uroczych dołeczkach
w miejscu, gdzie kończą się plecy, a zaczynają pośladki. Nie pojedziesz z nią
do Madrytu, nie będziecie robić sobie śmiesznych zdjęć ani nie pójdziecie
z butelką wina za 4,95 euro do dusznego pokoju, którego nie zamieniłbyś
na klimatyzowany apartament.

Kiedy odkładasz założenie �irmy, o której mówisz, odkąd skończyłeś
15 lat, to przekładasz zyski na bliżej nieokreśloną przyszłość. Nie odblokowu-
jesz swojej energii potrzebnej na zrealizowanie kolejnego pomysłu, jeśli ten
nie wypali. Nie inwestujesz pieniędzy, które na nim zarobisz, w inne przedsię-
wzięcia lub chociażby w czarne porsche. Pozostajesz w szarej krainie wciśnię-
tej pauzy.

Jeśli nie próbujesz nowych dróg wystarczająco wcześnie, to prawdopo-
dobnie nadejdzie dzień, kiedy zorientujesz się, że nie wiesz, kim jesteś,
co lubisz i czego chcesz. Nie będziesz wiedzieć, czy wybrałeś dobrze, bo w ogóle 
nie wiedziałeś o możliwościach wyboru. I jeśli będziesz chciał to sprawdzić, 
prawdopodobnie będzie cię to przerażać. Wiesz dlaczego? Bo twój kapitał 
minut przez ten czas stopnieje i być może nie będzie go wystarczająco dużo, 
żeby zawrócić i wybrać lepszą drogę.

Tylko w ten sposób oszczędzasz sobie mówienia: „Powinienem zrobić
to piętnaście lat temu”.

Ja wiem, że to może brzmieć naiwnie, ale uważam, że nigdy nie wolno 
odkładać tego, co dla nas ważne, na później, a już zwłaszcza tego, co krąży nam 
po głowie zapętlone jak Last Christmas w grudniu.

W ten sposób być może nie tracisz czegoś, co masz, ale coś znacznie 
ważniejszego – wszystko, co mogło być twoim udziałem, gdybyś tylko wcisnął 
przycisk „PLAY”.

Za wciśnięcie tego przycisku płacisz niepewnością, wysiłkiem i emocjo-
nalną huśtawką, ale za czekanie płacisz dniami, które byłyby wielokrotnie 
lepsze niż obecne, ale prawdopodobnie ich nie przeżyjesz.

Nie sądzę, żeby coś kosztowało więcej.
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8 września 2016

Karol ma 32 lata, dwójkę dzieci i kredyt hipoteczny na 280 000 zł. 
Dziećmi częściej zajmuje się jego matka niż żona. Jego żona nie pracuje
i pracować nie zamierza, bo podobno zbyt wiele czasu zajmuje jej robienie 
sobie francuskiego manicure’u. Karol pracuje od siedmiu lat w branży, w której 
kiedyś zarabiał nieźle, ale obecnie jej jedyną zaletą jest względna stabilność
i umiejscowienie blisko domu. Karol każdego miesiąca zastanawia się, czy 
wystarczy mu na ratę kredytu i wszystkie podstawowe rachunki.

Masz przed oczami ten obraz? Jest w nim dużo szarości, zmęczenia i słów 
na takie litery jak „k” i „ch”. Sporo brakuje mu do barwnego życia hipstera, który 
zastanawia się, z której kawiarni dzisiaj pracować i czy w wakacje lepiej 
pojechać odpocząć w Portugalii, czy zaszaleć i wyjechać na kilka tygodni
do Wietnamu.

Karol napisał do mnie maila, w którym przedstawił swoją sytuację. 
Wiadomość zakończył słowami: „O zmianach można pięknie mówić, jak nie ma 
się nic do stracenia albo ma się stabilną sytuację �inansową, ale kiedy masz 
rodzinę na utrzymaniu i kredyt do spłacenia, to już nie można sobie pozwolić 
na zmiany”.

W takiej sytuacji można zadać sobie dwa pytania.
Pierwsze jest ważne i brzmi: „Czy mogę pozwolić sobie na zmiany?”. 

Drugie jest ważniejsze i brzmi nieco inaczej: „Czy mogę pozwolić sobie na 
BRAK zmiany?”.

Wyobraź sobie, że twoje życie to fabryka. Nie byle jaka, bo codziennie, bez 
wolnych weekendów i świąt odbywa się w niej produkcja satysfakcjonujących 
chwil. W tej fabryce stoją różne maszyny. Jest maszyna odpowiedzialna za życie 
uczuciowe. Od innej zależy kariera zawodowa, a od jeszcze innej relacje,
zainteresowania czy długoterminowe plany.

A teraz wyobraź sobie, że niektóre z tych maszyn nie działają, a pozostałe 
pracują tylko na 30%, wskutek czego znajdujesz się na granicy rentowności.

Pytanie brzmi: „Czy te maszyny naprawią się same, jeśli powiesz,
że nie stać cię na to, żeby je naprawiać? Czy jeśli ich nie naprawisz lub nie 

CZY STAĆ CIĘ
NA BRAK ZMIANY?
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wymienisz, to zaczniesz kiedykolwiek „zarabiać” przyzwoicie?”.
Nawet średnio inteligentny kamień odpowiedziałby, że nie, a tymczasem 

każdego dnia tysiące osób łudzi się, że stanie się inaczej. Tworzą skomplikowa-
ne konstrukcje myślowe i tłumaczą sobie jak trzylatkowi, że może zarabiają
za mało, a żona jest królową Tindera, ale i tak tylko trzeba chuchać, dmuchać
i składać łapki do modlitwy, żeby tylko nie było gorzej.

Obserwując ludzi, nauczyłem się, że niemal wszyscy bardziej boją
się przegrać, niż chcą wygrać. To dlatego większość osób świetnie sobie radzi
w znajdowaniu powodów, dlaczego czegoś nie zmienić. Na jednym wdechu 
powiedzą, że może nie znajdą innej pracy, że przez dziewczynę mają ochotę 
palnąć sobie w łeb, ale ją kochają, albo że zaczęcie czegoś nowego to duże 
ryzyko i że nawet jeśli teraz jest źle, to może być jeszcze gorzej. W ten sposób
są jak statki rdzewiejące w portach tylko dlatego, że jak wypłyną w rejs, mogą 
tra�ić na złą pogodę.

Potra�ią sobie logicznie wytłumaczyć, dlaczego zmiany są niebezpieczne. 
Wyobrażają sobie je jak smoka, który chce im odgryźć rękę, a tymczasem nie 
widzą prawdziwego niebezpieczeństwa, jakim jest stagnacja.

Stagnacja wygląda niewinnie. Gdyby była postacią Pixara, miałaby 
wielkie oczy i robiła słodkie miny, a w drugiej części �ilmu okazywałaby się 
czarnym charakterem, którego nikt nie zauważał. Brak zmian prowadzi
w najlepszym przypadku do utrzymania obecnej sytuacji. To z kolei nasuwa 
pytania, czy stać cię na to, żeby przeżyć kolejne piętnaście, dwadzieścia czy 
trzydzieści lat w taki sposób jak teraz?

Czy kiedy zostaniesz staruszkiem, będziesz wspominał, że miałeś dobre 
życie, czy będziesz siedział w oknie i krzyczał na dzieci sąsiadów?

Czy chcesz poświęcać 95% pensji na ratę kredytu, rachunki i jedzenie?
Czy chcesz mówić dzieciom, że w tym roku też nie pojadą na kolonie?
Czy stać cię na przekładanie swoich marzeń, wymarzonej sylwetki albo 

napisania scenariusza na kolejne miesiące, żeby ostatecznie tego nie zrobić?
Czy chcesz nie mieć wpływu na to, kim zostaną twoje dzieci?
Czy jesteś gotowy patrzeć na osobę, z którą jesteś, i czuć, że to ja-

kaś pomyłka?
Czy chcesz opowiadać dzieciom, że chodzisz w jeansach, które kupiłeś 

dziesięć lat temu, i że od czterech lat nie wymieniałeś butów?
Czy potra�isz pogodzić się z tym, że w swoim życiu będziesz już tylko bał 

się oraz siwiał, garbił się i narzekał na coraz większe bóle w plecach?
Czy jesteś gotowy spojrzeć kiedyś wstecz i pomyśleć, że gdybyś podjął 

odważniejszą decyzję, to byłbyś innym człowiekiem?
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Mnie na takie decyzje nie stać. Nie stać mnie na brak zmiany, brak
rozwoju, brak szukania bardziej efektywnych sposobów na życie. Nie stać
mnie na strach, stagnację ani mentalny zastój. Nie stać mnie na stwierdzenie,
że moje życie już lepsze nie będzie. Nie stać mnie na to, bo pochodzę z rodziny, 
w której każde pokolenie musiało walczyć o przetrwanie, i wiem, jak destruk-
cyjny wpływ potra�i skutkować kurczowym trzymaniem się złych wyborów. 
Nauczyło mnie to jednego – im w gorszej sytuacji jesteś, tym większą krzy-
wdę sobie robisz, jeśli jej nie zmieniasz. Nie robiąc tego, fundujesz sobie lata 
uporczywego cierpienia zamiast zastosować bolesną, ale krótką i jedno-
razową terapię.

Richard Branson w swojej autobiogra�ii napisał, że jedną z najbar-
dziej niezrozumiałych reakcji na kryzys, jakie zaobserwował, jest zaciskanie 
pasa – zwalnianie personelu, rezygnowanie z inwestycji i kumulowanie kapita-
łu w oczekiwaniu na lepsze czasy. On zawsze stosował odwrotną zasadę.
Tłuste lata wykorzystywał do kumulowania kapitału, a w gorszych latach 
inwestował pieniądze i rozpoczynał nowe przedsięwzięcia, dzięki czemu jego 
dochody mogły wrócić na odpowiedni poziom.

To jest zasada, która sprawdza się zawsze. I ja świetnie rozumiem,
że w pewnym momencie nie ma się takiej swobody, jak kiedy było się osiemna-
stolatkiem (co nie zmienia tego, że są tysiące osiemnastolatków przerażonych 
podjęciem jakichkolwiek samodzielnych działań). Wiem, co to znaczy być 
odpowiedzialnym za drugą osobę, za siebie, za �irmę, za zobowiązania �inanso-
we i płynność �inansową. Tylko że to są dobre argumenty na rzecz tego, żeby 
nie być głupim i podejmować skalkulowane ryzyko. Za to nigdy nie powinny 
być argumentami za tym, żeby usiąść na tyłku, zamknąć oczy i liczyć na to,
że może wszystko samo się naprawi.

Mogę cię zapewnić o jednym – to się nigdy nie stanie, a ty nie chcesz 
czekać, żeby przekonać się, że pisząc to, od początku do końca miałem rację.
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27 lutego 2017

W renesansie rozpropagowano cytat Terencjusza, który zna każdy – 
„Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce”. To zdanie oznacza
nie tylko, że każdemu może się zdarzyć przepuścić całą miesięczną wypłatę
na kokainę i prywatne tańce w klubie go-go, ale przede wszystkim, że wszyscy 
ludzie mają tę samą naturę i przeżywają podobne problemy bez względu
na status społeczny, płeć czy miejsce zamieszkania.

Tylko że renesans skończył się dawno, a przez ten czas zmieniło się wiele. 
Na przykład to, że wraz z nadejściem ery programów typu talent show, interne-
tu i raka zwanego bieda-coachingiem ludzie zaczęli żyć przekonaniem o swojej 
unikalności. Paradoksem współczesności jest to, że otoczeni zestandaryzowa-
nymi rzeczami zaczynamy myśleć o własnej nieszablonowości. To poczucie 
unikalności każe tłumaczyć ci się ze swojej bierności, mówiąc, że może inni 
wybijali się nawet z patologicznych rodzin, ale nikt nie ma takiej sytuacji jak ty.

To ono każe wierzyć w istnienie reguł, które cię nie dotyczą. I być może 
rozpada się 50% małżeństw, 95% blogów jest zamykanych po opublikowaniu 
pierwszego tekstu, a 9 na 10 �irm upada, ale z pewnością to nie będzie przypa-
dek twojego małżeństwa, bloga ani twojej �irmy.

To ono każe komuś myśleć, że jest lepszy niż studentka pracująca jako 
kelnerka, żeby kupić leki dla swojej matki, tylko dlatego, że sam zarabia
w miesiąc tyle, co ona w rok.

To dzięki niemu dziesiątki osób mówi, że nie można generalizować,
bo to bardzo nieładnie i nawet najbardziej przeciętna osoba jest w czymś 
nieprzeciętna. Bo przeciętnym być nie wolno.

Na koniec, to dzięki przekonaniu o swojej wyjątkowości ludzie przypomi-
nają dzieci, które wyszły na zakupy do supermarketu z mamą i straciły ją z oczu 
gdzieś za alejką z jogurtami naturalnymi. Teraz więc stoją bez ruchu i rozgląda-
ją się dookoła, licząc na to, że ktoś weźmie ich za rękę.

Poczucie wyjątkowości pozwala nam czuć się lepiej, ale też jak nic innego 
sprzyja paraliżowi decyzyjnemu, poczuciu osamotnienia i popełnianiu w kółko 
tych samych błędów. W końcu w jaki sposób masz nie czuć się rzucony

NIE JESTEŚMY
WYJĄTKOWI
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na środek pustego oceanu, skoro nikt nie czuje się tak jak ty? Skąd masz 
wiedzieć, co robić, jeśli każda sytuacja jest inna?

Dobra wiadomość jest następująca: „To kłamstwo”.
Myślisz, że tylko ty po rozstaniu czułeś się tak, jakby wyrwano ci serce, 

ale udawałeś, że wszystko jest w porządku? Myślisz, że tylko ty miałaś ojca 
alkoholika, którego wymiociny wycierałaś, mając dziewięć lat? Myślisz, że tylko 
ty nie odziedziczyłeś fortuny po ciotce z Ameryki? Myślisz, że tylko w tobie 
szkoła zamieniła ogień pasji w wątłą iskrę, którą chowasz głęboko pod skórą? 
Myślisz, że tylko ty boisz się, że już dawno straciłeś to, co ważne, albo znajduje 
się ono poza twoim zasięgiem?

Nie jesteśmy wyjątkowi. Jesteśmy ludźmi. Z życiorysami rozpoczynający-
mi się na trakcie porodowym od klapsa w tyłek i nabierania po raz pierwszy 
powietrza w płuca. Z nastoletnimi myślami, czy nie zostaliśmy adoptowani,
i o tym, jak to byłoby umrzeć. Z nieszczęśliwymi miłościami na koncie.
Ze strachem przed swoim potencjałem. Jesteśmy ludźmi, którzy odnosząc 
sukces albo wrzucając swoją nową pro�ilówkę, czują się kłamcami udającymi 
mądrzejszych, piękniejszych i bardziej utalentowanych niż naprawdę. Jesteśmy 
osobami zdolnymi do robienia cudownych rzeczy, ale też do bycia największy-
mi skurwysynami, którzy nieświadomie mogą niszczyć nawet tych, których 
kochają.

To nie jest coś, czego trzeba się wstydzić, ale coś, z czego warto czerpać 
siłę. Wiesz dlaczego? Bo to oznacza, że niezależnie od tego, jak bardzo źle
się czujesz, nie jesteś sam. Nigdy, ale to nigdy nie jesteś sam. To, co czujesz, 
czują tysiące innych osób, a tysiące innych już przez to przeszły i wyciągną
do ciebie dłoń, jeśli tylko o to poprosisz. Do nich też tę dłoń ktoś wyciągnął.

Dopiero jak to zaakceptujesz, będziesz mógł w pełni rozwinąć skrzydła, 
bo tylko wtedy skorzystasz z doświadczeń ludzi, które masz dookoła. Tylko tak 
zobaczysz, że żyjesz na wysypisku zmarnowanych talentów i że strach przed 
porażką zabiera więcej, niż sama porażka. Zauważysz ludzi, których uczucia 
gasły z dnia na dzień, i dotrze do ciebie, że żadne „Kocham Cię” nie może być 
traktowane jak polisa na przyszłość. Zrozumiesz, że zdobycie czegoś ekstra 
wymaga dawania z siebie ekstra. Poznasz osoby, na które życie wylało wia-
dro pomyj, a one zamiast płakać po prostu wzięły prysznic. Nauczysz się,
że są osoby, które nie docenią twojej pomocy i takie, które same do ciebie 
wyciągną rękę – a później będziesz wiedzieć, jak je odróżniać. W końcu dotrze 
do ciebie, że ludzi nie różnią ich ciało ani software w głowie, ale podejmowane 
decyzje, i że tylko niektóre z nich warto powielać.

Z wyjątkowością jest jak z pierwszym seksem i nowymi Gwiezdnymi 
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Wojnami – jest przereklamowana. Dlatego nie bądź wyjątkowy. Skończ
z mówieniem o tym, jak bardzo nikt cię nie rozumie (a jeśli masz akurat piętna-
ście lat, to poczekaj jeszcze pięć – przejdzie ci), i nie idź przez życie jak samotny 
podróżnik w pocie czoła przedzierający się z maczetą przez dżunglę, który 
ignoruje autostradę znajdującą się o krok od niego. Nie musisz robić wszystkie-
go sam, więc naucz się pytać innych, w jaki sposób udało im się dostać
tam, gdzie ty chcesz się znaleźć. 

Wyjdziesz na tym lepiej.
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Kiedy ludzie doświadczają nieszczęścia, czują się tak, jakby runął pod 
nimi most, a oni przerażeni lecą razem z odłamkami, nie wiedząc, co będzie 
później. A później mogą stać się dwie rzeczy: albo wstaną i pójdą dalej mimo 
blizn, albo będą leżeć w gruzowisku i mówić: „Poskładałbym się, ale nie mogę. 
Gdybyś ty przeżył coś takiego, to też byś tak leżał”. Są przypadki, kiedy zamienia 
się to w styl życia.

Rozmawianie o rzeczach, które kogoś wewnętrznie rozbiły, nie jest łatwe. 
Zadziwiająco proste staje się wtedy wyjście na bufona, a atmosfery nie da się 
rozładować krakersami ani wódką odmierzaną szotami. Jestem wtedy niezdar-
ny i zdystansowany, bo nie byłem w czyjejś skórze, nie pochodzę z rozbitej 
rodziny, nie doświadczyłem śmierci kogoś, kto znajdowałby się w piątce 
najważniejszych dla mnie osób, nie wychowywałem się w sierocińcu ani nie 
miałem białaczki w wieku 9 lat. Za to jedna z najbliższych dla mnie osób jest 
kimś takim. Szanuję ją i autentycznie podziwiam, zwłaszcza że nigdy z jej ust 
nie słyszałem: „Nie mogę tego zrobić, bo mieszkam na wsi, bo mama mnie nie 
kochała, bo nie mam studiów, bo rodzice nie nauczyli mnie kochać, bo nie mam 
pieniędzy”. Wiesz dlaczego? Bo dla innych osób nie ma to żadnego znaczenia.

Brzmi to brutalnie, ale kiedy poznajesz cudowną kobietę, ona nie zacznie 
patrzeć na ciebie iskrzącymi się oczami, bo powiesz, że może jesteś beznadziej-
ny, ale to nie twoja wina, że ojciec nie nauczył cię być samcem alfa. 

Kiedy będziesz się spóźniać do pracy, szefa nie przekona tłumaczenie,
że to przez trudne dzieciństwo. 

Kiedy jedziesz na olimpiadę, to nie awansujesz na wyższe miejsce,
bo udowodnisz, że miałeś gorsze warunki treningów. 

Kiedy okrada cię dresiarz, nie usprawiedliwia go to, że nie skoń-
czył szkoły, bo miał ojca alkoholika, tak jak nie usprawiedliwia jedynaka to,
że w naturalny sposób nie nauczył się pracować w zespole. 

Każdy ma swój bagaż doświadczeń, z którym musi się uporać, i nie 
potrzebuje w swoim życiu kogoś, kto wymaga od niego taryfy ulgowej, chociaż 

ŚWIAT NIE STANIE
W MIEJSCU, ŻEBY
Z TOBĄ ZAPŁAKAĆ
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dysponuje tymi samymi 24 godzinami na dobę i zbliżonymi możliwościami.
Nawet jeśli dostałeś gorsze karty, to wciąż nikt nie jest ci nic winien. 

Nikogo nie interesuje twoja historia, bo kiedy codziennie brudzisz komuś 
kanapę kupą, to przestaje dbać o powód, dla którego to robisz. Interesuje
go to, że ma brudną kanapę i śmierdzące mieszkanie. Ludzie zwracają uwagę
na efekt, a nie na potencjał. Życie to nie łyżwiarstwo �igurowe z potrójnymi 
axelami i rittbergerami – nie dostajesz punktów za styl, dobre chęci ani 
motywy swoich działań. Dostajesz je za efekty.

Świat nie dba o twoje braki, nie zatrzyma się, nie zapłacze razem z tobą, 
nie rozwiąże twoich problemów, nie poklepie po ramieniu ani nie powie,
że jesteś wartościową osobą. Bez względu na to, co stanie się w twoim życiu, 
setki tysięcy osób jak co dzień wpieni się na swojego szefa, a kolejne kilkaset 
tysięcy osób będzie podekscytowanych, bo zobaczy kogoś, w kim podko-
chuje się od miesięcy. Powstaną tysiące startupów. Ktoś wygra w totka,
a barmanka pracująca w modnym lokalu znowu wyjdzie do pracy i będzie 
myślała, że skoro już ktoś chce od niej numer telefonu, to mógłby chociaż
nie być skończonym osłem.

Wiem, że to brzmi brutalnie, ale w decydujących momentach swojego 
życia jesteś sam. To trzeba zaakceptować i rozwiązać bez zrzucania odpowie-
dzialności na innych. Kiedyś słyszałem mało śmieszny, ale prawdziwy dowcip. 
Zaraz po swojej śmierci Andrzej staje przed Bogiem i czeka na sąd:

– No niestety, ale czeka na ciebie czyściec – mówi Bóg.
– Dlaczego?
– Bo biłeś swojego syna.
– Ale to nie moja wina, bo mnie ojciec też bił!
Każde usprawiedliwianie siebie gdzieś się kończy. Kiedyś trzeba powie-

dzieć sobie: „Stop!”.
Nie powiem ci w tym miejscu, że jesteś zwycięzcą i możesz wszystko.

Nie powiem, że Stephen Hawking miał trudniej. Nie zacznę się z tobą licytować, 
że włożyłem więcej pracy niż ty, żeby być w tym miejscu. To nie ma znaczenia. 
Udowodnienie mi tego nie poprawi jakości twojego życia. Da ci kilka minut 
pozornie uzasadnionego spokoju. Problem w tym, że nie ścigasz się ani ze mną, 
ani z nikim innym. To kwestia dbania o siebie, przez siebie i dla siebie.

Wiem, że zmiany nie są łatwe, bo to jak próba wybicia się z wyjeżdżonych 
kolein, ale wiem też, że są możliwe. Kiedyś do gabinetu Miltona Ericksona 
rodzice przyprowadzili syna, który miał olbrzymi problem z obgryzaniem 
paznokci. Stosowali wszystko, co powinno działać, ale nic się nie sprawdziło. 
Milton Erickson tylko przez chwilę pożartował z chłopcem i powiedział:
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– Wiem, że fajnie obgryza się paznokcie, ale może wystarczy ci,
jeśli będziesz obgryzał tylko te przy dziewięciu palcach. Co o tym myślisz?

– Pewnie! Tyle powinno mi wystarczyć.
Przy następnej wizycie zasugerował, że może wystarczy mu już tylko 

osiem palców. Przy kolejnej, że tylko siedem. W końcu zeszli do zera.
Najczęściej życie składa się w 10% z tego, co ci się przydarza, i 90%

z tego, jak na to reagujesz. Czasem te proporcje są inne. Czasem nie możesz 
zmienić 20%, ale masz wpływ na 80% swojej rzeczywistości. Czasem na 70%, 
60%, 50% albo chociaż 10%.

Nie zawsze możesz zmienić wszystko, ale zawsze możesz coś zmienić. 
Zawsze też warto to zrobić.


