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WStęP

Mam wielką przyjemność przedstawić Ci książkę, 
w którą włożyłem mnóstwo czasu, energii oraz kilka-
naście miesięcy pracy. Książkę, z  którą wiążę spore 
nadzieje, choć to już moja siódma publikacja na prze-
strzeni ostatniej dekady. Poniżej opowiem Ci krótko, 
dlaczego warto ją przeczytać, o  treści poszczegól-
nych rozdziałów i  motywach, jakie mną kierowały 
przy jej pisaniu.

Najważniejszym celem, jaki sobie postawiłem na 
początku, było danie Ci wartości w  postaci wiedzy 
oraz wsparcia, jakich mi samemu kiedyś zabrakło. 
Dzisiaj wiele rzeczy zrobiłbym inaczej, choć uważam 
się za osobę szczęśliwą oraz spełnioną, tak na polu 
osobistym, jak i zawodowym. A startowałem z bardzo 
niskiego pułapu, wychowując się w niezwykle trudnych warunkach.

Swoją przygodę z  literaturą psychologiczną i  motywacyjną rozpocząłem pod 
koniec 2017 roku, kiedy to redagowałem zbiorową publikację 101 współautorów 
pt. „Mistrzowie, czyli 101 inspirujących historii ludzi sukcesu”. Krótko potem z oka-
zji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zdecydowałem się napisać 
książkę historyczną „Szachy wojenne 1914-1918. Drogi do niepodległości”. Gra kró-
lewska jest jedną z  moich życiowych pasji. Dlatego część Czytelników zna mnie 
głównie od tej strony twórczości.

Jako absolwent studiów pedagogicznych z doświadczeniem w pracy nauczy-
ciela i wykładowcy oraz autor kilku kursów od zawsze fascynowałem się zgłębia-
niem tajników ludzkiej psychiki i motywacji. Sam też dokonywałem sporych zmian 
w swoim życiu, rezygnując choćby z pracy na etacie, by rozwinąć własną firmę.

Każdy z  ośmiu rozdziałów książki stanowi integralną całość. Możesz je czytać 
w dowolnej kolejności. Mam nadzieję, że do niektórych z nich będziesz powracać 
wielokrotnie, aby przypomnieć sobie najważniejsze kwestie. Rozrzut tematyki może 
Ci się wydać bardzo szeroki, ale poczytuję to jako zaletę, a nie wadę. Jest to też ce-
cha, która wyróżnia tę publikację z natłoku innych podobnego typu.

I rozdział „Uwierz w swoją wartość i podążaj własną drogą!” to psychologiczne 
i filozoficzne analizy naszych motywacji, celów oraz lęków. Zawiera kilka inspirują-
cych historii słynnych postaci oraz mój wywiad z niesamowitym Łukaszem Nowa-
kiem. Znajdziesz tam również opis szkodliwych przesądów i zabobonów, a  także 
krótką recenzję książek „Sekret” oraz „Potęga podświadomości”.

II rozdział „Naucz się komunikacji – zdobądź przyjaciół i spraw, by ludzie Cię po-
lubili” to trochę taka uwspółcześniona i skrócona wersja książki „Jak zdobyć przyja-
ciół i zjednać sobie ludzi” Dale’a Carnegiego, uwzględniająca ostatnie odkrycia psy-
chologii, badania prof. Roberta Cialdiniego czy poglądy znanych autorów, jak Jack 
Canfield czy Stephen i Sean Covey’owie. Napisałem tam m.in. o pladze samotności, 
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szkodliwych przyjaźniach, „przyjacielskich” pożyczkach i sztuce rozmowy (a raczej 
słuchania!).

Rozdział III nosi tytuł „Jak znaleźć idealnego partnera i stworzyć udany związek?”. 
Jest on szczególnie istotny w kontekście rozlicznych błędów, jakie popełniamy bę-
dąc w związkach, czy jeszcze wcześniej – na etapie doboru partnerów. Na całym 
świecie odnotowuje się sporo samobójstw i morderstw związanych z nieszczęśliwą 
miłością lub zazdrością. To z partnerem obcujemy przez większość czasu i z nim 
tworzymy rodzinę. Dlatego udzielam tam masy porad i  wskazówek, opartych na 
badaniach, wiedzy psychologicznej oraz własnych doświadczeniach.

W IV rozdziale położyłem nacisk na kwestie związane z szeroko pojętym bez-
pieczeństwem. Aby uatrakcyjnić prezentowane treści, wprowadziłem w nim nieco 
elementów humorystycznych oraz sensacyjnych. Sąsiadują one z poważnymi za-
gadnieniami, m.in. przemocy seksualnej czy zagrożeń napotykanych w darknecie, 
czyli w mrocznej części internetu. Omówiłem także niebezpieczeństwa w podróży 
na przykładzie mojej wycieczki do Wietnamu.

V rozdział, czyli „Pieniądze są drogą do wolności, a nie imponowania innym. Jak 
osiągnąć bogactwo?”, pisałem najdłużej i jest on jednocześnie najobszerniejszy ze 
wszystkich. Znajdziesz w nim sporo treści na temat optymalizacji kosztów, oszczę-
dzania, umiejętności sprzedaży, negocjowania, prowadzenia własnej firmy, inwe-
stowania czy samej filozofii bogacenia się. Sądzę, że gdy zastosujesz się choć do 
części z zawartych w nim wskazówek, cena, jaką zapłacisz za moją książkę, zwróci 
Ci się dziesiątki, setki, a może nawet tysiące razy! Oj, tak, ten rozdział chciałbym 
samemu przeczytać dwadzieścia lat temu…

Rozdział VI to niejako hymn pochwalny ku czci niesamowitych możliwości nasze-
go mózgu i postępowi naukowemu, jaki dokonał się w ostatnich dziesięcioleciach. 
Znajdziesz w nim informacje o skutecznych metodach uczenia się, optymalizacji 
czasu, szybkim czytaniu i pisaniu (na klawiaturze), treningu umysłu czy o rekordzi-
stach pod względem ilorazu inteligencji IQ. Całość poprzedza tekst dotyczący wie-
dzy o otaczającym nas świecie.

W tak uniwersalnym opracowaniu nie mogło zabraknąć materiału dotyczącego 
zdrowego stylu życia. W rozdziale VII przeczytasz o właściwym odżywianiu, zna-
czeniu snu dla organizmu, nałogach czy typowych chorobach związanych z nie-
odpowiednią dietą. Na końcu zamieściłem wywiad, jaki przeprowadziłem z Jerzym 
Górskim – bohaterem nagradzanego filmu i bestsellerowej biografii pod tym sa-
mym tytułem „Najlepszy”.

Rozmowa z Jerzym Górskim to jakby wstęp do ostatniego rozdziału. Opowiada on 
historie o złamaniu skryptu rodzinnego i społecznego. Nie są to jednak tylko opo-
wieści o znanych bohaterach, którzy odważyli się sięgnąć w życiu po coś więcej, 
niż pierwotnie przewidywał dla nich smutny los, ale też wyznania moich znajomych 
o ich ucieczce z rodzinnego piekła, niewoli nałogu i drodze na swój własny szczyt.

Na koniec możesz mi zadać pytanie, czy nie dotyczy mnie paradoks praktyka? 
Nie jestem miliarderem, nie miałem w życiu tysiąca partnerek, nie posiadam se-
tek przyjaciół, nie jestem ekspertem od BHP, nie zamieściłem trzystu filmików na 
YouTubie ze swoimi mowami motywacyjnymi, nie habilitowałem się na Massachu-
setts Institute of Technology i nie prowadzę poranków w TV z królową polskiego fit-
nessu Ewą Chodakowską. Nie jestem też ani święty, ani wszechwiedzący. I pewnie 
nie ze wszystkimi moimi poglądami się zgodzisz.
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Cóż, to wszystko prawda. Pisząc tę książkę, świadomie naraziłem się na tego 
typu zarzuty. Jednak starałem się, by treści w niej zamieszczone miały najwyższy 
poziom wiarygodności i profesjonalizmu, w czym pomogło mi spore grono eksper-
tów, znajomych i moja żona Beata. W tym miejscu bardzo im wszystkim za to dzię-
kuję! Dziękuję również Ali Hannie Murgrabi, która kilkudziesięcioma satyrycznymi 
rysunkami nadała książce wyjątkowy wymiar wizualny.

* * *Publikację tę dedykuję Wiktorii, Weronice i Paulinie...

Z życzeniami inspirującej lektury 
i pogodnej przyszłości w Twoim życiu 

Paweł Dudziński
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1  UWIeRz W SWoją WaRtość 
I PoDążaj WłaSną DRogą!

Czym jest dla Ciebie szczęście?

Jak to się dzieje, że niektórym ludziom wszystko przychodzi łatwo, a inni zawsze 
mają pod górkę? Dlaczego jedni mogą być piękni, zdrowi i  bogaci, a  drudzy nie 
grzeszą urodą, są schorowani i nie posiadają zbyt dużo pieniędzy? Czy można okre-
ślić „cechy szczęścia”?

Czym innym będzie radość z  życia dla mieszkańca biednego regionu świata, 
żyjącego bez stresu i zmartwień w pięknym otoczeniu natury. Czym innym zaś dla 
bogacza, który od rana do wieczora pracuje na to, aby utrzymać swój majątek, nie 
bacząc na relacje z bliskimi i przyjaciółmi. W czyjej skórze wolał(a)byś się znajdo-
wać?

MJ DeMarco, autor bestsellera „Fastlane milionera”, utożsamia szczęście i  bo-
gactwo nie z pieniędzmi czy posiadanymi dobrami, a z tym, co nazwał „podstawo-
wą trójcą” – rodziną, sprawnością fizyczną i wolnością.

Po pierwsze, bogactwem są pełne ciepła, szczere i  serdeczne relacje z  naj-
bliższym otoczeniem: z członkami rodziny, przyjaciółmi, znajomymi i z Twoim Bo-
giem. Nie ma bogactwa w samotności. Możesz zmarnować życie na odkrywaniu tej 
prawdy.
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U W i e r z  W s W oj ą Wa r to ś ć  i  p o d ą ż a j  W ł a s n ą d r o g ą !

„Prawdziwy przyjaciel wnosi więcej w nasze szczęście niż tysiąc 
wrogów w nieszczęście. 
 Marie von Ebner-Eschenbach

Po drugie, bogactwem jest zdrowie, czyli sprawność fizyczna oraz umysłowa. 
Na cóż Ci pieniądze, gdy będziesz uwięziony(-a) we własnym ciele, bez możliwości 
ucieczki od śmiertelnej choroby? Wielu niepełnosprawnych oddałoby dosłownie 
wszystko, by móc wyzdrowieć. Inna kwestia to choroby psychiczne. Jeśli z powodu 
depresji nie widzisz sensu życia, to jak możesz czerpać z niego radość?

Po trzecie, bogactwem jest wolność – rozumiana jako możliwość wyboru tego, 
co chcesz robić, i gdzie chciał(a)byś przebywać. Ucieczki od rzeczy, których nie-
nawidzisz. Wyboru życia, jakie chcesz prowadzić. Tę wolność dadzą Ci pieniądze 
generowane przez systemy pasywnego dochodu. A nie przez dołującą pracę, która 
skradnie to, co najcenniejsze – Twój czas i najpiękniejsze lata Twojej młodości (te-
mat ten szczegółowo omówiłem w 5. rozdziale).

Luksusowe domy, jachty, super samochody, drogie ubrania i gadżety. Taki obraz 
„szczęścia” pokutuje w społeczeństwie. Ludzie wypruwają sobie żyły, aby zdobyć 
fortuny. Starzeją się i  marnują siły na bogaceniu się, chcąc zaimponować innym. 
Twoim celem niech będzie „trójca szczęścia”, która da Ci wolność wyboru, zdrowie 
oraz pozytywne uczucia wobec świata i bliskich.

„triada szczęścia”  
=  

rodzina i przyjaciele,  
zdroWie,  

Wolność WyborU
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Skutki braku wiary w siebie

Często, gdy rozmawiam z różnymi osobami, dostrzegam u nich brak wiary we 
własne siły. Widzą swój obraz w krzywym zwierciadle. Nie doceniają swoich doko-
nań i nie chcą uwierzyć, że mogą być atrakcyjni dla innych. Są pełni ograniczających 
ich przekonań. Taki sposób rozumowania skutecznie uniemożliwia im osiągnięcie 
sukcesu w  szkole, na studiach i  w  życiu zawodowym. Rzutuje on także na rela-
cje osobiste i problemy w związkach. Stają się oni nieszczęśliwymi i pełnymi obaw 
ludźmi. Nie przyjmują do wiadomości, że każdy człowiek sam decyduje o swoim 
losie.„Czasami ze względu na to, co mówią o Tobie inni, wydaje Ci 

się, że jesteś NIKIM, choć w rzeczywistości jesteś WIELKIM 
CZŁOWIEKIEM. Bywa też, że odnosisz wrażenie, iż jesteś KIMŚ, 
choć w rzeczywistości musisz jeszcze nad sobą dużo pracować. 
 „Labirynt luster”

Na ławie oskarżonych zasiadają…

Skąd się bierze niskie poczucie własnej wartości? Niestety, w pierwszej kolejno-
ści winni są nasi rodzice, którzy przekazują nam te same ograniczające przekonania, 
które im zaszczepiono w dzieciństwie. Nie mają przy tym złych intencji. Z  reguły 
chcą dla nas dobrze, jednakże nie posiadają wystarczającej wiedzy i odpowiednich 
cech charakteru, by przekazać nam bezwarunkową akceptację, miłość i podbudo-
wać nas psychicznie przed wejściem w dorosłość.

W 2006 roku na ekrany kinowe wszedł film 
„W pogoni za szczęściem”, w którym 
wspólnie z aktorem Willem Smithem 
zagrał jego 7-letni wówczas syn Jaden. 
W pamięci widzów szczególnie utkwiła 
scena, podczas której Smith brutalnie 
ucina marzenia syna o karierze 
koszykarskiej, mogąc tym samym 
wyrządzić mu krzywdę, rzutującą na wiele 
kolejnych lat. Po chwili jednak reflektuje 

i mówi: „Nigdy nie daj sobie wmówić, że nie możesz czegoś 
zrobić. Nawet gdybyś usłyszał to ode mnie!”.
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Jedna z moich znajomych osiągała niesamowite sukcesy w czasach szkolnych, 
a następnie w życiu zawodowym. Niemalże wszystkie egzaminy zdawała z rezul-
tatem bliskim doskonałości. Wzorowo ukończyła studia magisterskie na kilku fa-
kultetach i studia doktoranckie. Jednocześnie praktycznie nigdy nie usłyszała od 
swoich rodziców słów pochwały, a wyrazy krytyki i dezaprobaty – bardzo często. 
Wciąż próbowała zasłużyć na ich uznanie, a oni nie potrafili jej go okazać. Brakowa-
ło im odwagi do wyrażenia zaledwie jednego zdania, które mogłoby odmienić jej 
nastawienie do świata i do samej siebie: „Kochamy Cię i jesteśmy z Ciebie dumni”. 
Moja koleżanka osiągnęła bardzo wiele. Jednak jak daleko mogłaby zajść, gdyby 
w dzieciństwie i w latach młodości nie podcinano jej skrzydeł?

Następni na ławie oskarżonych zasiadają nauczyciele, którzy nie wierzą w nasz 
potencjał. Pamiętam, gdy pod koniec szkoły podstawowej bezbłędnie napisałem 
test z  języka niemieckiego. Odpowiedziałem poprawnie na wszystkie pytania. Na 
kolejnej lekcji niecierpliwie oczekiwałem celującej oceny i pochwały ze strony ger-
manistki. Jakież było moje zdziwienie, gdy pani wręczyła mi kartkę z oceną niedo-
stateczną i oświadczyła, że „zapewne musiałem ściągać”… Dwa lata później wygra-
łem olimpiadę językową w liceum, ale zadra w sercu pozostała.

Według teorii pedagogicznej idealny wychowawca powinien pięciokrotnie czę-
ściej pochwalać swych uczniów, niż ich ganić. Pracując przez lata w różnego typu 
szkołach, nie przypominam sobie, aby któryś postępował w ten sposób. Sam mia-
łem problemy z właściwym dowartościowaniem uczniów, gdyż w pierwszej kolej-
ności zajmowałem się utrzymaniem dyscypliny na lekcjach. Najgorzej zachowywali 
się uczniowie, którzy wynieśli z domu… poczucie niskiej wartości. Poprzez karygod-
ne zachowanie próbowali zwrócić na siebie uwagę i zyskać uznanie rówieśników. 
Ze strony rodziców nie mogli na nie liczyć.

Na ziemię sprowadzają nas wreszcie nasi przyjaciele, znajomi, media i ogólnie 
całe nasze otoczenie. Przekazują nam fałszywe prawdy typu: „Trzeba się dobrze 
urodzić i skończyć dobrą szkołę, żeby być bogatym”, „Należy mieć znajomości, aby 
dostać wymarzona pracę”, „Tylko chude osoby są piękne” itd. Bezkrytycznie podda-
jemy się im, biorąc je za dobrą monetę. Gdy przychodzi otrzeźwienie, budzimy się 
z ręką w nocniku (na szczęście, nie dosłownie). Jeśli ktoś powie Ci w dzieciństwie, 
że brzydko tańczysz, śpiewasz, malujesz czy rysujesz, momentalnie zabija w Tobie 
pasję i chęć do rozwijania się w danym kierunku. Nie twierdzę, że wszystko należy 
chwalić, ale czasami dziecko przez całe lata nie usłyszy chociażby skromnych słów 
uznania.

Żyjemy w najlepszych czasach…  
i to właśnie stanowi problem!

Nie ulega wątpliwości, że żyjemy w najlepszych czasach w historii ludzkości. Dla 
ludzi nie ma ograniczeń. Możesz być, kim chcesz. Pójść na dowolne studia i podjąć 
każdą pracę. Widmo wojny światowej jest nierealne, a problem niedostatku żywno-
ści – za wyjątkiem Afryki i części Azji – zażegnany.

W  tych okolicznościach na pierwszy plan wychodzą potrzeby wyższego rzędu, 
niż bezpieczeństwo czy zaspokojenie głodu i pragnienia. Jesteśmy ambitni, chcemy 
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mieć doskonałe ciała, idealne oceny w szkole, super zarobki w pracy. Każdy człowiek 
jest w pierwszej kolejności skupiony na sobie. Pragniemy, żeby nas chwalono, by inni 
patrzyli na nas z zazdrością. Gdy zderzamy się z rzeczywistością, nabieramy przeko-
nania, że jesteśmy gorsi, bo nie potrafimy sprostać tym wymaganiom. Porównujemy 
się do tych „najlepszych”, najpiękniejszych. Jest to błąd, który wywołuje frustrację, bo 
co prawda zawsze znajdzie się ktoś, kto ma gorzej od nas, ale też bez wyjątku odnaj-
dziemy osoby będące w lepszej sytuacji. Jeśli już najdzie Cię myśl do porównywania 
się z kimkolwiek, porównaj się do siebie z przeszłości i ciesz się z własnych postępów.

Zasady Arniego

Arnold Schwarzenegger to wielokrotny Mister Universum (w swoim czasie naj-
bardziej muskularny człowiek globu), legenda światowej kinematografii i zarazem 
były gubernator Kalifornii. Był on moim idolem od najmłodszych lat; od kiedy tylko 
zacząłem się interesować kinem.

Jak to możliwe, że ten cherlawy, wyśmiewany i  lżony przez rówieśników mło-
dzieniec z Austrii stał się tym, kim jest? Na każdym kroku piętrzyły się przed nim 
trudności. Nikt nie wierzył, że ktoś z takim nazwiskiem, akcentem w wymowie i po-
chodzeniem może się stać gwiazdą kina akcji w Hollywood. Mało tego – widząc 
jego mizerną posturę, nikt nie wierzył, że kiedykolwiek będzie on wyglądał jak kul-
turysta. Gdyby jego adwersarze usłyszeli, że zostanie on uznany za największego 
siłacza na ziemi, zapewne wybuchnęliby śmiechem i jeszcze długo śmialiby się do 
rozpuku. A jednak…

Co sprawiło, że mimo wszystkich tych przeciwności ostatecznie udało mu się 
osiągnąć swój cel? Na kolejnych kastingach do filmów odrzucano jego kandydatu-
rę, ale „Arni” nie poddawał się i wciąż walczył o swoje marzenia.

Zachęcony przez przyjaciela, obejrzałem niegdyś film prezentujący mowę, jaką 
wygłosił dla studentów. Wymienił wówczas sześć składników niejako gwarantują-
cych osiągnięcie sukcesu. Oto one:
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1. Ufaj sobie (Trust Yourself)

Trzeba sobie zaufać, uwierzyć w sie-
bie i ciężko pracować, aby dokonać każ-
dej rzeczy, którą się zaplanuje. Zastanów 
się, co czyni Cię szczęśliwym, choćby 
nie wiadomo jak było to szalone.

2. Łam zasady  
(Break the Rules)

Łam niektóre zasady, ale nie prawo. 
Nie możesz być indywidualistą i  orygi-
nałem, jeśli jednocześnie chcesz być 
zawsze grzeczny i przez wszystkich lu-
biany. Musisz myśleć nieszablonowo.

3. Nie obawiaj się porażek 
(Don’t Be Afraid to Fail)

Nie zawsze wygrasz, ale nie pozwól, 
by strach przed porażką sparaliżował 
Twoje decyzje. Nie bój się zawieść innych. Gdy upadniesz, wstań i idź dalej do przodu!

4. Ignoruj tych, którzy mówią, że nie dasz rady (Don’t Listen 
to the Naysayers)

Ile razy słyszałeś, że „nie dasz rady tego zrobić, bo nikomu wcześniej się to nie 
udało”? Przecież, jeśli Ci się powiedzie, będziesz pierwszy! Dlatego, gdy Twój „nej-
sejers” mówi „nie poradzisz sobie”, nie wierz mu!

5. Pracuj na swój sukces (Work Your Butt Off)

Gdy inni bawią się na imprezach, Ty haruj w pocie czoła, aby osiągnąć swój cel. 
Nie możesz wspiąć się po szczeblach kariery z rękoma w kieszeniach. No pain, no 
gain!1

6. Daj coś w zamian (Give Something Back)

Nie żyjesz tylko dla siebie. Otaczają Cię ludzie, którzy Ci pomagają. Zawsze 
znajdź czas, by dać coś dla swojej rodziny, społeczności, miasta czy kraju.

1 Ang. „Bez pracy nie ma kołaczy”; dosł. „Nie ma bólu, nie ma zysku”.

W Arnolda nie wierzył nikt prócz… niego 
samego!
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* * *Arnold – choć wszystko jeszcze przed nim – nigdy nie otrzymał Oscara. Ale czy 
nie chciał(a)byś osiągnąć tyle, co on?

Każdy ma swoich „nejsejersów”

Zadaj sobie pytanie, kto jest Twoim „nejsejersem”!? Jeśli ktoś mówi Ci, że „Nie 
możesz…”, „Nie umiesz…”, „Nie warto…”, „Nie nauczysz się…” i „Nie uda ci się…” – nawet 
jeśli to Twój rodzic, małżonek lub szef w pracy – udowodnij mu, że się myli. Niech 
jego czarnowidztwo podziała na Ciebie mobilizująco.

Wielu ludzi nie chce podjąć wyzwania, gdyż obawia się porażki. Jednak po-
tknięcia wpisane są w przepis na sukces, tak jak bankructwo jest wpisane w prze-
pis na bogactwo, a zawód miłosny w przepis na udane małżeństwo. Zwalcz swoje 
lęki poprzez wyobrażenie sobie przyjemnych zdarzeń, jakie się mogą stać Twoim 
udziałem, np. zamiast obawiać się, że zostaniesz wyśmiany(-a) za swój pomysł, wy-
imaginuj sobie, jak odbierasz za niego nagrodę. Z drugiej strony pogódź się z fak-
tem, że zanim ta nagroda do Ciebie trafi, będziesz musiał(-a) przejść długą i wy-
boistą drogę, naznaczoną ciężką pracą. Wówczas łatwiej Ci przyjdzie pogodzić się 
z chwilowymi niepowodzeniami. Przegrana bitwa nie oznacza w końcu przegranej 
wojny.

J.K. Rowling, autorka słynnej serii 
książkowej o Harrym Potterze, 
tkwiła w depresji, a jej książkę odrzuciło 
po kolei kilkunastu wydawców. W tej 
wysoce niekomfortowej sytuacji nie poddała 
się. Spróbowała jeszcze raz i wreszcie się 
udało. „Harry Potter” okazał się 
międzynarodowym sukcesem i uczynił 
z niej jedną z najbogatszych kobiet 
w Wielkiej Brytanii z majątkiem 

liczonym w miliardach dolarów. Na całym świecie 
sprzedano setki milionów egzemplarzy książek o małym 
czarodzieju.

Zastanów się, co by było, gdyby J.K. zrezygnowała po pierwszych kilku niepo-
wodzeniach, uznając, że wydawcy mają rację, a jej książki są słabe?! O przygodach 
Harrego nikt by nie usłyszał. Nie ukazałyby się filmy o nim, które zarobiły w sumie 
miliardy dolarów. Natomiast sama Rowling pozostałaby nikomu nieznaną, niespeł-
nioną pisarką, ledwie wiążącą koniec z końcem.
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Moi „nejsejersi”

Każdy ma swoich „nejsejersów”. Również na mojej drodze stanęli rozliczni „mó-
wiący – nie!”. Kilka lat temu wpadłem na pomysł napisania książki o  historii sza-
chów w czasie II wojny światowej. Kilkoro znajomych odradzało mi to, tłumacząc, 
że w tamtym czasie nikt w szachy nie grał i nie uda mi się znaleźć na ten temat 
żadnych nowych informacji. Nie posłuchałem ich. Po żmudnych, półtorarocznych 
badaniach powstała publikacja, która uzyskała świetne recenzje w wielu krajach. 
Dzięki niej otrzymałem propozycję doktoryzowania się, a wkrótce także stanowisko 
redaktora naczelnego czasopisma, które pełniłem przez blisko trzy lata. Z pieniędzy 
uzyskanych z tej pracy częściowo sfinansowałem zakup mieszkania.

Ciekawa jest też historia mojego udziału w opracowaniu książki „Mistrzowie, czyli 
101 inspirujących historii ludzi sukcesu” (wyd. 2018 r.). Także w tym wypadku jeden 
z przyjaciół odradzał mi zaangażowanie się w projekt, określając go jako „niepewny” 
i  „podejrzany”. Tradycyjnie poszedłem jednak własną drogą, a poradę przyjaciela 
uznałem za „nejsejerowską”. Na wstępie wydawca wyselekcjonował 101 osób z po-
nad 1000 chętnych, które miały opisać najbardziej motywującego je bohatera. Wy-
brana przeze mnie postać Garriego Kasparowa początkowo nie uzyskała aprobaty. 
Jednakże nie zniechęciłem się tym niepowodzeniem i dzięki mojemu uporowi jego 
biogram znalazł się w książce. Następnie spośród tych 1000 aplikantów szef pro-
jektu wybrał jednego redaktora, który miał koordynować prace 101 współautorów. 
Doświadczenie, jakie zyskałem dzięki swym poprzednim pracom, poskutkowało… 
Padło na mnie. Przeżyłem świetną przygodę i zawarłem przy tej okazji wiele znajo-
mości, które owocują do dnia dzisiejszego. Gdybym posłuchał swojego znajomego 
i na samym początku odpuścił temat, popełniłbym spory błąd.

Nawet przy okazji tworzenia niniejszej książki spotkałem się z głosami, iż nie war-
to poświęcać swojego czasu, energii i środków finansowych na projekt, który może 
nie odnieść sukcesu, gdyż nie jestem influencerem z rzeszą odbiorców. Pisząc te 
słowa, nie mam gwarancji, że stanie się inaczej. Jednakże wierzę, iż ta publikacja 
odmieni życie wielu osób. A skoro wychodzę naprzeciw ludzkim potrzebom, to dla-
czego miałoby mi się nie udać?

Czego najbardziej żałujemy

Z biegiem lat zaczynamy rozumieć, że nowe doświadczenia kształtują w nas co-
raz to inną osobę. Większość ludzi chciałoby się cofnąć w czasie i mając tę samą 
wiedzę, co teraz, przeżyć miniony okres jeszcze raz. Czy myślisz, że spisaliby oni 
numery jakiejś wielkiej loterii i  staliby się milionerami? Być może, jednak kwestie 
finansowe okazują się mniej istotne.

Najciekawsze w tym aspekcie są relacje chorych znajdujących się na łożu śmier-
ci. Książkę na ten temat napisała pielęgniarka Bronnie Ware (swoją drogą, zanim 
publikacja stała się światowym bestsellerem, odrzuciło ją 26 wydawnictw!). Śmierć 
to dla większości z nas perspektywa tak odległa, że najczęściej wcale o niej nie 
myślimy. Ja również zakładam, że będę żył jeszcze przez wiele lat. Sam jednak sko-
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rzystam z doświadczeń przekazanych w publikacji pt. „Czego żałują umierający?”. 
W olbrzymim skrócie można wymienić pięć głównych rzeczy, których żałują od-
chodzący z tego świata:

1.  Żałują, że nie mieli więcej odwagi podążać własną drogą, a nie prowadzić ży-
cie, jakiego oczekiwali od nich inni.

2.  Żałują, że tak wiele czasu poświęcali na pracę.
3.  Żałują, że nie mieli odwagi wyrażać swoich uczuć wobec bliskich.
4.  Żałują, że nie pozostawali w kontakcie ze swoimi przyjaciółmi.
5.  Żałują, że nie pozwolili sobie być naprawdę szczęśliwymi.
Uderzające jest to, że w  książce nie znajdziemy wskazań na temat pieniędzy, 

sławy czy kariery zawodowej. Najważniejsze są dla nas relacje z innymi ludźmi oraz 
nasze własne, subiektywnie postrzegane szczęście. Często brakuje nam odwagi, 

Gdy przyjdzie 
zmierzch Twojego 
życia, miej poczucie 
spełnienia
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by przeciwstawić się presji otoczenia i pójść wybraną przez siebie ścieżką. Boimy 
się także wyrażania uczuć. Poświęcamy za to czas na nieistotne czynności, zanie-
dbując przy okazji przyjaciół i rodzinę. Rzutuje to na całe nasze życie i wspomnienia. 
Warto o tym pamiętać i nie powielać tych samych błędów.

Poniżej podałem swój „Przepis na udane życie”. Rzecz jasna, możesz go dowol-
nie modyfikować lub opracować swój własny, zupełnie odmienny od tegoż.

Przepis na udane życie 
Celem życia nie powinno być cierpienie i umartwianie 
się. Pozbądź się poczucia winy, które Cię ogranicza, 
i którym inni Cię obarczają. Powiedz sobie, że jesteś 
dobrym człowiekiem. Wybacz sobie i zaakceptuj to, kim 
jesteś, i jak wyglądasz. Jednocześnie stale się rozwijaj. 
Uwolnij też innych od poczucia winy wobec Ciebie, aby 
wyzwolić swój umysł od myślenia o złych zdarzeniach 
z przeszłości. Czerp radość z każdego dnia i z każdej 
chwili. Z uśmiechem na twarzy ciesz się bliskością swojej 
rodziny i przyjaciół. Szukaj nowych doznań. Podróżuj, 
gdy tylko jest to możliwe, poznawaj nowych ludzi. 
Wzbogacaj swoje otoczenie. Daj coś od siebie, wykreuj 
jakąś wartość. Pomóż słabszym od siebie. Zawsze wierz 
w swój sukces, wytrwale do niego dąż. Nie czekaj na 
cud, ani na wygraną na loterii, tylko weź życie w swoje 
ręce. Nie poddawaj się i walcz o swoją pozycję. Bądź 
szczery(-a) i serdeczny(-a) wobec innych. Nie tłamś w sobie 
uczuć. Płacz, gdy jest Ci smutno. Śmiej się, jeśli masz ku 
temu powody. Nie załamuj się, gdy ktoś Cię skrzywdzi. 
Pogódź się z tym, że życie nie zawsze jest sielanką. Nie 
daj się zniewolić nałogom, ani negatywnym emocjom. 
Kochaj całym sercem i nie bój się o tym mówić. Chłoń 
wiedzę: obserwuj piękno przyrody, kontempluj sztukę, 
oglądaj interesujące filmy i czytaj wartościową literaturę. 
Nie obawiaj się podejmowania odważnych decyzji. Idź za 
głosem serca, ale słuchając rozumu. Dbaj o wygląd i zdrowie. 
Jeśli jesteś wierzący(-a), to kochaj Boga przez dobroć 
okazywaną bliźnim, a nie ze strachu przed karą w zaświatach. 
Nie rób nic na pokaz. Wykorzystuj swoją inteligencję i bądź 
świadomym człowiekiem, a nie robotem zaprogramowanym 
przez otoczenie.
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Czy dobry przepis  
gwarantuje przygotowanie wyśmienitego dania?

No dobrze, ale jak zrealizować swój „Przepis na udane życie”? Każdy specjalista 
w jakiejkolwiek dziedzinie powie Ci, że czym innym jest teoria, a czym innym prak-
tyka. Zawsze może spotkać Cię jakieś nieszczęście i zakrzywić Twój obraz postrze-
gania świata lub zniszczyć entuzjazm. Analogicznie nawet najlepszy kucharz może 
upichcić coś starego lub niesmacznego. Wówczas nici z uznania gości restauracji 
i wspaniałego dania, nawet jeśli miałby przepis przekazywany z pokolenia na poko-
lenie przez największych wirtuozów sztuki kulinarnej.

Możesz wszakże kierować się pewnymi metodami, wyrobić w sobie pozytywne 
nawyki i korzystać ze swojej wiedzy, by uniknąć rozczarowań i  lepiej sobie radzić 
z przeciwnościami losu. Lektura niniejszej książki z pewnością Ci to ułatwi.

„Prawo przyciągania”,  
a efekt placebo i autosugestia

W 2006 roku światło dzienne ujrzały film i książka pod tym samym tytułem – 
„Sekret” (ang. „The Secret”). Publikacja, choć kontrowersyjna, okazała się sporym 
sukcesem sprzedażowym. Na całym świecie rozkolportowano ponad 30 milionów 
egzemplarzy „Sekretu” i przetłumaczono go na ponad 50 języków. Dokonując spo-
rych uproszczeń, można powiedzieć, że z książki wypływają następujące wnioski 
oparte na „prawie przyciągania”:

 » Poprzez zmianę myślenia i własnego podejścia do życia jesteśmy w stanie 
przyciągnąć miłość, dobro, karierę i szczęście.

 » Winniśmy dążyć do osiągnięcie równowagi emocjonalnej. Należy uwolnić się 
od frustracji, nienawiści i skłonności do osądzania innych.

 » Prawdziwy start zaczyna się wtedy, gdy wyzbędziesz się wewnętrznego na-
pięcia, niepewności i strachu. Gdy porzucisz to, co Cię ogranicza, masz szan-
sę zacząć działać z dobrym skutkiem.

 » Zamiast skupiać się na problemach, skoncentruj się na rozwiązaniach.
 » Przeszkody nie istnieją. Są tylko miejsca, które wymagają większej motywacji 

i siły.
 » Cel podzielony na konkretne kroki staje się planem. Plan wspierany przez 

działania sprawia, że spełniają się Twoje marzenia.
Z całą pewnością należy odrzucić otoczkę naukową (czy raczej pseudonaukową) 

zaprezentowaną w książce. Jednak niektóre założenia autorki Rhondy Byrne z prak-
tycznego punktu widzenia mają sens.

Przykładowo, gdy pomyślimy sobie o  nowym samochodzie czy wymarzo-
nym domu, to nie pojawi się on od razu pod naszym nosem, bo „tak chce energia 
Wszechświata”. Z drugiej strony, jeśli skupimy nasze siły na realizacji określonego 
celu, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że ta wiara i determinacja doprowadzą 
nas do niego. Wielu psychologów wskazuje w tym miejscu na siłę autosugestii i po-
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zytywnych afirmacji, a ludzie o mniejszych kwalifikacjach naukowych – na „potęgę 
podświadomości”2. Można to również przyrównać do efektu placebo.

Czy wiesz, że… 
Placebo to substancje (najczęściej leki) lub terapie niemające 
wpływu na stan zdrowia pacjenta. W rzeczywistości prawdziwe 
lekarstwa mogłyby mu zaszkodzić. Chory nie wie, że to, co mu 
zaaplikowano, nie jest prawdziwym leczeniem. A jednak już po 
krótkim czasie wskazuje na poprawę swojego samopoczucia. 
Pozytywne nastawienie jest szczególnie istotne w przypadku 
chorób nowotworowych.

UWAGA! 
Zmienisz swoje życie, modyfikując nastawienie swojego 
umysłu. Aby utrwalić pozytywne myśli w swojej głowie 
i osiągnąć wymarzony sukces, opracuj realistyczny plan 
dla siebie, a cele spisz na kartce. Najważniejszy z nich zapisz 
oddzielnie i schowaj do portfela. Niech będzie konkretny, 
sprecyzowany. Wielu ludzi zastosowało ten fortel i... 
udało im się!

Jesteś panem swego losu.  
Twój umysł czyni Cię wyjątkowym

Jesteśmy wyjątkowi z  powodu naszego mózgu i  naszej psychiki. Rzecz jasna, 
różnimy się od siebie także pod względem fizycznym. Nawet wśród bliźniąt jedno-
jajowych występują różnice w budowie anatomicznej, a  tym bardziej w psychice. 

2 Przy okazji wspomnę, iż pod tym tytułem („Potęga podświadomości”, ang. „The 
Power of Your Subconscious Mind”) ukazała się w 1962 roku słynna książka Josepha 
Murphy’ego. W  latach 90. zalała ona polskie biblioteki i  księgarnie. Jest ona takim 
pseudonaukowym „Sekretem”, napisanym w  kaznodziejskim stylu. Zanim zdecydu-
jesz się na zapoznanie z tą szkodliwą wg mnie publikacją, przeczytaj artykuły „Potę-
ga naiwności według Josepha Murphy’ego” oraz „Fake Guru: Joseph Murphy i Potęga 
Podświadomości”. Bez trudności znajdziesz je w sieci. Afirmacje proponowane przez 
Murphy’ego mogą zaszkodzić szczególnie osobom o zaniżonej samoocenie.
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To nasze myśli i doświadczenia kształtują to, kim jesteśmy. Nie musisz się urodzić 
w bogatym domu i być szczególnie urodziwy(-a), by zostać szczęśliwym i spełnio-
nym człowiekiem. Wszystko leży w Twojej głowie i jest zależne od wolnej woli, am-
bicji, cech charakteru oraz celów i planów, jakie sobie wyznaczysz. Większość mi-
liarderów doszła do fortuny poprzez własną pracę, umiejętności oraz… tylko trochę 
szczęścia. Do mniejszości należą Ci, którzy odziedziczyli swój majątek.

Na pewno możesz zrealizować swoje plany. Pierwszym krokiem do tego będzie 
dla Ciebie wzięcie odpowiedzialności za swoje życie i przyznanie, że to Ty jesteś 
kowalem własnego losu. Nie Twój szef, nie Twoi rodzice, nauczyciele czy znajomi. 
Tylko Ty sam(-a).

Przesądy, zabobony, wiara w zielone ludziki

Najbardziej groteskowym przykładem przeświadczenia, że to otoczenie odpo-
wiada za nasz los, jest wiara w przesądy, zabobony, wróżby czy horoskopy.

Oczywiście, w takim przypadku możemy mieć do czynienia z samospełniający-
mi się proroctwami i autosugestią. Jeśli przykładowo jesteś spod znaku skorpiona, 
a w horoskopie będzie napisane, że „skorpiony mają trudny charakter”, istnieje spo-
re zagrożenie, że zaczniesz postępować tak, jakbyś rzeczywiście był(-a) szorstki(-a) 
w obyciu, gdyż tak właśnie sobie wmówisz.

Twórcy tego typu bełkotu: wróżbici, astrolodzy, radiesteci, jasnowidze, różdżka-
rze i wszelkiej maści uzdrowiciele żerują na ludzkiej naiwności, a nierzadko też na 
nieszczęściu, wykorzystując łatwowierność osób, które stają na ich drodze. Przykła-
dowo, w 2017 roku pewien znachor został skazany na karę 3,5 roku więzienia. Wcze-
śniej doradzał rodzicom półrocznej dziewczynki, by karmili ją tylko kozim mlekiem 
i rozwodnioną kaszką. W efekcie niedożywione dziecko zmarło. Bezmyślni rodzice 
także zostali skazani na pobyt w więzieniu i prace społeczne.

Zastanów się, jaki wpływ może mieć układ jakiejś niebotycznie oddalonej od 
nas gwiazdy lub planety na cechy charakteru danej osoby na Ziemi? Już samo to 

Mózg człowieka 
to najbardziej 
złożony narząd 
we Wszechświecie. 
Składa się ze 
100 miliardów 
komórek nerwowych 
(neuronów)
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pytanie brzmi absurdalnie. Tym bardziej, jeśli zdamy sobie sprawę, że obserwowa-
ny przez nas nocą nieboskłon tak naprawdę nie istnieje, a często widzimy jedynie 
światło wygasłych już gwiazd, które potrzebowało milionów albo miliardów lat, by 
dotrzeć do powierzchni naszego globu.

Zgubna bywa też wiara w przesądy. W wielu krajach część ludzi jest przekonana, 
że jakiś dzień w roku jest szczególnie pechowy. W zależności od szerokości geo-
graficznej może to być trzynastego (w piątek), trzynastego (we wtorek) czy siedem-
nastego (w piątek). A trzeba przecież pamiętać, że w różnych kulturach używa się 
odmiennych kalendarzy i dany dzień przypada w innym czasie. Zresztą, dlaczego 
jakikolwiek dzień za każdym razem miałby być bardziej pechowy niż inny? W Euro-
pie i Stanach Zjednoczonych za pechową liczbę uchodzi „trzynastka”, a w Chinach 
i Japonii „czwórka”. W niby „pechowe” dni obserwuje się tam większą liczbę wypad-
ków samochodowych i zgonów na zawały serca. Za główny powód tych statystyk 
przyjmuje się nie „pechowość” związaną z kalendarzową datą, a… zdenerwowanie 
i autosugestię osób wierzących w te przesądy.

Czarny kot – jedno 
z najbardziej 
dyskryminowanych 
zwierząt świata

Jaki wpływ na Twoje szczęście (a w zasadzie pecha) będzie miał czarny kot, który 
przebiegnie Ci drogę? I dlaczego akurat czarny, a nie przykładowo rudy lub cent-
kowany? Można dalej zadawać niewygodne pytania: czemu padło na kota, a nie np. 
na żółwia, który spojrzał na Ciebie spode łba? Czemu jedno zwierzę miałoby być 
bardziej pechowe niż inne? Ile czarnych kotów przedwcześnie zakończyło swój ży-
wot (jak mówią, jeden z dziewięciu, choć to podobno też przesąd…) z rąk ciemnego 
ludu?

W niektórych regionach Afryki szamani szerzą przekonanie jakoby części ciała 
osób cierpiących na albinizm przynosiły szczęście. Z tego powodu nieszczęśnicy ci 
są prześladowani, torturowani, a niekiedy wręcz zabijani.

Są wreszcie wśród nas zwolennicy teorii spiskowych, wedle których światem 
rządzą tajne sprzymierzenia, spiskujące, by utrzymać władzę nad społeczeństwa-
mi (lub w innych niecnych zamiarach). Twierdzą oni, że zawarto liczne porozumie-
nia, ażeby zataić prawdę o  katastrofach i  atakach terrorystycznych przed opinią 
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publiczną. W ich mniemaniu były one zaplanowane przez zepsute rządy lub tajne 
służby bezpieczeństwa, dążące do wywołania wojen.3

Wśród osób przekonanych o prawdziwości tego typu twierdzeń znaleźć moż-
na wierzących w istnienie kosmitów (czytaj: zielonych ludzików chowających się za 
drzewami, a nie w skamieniałe jednokomórkowce na Marsie), lewitację, czyli uno-
szenie się w powietrzu (nie mylić z lataniem samolotem), bilokację – jednoczesny 
pobyt tej samej osoby w dwóch różnych miejscach (zaiste niezwykły byłby to ta-
lent!), czytanie w myślach, przewidywanie przyszłości (jasnowidztwo) czy przeno-
szenie siłą myśli przedmiotów (telekineza).

Wierz mi, jeszcze nikt nigdy w historii świata nie dokonał takich rzeczy. Natomiast 
są one wdzięcznym tematem dla filmowców i twórców seriali – podobnie jak wam-
piry, wilkołaki, smoki czy duchy ubrane w białe prześcieradła i straszące „malucz-
kich” w opustoszałych zamczyskach.

Co rusz fundacje lub osoby prywatne oferują kwoty rzędu miliona dolarów dla 
człowieka, który udowodnieni swoje zdolności paranormalne. Do dzisiaj jeszcze niko-
mu się to nie udało. I zapewne nie uda się w przyszłości. Czy sądzisz, że gdyby była 
osoba, która rzeczywiście ma umiejętności przeczące prawom fizyki, to nie chciałaby 
otrzymać tak dużej sumy pieniędzy i udowodnić niedowiarkom, że się mylą?

Subiektywny ranking najgłupszych 
i najzabawniejszych przesądów

 » Przesądne kobiety w Rwandzie nie jedzą mięsa z kozła, bojąc się, że spowo-
duje to u nich pojawienie się zarostu na twarzy i wyrośnięcie brody (rzeczywi-
ście wyglądałoby to nieciekawie).

 » Na indonezyjskiej wyspie Bali 
turyści niezadowoleni ze swo-
jego pokoju w  hotelu mają 
prosty sposób na jego zmianę. 
Wystarczy poinformować re-
cepcjonistów, iż w  dotych-
czasowym zamieszkał… 
duch.

 » Jeśli lubisz żuć gumę, to 
chwyć się mocno fote-
la. W Turcji uważa się, że 
guma po zmroku zamienia 
się w trupie mięso...

3 Wielu antysemickich pogromów dokonano z  powodu fałszywki pt. „Protokoły 
mędrców Syjonu”. „Protokoły” zostały sfabrykowane przez Matwieja Gołowinskiego, 
współpracownika cara Mikołaja II, na zamówienie tajnej policji politycznej Ochrany. Pla-
nowano w ten sposób obarczyć społeczność żydowską odpowiedzialnością za ówcze-
sne problemy polityczne i społeczne Rosji. Do dzisiaj są przedrukowywane w niektó-
rych krajach jako faktyczny dokument opisujący światowy spisek diaspory żydowskiej.
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 » Mieszkańcy Japonii chowają kciuki, przechodząc obok cmentarzy i konduk-
tów pogrzebowych, wierząc, że w ten sposób chronią swoich rodziców.

 » W zdecydowanej większości krajów wdepnięcie w psie odchody kojarzy się 
z pechem. Okazuje się, iż we Francji, jeśli wdepnąłeś w nie lewą nogą, uzna-
wane jest to za oznakę szczęścia.

 » W średniowiecznej Anglii istniała swoista „obsesja sera”. Kobiety w ciąży przy-
gotowywały tzw. jęczący ser. W czasie porodu, gdy przychodziła „pora jęków”, 
członkowie rodziny zasiadali do serowej uczty, a kobieta w tym czasie rodziła. 
To jeszcze nie wszystko. W dniu chrzcin nowo narodzonego dziecka tarzano 
je w pozostawionych resztkach, które tworzyły krąg. Nie wiadomo jednak, czy 
przy tej okazji odprawiano „serowe zaklęcia”. Co na to wielbiciele pizzy?„Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka 
głupota. Co do tej pierwszej są jednak pewne wątpliwości. 
 Albert Einstein

A co z cudami religijnymi i sprawczością Boga?

Pozwól, że na to pytanie Ci nie odpowiem, bo w  zasadzie nie ma na nie pro-
stej i  jedynej odpowiedzi. Nie chcę ani podważać Twojej wiary w byt wyższy, ani 
też zachęcać Cię do wybrania którejkolwiek z  religii. Wolność wyznania i praktyk 
religijnych należy do podstawowych praw zawartych w  Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka. Niestety, bardzo często są one łamane. Ofiarami nietolerancji pa-
dają i wierzący, i ateiści. W związku z tym ludzie ulegają presji i obawiają się mówić 
o swoich rzeczywistych poglądach.

W kwestiach wiary są wszakże pewne rzeczy, których nie potrafię zaakcepto-
wać. Jest to krzywdzenie i zabijanie innych ludzi w imię Boga, a także epatowanie 
obrazami piekła, wiecznych męczarni i mściwej istoty wyższej – by poprzez strach 
manipulować umysłami i sumieniami, zwłaszcza tych najmłodszych.

Z praktycznego punktu widzenie osoby wierzące statystycznie żyją dłużej, a tak-
że są zdrowsze. Ma to związek ze stosowaniem się przez nie do szeregu przykazań 
i norm przypisanych do ich religii (duchowni mogliby z kolei powiedzieć, iż jest to 
spowodowane boską opatrznością). Przejawiają mniejszą skłonność do palenia pa-
pierosów, brania narkotyków, nadużywania alkoholu i  ryzykownych zachowań. Są 
też bardziej zdolne do poświęceń i radzenia sobie z bólem. Z drugiej strony wiara 

Pamiętaj, że… 
Jeśli nie wierzysz w Boga, musisz mieć jakiś wewnętrzny 
kręgosłup moralny, oparty przede wszystkim na zasadzie 
nieszkodzenia innym. Socjopaci kończą w więzieniach albo 
jeszcze gorzej...
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często ogranicza ich działania i możliwości wyboru swojej ścieżki szczęścia np. po-
przez pochwałę ubóstwa czy wzbudzanie lęku i poczucia winy. Kolejna kwestia to, 
czy wyznawca danej religii rzeczywiście trzyma się jej zasad, czy tylko na pokaz 
ugina się pod naciskiem wywieranym przez otoczenie.

Potęga słów„Słowa… Używano ich, by wywołać nasz śmiech i płacz. Mogą 
ranić. Ale mogą też leczyć. Ofiarowują nadzieję i zniszczenie. 
Za pomocą słów możemy odczuć nasze najszlachetniejsze 
intencje i poznać najskrytsze pragnienia. 
� Anthony�Robbins,�„Obudź�w sobie�olbrzyma”

Zasadniczo rzecz ujmując, używane przez nas słowa pomagają w  komunika-
cji, opisywaniu rzeczywistości i określaniu naszych uczuć. Pokusiłbym się jednak 
o śmielsze stwierdzenie: wypowiadane i odbierane przez Ciebie słowa wywołują 
zmiany w Twoim mózgu i w związku z  tym wpływają na poziom emocji, których 
doświadczasz. Determinują to, kim się stajesz.

UMysł 
+ 

Myśli, słoWa i czyny 
= 

to, KiM jesteś, i KiM się stajesz

Nasze słownictwo z reguły jest bogate, jeśli chodzi o negatywne zwroty. Ileż razy 
przekazujemy do otoczenia informacje na temat naszego cierpienia: złego samo-
poczucia, smutku, nienawiści, złości, rozpaczy, tęsknoty, frustracji, żalu, strachu, 
wstydu, bólu, wyrzutów sumienia, poniżenia, zazdrości, zmęczenia, znużenia, le-
nistwa czy odrzucenia? Zdecydowanie częściej niż te dotyczące uczuć szczęścia: 
miłości, radości, ekscytacji, entuzjazmu, wdzięczności, oczarowania, sympatii, pasji, 
przyjemności, śmiechu, bezpieczeństwa, dumy, satysfakcji, energii, zaspokojonej 
ciekawości i spełnionych ambicji.

Poprzez narzekactwo budujemy wokół siebie pesymistyczną atmosferę nieuda-
nego życia. To nastawienie udziela się innym. Dlatego utrzymuj jak najbliższe kon-
takty z  ludźmi, których przekaz jest pozytywny. Dzięki ich przykładowi i wsparciu 
łatwiej Ci się będzie rozwijać.

Nie zawsze możemy uniknąć tych najcięższych i najtrudniejszych słów. Jednak, 
czy za każdym razem, gdy mówisz, że kogoś lub czegoś „nienawidzisz”, to czujesz 
tak w rzeczywistości? Zdecydowanie lepiej byłoby powiedzieć: „Mam do tego (nie-
go/niej) lekką awersję”. Jesteś „wściekły(-a)”? A czemu nie „lekko zirytowany(-a)”? 
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Różnica w emocjonalnym zabarwieniu porównywanych wypowiedzi jest znaczna. 
Niektóre zdania potrafią się wwiercić do naszych umysłów na długie lata, budując 
tam zatrute gniazda. Bardzo negatywne zwroty możesz zastąpić nieco łagodniej-
szymi, a jeszcze lepiej takimi, które Cię śmieszą. Nabierz nawyku używania pozy-
tywnego i bogatego słownictwa, a zobaczysz, że będzie Ci łatwiej komunikować się 
z Twoim otoczeniem oraz radzić sobie ze złymi emocjami.

UWAGA! 
Przejmij kontrolę nad zdaniami, które 
wypowiadasz, by nie ranić innych i nie 
wpędzać się fatalny nastrój. Dobieraj 
świadomie słowa o pozytywnym 
znaczeniu i poszerzaj ich wybór. 
Bądź erudytą w swoim otoczeniu. 
Niech inni darzą Cię sympatią za Twoje 
wypowiedzi i liczą się z Twoją opinią. 
Naucz się też słuchać swoich 

rozmówców. Daj im szansę wypowiedzieć coś więcej niż tylko 
banały na temat dnia codziennego. Podpytaj ich głębiej o to, 
co czują. Okaż wrażliwość i empatię.

Zmieniając swoje słownictwo – zmienisz swoje życie!

jeśli wypowiadasz takie zdania… to może zmień je na poniższe:

Nienawidzę Cię! Niejako mnie zirytowałeś(-aś). 
Porozmawiajmy o tym.

Jesteś do niczego! Widzę pewne mankamenty, lecz 
dostrzegam dla Ciebie szansę, aby się 
poprawić.

Dobrze zrobione. Rewelacyjnie się spisałeś(-aś)! Jestem 
z Ciebie dumny(-a)!

Być może kiedyś mi się uda, ale to nie 
zależy ode mnie.

Wiem, że wkrótce to osiągnę. Muszę 
tylko ciężko pracować i nie poddawać 
się przeciwnościom.

Jestem głupi(-a). Jestem wyjątkowy(-a), stać mnie na 
dokonanie wielkich rzeczy i nikt mi nie 
wmówi, że jest inaczej!

Bieda jest dziedziczna. Mnie też to 
pewnie czeka. Bogactwo nie jest dla 
mnie.

Większość miliarderów doszła do 
swoich pieniędzy sama. Czemu mi 
miałoby się nie udać?
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jeśli wypowiadasz takie zdania… to może zmień je na poniższe:

Życie jest bez sensu. Wszystko jest do 
bani. Chcę zostać sam(-a).

Może wyjdę się spotkać z przyjaciółmi 
albo pospaceruję po okolicy? 
Uwielbiam świeże powietrze!

Nikt mnie nie kocha. Rodzina mnie nie 
akceptuje. Chyba nie zasługuję na ich 
miłość.

Moi najbliżsi nie zawsze potrafią 
okazywać uczucia, ale wiem, że 
w głębi serca mnie kochają i chcą dla 
mnie jak najlepiej.

Nie mam na to siły, czuję się 
wycieńczony(-a). Wolał(a)bym umrzeć, 
niż się za to wziąć.

Gdy odpocznę, będę tryskał(-a) 
energią. To wyzwanie wprawie mnie 
w zachwyt i budzi mój największy 
entuzjazm.

Kurwa mać, cholera! Jest blada dupa! Pora nać, selera i wychodzi dobra zupa!

Jeśli masz wyolbrzymiać, to tylko w pozytywną stronę. Zamiast przeklinać, mo-
żesz używać wymyślonych przez siebie zwrotów, niekoniecznie infantylnych.

Przy okazji zwalczyliśmy wspólnie nieco ograniczających przekonań, które mogą 
być hamulcem w  Twoim rozwoju. Najlepiej spisz na kartce słowa i  zwroty, które 
wprawiają Cię w zły nastrój i zastąp je innymi. Od dzisiaj używaj tylko tych nowych. 
Uczyń z tego nawyk, a zobaczysz, jak nowe słowa zmienią Twój świat.

Wyprostuj się!

Być może ta porada wydaje Ci się nieco dziwaczna, ale Twoja postawa (dosłow-
nie) ma znaczenie. Garbienie się i  chowanie głowy w  ramionach już w  młodości 
świadczy o kompleksach i niskiej samoocenie, np. chłopcy chcą w ten sposób za-
maskować swój nieco wystający brzuch, a dziewczyny – piersi, które im się nie po-
dobają. Całość wychodzi wtedy jeszcze gorzej. Jesteśmy wówczas odbierani jako 
osoby zamknięte w sobie, mające coś do ukrycia lub zastraszone. Zmiany w posta-
wie mogą się też utrwalić – tym bardziej, jeśli ktoś już cierpi na wady kręgosłupa. 
A o to w czasach ślęczenia godzinami przed monitorami komputerów wcale nie jest 
trudno. Człowiek wyprostowany to osoba dumna, odważna i pewna siebie. Popatrz 
na najwybitniejszych sportowców. Czy oni się garbią? Czy ludzie sukcesu chowa-
ją głowę w  ramiona? Przy okazji wspomnę, iż obserwowanie daleko położonych 
obiektów pomoże zachować w dobrej kondycji Twój wzrok.

Zadbaj o odpoczynek i relaks  
– czasami po prostu wyluzuj…

Jednym z najbardziej niszczycielskich uczuć naszych czasów jest stres. Towarzy-
szy nam w drodze do szkoły, gdy mamy w perspektywie konieczność uczestnictwa 
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w nielubianej przez nas lekcji. Idzie z nami na egzaminy na studiach. Jest naszym 
niechcianym przyjacielem w pracy, do której udajemy się z przymusu. Denerwuje-
my się przed ważnymi wydarzeniami w życiu osobistym. Przed publicznymi wystą-
pieniami. Stresować może nas ciężka sytuacja rodzinna czy nasz wygląd, z którego 
nie jesteśmy do końca usatysfakcjonowani. Wreszcie powodem do stresu mogą 
być wygórowane ambicje (nasze lub naszych rodziców), którym nie jesteśmy w sta-
nie sprostać. Można by tak wymieniać i wymieniać.

Czy życie ma być ciągłą gonitwą za tym, co ulotne? Czy chcemy uczestniczyć 
w niekończącym się wyścigu szczurów? Czy powinniśmy się zamartwiać rzeczami, 
na które nie mamy wpływu? Oczywiście, nie! Nie zawsze mamy jednak możliwość 
zbagatelizowania problemów, które nas dotyczą i dzieją się w naszym otoczeniu. 
Łatwo komuś powiedzieć: „Myśl pozytywnie”, „Polub matematykę”, „Zmień pracę”, 
„Nie przejmuj się chorobą” ani „Śmiercią bliskiej osoby”. Ale dla osoby, którą prze-
pełniają dołujące uczucia, jak strach czy żal, wcale nie jest to takie proste.

Z jednej strony ciężko byłoby nam docenić prawdziwe szczęście, jeśliby nigdy 
nie dotknął nas żaden dramat. Z drugiej jednak nasze życie i tak nie składa się z sa-
mym miłych zdarzeń. Dlatego potrzebujemy buforu bezpieczeństwa, który pozwoli 
wyzbyć się nam nadmiaru negatywnych emocji.

Każdy w głębi duszy ma czasami ochotę na odrobinę szaleństwa. Chce zrobić 
coś na pozór zwariowanego albo po prostu odpocząć. Jest czas pracy i czas zaba-
wy. Musisz tylko uważać, by ten przeznaczony na rozrywkę, kontemplację otocze-
nia czy po prostu zwykłe lenistwo nie zdominował Twojego życia.

Czy choroba może zniszczyć Twoje marzenia?

Nie zdziwiłbym się, gdybyś chciał(-a) poddać w wątpliwość moje dotychczaso-
we twierdzenia. Przecież zawsze może Ci się przytrafić jakaś choroba albo innego 
typu nieszczęście: wypadek, śmierć bliskiej osoby lub napad rabunkowy. Czy moż-
na zatem powiedzieć, iż rzeczywiście wszystko zależy od Ciebie?!

Pozwól sobie 
na odrobinę 
szaleństwa…
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Rzecz jasna, niezupełnie w s z y s t ko. Ale jeśli Twoje szczęście jest uzależnione 
powiedzmy w około 90% od tego, co myślisz, mówisz i robisz, to i tak zgodzisz się 
chyba, iż Twoja postawa ma tutaj kluczowe znaczenie? Na potwierdzenie tej tezy 
opowiem Ci historie dwóch fenomenalnych osób, które pomogą Ci przyjąć mój 
punkt widzenia. Na końcu przeczytasz wywiad z drugim z moich bohaterów.

Nick dał radę!

Nick Vujicic (właśc. Nicholas James 
Vujicic) urodził się 4 grudnia 1982 roku 
w australijskim Melbourne bez rąk i bez 
nóg. Miał jedynie zdeformowaną stopę 
z  dwoma palcami. Tata, który był pa-
storem, prawie zemdlał, gdy podczas 
rozmowy z  lekarzem dowiedział się 
o tym. Mama potrzebowała aż czterech 
miesięcy na akceptację choroby syna. 
Oboje początkowo byli zszokowani jego 
stanem.

W dzieciństwie i młodości Nicka szy-
kanowano. Najpierw nie mógł uczęsz-
czać do zwykłej szkoły. Gdy mu wreszcie 
na to pozwolono, rówieśnicy nie potrafili 
zaakceptować jego odmienności. Chciał 
być taki jak wszyscy, ale bardzo często 
go wyśmiewano.

Nie mógł sobie poradzić z  poczu-
ciem samotności i odizolowania. Marzył 
o  tym, by mieć ręce oraz nogi. W  któ-
rymś momencie sytuacja go przerosła. 
Wpadł w depresję i próbował popełnić samobójstwo poprzez utopienie się w wan-
nie. Na szczęście, próba ta okazała się nieudana.

Nick mógł liczyć na wsparcie rodziców. Mama tłumaczyła mu, że jest taki sam jak 
inne dzieci, tylko brakuje mu kończyn. Pewnego dnia sprzątacz w szkole spojrzał 
na niego i powiedział, że w przyszłości zostanie mówcą (przypomnij sobie, jak wiel-
kie znaczenie mają wypowiadane przez nas słowa!). Początkowo w to nie uwierzył 
i uznał, że woźny postradał rozum. „Jak mogę zostać mówcą, skoro nie mam rąk 
i nóg?” – zastanawiał się. Z biegiem czasu zdał sobie jednak sprawę, że kalectwo 
mu w tym nie przeszkodzi.

Dodatkowo zmotywował go artykuł o inwalidzie, który całkiem nieźle sobie radzi 
w codziennym życiu. Uświadomił sobie, że nie jest jedyny, i postanowił pokonać 
swoją chorobę.

Został przewodniczącym szkoły i zaczął pomagać organizacjom charytatywnym. 
Gdy miał 19 lat, przemawiał dla grupy 300 uczniów – swoich kolegów i koleżanek. 
Przekazał im bardzo prosty manifest miłości oraz nadziei. Niemal wszystkie osoby, 
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które były na sali, płakały. Jedna z dziewcząt podeszła do niego i serdecznie mu 
podziękowała. Nikt nie powiedział jej wcześniej, że ją kocha, i że jest piękna. Nick 
poczuł się szczęśliwy. Słowa te słyszał nieraz od swojej rodziny, ale zrozumiał, że 
ludzie potrzebują przesłania miłości, tolerancji i akceptacji. Po tym doświadczeniu 
zdecydował, że musi poświęcić swoje życie na podróżowanie po całym świecie 
oraz przemawianie.

Z czasem zaczął uprawiać różne sporty, a także nauczył się samodzielnie wyko-
nywać wszystkie niezbędne, codzienne czynności: pisać na komputerze, używając 
palców u stopy (z prędkością 43 słów na minutę!), czesać się, golić, myć zęby, od-
bierać telefon, pić wodę ze szklanki, grać w piłkę nożną, w krykieta i w golfa, jeździć 
na deskorolce, surfować, nurkować, łowić ryby, skakać ze spadochronem, pływać 
na motorówce czy grać na perkusji. Jeśli nie wierzysz, że bez kończyn może robić te 
wszystkie rzeczy, to wpisz w YouTubie hasło „Nick Vujicic”. Filmy z jego udziałem cie-
szą się tam ogromną popularnością i stanowią motywację dla niepełnosprawnych 
z całego świata. Z kolei jego profil na Facebooku śledzi blisko 10 milionów ludzi.

Nick spotkał się z prezydentem USA, przemawiał w kilkudziesięciu krajach i na-
pisał kilka książek, które inspirują miliony osób. Wierzy, że pewnego dnia uda mu 
się zebrać na internetowej platformie 100 lub 200 milionów ludzi, z których każdy 
będzie oddawał jednego dolara dziennie lub miesięcznie na szczytne cele, jak po-
wstrzymywanie głodu na świecie, budowa szpitali i szkół.

Nick zawsze obawiał się, że będzie musiał iść przez życie samotnie. W jednym 
z wywiadów mówił:

„Wątpiłem, czy kiedykolwiek będę miał żonę. Nie wierzyłem, że spotkam ko-
goś,  kto zechce mnie pokochać i  być ze mną do końca życia. Myślałem tak, 

Obecnie państwo Vujicic mają już czwórkę dzieci: dwóch synów Kiyoshiego oraz Dejana, 
a także malutkie bliźniaczki Olivię i Ellie (fot. profil facebookowy Kanae Vujicic)
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gdyż jestem  księciem z  bajki bez kończyn (śmiech)! Był to istotny problem. Wi-
dząc, że pozostałym nic nie brakuje, uważałem, iż nie mam szans w konkurencji 
z  innymi  mężczyznami o  kobietę. Byłem przekonany, że nigdy nie znajdę mojej 
księżniczki”.

Nick w końcu spotkał odpowiednią osobę. Okazała się nią pełnosprawna, śliczna 
Japonka imieniem Kanae. Pobrali się po roku znajomości. Może wyda Ci się nie-
wiarygodne, jak urodziwa kobieta mogła go pokochać. Przeczytaj zatem, co o ich 
znajomości powiedziała sama Kanae:

„Dla mnie Nick nigdy nie był gorszy. Zakochałam się w nim takim, jaki jest. Wcze-
śniej spotykałam się z  przystojnymi mężczyznami, co było dla mnie ważne. Ale 
w końcu mnie to zmęczyło. W chwili, gdy poznałam Nicka, zaczęłam szukać cze-
goś innego i odnalazłam to w nim. Wówczas poczułam, że on nie jest materiałem 
na chłopaka, ale materiałem na męża dla mnie. (…) Gdy go zobaczyłam, jego oczy 
i  uśmiech, pomyślałam: «On jest taki przystojny…». Dla mnie Nick jest naprawdę 
księciem z  bajki. Może nie jest idealny na zewnątrz, ale jest moją idealną drugą 
połową”.

Potęga umysłu

Nick Vujicic potrafił docenić to, co ma. Choroba odebrała mu ręce i nogi, jednak 
udało mu się poradzić sobie w życiu. Założył rodzinę i odniósł wiele sukcesów.

Takiego szczęścia nie ma Łukasz Nowak (ur. 7 maja 1997 roku w Warszawie). Od 
dzieciństwa cierpi na rdzeniowy zanik mięśni typu I (SMA1). Jest to najcięższa po-
stać tej śmiertelnej choroby. Objawia się już w pierwszych sześciu miesiącach życia 
poprzez stopniowy zanik mięśni. Na końcu – tych odpowiedzialnych za przełykanie 
i oddychanie.

Za prawdziwy cud można uznać fakt, iż Łukasz w  momencie ukazania się tej 
książki ma już 22 lata. 90% dotkniętych SMA1 dzieci umiera bowiem w wieku 2-4 lat. 
Obecnie pojawiły się szanse na poprawienie tych tragicznych statystyk. Do obiegu 
wszedł bowiem pierwszy lek na SMA. Trwają też prace nad nowymi terapiami, m.in. 
genetyczną.

Nie wiadomo jednak, czy pomoc zdąży do Łukasza dotrzeć. Od dwóch lat nie-
stety nie odżywia się on już samodzielnie, a przez rurkę wprowadzoną do brzucha. 
Ma również spore problemy z oddychaniem. Waży 40 kilogramów. Mięśnie niemal-
że całkowicie odmówiły mu posłuszeństwa. Dlatego stara się przeżyć każdy dzień 
najlepiej, jak potrafi. Ze światem porozumiewa się za pomocą komputera. Jest bar-
dzo inteligentnym, dowcipnym i wrażliwym młodym człowiekiem, który pogodnie 
patrzy na rzeczywistość. Bardzo pomagają mu i wspierają go rodzice.

Czy w sytuacji Łukasza widział(a)byś dla siebie jakieś wyjście? Wyobraź sobie, 
jak to jest nie móc poruszyć ręką, nogą, normalnie usiąść, zjeść obiadu czy prze-
łknąć choćby kropli wody. Twój umysł byłby w pełni sprawny, a ciało nie wykonywa-
łoby praktycznie żadnych poleceń. Jakbyś się czuł(-a)? Czy potrafił(a)byś zawalczyć 
o cokolwiek w swym życiu?

Łukasz jest ewenementem nie tylko pod względem fizycznym. Jego niesa-
mowita siła woli sprawiła, iż znalazł dziedzinę, w  której zdobył absolutne, jak na 
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swoje możliwości, mi-
strzostwo. Tą dyscypli-
ną są szachy. Zaczął je 
na poważnie trenować 
dopiero w wieku 12 lat, 
a już w dwa lata później 
został mistrzem świa-
ta juniorów w  kategorii 
osób niepełnospraw-
nych. Obserwował sza-
chownicę i mówił swo-
je posunięcia, a  bierki 
i  zegar szachowy ob-
sługiwali jego tata lub 
mama. Nieco później 
rewelacyjnie zagrał na 

jednym z turniejów w Warszawie i uzyskał remis z legendą światowych szachów, 
byłym wicemistrzem globu Gatą Kamskim z USA. Dzięki temu startowi zdobył nor-
mę na tytuł mistrza międzynarodowego, a krótko potem tytuł mistrza Międzynaro-
dowej Federacji Szachowej FIDE.

Wkrótce zdał też maturę i dostał się na studia matematyczne, które jednak mu-
siał przerwać ze względów zdrowotnych. W wieku 20 lat udało mu się wyjechać 
na Mistrzostwa Świata do lat 20, gdzie rywalizował z powodzeniem ze zdrowymi 
uczestnikami. Wprawdzie pierwsza część turnieju była dla niego nieudana, ale zna-
komitym finiszem zadziwił publiczność i kibiców, którzy mocno trzymali za niego 
kciuki. Kilkanaście miesięcy później wywalczył brązowy medal na Mistrzostwach 
Świata Niepełnosprawnych, tym razem w kategorii seniorów. Jego bohaterska po-
stawa zyskała uznanie w  Polskim Związku Szachowym, od którego w  2019 roku 
otrzymał Honorową Odznakę.

Poniżej wywiad z  Łukaszem, który przeprowadziłem specjalnie na potrzeby 
„Twojego Wielkiego Planu”.

„ŻYCIE JEST PIEKNE,  
TYLKO TRZEBA PIĘKNIE ŻYĆ”  

– wywiad z Łukaszem Nowakiem

PaWeł DUDzIŃSKI: łukaszu, co sprawia ci największą radość?

ŁUKASZ NOWAK: Pokonywanie siebie, swoich słabości, wad charakteru. Kiedy 
wieczorem przebiegam w myślach miniony dzień i stwierdzam, że przeżyłem go 
najlepiej, jak tylko mogłem. To daje mi ogromnie dużo spokoju i radości.

PD: czy są w twoim życiu momenty, kiedy możesz powiedzieć, że czujesz się 
naprawdę szczęśliwy?
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ŁN: Oczywiście, że są! Kiedyś wydawało mi się, że to jest uczucie, jakiego 
doświadczam po osiągnięciu sukcesu sportowego. Teraz, gdy słyszę, że mój 
przykład komuś pomógł, kogoś zainspirował, czy dodał nadziei, to chyba właśnie 
wtedy czuję się „naprawdę szczęśliwy”. Zdobywanie laurów szachowych jest dla 
mnie bardzo ważne i wyzwala wiele pozytywnych emocji, jednak pomaganie 
innym daje coś więcej, co nawet trudno jest wyrazić słowami.

PD: opowiedz, proszę, o swojej chorobie.

ŁN: Zdiagnozowano u mnie rdzeniowy zanik mięśni, gdy miałem pół roku. 
Jest to rzadka choroba genetyczna, której istotą jest stopniowe zanikanie 
mięśni. Wyróżnia się cztery typy SMA (z ang. spinal muscular atrophy – 
przyp. aut.), a mi przypadła odmiana pierwszej, najcięższej, postaci. Mam 
niezwykłe szczęście, gdyż żyję do dziś, a większość dzieci odchodzi jeszcze 
przed ukończeniem czwartego roku życia. Nigdy nie siedziałem samodzielnie, 
ale mogłem np. utrzymać pada, więc namiętnie grałem na konsoli PlayStation. 
Dzisiaj jest to już niemożliwe, bo choroba postępuje, a mięśnie słabną. Właśnie 
zostaje wprowadzany do obiegu pierwszy lek na rdzeniowy zanik mięśni 
– Spinraza. Podaje się go bezpośrednio do płynu mózgowo-rdzeniowego 
poprzez wkłucie lędźwiowe (polega to na wprowadzeniu długiej, cienkiej 
igły między trzecim a piątym kręgiem w odcinku lędźwiowym kręgosłupa). 
Zaaplikowanie preparatu przed wystąpieniem pierwszych objawów sprawia, 
że dzieci z wykrytym SMA rozwijają się mniej więcej normalnie. Lek wprawdzie 
nie cofnie zmian, które zaszły w moim organizmie, jednak daje nadzieję na 
zatrzymanie postępów choroby. Została powołana komisja lekarska, której 
zadaniem jest dokonanie kwalifikacji pacjentów do leczenia nowym specyfikiem. 
Jeśli nie zajdą żadne przeciwwskazania medyczne, zostanę włączony do 
programu lekowego.

pd: niezbędna jest pomoc rodziców…

ŁN: Rodzice opiekują się mną na co dzień. Zawsze mogę liczyć na ich 
wsparcie i zrozumienie, w których wyraża się ich miłość do mnie. Pomagają mi 
w realizacji moich marzeń i rozwijaniu pasji. Bez nich nie mógłbym uczestniczyć 
w turniejach szachowych i nie chodzi tu tylko o transport. Użyczają mi swoich 
rąk, przestawiając figury, naciskając zegar i zapisując wykonywane posunięcia. 
Aż do ukończenia liceum rodzice pomagali mi w nauce, odrabiali ze mnę prace 
domowe. Właściwie są przy mnie zawsze, kiedy ich potrzebuję. Czy chodzi 
o duże wyzwania (jak uczestnictwo w turniejach albo rozpoczęcie studiów), czy 
też o moje codzienne potrzeby, np. wygodne ułożenie mojego ciała, abym mógł 
pracować przy komputerze.

PD: jaką role ogrywają w twoim życiu szachy?

ŁN: Uwielbiam je, bo nie odstaję od pełnosprawnych zawodników. Gram jak równy 
z równym z każdym, bez względu na moją chorobę. Pozwalają mi niczym nie 
różnić się od rywali. Mija 15 lat od kiedy mój dziadek Leonard nauczył mnie reguł, 
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czyli podstawowych ruchów na szachownicy. Na dobre pokochałem szachy pięć 
lat później, kiedy wystartowałem w swoim pierwszym turnieju.
Oczywiście, początkowo trudno znosiłem porażki, ale analizowałem partie, 
w których przeciwnik był lepszy i starałem się unikać popełnianych wcześniej 
błędów. Przegrana jest przecież naturalną częścią każdej rozgrywki, szachów 
także, i tak to przyjmuję. Ćwiczę każdego dnia, ciągle się uczę i poznaję tajniki tej 
fantastycznej gry.
Przy szachownicy nie ma barier, jestem normalnie traktowany przez rywali. 
Nabieram przekonania, że coś potrafię. Kiedyś mama wymyślała mi wiele innych 
zajęć, ale to właściwie wyłącznie szachy zajmują teraz moją głowę.

PD: Wiem, że osiągałeś sukcesy zarówno w rywalizacji z osobami 
niepełnosprawnymi, jak i w pełni sprawnymi. Które z nich sprawiły ci największą 
satysfakcję?

ŁN: Na pewno jest to trzecie miejsce i brązowy medal na Mistrzostwach Świata 
Niepełnosprawnych w ubiegłym roku. W 2015 roku uzyskałem najlepszy 
wynik indywidualnie w drużynowych mistrzostwach kraju, a klub, który 
reprezentowałem, wywalczył drugie miejsce. Cieszę się również z uzyskania tytułu 
mistrza FIDE.
Remis z Gatą Kamskim, wicemistrzem świata, nie do końca mnie satysfakcjonuje, 
gdyż końcowa pozycja była dla mnie zła. Byłem bardzo zestresowany w tej 
partii, gdyż nigdy wcześniej nie przyszło mi rywalizować z tak utytułowanym 
zawodnikiem. Pojedynek z pretendentem do szachowej korony był dla mnie nie 
lada wyzwaniem.

PD: jakie wartości niosą szachy same w sobie? Dlaczego przyciągają miliony 
osób na całym świecie?

ŁN: Mówi się, że szachy to boks umysłowy. Na szachownicy pojawiają się 
niesamowite i zaskakujące sytuacje, które trzeba analizować. Czasami wydaje się, 
że już nie ma ratunku, a jednak można znaleźć właściwe rozwiązanie i wybrnąć 
z tarapatów.
Szachy uczą pokory i spokoju. Pokazują, że nigdy nie wolno się poddawać. Staram 
się realizować te ideały w swoim życiu.

PD: zdałeś maturę, a nawet egzaminy na studia. W twojej sytuacji to 
niesamowity wyczyn. jaką drogę musiałeś przejść, by tego dokonać?

ŁN: Od zawsze miałem nauczanie indywidualne. Ukończyłem liceum, ale bez 
zdania egzaminu dojrzałości. Po dwóch latach przerwy w nauce, w czasie 
których zająłem się intensywnym treningiem szachowym, zdecydowałem się 
jednak podejść do matury. Przygotowywałem się do niej przez trzy miesiące. 
Część egzaminów zaliczyłem z bardzo dobrym wynikiem: język angielski na 
96 proc., a matematykę na 100 proc. na poziomie podstawowym. Nieźle poszło 
mi też na poziomie rozszerzonym i dostałem się na studia matematyczne na 
Uniwersytecie Warszawskim. Musiałem jednak rozwiązywać tam mnóstwo zadań, 
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a wypisywanie symboli matematycznych było bardzo uciążliwe i czasochłonne. 
Coraz gorzej było ponadto z moją sprawnością. Pisanie na komputerze sprawia 
mi obecnie wielkie trudności. Z tego względu zrezygnowałem z kontynuowania 
studiów. Teraz znów mogę się bardziej poświęcić treningom szachowym. 
Natomiast mam tę satysfakcję, że spróbowałem i udało mi się skończyć pewien 
etap edukacji.

PD: jak przebiega twój zwykły dzień?

ŁN: Większość wolnego czasu poświęcam na trening szachowy. Przeglądam na 
komputerze partie, analizuję różne pozycje. Mam też zajęcia ze swoim trenerem, 
arcymistrzem z Ukrainy Andriejem Maksimienko. Szczególnie podobają mi się 
widowiskowe, kombinacyjne partie, gdzie gracze wykazywali się niezwykłą 
kreatywnością i polotem, jak np. byłego mistrza świata Michaiła Tala. Może właśnie 
dzięki temu na jednym z ostatnich turniejów wygrałem nagrodę za najpiękniejszą 
partię. Trochę mi szkoda czasu np. na oglądanie filmów czy przeglądanie internetu. 
Uważam, że powinniśmy się doskonalić w tym, w czym jesteśmy najlepsi.

PD: czy masz jakichś przyjaciół?

ŁN: Przyjaźnię się z paroma osobami. Wśród nich są moje byłe opiekunki, 
które regularnie mnie odwiedzają w domu. Czasami też koresponduję z kimś 
przez internet. Z uwagi na chorobę dość niewyraźnie mówię i to stanowi jakąś 
przeszkodę. Czas ze mną spędza ponadto mój brat, który nawet wziął udział 

„Rozwijajcie swoje pasje i talenty. Jeśli jesteście w czymś dobrzy, a nawet świetni, 
to zawsze starajcie się być w tym jeszcze lepsi”
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w turnieju szachowym, jednak bardziej pociąga go piłka nożna. Nie mam w nim 
więc partnera do gry.

PD: jakie są twoje marzenia i plany na przyszłość?

ŁN: Przede wszystkim chciałbym realizować się w szachach. Na razie jako 
zawodnik, ale mam też plany, aby w przyszłości zostać trenerem. Marzę 
o zdobyciu tytułu arcymistrza. Chciałbym również częściej jeździć na turnieje, 
ale jest to związane z wysokimi kosztami i trudnościami organizacyjnymi. Zawsze 
bowiem muszą być w to zaangażowane przynajmniej dwie osoby ‒ jeden z moich 
rodziców plus dodatkowy opiekun, który pomaga w przenoszeniu mnie z miejsca 
na miejsce.

PD: czy chciałbyś przekazać coś czytelnikom tej książki?

ŁN: Moje motto, którym się kieruję, brzmi: „Życie jest piękne, tylko trzeba pięknie 
żyć”. Rozumiem je poprzez to, co powiedziałem na początku: każdy dzień 
powinien wnosić coś nowego. Ważne jest też, aby dawać coś od siebie, bez 
względu na to, w jakiej się znajdujemy sytuacji.
Rozwijajcie swoje pasje i talenty. Jeśli jesteście w czymś dobrzy, a nawet świetni, 
to zawsze starajcie się być w tym jeszcze lepsi. Ze swojej strony życzę Wam 
realizacji marzeń i powodzenia w życiu!

PD: Dziękuję ci serdecznie za rozmowę!

ŁN: Dziękuję!
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PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU I 
Uwierz w swoją wartość i podążaj własną drogą!

„Triada szczęścia” = rodzina i przyjaciele, zdrowie oraz wolność wyboru 

(pamiętaj też o „Przepisie na udane życie”!).

Zasady sukcesu Arnolda Schwarzeneggera: 1. Ufaj sobie, 2. Łam niektóre 

zasady (ale nie prawo), 3. Nie obawiaj się porażek, 4. Ignoruj tych, którzy 

mówią, że nie dasz rady, 5. Pracuj na swój sukces, 6. Daj coś w zamian.

Nie pozwól sobie wmówić, że nie jesteś w stanie osiągnąć swoich marzeń.

Możesz zmienić swoje życie, modyfikując nastawienie swojego umysłu. 

Opracuj plan dla siebie, a cele spisz na kartce. Kartkę z głównym celem 

noś ze sobą w portfelu.

Każdy może osiągnąć sukces. Pierwszym krokiem do tego będzie dla 

Ciebie wzięcie odpowiedzialności za swoje życie i przyznanie, że to Ty 

jesteś kowalem własnego losu.
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Przejmij kontrolę nad zdaniami, które wypowiadasz, by nie ranić 

innych i nie wpędzać się w fatalny nastrój. Dobieraj świadomie słowa 

o pozytywnym znaczeniu i poszerzaj ich wybór.

Nie bój się mówić o swoich uczuciach bliskim oraz przyjaciołom.

Nie poddawaj się, nawet gdy dopadnie Cię śmiertelna choroba!

Zadbaj o odpoczynek i relaks. Wyluzuj czasami…

Od dzisiaj chodź wyprostowany(-a) i patrz dumnie do przodu.
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2  naUcz SIę KomUnIKacjI 
– zDobąDź PRzyjacIół 
I SPRaW, by lUDzIe cIę 
PolUbIlI

Życie w pojedynkę nie jest fajne

Samotność jest trudnym, bolesnym stanem psychicznym. Może trwać długo 
albo występować tylko przejściowo. Współczesne zindustrializowane społeczeń-
stwa dotyka plaga samotności. Sprzyja jej spłycenie naszych kontaktów – nierzadko 
wyłącznie do relacji internetowych lub telefonicznych. W codziennym zgiełku bra-
kuje nam czasu, by choć na chwilę się zatrzymać i poświęcić czas drugiej osobie.

Samotni mogą być ludzie, którzy:
 » Nie potrafią znaleźć partnera życiowego.
 » Są w związku, jednak nie czują się w nim spełnieni.
 » Utrzymują relację na odległość, np. za pośrednictwem internetu.
 » Nie mają z kim szczerze porozmawiać. Brakuje im przyjaciół i znajomych.
 » Odczuwają deficyt miłości ze strony swoich rodziców, którzy nie dali im wy-

starczająco dużo ciepła w dzieciństwie, albo już zmarli.
 » Czują się niezrozumiani lub niedoceniani przez otoczenie.
 » Uważają, że inni nie są im do niczego potrzebni – przeszkadzają, są inwazyjni 

i męczący. W związku z tym nie dążą do zacieśnienia swoich relacji.
 » Nawiązują krótkotrwałe, powierzchowne znajomości.
 » Mają niskie poczucie własnej wartości i przez to boją się odrzucenia. Powo-

duje to unikanie kontaktów z innymi, a to jeszcze bardziej pogłębia ich niską 
samoocenę. Powstaje zatem błędne koło samotności i  zaniżonego obrazu 
samego siebie.

Osoba samotna próbuje zaprzeczać i  wypiera ze swojej świadomości fakt, że 
w rzeczywistości cierpi. W skrajnych przypadkach ten stan prowadzi do uzależnień, 
a także do chorób psychosomatycznych i psychicznych, jak depresja czy schizofrenia.

Z ewolucyjnego punktu widzenia poczucie osamotnienia ma skłonić człowieka 
do ponownego przyłączenia się do grupy, w której łatwiej walczyć z wrogami i prze-
ciwnościami natury. Wedle najnowszych badań naukowych brak więzi społecznych 
wiąże się z ryzykiem przedwczesnej śmierci nawet w większym stopniu niż otyłość.

W samych zakładach karnych i aresztach śledczych statystycznie kilkukrotnie 
częściej popełnia się samobójstwa niż poza ich murami. Dzieje się tak pomimo nad-
zoru służb więziennych, co świadczy o desperacji skazańców. Głównej przyczyny 
należy upatrywać w odizolowaniu więźniów od reszty społeczeństwa i w związa-
nym z tym poczuciu osamotnienia.
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Ludzie samotni doskonale wiedzą, co należałoby robić, aby zmienić ten stan rze-
czy: odnowić stare kontakty, wyjść na imprezę, otworzyć się na innych. Jednakże na 
przeszkodzie stoi ich negatywne patrzenie na świat i otoczenie. Naznaczone jest ono 
uogólnieniami, stereotypami, lękiem, smutkiem, a czasami złością oraz wrogością.

UWAGA! 
Problem samotności jest tak duży, że w 2018 r. w Anglii powołano 
Ministerstwo ds. Samotności. Zgodnie z raportem opublikowanym 
rok wcześniej ponad 9 milionów Brytyjczyków często lub zawsze 
czuje się samotnie, co ma wpływ na ich zdrowie. Podobnego typu 
działania należałoby podjąć w innych krajach.

Czy wiesz, że… 
Samotność nie jest związana z liczbą osób wokół nas, a z jakością 
naszych relacji z nimi. Nawet jeśli czujemy się kochani, ale nie 
dzielimy się z bliskimi swoimi uczuciami i myślami, zaczyna 
doskwierać nam samotność.

Wszyscy potrzebujemy jakiegoś towarzystwa…
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Kiedy przyjaźń może się okazać szkodliwa?

Nie tylko samotność działa negatywnie na człowieka. Destrukcyjnie mogą na 
nas wpływać także toksyczni przyjaciele. Wiele osób w pragmatyczny i egoistyczny 
sposób podchodzi do kwestii interakcji z innymi. Jakie są symptomy ostrzegawcze? 
Chyba najjaskrawszy pojawia się wtedy, gdy znajomy flirtuje z  Twoim życiowym 
partnerem. Wasza relacja powinna stanowić dla niego nienaruszalne terytorium. 
Kiepskie są także porady życiowe a’ la Wujek Dobra Rada. Jeśli słyszysz z jego ust 
zdanie typu „Twój facet to drań…” albo „Twoja kobieta jest do bani…”, powinna Ci się 
zapalić czerwona lampka. Być może nie życzy Ci on dobrze, a tylko ze złych pobu-
dek liczy na rozpad Waszego związku. Przecież masz własną umiejętność osądu 
sytuacji, a Twój znajomy najpewniej dokonuje zbyt powierzchownej oceny. „Życz-
liwe” porady często wygłaszają nieżyczliwi ludzie. To właśnie Twój życiowy partner 
powinien być dla Ciebie najlepszym przyjacielem. A jeśli jest inaczej, to trzeba się 
zastanowić nad sensem funkcjonowania takiego związku.

Kolejne symptomy świadczące o tym, że znajomość jest toksyczna, to nadmier-
na rywalizacja między Wami, przekazywanie Twoich tajemnic osobom trzecim, po-
życzanie przedmiotów bez pytania, obmawianie Cię za Twoimi plecami, odwoły-
wanie Waszego spotkania w ostatniej chwili, notoryczne spóźnianie się na nie lub 
nieprzychodzenie na Twoje najważniejsze uroczystości rodzinne, jeśli było się na 
nie zaproszonym.

Toksyczny „przyjaciel” może Cię wykorzystywać, ciągnąć w dół, niszczyć Twoje 
ambicje i  marzenia, a  nawet prowokować do złych i  przestępczych działań. Jeśli 
taka osoba znajduje się w kręgu Twoich znajomych, od dziś zacznij jej unikać.

„Przyjacielskie” pożyczki

Bądź także niezwykle ostrożny(-a), jeśli znajomy lub członek Twojej rodziny chce 
pożyczyć od Ciebie pieniądze. Wiele osób zostało w ten sposób oszukanych i do 
dzisiaj nie otrzymało użyczonych środków.

Mniejsza z tym, jeśli chodzi o niewielkie sumy, które równie dobrze i tak poda-
rował(a)byś komuś bez mrugnięcia okiem, np. na bilet czy taksówkę. Wtedy nie li-
czysz na zwrot i traktujesz pożyczającego w taki sam sposób, jak wcześniej, a nie 
jak wierzyciel dłużnika, który nie zamierza spłacić swoich zobowiązań. W przypad-
ku większych kwot po prostu odmawiaj, argumentując, że pieniądze są Ci teraz 
potrzebne na jakiś inny cel, np. musisz zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie 
albo z zasady nikomu nie pożyczasz pieniędzy, gdyż masz z tym związane złe do-
świadczenia.

Często takie pożyczki wyrządzają tylko szkodę obu stronom. Pożyczający dąsa 
się, że jest ponaglany ze spłatą, a udzielający pożyczki denerwuje brakiem solidno-
ści tego pierwszego. Wyjątek możesz zrobić tylko dla najbliższego członka rodziny 
lub przyjaciela, jednak pod warunkiem, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż do 
zwrotu rzeczywiście dojdzie, a pożyczona kwota nie nadszarpnie w znaczący spo-
sób Twojego domowego budżetu. Warto się na taką ewentualność zabezpieczyć 
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umową, a pieniądze przekazać przelewem, aby mieć dowód na dokonanie transak-
cji. Licz się jednak z tym, iż ta kwota może Ci nigdy nie zostać spłacona.

Moja znajoma wzięła na siebie sporą pożyczkę, choć pieniądze finansowały po-
dejrzaną inwestycję jej brata. Co prawda, starał się spłacać raty, jednakże w czasie 
opóźnień unikał z nią kontaktu i nie chciał rozmawiać na temat całościowego prze-
jęcia zobowiązania. Dopiero po kilku latach się na to zgodził. Sprawa ta ciążyła na 
ich wzajemnych relacjach i stanowiła dla obojga spore obciążenie psychiczne.

Odmawiając pożyczki, najczęściej pomagasz komuś, kogo cechuje nadmierna 
konsumpcja i kto ma tendencję do wpadania w zadłużenie. Jeśli nieustannie wycią-
gasz do kogoś pomocną dłoń, nie nauczy się on samemu wychodzić z tarapatów. 
Z kolei, gdy znajdzie się on pod ścianą, będzie miał większą motywację do podjęcia 
nowych wyzwań w celu zwiększenia swojego dochodu.

Oczywiście, los płata nam różne figle i  nie wszystkie sytuacje można przewi-
dzieć. Może się zdarzyć, iż sumienie nie pozwoli Ci odmówić pomocy naprawdę 
potrzebującej bliskiej osobie. Operacja ratująca życie, chwilowa pożyczka na opła-
cenie czynszu, pomoc dla chorego dziecka… Cóż, Twoja decyzja nie będzie łatwa, 
ale przemyśl ją gruntownie i nie działaj pod wpływem presji.

Specyficzna grupa krytykantów – Twoi rodzice

Stara, a niekiedy smutna prawda głosi, że przyjaciół i znajomych możesz sobie 
wybrać, ale rodzinę… musisz zaakceptować. Doktor psychiatrii Michael Bennett 
w swojej bestsellerowej publikacji „P*eprz uczucia”, w rozdziale o znaczącym tytule 
„Mój rodzic Dupek”, pisze:

„Nic nie jest w stanie powstrzymać Dupków przed posiadaniem dzieci. Gdyby 
magnetyzmowi egocentrycznych palantów dało się oprzeć, nie zarobiłbym na 
utrzymanie. Jest wiele dzieci, którym przychodzi żyć z rodzicami Dupkami. Głów-
nym problemem tych dzieci jest złość wywoływana wiecznym ignorowaniem ich 
(jeśli mają szczęście), poniżaniem lub brutalnymi atakami (jeśli mają mniej szczę-
ścia). Jednocześnie często mają one poczucie winy i odpowiedzialności związane 
ze smutkiem oraz złymi nawykami ich rodziców, ponieważ Ci – będąc Dupkami 
– sami je w to wpędzają, zawsze obwiniając innych za swoje niepowodzenia. Dzie-
ci rodziców będących Dupkami często są drażliwe, nerwowe i pełne skruchy albo 
z zapałem starają się zmieniać świat na lepsze, stając się tyranami, gliniarzami, su-
perbohaterami bądź… terapeutami”.

W tenże osobliwy sposób dr Bennett wraz ze swoją małżonką Sarah starają się 
przybliżyć jakże trudny temat relacji między rodzicami i ich potomstwem. W ideal-
nym świecie rodzice kochaliby swoje dzieci w sposób bezwarunkowy. A te wyrasta-
łyby na pewnych siebie i otwartych ludzi. Ale to tylko w idealnym świecie…

W jaki sposób można ustalić, czy Twój rodzic jest „prawdziwym Dupkiem”?:
 » Wciąż powtarza, że zrujnowałeś(-aś) mu życie, a wówczas rzeczywiście masz 

na to ochotę…
 » Zawsze chętnie dzieli się z Tobą swoimi uwagami na temat Twoich wad, gdyż 

uważa to za przejaw szczerości (w zasadzie jest to jedynie oznaka jego okru-
cieństwa).
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 » Krytykuje również nowych członków Twojej rodziny, jeśli już ją założyłeś(-aś).
 » Nagminnie nie dotrzymuje danego Ci słowa i nie spełnia swoich obietnic.
 » Nieustannie musisz się starać zasłużyć na jego miłość.
 » Pali za sobą wszystkie łączące Was mosty.
 » Czujesz się bezsilnie, gdy po raz kolejny obchodzi się z Tobą w bezwzględny 

sposób.
 » Nie potrafisz powstrzymać jego złośliwości.
 » Masz wrażenie nieszczęśliwego dzieciństwa, co negatywnie Cię nastraja na-

wet w chwili obecnej.
Jakie są porady państwa Bennetów w takich przypadkach? Możesz ograniczyć 

możliwość upustu negatywnych emocji swoim rodzicom poprzez organizowanie 
krótkich, zaplanowanych spotkań, a  nie kilkudniowych odwiedzin i  wielogodzin-
nych nasiadówek. Pisz do nich maile, zamiast dzwonić, a tym samym narażać się 
na nowy grad zarzutów. Chroń poczucie własnej wartości i miej swoje zdanie na 
temat innych, bez względu na słowa krytyki płynące z ich ust. Postaraj się odnaleźć 
pozytywne rzeczy oraz tematy, które Was łączą, i o których możecie spokojnie po-
rozmawiać. Zrób coś miłego dla swojego rodzica, nie spodziewając się wdzięczno-
ści i pochwały. Doceń się za swoje próby, niezależnie od uzyskanych efektów. Nie 
wszystko bowiem zależy od Ciebie.

O skrajnych przypadkach niszczącego wpływu rodziców na nasze życie i wal-
ce ze złymi, zakorzenionymi w  dzieciństwie schematami postępowania przeczy-
tasz jeszcze w ostatnim rozdziale. Natomiast – nieco dla równowagi – na końcu tej 
części książki znajdziesz wyjątkowo pozytywny przykład więzi między ojcem i sy-
nem.

Trzymaj język na wodzy

Twój/Twoja przyjaciel/mąż/żona/rodzic/brat/siostra/nauczyciel/szef/sąsiad 
czy ktokolwiek inny wyprowadził Cię z  równowagi. Mniejsza o  powód. Skupmy 
się na Twoich przeżyciach wewnętrznych. Czujesz buzującą w sobie złość. Masz 
poczucie krzywdy, niesprawiedliwości i urażonej dumy. W Twojej głowie kłębi się 
tysiąc czarnych myśli. Pałasz chęcią odwetu. Zastanawiasz się nad odpowiedzią, 
która najbardziej zrani winowajcę. Dogłębnie obserwujesz swoje uczucia i czynisz 
to kosztem komunikacji z innymi oraz obiektywnej analizy.

Czy uważasz, że agresywna taktyka będzie skuteczna? Z pewnością nie. Agresja 
rodzi agresję, a  ludzie nie zawsze będą postępować tak, jak tego chcesz. Musisz 
się z tym pogodzić. Czy to oznacza, że gdy ktoś Cię rani, masz siedzieć cicho jak 
mysz pod miotłą? Odpowiedź na to pytanie jest również przecząca. Uczucia, także 
te negatywne, są niejako drogowskazem. Wskazują miejsca, w których czujesz się 
źle. A zablokowane emocje potrafią się przeobrażać w objawy psychosomatyczne 
i prowadzić do depresji.

Idealna będzie zatem zasada złotego środka. Nie wszyscy ludzie dookoła Cię 
polubią. Ale też nie zrażaj do siebie bliskich przez Twój niewyparzony język. Cała 
sztuka tkwi w odpowiednim doborze słów. Swoje uczucia możesz przedstawić tak 
naprawdę na tysiące sposobów. Bądź asertywny, ale w pozytywnym tego słowa 
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znaczeniu. Nie odpłacaj innym złośliwościami. Nigdy nie zwyciężysz w kłótni, bo 
„pokonany” będzie się czuł poniżony. Powiedz, co sprawiło Ci przykrość i wywołało 
w Tobie zły nastrój. Być może Twój rozmówca i  tak Cię nie zrozumie i  zareaguje 
na Twoje słowa alergicznie, ale Ty będziesz mieć poczucie, że zachowałeś(-aś) się 
właściwie. Pozwolisz swoim uczuciom wypłynąć, ale bez nadmiernej agresji. Przed-
tem jednak daj sobie chwilę oddechu. Zobaczysz, że sporo z  Twojej złości uleci 
samoistnie.

Pierwsza zasada Dale’a Carnegiego zamieszczona w  jego słynnej książce „Jak 
zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzie” brzmi: „Nie krytykuj, nie potępiaj i nie po-
uczaj”. Według Carnegiego krytykowanie nie ma większego sensu, ponieważ rani 
poczucie czyjejś wartości i budzi niechęć. Ludzie kierują się emocjami oraz dumą 
wynikającą z ich próżności. Potępiając innych, nie zmieniamy ich, natomiast może-
my spowodować trwałą urazę wobec nas. Potrzeba wiele mądrości i siły charakteru, 
aby się powstrzymywać od krytykowania.

Jak powiedział szkocki historyk i pisarz Thomas Carlyle: „Wielki człowiek pokazu-
je swoją wielkość przez sposób, w jaki traktuje maluczkich”. Jeśli powiesz komuś, że 
nie ma racji, nie wzbudzisz jego sympatii. Jeszcze gorzej, gdy uczynisz to publicz-
nie. Możesz zyskać sobie wroga na długie lata.

„Kiedy strach staje się niepokojem, pragnienie przeradza 
się w chciwość, irytacja ustępuje złości, a złość nienawiści, 
przyjaźń zamienia się w zawiść, miłość w obsesję, 
a przyjemność w uzależnienie, to nasze emocje zaczynają 
obracać się przeciwko nam. 
� Joseph�LeDoux,�„Mózg�emocjonalny”
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Sztuka rozmowy. Ważne jest pierwsze wrażenie

Załóżmy, że zmieniłeś(-aś) miejsce zamieszkania czy pracy i kontakty z Twoimi 
dotychczasowymi przyjaciółmi są utrudnione. Albo też udało Ci się wyeliminować 
ze swojego otoczenia emocjonalne wampiry. A może po prostu do tej pory nie by-
łeś(-aś) zbyt towarzyski(-a). Tak czy inaczej, zasób Twoich znajomych wymaga uzu-
pełnienia. Chcesz teraz poznać kogoś nowego, ale nie do końca wiesz, jak się za to 
zabrać. Oczywiście, najlepszym sposobem jest bezpośrednie spotkanie i rozmowa, 
do czego może dojść nawet spontanicznie – przypadkiem na ulicy, w szkole, na 
uczelni lub na zebraniu branżowym.

Niezwykle istotne jest wówczas pierwsze wrażenie. To na jego podstawie inni 
będą formułować swoje opinie na Twój temat. Zanim zdążysz otworzyć usta, oce-
nione zostaną Twój wygląd, mimika, gesty i inne sygnały niewerbalne. Atrakcyjne, 
pogodne i uśmiechnięte osoby otacza tzw. efekt aureoli, który polega na przypisy-
waniu im pozytywnych cech charakteru z uwagi na ich wygląd. Już od dzieciństwa 
kodujemy sobie w głowach, że bajkowa, piękna księżniczka i przystojny królewicz 
mają łagodne, dobre usposobienie, zaś brzydka starsza pani to z pewnością wiedź-
ma o nikczemnych zamiarach.

Umiejętność toczenia konwersacji, czy to w  pracy, czy na polu osobistym, to 
prawdziwa sztuka, która wymaga zaangażowania i pracy nad sobą. Na następnej 
stronie znajdziesz kilkanaście podstawowych zasad:

Uroda, uśmiech i schludne ubranie budują tzw. efekt aureoli. Zastanów się,  
czy kobieta przedstawiona na zdjęciu wydaje Ci się sympatyczna, dobra  
i inteligentna? A może chytra i nieszczera? Tego typu cechy są niedostrzegalne,  
a jednak przypisujemy je automatycznie na podstawie pierwszego wrażenia
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 » Przygotuj się do spotkania. Jeśli to możliwe, zasięgnij trochę informacji na te-
mat osoby, z którą przyjdzie Ci rozmawiać. Ubierz się schludnie, stylowo oraz 
adekwatnie do sytuacji, zadbaj o fryzurę i dodatki.

 » Przy powitaniu zadbaj chociażby o lekki uśmiech na swojej twarzy. Sprawisz 
wrażenie sympatycznej i pozytywnie nastawionej do świata osoby.

 » Nie gestykuluj zbyt agresywnie i dynamicznie rękoma. Zamaszyste ruchy nie 
są zbyt mile widziane.

 » Bardzo ważne jest, aby zapamiętać imię, ewentualnie pseudonim rozmówcy. 
Nie wstydź się poprosić o jego powtórzenie, jeśli wyleci Ci z głowy. Powiedz 
wtedy, że masz fatalną pamięć do imion albo coś zaszwankowało z Twoim 
słuchem. Lepiej zrobić to od razu, gdyż im więcej czasu minie od początku 
Waszej znajomości, tym trudniej będzie Ci to uczynić. Pamiętaj, że dla zdecy-
dowanej większości z nas własne imię to melodia dla uszu.

 » Utrzymuj kontakt wzrokowy. Dzięki temu zbudujesz zaufanie i  więź z  roz-
mówcą. Jeśli uciekasz wzrokiem, to najczęściej znaczy, że masz coś do 
ukrycia, czegoś się boisz albo wstydzisz. Pogrążysz się jeszcze bardziej, gdy 
zaczniesz spoglądać na telefon lub zegarek, co będzie wyrazem braku sza-
cunku. Nie oznacza to, że masz się wpatrywać w kogoś przez 100% czasu 
rozmowy. Byłoby to męczące i stresujące dla Was obojga. Daj sobie chwilę 
na analizę tego, co chcesz powiedzieć albo usłyszałeś(-aś), a w tym czasie 
Twój wzrok może powędrować gdzie indziej (no może lepiej nie na biust sze-
fowej czy plamę na spodniach kolegi z pracy…).

 » Jeśli stoisz w grupie, nie poświęcaj zbyt wiele uwagi jednej osobie, gdyż resz-
ta może się wtedy poczuć ignorowana. Nie przemawiaj zbyt długo i daj szan-
sę się wypowiedzieć innym.
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 » Sztuka prowadzenia rozmowy to przede wszystkim umiejętność słuchania 
i zadawania odpowiednich pytań. „Uważne słuchanie jest największym kom-
plementem dla mówiącego” (Dale Carnegie).

 » Gdy zostaniesz o coś zaindagowany(-a), odpowiadaj obszernie, bo może któ-
ryś z wątków zainteresuje Twojego rozmówcę.

 » Obserwuj reakcje osoby, z którą rozmawiasz. Jeśli widzisz, że traci ona zainte-
resowanie tym, co mówisz, natychmiast zmień temat. Nuda to jeden z Two-
ich największych wrogów.

 » Nie wplataj do rozmowy negatywnych wątków. Obrażając kogoś za jego ple-
cami lub narzekając, obniżysz nastrój wszystkich uczestniczących w konwer-
sacji osób, w tym Twój. Przebywanie z Tobą stanie się w oczach innych mę-
czące i nikt nie będzie chciał powtórki z tej wątpliwej rozrywki.

 » Możesz zniechęcić innych do plotek, zmieniając temat rozmowy, milknąc, 
mówiąc coś dobrego o obmawianej osobie, czy po prostu jasno deklarując, 
że nie masz ochoty brać udziału w plotkowaniu o innych.

 » Nie staraj się na siłę przekonywać do swoich racji. Okażesz rozmówcy swój 
szacunek, dając mu prawo do posiadania własnej opinii na różne tematy.

 » Spraw, by inni poczuli się w Twojej obecności ważni. Fascynuj się ich odmien-
nością i różnorodnością. Wykazuj swoje zainteresowanie i szczerze pochwal 
za cokolwiek, ale bez tanich, fałszywych pochlebstw, które będą miały na 
celu wyłącznie łechtanie ego rozmówcy.

 » Poza empatią przydatne w komunikacji cechy to: inteligencja, poczucie hu-
moru i dystans do siebie. Przy czym „dystans do siebie” nie oznacza, że masz 
innym pozwalać Cię obrażać. Jeśli ktoś z Ciebie publicznie i w niegrzeczny 
sposób dworuje, możesz zastosować trik z prośbą o powtórzenie dowcipu. 
Drugi raz nie będzie już dla nikogo tak samo „śmiesznie”.

 » Antycecha dobrego rozmówcy to nadmierne skupianie się na sobie. Taki nar-
cyz potrafi godzinami perorować na temat swoich pasji, odczuć, planów, prze-
szłości, przyszłości, pracy, wyjazdów, związków itd. itp. Z szacunku dla siebie 
i swojego czasu – o ile to możliwe – unikaj go jak ognia.

UWAGA! 
Sztuka komunikacji tkwi w uważnym słuchaniu i w odpowiednim 
doborze słów. Wystrzegaj się negatywnego przekazu 
i oskarżycielskiego tonu w swoich wypowiedziach, ale 
jednocześnie szczerze mów o własnych uczuciach. Wczuj 
się w sytuację rozmówcy – wejdź w jego skórę! Pamiętaj, że 
największą zachętę dla innych stanowi pochwała. Spraw, by ludzie 
poczuli się ważni w Twojej obecności, a zyskasz wielu przyjaciół. 
Szanuj nawet osoby wykonujące najgorsze i wyśmiewane prace. 
Zobaczysz, że jakość Twojego życia się zmieni, a wokół Ciebie  
zaroi się od serdecznych, uśmiechniętych i wspierających Cię osób.
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Porady i poglądy panów „C”

Na kolejnych stronach przedstawiłem opinie czterech postaci (Carnegiego, Co-
vey’a, Canfielda i Cialdiniego) w temacie komunikacji, wywierania wpływu na innych 
i zawierania przyjaźni. Ich publikacje znalazły uznanie wśród milionów czytelników 
na całym świecie.

Na początku w sporym skrócie uzupełnię porady przywoływanego już dale’a 
carnegiego. Okazuj szacunek dla poglądów drugiego człowieka i nigdy nie mów 
mu: „Nie masz racji”. Jeśli z kolei sam(-a) się z czymś pomyliłeś(-łaś), powiedz to 
szybko i wyraźnie podkreśl.

Swoją znajomość postaraj się zacząć w jak najbardziej przyjazny sposób. Pod-
czas rozmowy pozwól rozmówcy się wygadać. Wydobądź od niego liczne „tak”, aby 
uczynić przekaz bardziej pozytywnym.

Wykaż zrozumienie i współczuj mu z jego myślami oraz pragnieniami. Odwołaj się 
do jego szlachetności i pozwól, by potraktował Twoje idee jako swoje pomysły. Rzuć 
mu wyzwanie, któremu będzie w stanie podołać, i które zmotywuje go do działania.

W zakresie przywództwa i kierowania innymi ludźmi – zacznij dialog od szczerej 
pochwały i uznania. Pochwal nawet najmniejsze osiągnięcia i każdy postęp. Jeśli już 
zwracasz uwagę na błędy innych, to rób to pośrednio i z wyczuciem. Zadawaj pyta-
nia, zamiast wydawać rozkazy. Pozwól ludziom zachować twarz. Wystaw im dobrą 
opinię, której będą musieli sprostać. Zachęcaj ich do poprawy i spraw, aby uwierzyli, 
że mogą się zmienić.

Przechodząc do stephena covey’a, trzeba zaznaczyć, iż jego syn Sean zasa-
dy opisywane przez swojego ojca uprościł na potrzeby nastoletnich odbiorców4. 
Zresztą rady zawarte w obu książkach Covey’ów są na tyle uniwersalne, iż może je 
stosować osoba w każdym wieku.

Dużym błędem jest „etykietowanie”. Przyczepiając łatkę, osądzasz, zanim jesz-
cze kogoś dokładnie poznasz. „Imprezowiczka”, „alkoholik”, „lizus”, „kapuś”, „leń”, 
„głupek”. Niezwykle łatwo przychodzi nam ocenianie innych.

Ludzie są na tyle skomplikowani, iż nie jest możliwe, aby ich opisać poprzez jed-
ną, negatywną cechę. Jeszcze gorzej, gdy tak zaklasyfikowana osoba zacznie wie-
rzyć w swoją etykietkę i postępować tak, ja inni o niej mówią. Rozsiewając wokół 
siebie plotki, stajesz się apostołem negatywnych uczuć i zła wyrządzonego drugie-
mu człowiekowi.

Prawdopodobieństwo zdobycia większej liczby przyjaciół wzrasta, jeśli stosujesz 
w  codziennym życiu zasady życzliwości, szacunku, lojalności, wdzięczności, od-
powiedzialności, umiarkowania i miłości, a nie lenistwa, nieszczerości, niewdzięcz-
ności, egoizmu i nienawiści. Nie faworyzuj innych ze względu na ich kolor skóry, 
płeć, wygląd zewnętrzny, wyznanie religijne, preferencje seksualne czy bogactwo. 
Uczyń z tolerancji dla odmienności swoją zasadę.

Miej zaufanie do siebie i do wszystkich wokół. Współpracuj z ludźmi, nie bojąc się 
osiągać współzależności. Znajdź czasz, by pomagać mniej szczęśliwym od Ciebie 

4 Nieżyjący już Stephen jest autorem „7 nawyków skutecznego działania”, a Sean 
„7 nawyków skutecznego nastolatka”.
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albo tym, którzy znajdują się w ciężkim dla siebie momencie. Sprawiaj innym drob-
ne przyjemności. Staraj się najpierw ich zrozumieć, a dopiero potem być samemu 
zrozumianym. Pozbądź się fałszywych przekonań, które mówią Ci, że nie możesz 
się z kimś dogadać, nawet jeśli wcześniej istniał między Wami konflikt.

Potrzeba akceptacji i  członkostwa w  grupie jest ogromna. Zbyt często zawie-
ramy przyjaźnie z  różnymi osobami tylko dlatego, że nas akceptują. Nie zawsze 
wychodzi nam to na dobre.

Każda nowa znajomość jest jak otwarcie konta w banku. Takie „Bankowe Konto 
Relacji” składa się z „wpłat” i „wypłat”. Jeśli przywitasz kogoś z uśmiechem, to otwie-
rasz konto z pierwszą wpłatą. Jeśli jednak kogoś zignorujesz albo obrazisz, masz na 
swoim koncie debet. Możesz wyjść na plus, ale musisz dokonać kolejnych wpłat. 
Prowadzenie takiego konta nie jest łatwe. Możesz latami wpłacać na nie „depozyty”, 
jednak wystarczy jedna duża „wypłata” (np. publiczne ośmieszenie lub zawiedzenie 
czyjegoś zaufania), by stracić wszystkie „oszczędności”. Tracisz także „środki” przez 
łamanie danego słowa, zajmowanie się tylko sobą, plotkowanie, gadatliwość, aro-
gancję czy stawianie niemożliwych do spełnienia wymagań. Z kolei przykładowe 
„wpłaty” to: dotrzymywanie słowa, lojalność, uważne słuchanie, stawianie jasnych 
wymagań i umiejętność przepraszania.

W przyjaźni ważne jest, aby dwoje ludzi wyciągało z niej korzyści dla siebie. Prze-
ciwieństwem tej strategii jest sytuacja, w której ktoś traci kosztem drugiego. Ma to 
miejsce w przypadku przedmiotowego traktowania innych – fizycznego lub emo-
cjonalnego wykorzystywania ich do własnych, egoistycznych celów.

Gdy chcesz omówić ze swoim przyjacielem drażliwy temat, najlepiej spotkaj 
się z nim twarzą w twarz. Komunikowanie się za pomocą maili czy SMS-ów może 
spowodować nieporozumienia i wyciąganie zbyt pochopnych wniosków. Istotne są 
przecież także – ton głosu, mimika twarzy czy możliwość bezpośredniego dopyta-
nia o niuanse sytuacji.

Ważne jest „słuchanie empatyczne”, z wczuwaniem się w sytuację rozmówcy. 
Nie udawaj, że słuchasz, a w rzeczywistości myślami jesteś gdzie indziej. Nie oce-
niaj też innych przez swój własny pryzmat. Słuchaj „oczami, sercem i uszami”. Po-
staw się w sytuacji rozmówcy. Bądź jak lustro, które nie osądza i nie udziela porad. 
Powtarzaj myśli swojego przyjaciela, używając własnych słów. Wykaż się ciepłem 
oraz troskliwości. Nawet „twardziele” mają potrzebę bycia zrozumianymi.

W komunikacji ważna jest synergia. Synergia rozumiana jako podziwianie, a nie 
tolerowanie tego, co inne. Rozumiana jako praca zespołowa (burza mózgów), otwar-
tość na nowe propozycje i szukanie lepszych rozwiązań, a nie tkwienie w przekona-
niu, że zawsze ma się rację.

jack canfield, słynny mówca motywacyjny i autor sprzedających się na całym 
świecie bestsellerów, opisując swoje zasady5, zwraca szczególną uwagę na ko-
nieczność otaczania się właściwymi osobami. „Są dwa rodzaj ludzi – kotwice i mo-
tory. Porzuć towarzystwo kotwic i przyłącz się do motorów, bo motory dokądś zmie-
rzają i lepiej się bawią. Kotwice tylko ściągają Cię w dół” (cytat z Wylanda).

Zanim osiągniesz etap, na którym nikt nie zdoła zaszkodzić Ci swoim negatywi-
zmem, musisz za wszelką cenę unikać toksycznych ludzi. Lepiej już spędzać czas 

5 Zob. Jack Canfield, Janet Switzer, „Zasady Canfielda”, Studio Emka 2015.
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samemu, niż w towarzystwie kogoś, kto 
ściąga Cię swoją mentalnością ofiary 
i miernymi standardami w dół.

Otaczaj się pozytywnymi osobami, 
które podnoszą Cię na duchu i w Ciebie 
wierzą. Które zachęcają Cię, byś podą-
żał(-a) za swoimi marzeniami, i które cie-
szą się z Twoich zwycięstw. Otaczaj się 
ludźmi, którzy szukają w  życiu nowych 
dróg i nowych możliwości, są idealistami 
oraz wizjonerami.

Canfield, zarówno w życiu osobistym, 
jak i  zawodowym, zaleca stosowanie 
metody czterech pytań, które budują 
niezwykłą więź pomiędzy rozmówcami. 
Brzmią one następująco:

 » Gdybyśmy się spotkali za trzy lata, co 
musiałoby się przez ten czas wydarzyć, 
abyś był(-a) zadowolony(-a) ze swojego 
rozwoju?

 » Jakie są najważniejsze zagrożenia, 
z którymi musiał(a)byś się zmierzyć, aby 
ten rozwój osiągnąć?

 » Jakie są najważniejsze możliwości i  szanse, które obecnie posiadasz, a  na 
których musiał(a)byś się skupić, by to zrealizować?

 » Które mocne strony musiał(a)byś doprowadzić do perfekcji i zmaksymalizo-
wać, a także, jakie brakujące umiejętności i zasoby musiał(a)byś rozwinąć, by 
te możliwości wykorzystać?

Doskonałym sposobem na rozwiązywanie konfliktów, pozbycie się urazów 
z przeszłości, a także rozwój wzajemnego szacunku i zrozumienia jest „Rozmowa 
od Serca” („Heart Talk”). Warto ją stosować podczas spotkań zespołu pracowników, 
po wzbudzającym emocje wydarzeniu (zwolnienie z pracy, czyjaś śmierć, niespo-
dziewane kłopoty finansowe itp.) oraz gdy istnieje konflikt między dwoma osobami, 
zespołami lub wydziałami. Uczestniczą w niej grupy liczące od 2 do 10 osób. Oto 
zasady „Rozmowy od Serca”:

 » Mówi tylko ten, kto trzyma ustalony rekwizyt (np. serce). Po skończeniu wypo-
wiedzi przekazuje go osobie znajdującej się po lewej stronie.

 » Nie oceniamy, ani nie krytykujemy tego, co ktoś powiedział.
 » Mówimy o swoich uczuciach.
 » Wszystko, co usłyszymy, zachowujemy tylko dla siebie.
 » Nie opuszczamy spotkania, zanim zostanie ogłoszony jego koniec.

Nie powinniśmy skrywać urazów, niezaspokojonych potrzeb i pragnień. Nie bój się 
powiedzieć prawdy, zapytać i poprosić. W najgorszym wypadku otrzymasz odmowę.

Sporym błędem jest ukrywanie prawdy w  obawie przed zranieniem czyichś 
uczuć. W rezultacie ranimy samych siebie i  tylko odwlekamy moment, w którym 
trzeba będzie odsłonić karty. Jeszcze większym błędem jest kłamstwo, które wyni-
ka ze strachu przed konsekwencjami i może być wynikiem niskiej samooceny.

Jack Canfield
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Obawiając się szczerej rozmowy, marnujemy zbyt wiele czasu i energii, zastana-
wiając się, co inni myślą lub co zamierzają zrobić. Problem ze snuciem domysłów 
polega na tym, że najczęściej wyobrażamy sobie najgorsze. Zarzucamy komuś złe 
intencje, opierając się na mylnych przypuszczeniach, pogłoskach lub cudzych opi-
niach. Dlatego warto się upewniać co do intencji rozmówcy, pytając go: „Czy to zna-
czy, że…?”.

Niech Twoja mowa będzie nienaganna. Ludzie sukcesu są panami swojego ję-
zyka. Okazuj uznanie, wdzięczność i dotrzymuj swoich zobowiązań. Jeśli wiesz, że 
będziesz mieć problem ze spełnieniem swoich obietnic, naucz się po prostu czę-
ściej odmawiać.

Słowa posiadają moc, a to co mówisz do innych, tworzy w świecie efekt kręgów 
na wodzie. Nasze myśli, sądy i opinie wypowiadamy najczęściej bez troski o szko-
dy czy korzyści, jakie mogą spowodować. Posługując się słowami, nieustannie coś 
tworzysz – zarówno rzeczy pozytywne, jak i negatywne. Miłość i akceptacja, a może 
nienawiść i  pogarda? Każde Twoje słowo wypowiedziane w  stosunku do innego 
człowieka niesie ze sobą konsekwencje.

Warto zadawać sobie pytania, czy to, co chcę powiedzieć, przyczyni się do re-
alizacji mojej misji, wizji i  celów? Czy zainspiruje, zmotywuje i  podniesie słucha-
cza na duchu? Czy rozwieje jego obawy i zbuduje atmosferę bezpieczeństwa? Czy 
wzmocni poczucie jego własnej wartości, pewność siebie oraz wyzwoli w nim go-
towość do podejmowania ryzyka i działania?

Canfield przywołuje także „zasady człowieka z klasą” Dana Sullivana, założycie-
la „The Strategic Coach Program”. Według Sullivana w każdym społeczeństwie są 
„ludzkie punkty odniesienia”, czyli jednostki, których zachowanie staje się wzorem 
dla całej reszty. Są to przykłady osób, które inni podziwiają i naśladują. „Człowiek 
z klasą” żyje z godnością bez względu na okoliczności, trzyma się najwyższych stan-
dardów, kieruje i  udoskonala postępowanie innych, działa z  większej – globalnej 
perspektywy, bierze odpowiedzialność za swoje czyny i wyniki, przeciwstawia się 
podłości i małostkowości, wzmacnia pewność siebie i postępowania innych, każ-
dego traktuje z godnością i szacunkiem, ale wymaga także szacunku wobec siebie.

Wywieranie wpływu na ludzi  
wg Roberta Cialdiniego

Profesor psychologii robert cialdini podszedł do kwestii komunikacji między-
ludzkiej z punktu widzenia stricte naukowego. Jego poglądy i wyniki przeprowa-
dzonych przez niego, a także przez innych naukowców badań zasługują na oddziel-
ne omówienie. W swoim najsłynniejszym dziele pt. „Wywieranie wpływu na ludzi: 
teoria i praktyka” (ang. „Influence: Science and Practice”) Cialdini przedstawił sześć 
następujących reguł:
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1. Reguła wzajemności.
2. Reguła zaangażowania i konsekwencji.
3. Reguła społecznego dowodu słuszności.
4. Reguła lubienia.
5. Reguła autorytetu.
6. Reguła niedostępności i wyłączności.
U Cialdiniego znajdziemy odpowiedzi na pytania: „Jak nakłonić innego człowieka 

do zmiany sposobu postępowania?”, „Jak namówić do podjęcia lub zmiany decy-
zji?”, „Jak dokonać tego, by zmiany takiej sam zapragnął?”, „Jak obronić się przed 
niepożądanym wpływem innych ludzi na nasze własne decyzje?”, „Jak uniknąć sy-
tuacji, w których dopiero po czasie orientujemy się, że oto (znów) ktoś nas naciągnął 
na coś, na co wcale nie mieliśmy ochoty?”.

Współcześnie trudno nam dokonywać przemyślanych decyzji, gdyż jesteśmy 
przemęczeni, znajdujemy się pod wpływem presji czasu, jak również zalewa nas 
fala informacji i szeroki wybór dóbr. Przy automatyzmie reagowania istnieje ryzy-
ko popełnienia sporych błędów. Człowiek jako wysoce rozwinięta istota, w przeci-
wieństwie do zwierząt, ma jednak możliwość poddawania swych decyzji analizie 
i refleksji.

Ludzie lubią mieć jakieś powody, dla których coś robią. W ten sposób łatwiej jest 
nas skłonić do określonego zachowania. Jesteśmy w stanie kupić droższy towar, 
mając na względzie, iż wyższa cena jest równa lepszej jakości. Mamy więc swoje 
uzasadnienie. Przykładowo, jeśli cena książki jest śmiesznie niska, rodzą się wów-
czas w nas podejrzenia, że dana publikacja nie przedstawia sobą żadnej wartości. 
Jeśli z kolei jest bardzo wysoka, oczekujemy, że znajdziemy w niej iście objawione 
prawdy i  tym chętniej ją kupimy (żywię głęboką nadzieję, że przy końcu lektury 
„Twojego Wielkiego Planu” uznasz swój zakup za udany…).

Racjonalną ocenę utrudnia także kontrast między porównywanymi rzeczami. 
Gdy widzimy np. urodziwe osoby w mediach, to te na żywo wydają się nam mniej 
atrakcyjne. Jednym ze sposobów wykorzystania reguły kontrastu jest technika 
odmowy-wycofania i  sekwencja malejących żądań. Jeśli Twój znajomy chce po-

życzyć od Ciebie powiedzmy 100 tys., 
to może najpierw zapytać o  200. Gdy 
odmówisz, momentalnie spuści z  tonu 
i poprosi o 100. Jako że już raz zdarzyło 
Ci się odmówić, tym razem możesz ulec 
i zgodzić się na niekorzystne dla Ciebie 
rozwiązanie.

Warto nadmienić, iż autor we wstępie 
do swojej publikacji wymienia jeszcze 
jedną regułę – maksymalizacji wła-
snych zysków. Uważa on ją jednak za tak 
oczywistą i  wszechobecną w  ludzkich 
działaniach, że niewymagającą większe-
go opisu. Pokładam wiarę w tym, że Ty 
swoją wiedzę będziesz wykorzystywać 
we właściwych celach – nie tylko dla 
własnych korzyści.Prof. Robert Cialdini
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reguła wzajemności mówi nam, że staramy się odwdzięczyć osobie, która nam 
coś dała. Stąd np. darmowe próbki i  degustacje w  marketach czy restauracjach 
organizowane w  nadziei, iż klient zakupi towary danej marki albo zostawi sowity 
napiwek kelnerowi.

Tę regułę można wprost przenieść na grunt relacji interpersonalnych w taki spo-
sób, iż osoba obdarowana miłym słowem, gestem i uwagą będzie się chciała od-
wdzięczyć nam w ten sam sposób. Czujemy się wszakże zobowiązani do przyszłe-
go rewanżowania się za przysługi, prezenty, zaproszenia i tym podobne dobra, jakie 
sami od kogoś otrzymaliśmy.

Gdy ktoś na ulicy niemal na siłę wciska Ci kwiatek, obrazek czy kalendarzyk, mo-
żesz się spodziewać, iż natychmiast po jego przyjęciu będziesz nagabywany(-a) 
o datek na mniej lub bardziej zbożny cel.

Reguła ta działa tym silniej, im bardziej zaskoczony jest obdarowywany i im mniej 
czasu ma na decyzję. Niekiedy wymusza ona niesprawiedliwą i nieproporcjonalną 
wymianę. Dlatego zawsze w takich przypadkach zastanów się dwa razy, czy ofero-
wany Ci jest godziwy układ, czy też na Twojej drodze stanął zwyczajny naciągacz.

reguła zaangażowania i konsekwencji to pragnienie bycia konsekwentnym 
i wyglądania na osobę konsekwentną w oczach innych. Kiedy dokonamy już wybo-
ru lub zajmiemy stanowisko w jakiejś sprawie, chcemy być zgodni w tym, w co już 
się zaangażowaliśmy.

Niekonsekwencję powszechnie uważa się za negatywną cechę osobowości. 
Człowiek, którego przekonania, słowa i czyny nie są ze sobą zgodne, postrzegany 
jest jako zagubiony i dwulicowy. Konsekwencja natomiast kojarzy się z silną oso-
bowością i intelektem. Jest bowiem logiczna, racjonalna, świadczy o stałości oraz 
o uczciwości.

Z  tego powodu bardzo trudno jest zmienić czyjeś poglądy polityczne, filozo-
ficzne czy nakłonić do zmiany wyznania religijnego. Jest to związane z poczuciem 
własnej wartości. Gdy ktoś Ci mówi, że nie masz racji w sprawie, w którą jesteś za-
angażowany(-a), z reguły napotyka na Twój spory opór.

Wśród technik wykorzystujących regułę zaangażowania i konsekwencji znajduje 
się „stopa w drzwiach”. Polega ona na nakłanianiu do spełniania przez kogoś ma-
łych próśb, aby manipulować jego obrazem we własnych oczach. Stopniowo proś-
by i  sugestie dotyczą coraz ważniejszych rzeczy. Jeśli przykładowo zgodzisz się 
tylko na podpis pod jakąś deklaracją, może się rozpocząć próba indoktrynowania 
Cię ideologią, która niekoniecznie jest tożsama z Twoim światopoglądem.

Musisz być uważny(-a), gdyż każde, nawet najdrobniejsze gesty wywołują okre-
ślony skutek w  Twojej świadomości i  w  obrazie postrzegania siebie. Szczególne 
znaczenie mają pisemne i publiczne deklaracje (jak ceremonia zaślubin!) lub dzia-
łania powodujące dyskomfort, np. przejście przez otrzęsiny w  celu przystąpienia 
do bractwa studenckiego. Względnie – brutalne rytuały inicjacyjne prymitywnych 
plemion. Im trudniejsze do zniesienia pod względem fizycznym i psychicznym oraz 
wymagające większej liczby zabiegów, tym członek danej społeczności będzie się 
z nią czuł bardziej związany. Kulturoznawcy obserwują w takich społecznościach 
największy stopień solidarności wewnątrzgrupowej.

Ważne jest też poczucie własnej sprawczości, a nie uleganie naciskom zewnętrz-
nym. Ludzie pragną mieć wolną wolę i jednocześnie chcą być spójni wewnętrznie. 
Jest to szczególnie istotne w  procesie wychowania dzieci. Groźby i  kary działają 
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tylko do tego momentu, w którym istnieje możliwość ich zrealizowania. Jeśli zaś 
będziemy się posługiwać racjonalnymi argumentami, dziecko obierze właściwą 
drogę, niezależnie od tego, czy rodzic będzie w pobliżu, czy też nie.

Na koniec omawiania tej reguły mała sztuczka handlowców – technika niskiej 
piłki. Klient kuszony jest nadzieją na jakiś zysk, co skłania go do decyzji o  zaku-
pie. Następnie, jeszcze przed sfinalizowaniem kontraktu, zysk ten zostaje wycofany. 
Część z kupujących zgodnie z regułą konsekwencji i zaangażowania zracjonalizuje 
swój zakup mimo takiej manipulacji ze strony nieuczciwego sprzedawcy i dokona 
transakcji.

Konsekwencja jest przydatna, gdyż pozwala Ci dokończyć Twoje projekty i zre-
alizować pomysły, jednak nigdy nie myl jej z bezmyślną sztywnością swoich poglą-
dów oraz działań.

reguła społecznego dowodu słuszności brzmi tak: „Uważamy jakieś zachowa-
nie za poprawne w danej sytuacji o tyle, o ile widzimy innych, którzy tak właśnie się 
zachowują”. Jeśli sklepikarz chce Tobie sprzedać dany produkt, wystarczy, że powie 
Ci, iż większość jego klientów kupuje właśnie tę rzecz. Agencje reklamowe często 
zamieszczają informacje o dużej sprzedaży czy popularności prezentowanego to-
waru, by skłonić tym klientów do kupna. Gdy widzimy sondaż lub ankietę, często 
bezkrytycznie przyjmujemy dominujące w niej wyniki za słuszne.

Im więcej osób wierzy w daną ideę, tym bardziej prawdziwa wydaje się ona jed-
nostce, szczególnie gdy sytuacja jest niejasna i dominuje dwuznaczność. Często 
słyszymy o powszechnie panującej znieczulicy. Nie jest to jednak prawdą. Ludzie 
bardzo chętnie pomagają innym, ale w sytuacjach zindywidualizowanych. Jeśli wi-
dzimy osobę leżącą na ulicy i tłum przechodniów, który bezrefleksyjnie przemiesz-

Podążanie za tłumem nie zawsze przyniesie Ci korzyści. Dlatego myśl krytycznie!
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cza się obok domniemanej ofiary ataku, choroby lub wypadku, zakładamy, iż ów 
nieszczęśnik jest kolejnym pijakiem, który w stanie upojenia zatoczył się i upadł na 
ziemię. Odpowiedzialność się rozmywa, a my odchodzimy z przekonaniem, że „ktoś 
już to na pewno sprawdził”. Dlatego w podobnych przypadkach zawsze lepiej się 
upewnić samemu co do stanu jegomościa. Jeśli to Ty potrzebujesz pomocy, poproś 
o nią bezpośrednio konkretną osobę z tłumu, co będzie skuteczniejsze niż oczeki-
wanie na czyjąkolwiek reakcję.

Przywłaszczanie cudzych, sprawdzonych (czy aby na pewno?!) poglądów po-
zwala nam zaoszczędzić energię, którą w innym przypadku musielibyśmy przezna-
czyć na samodzielne myślenie. W ten sposób łatwo jednak możemy ulec manipu-
lacji czarnych charakterów, jak np. ofiary zbiorowego samobójstwa sekty religijnej. 
Uświadom sobie, że postępowanie podobnych Tobie ludzi nie powinno być jedy-
nym wyznacznikiem dla podjęcia przez Ciebie decyzji.

reguła lubienia w największym uproszczeniu głosi, że zgadzamy się spełniać 
prośby ludzi, których znamy i lubimy.

Sympatią darzymy osoby atrakcyjne fizycznie – piękne kobiety i  przystojnych 
mężczyzn (vide efekt aureoli), chyba że traktujemy ich jako naszych rywali w kon-
tekście damsko-męskim. Tacy urodziwi szczęściarze łatwiej przekonują innych do 
swoich racji i uzyskują od nich wsparcie.

Lubimy tych, z którymi na co dzień się spotykamy i w udany sposób współpra-
cujemy. Sympatią darzymy osoby, które kojarzą nam się z czymś przyjemnym, jak 
wspólne uprawianie sportu. Lubimy także podobnych do nas. Podobnych pod 
względem poglądów, doświadczeń, pochodzenia, wyglądu fizycznego, zachowa-
nia, a nawet mimiki twarzy, tonu głosu czy ogólnie mowy ciała. Gdy zależy Ci na 
znajomości z konkretną osobą, poszukaj podobieństw i rzeczy, które Was łączą.

Reguła lubienia sprawia problemy w przypadku relacji międzyrasowych i w kon-
taktach między przedstawicielami różnych państw. Przykładowo – wg badań prze-
prowadzonych w szkołach mieszanych w USA – dzieci zawierają przyjaźnie głównie 
z osobami tej samej rasy (podobnymi sobie), pomimo możliwości kontaktów z ró-
wieśnikami o innym kolorze skóry.

Nie powinna Cię też dziwić sympatia kibiców dla drużyny z danego miasta czy 
regionu. Ludzie chcą „kąpać się w cudzej chwale”, tak jak niektórzy rodzice pragną 
sukcesów swojego dziecka nie tylko dla jego własnego dobra, ale też dla wzmoc-
nienia własnej samooceny.

reguła autorytetu mówi, iż mamy skrajną skłonność do uległości wobec auto-
rytetów. Ta skłonność niesie ze sobą wiele pożytku. Autorytety najczęściej posiada-
ją mądrość, doświadczenie oraz władzę. W początkowych latach rodzice i nauczy-
ciele wiedzą znacznie więcej niż dzieci. W dorosłym życiu jest podobnie, przy czym 
za autorytety uchodzą wtedy naukowcy, specjaliści w  danej dziedzinie, politycy, 
przywódcy religijni, pracodawcy, lekarze czy prawnicy. Co naturalne, również zwie-
rzęta podporządkowują się liderowi stada i naśladują jego zachowania – nie inaczej 
jest w świecie ludzi.

Autorytet jest budowany przez różnorakie tytuły (np. profesor, doktor, prezes, 
minister, mistrz itp.), ubiór (uniformy, lekarskie kitle, garnitury), a  także symbole 
świadczące o  podwyższonym statusie materialnym (samochody, zegarki, droga 
biżuteria). Czasami wystarczy powołać się na czyjś autorytet, by wywrzeć na kimś 
pożądany wpływ. Wykorzystuje się to w reklamie i w polityce.
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Bardzo ważna jest świadomość olbrzymiej siły autorytetu, by móc się jej w miarę 
potrzeby przeciwstawić. Tej siły zabrakło przykładowo większości obywateli nazi-
stowskich Niemiec, którzy w  latach 30. ubiegłego wieku wiernie wykonywali po-
lecenia swego despotycznego Führera. Dlatego zadawaj sobie pytania typu: „Czy 
ta osoba rzeczywiście jest ekspertem?” oraz „Jak dalece można jej zaufać w danej 
sytuacji?”. Niech nie zmylą Cię złotouści bajkopisarze.

Jeśli interesuje Cię wpływ autorytetu na ludzkie postępowanie, zapoznaj się ze 
słynnym eksperymentem Stanley’a Milgrama z lat 60. XX wieku, w którym badani – 
pod wpływem autorytetu „profesora” – aplikowali niewinnej ofierze elektrowstrząsy 
(przynajmniej tak im się wydawało).6 Pomimo tego, że odczuwali olbrzymi dyskom-
fort psychiczny, nie zaprzestawali tortur, nawet gdy ów nieszczęśnik nie wykazywał 
już oznak życia...

reguła niedostępności i wyłączności – polega na przypisywaniu większej war-
tości tym możliwościom, które stają się dla ludzi niedostępne.

Mamy słabość do bezpowrotnie przemijających okazji. Zasada ta jest dobrze 
znana kolekcjonerom. Im rzadszy okaz (nawet wadliwy) i trudniejszy do zdobycia, 
tym bardziej wartościowy. Z doświadczenia wiemy, iż rzeczy trudne do uzyskania są 
cenniejsze niż te powszechnie dostępne.

Gdy toczymy z kimś interesującą rozmowę i przerywa nam dźwięk naszego te-
lefonu, mamy nieodpartą pokusę jego odebrania. Obawiamy sie, że jeśli tego nie 
zrobimy, bezpowrotnie utracimy informację, którą ma dla nas dzwoniący. Z zasady 
zagrożenie stratą odgrywa większą rolę przy podejmowaniu decyzji niż świado-
mość ewentualnych korzyści.

Zawodowi sprzedawcy niejednokrotnie informują nas o ograniczonej (prawdzi-
wie lub nie) ilości sztuk danego towaru lub ograniczeniu czasowym na zakup, co 

6 Czytaj np. https://pl.wikipedia.org/wiki/Eksperyment_Milgrama.

Wyniki eksperymentu Milgrama zszokowały świat naukowy i opinię publiczną. Wykazały, 
jak wielka jest presja wywierana na człowieka przez osoby obdarzone autorytetem
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istotnie wpływa na naszą chęć zdobycia go. Sprzedaż jest jeszcze wyższa, gdy klient 
jest przeświadczony o tym, iż otrzymał wyłączność na tę informację (nawiasem mó-
wiąc, o samym procesie sprzedaży będzie jeszcze mowa w piątym rozdziale).

Zasada niedostępności koreluje z oporem przed przymusem („Zakazany owoc 
lepiej smakuje”). Widzimy to na przykładzie cenzury. Najczęstszą reakcją na nie-
dostępność jakiejś informacji jest wzrost pragnienia zapoznania się z nią i bardziej 
pozytywne ustosunkowanie się do kwestii, której dotyczy. Zawsze wtedy, kiedy lu-
dziom się czegoś zabrania, zaczynają oni tego bardziej pożądać. Opór psycholo-
giczny jest źródłem motywacji pojawiających się w całym naszym życiu. Jego na-
silenie występuje w dwóch okresach rozwojowych – u dwulatków i u nastolatków. 
Warto mieć to na względzie, przechodząc przez proces wychowania swoich dzieci!

Ponadto pragniemy rzeczy tym mocniej, im bardziej pragną ich inni. To tłumaczy, 
dlaczego podczas licytacji komorniczych ceny mieszkań mogą zostać wywindo-
wane znacznie powyżej wartości rynkowej. Taki sam mechanizm dostrzegamy na 
aukcjach dzieł sztuki, gdzie cena za niektóre eksponaty osiąga rekordowe wyniki.

Podsumowując, gdy czujesz podniecenie i gorąco, bo wiesz, że ucieka Ci jakaś 
okazja, a inni włączyli się w rywalizację, zatrzymaj się przez chwilę i przemyśl spra-
wę. To zasada niedostępności przejęła kontrolę nad Twoimi emocjami i  racjonal-
nym rozumowaniem...

UWAGA! 
Znajomość reguł wpływu społecznego pozwoli Ci zrozumieć 
motywy postępowania innych ludzi, a tym samym ułatwi 
Ci zawieranie nowych znajomości. Uważaj jednak, by nie 
przekroczyć cienkiej linii negatywnej manipulacji i nie zacząć 
wykorzystywać bliskich Ci osób wyłącznie dla własnych celów.

Przyjaźń z osobą chorą lub niepełnosprawną

Wypadki oraz choroby zdarzają się stosunkowo często i tak naprawdę nikt nie 
ma gwarancji, że dożyje w pełnej sprawności do późnych lat starczych. Zapewne 
w Twoim otoczeniu lub w Twojej rodzinie znajduje się ktoś niepełnosprawny albo 
mający poważne problemy ze zdrowiem. Nic (lub prawie nic) nie stoi na przeszko-
dzie, by zacieśnić z nim więzi, zawrzeć dozgonną przyjaźń czy nawet wejść w rela-
cję partnerską.

Osoba niepełnosprawna potrafi w wysokim stopniu identyfikować się ze swo-
im przyjacielem. Taki układ wiąże się jednak z pewnymi zagrożeniami. Nawiązanie 
znajomości może być utrudnione z powodu jej odmiennego wyglądu lub sposobu 
funkcjonowania. Szukamy podobieństw, a w tym wypadku dość mocno widoczne 
są różnice. Nie wiemy, jak się zachować w  jej obecności. Obawiamy się tego, co 
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nieznane. Sami boimy się kalectwa, choroby i śmierci. Ponadto przypisujemy takiej 
osobie stereotypowe cechy, jak nerwowość, skłonność do narzekania, lękliwość, 
osamotnienie, smutek, skrytość czy brak pewności siebie.

Tymczasem niepełnosprawni to zupełnie normalni ludzie: inteligentni, z dużym 
poczuciem humoru, a także z dystansem do siebie i do swojej ułomności. Potrafią 
okazywać wdzięczność, jak mało kto. Jeżeli już na wstępie zrezygnujesz z przyjaźni 
z osobą niepełnosprawną, to możesz stracić naprawdę wiele.„Jeśli zawrzesz przyjaźń z osobą cierpiącą czy samotną, 

odkryjesz, że to Ty zostaniesz uzdrowiony! To ubogi ukaże Ci 
Twoje własne rany, twardość Twojego serca, ale co ważniejsze, 
to On uzmysłowi Ci, jak bardzo jesteś kochany! 
 Jean Vanier

HISTORIA MOTWACYJNA – „Najwspanialszy ojciec świata”

Dick i  jego syn Rick zapisali się w  historii sportu jako „Team Hoyt”. Nie byłoby 
w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Rick urodził się z porażeniem mózgowym. 
Podczas jego porodu w 1962 roku pępowina owinęła się wokół szyi chłopca. Lekarz 
powiedział zdruzgotanym rodzicom, że ich syn będzie do końca życia warzywem 
i zasugerował oddanie go do specjalnego ośrodka. Małżonkowie postanowili jed-
nak wychować Ricka najlepiej, jak potrafili. Zadanie utrudniał fakt, że ten nie potrafił 
chodzić i mówić, a jakiekolwiek jego kontakty z otoczeniem były bardzo utrudnione.

Judy Hoyt, mama Ricka, poświęciła 
wiele czasu, aby nauczyć go alfabetu. 
W  wieku 11 lat chłopiec otrzymał spe-
cjalny komputer, dzięki któremu mógł 
zacząć porozumiewać się z  bliskimi, 
a dwa lata później zaczął także uczęsz-
czać do szkoły.

Gdy miał 15 lat, usłyszał o biegu cha-
rytatywnym na dystansie 8 km, który 
miał wesprzeć sparaliżowanego chłop-
ca. Zapragnął wziąć w nim udział – z ko-
nieczności z  tatą, którego zresztą nie 
trzeba było długo namawiać do całego 
przedsięwzięcia.

Po biegu Rick był przeszczęśliwy, 
gdyż po raz pierwszy poczuł się jak 
pełnosprawny, zaś Dick… wyczerpany. 
„Przez tydzień sikałem krwią. Ale wie-
działem, że znaleźliśmy się na dobrym 
tropie. Uszczęśliwienie Ricka było naj-
wspanialszym uczuciem na świecie” 
– wspominał. Miał 36 lat i  nie posiadał 

„Team Hoyt” w początkach kariery  
(fot. Facebook)
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doświadczenia biegowego. Zdecydował 
się jednak na rozpoczęcie codziennych 
treningów z  workiem piasku pchanym 
na wózku inwalidzkim. Rick przebywał 
w tym czasie w szkole.

Rozpoczęli regularne starty. Kilka 
lat później wzięli udział w  maratonie, 
a w 1985 roku w triatlonie, chociaż Dick 
nie potrafił wcześniej pływać i od wielu 
lat nie siedział na rowerze!

Jednocześnie, mimo przeciwności 
losu, Rick nie zaniedbał nauki. W 1993 r. 
ukończył studia na uniwersytecie w Bo-
stonie. Następnie pracował w  labora-
torium komputerowym, pomagając 
opracowywać systemy wspomagające 
komunikację i inne zadania dla osób nie-
pełnosprawnych.

Przez ponad 30 lat sportowej aktyw-
ności „Team Hoyt” wystartował w  257 
triatlonach (w  tym 6 zawodach typu 
Ironman), 22 duatlonach, 72 maratonach 
i setkach biegów na krótszych dystansach. W momencie zakończenia kariery ojca 
i syna w marcu 2016 roku naliczono im udział w 1130 zawodach!

W  2005 r. rodzina założyła fundację, która pomaga niepełnosprawnym wy-
stępować w zawodach sportowych. Jej motto brzmi: „Yes You Can” (Tak, możesz). 
W 2013 r. na cześć Hoytów postawiono pomnik niedaleko startu Maratonu Bostoń-
skiego, w którym brali udział aż 32-krotnie.

Dziś Dick ma już 80 lat, zaś Rick blisko 60. Zapytany o to, co chciałby dać swo-
jemu ojcu, odpowiada, że marzy, by choć raz zamienić się z nim miejscami. Tata 
siedziałby na wózku, a on by biegł…

W 2003 r. Dick przeszedł zawał serca. 
Lekarze powiedzieli mu, że gdyby nie to, 
iż miał wytrenowany organizm, zapewne 
by zmarł
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PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU II 
Naucz się komunikacji – zdobądź przyjaciół  

i spraw, by ludzie Cię polubili

Samotność jest trudnym i bolesnym stanem psychicznym. Sprzyja 

jej spłycenie naszych kontaktów – nierzadko wyłącznie do relacji 

internetowych lub telefonicznych.

Nie tylko samotność działa negatywnie na człowieka. Destrukcyjnie mogą 

na nas wpływać także toksyczni znajomi.

Bądź niezwykle ostrożny(-a), jeśli znajomy lub członek Twojej rodziny 

chce pożyczyć od Ciebie pieniądze. Wiele osób zostało w ten sposób 

oszukanych i do dzisiaj nie otrzymało użyczonych kwot.

Niekiedy specyficzną grupą krytykantów są rodzice. Chroń poczucie 

własnej wartości i miej swoje zdanie na temat innych, bez względu na 

słowa krytyki płynące z ich ust.

Uczucia, także te negatywne, są niejako drogowskazem. Wskazują 

miejsca, w których czujesz się źle. Zablokowane emocje potrafią się 

przeobrażać w objawy psychosomatyczne i prowadzić do depresji.

Nie warto się na siłę starać, żeby wszyscy ludzie dookoła Cię polubili. 

Ale jednocześnie nie zrażaj do siebie bliskich przez Twój niewyparzony 

język.

Niezwykle istotne jest pierwsze wrażenie. To na jego podstawie inni będą 

formułować swoje opinie na Twój temat.

Utrzymuj kontakt wzrokowy. Dzięki temu zbudujesz zaufanie i więź 

z rozmówcą.

Sztuka prowadzenia rozmowy to przede wszystkim umiejętność słuchania 

i zadawania odpowiednich pytań.
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Problem ze snuciem domysłów polega na tym, że najczęściej wyobrażamy 

sobie najgorsze. Zarzucamy komuś złe intencje, opierając się na mylnych 

przypuszczeniach, pogłoskach lub cudzych opiniach.

W każdym społeczeństwie są „ludzkie punkty odniesienia”, czyli jednostki, 

których zachowanie staje się wzorem dla całej reszty. Są to przykłady 

osób, które inni podziwiają i naśladują.

Robert Cialdini przedstawił sześć następujących reguł wpływu 

społecznego: wzajemności, konsekwencji, społecznego dowodu 

słuszności, lubienia, autorytetu oraz niedostępności.

Jeśli już na wstępie zrezygnujesz z przyjaźni z osobą niepełnosprawną, 

to możesz naprawdę wiele stracić. Niepełnosprawni to zupełnie normalni 

ludzie: inteligentni, z dużym poczuciem humoru, a także z dystansem 

do siebie i do swojej ułomności.
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Życie to nie bajka Disneya

Jako młody chłopak byłem wysoce emocjonalny i wrażliwy, ale w połączeniu 
z nieśmiałością raczej nie działało to na moją korzyść. Wzdychanie do zachodów 
słońca i marzenia o „odległych o całe kilometry” koleżankach z klasy, których nigdy 
tak naprawdę nawet nie zagadnąłem, to była moja codzienność. W dorosłe życie 
wchodziłem praktycznie bez żadnej wiedzy o miłości i relacjach damsko-męskich. 
Bo czy utwory literackie sprzed dziesiątek albo i  setek lat opowiadają o  tym, jak 
powinien wyglądać współczesny związek kobiety i mężczyzny? Czy romantyczne 
filmy – niemal zawsze zakończone happy-endem – wyjaśniają, jak się podnieść po 
nieszczęśliwej miłości? Czy w  mądrych księgach znajdzie się odpowiedź na py-
tanie, czy właśnie TA osoba jest TĄ jedyną i  właściwą, a  przyszłość z  nią będzie 
dożywotnią sielanką? A może… koszmarem, z którego będzie się chciało wyrwać?

Z tego powodu popełniłem mnóstwo błędów, wikłając się w nieudane, a nawet 
toksyczne związki, które nie zostawiały na mnie emocjonalnie suchej nitki. Cierpia-
łem męki niczym młody Werter. Ktoś powie, że musimy się nauczyć właściwych 
wyborów na własnych błędach i doświadczeniach. Zadam więc kolejne pytanie re-
toryczne – po co błądzić? I to w sferze psychiki ludzkiej, która może nas wznieść do 
nieba, ale i pogrążyć w czarnej rozpaczy.

Choć powiedzenie „Czas leczy rany” sprawdza się dobrze przy powierzchow-
nych skaleczeniach, to w kwestiach sercowych możemy raczej mówić o ich długo-
trwałym zabliźnianiu. Aby Twoje serce nie krwawiło zbyt mocno, opowiem Ci, jak 
wygląda idealny związek, a także co możesz zrobić, aby nie przechodzić przez roz-
terki, które dręczą i zadręczały na przestrzeni tysiącleci większość ludzi.

Idealny partner a (nie)szczęśliwa miłość

Na samym wstępie muszę Cię nieco zmartwić. Nie istnieje ktoś taki jak i d e a l n y 
partner, z którym się nigdy nie pokłócisz. Który będzie doskonały pod względem fi-
zycznym i psychicznym. Nie ma miłości zapisanej w gwiazdach i danej nam na całe 
życie. Dwie dopasowane do siebie połówki jednego jabłka czy dwa łabędzie fru-
wające w obłokach po wsze czasy to mit i czcze życzenia. Związek to zawsze sztu-
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ka pewnych kompromisów, a  małżeństwo nie jest zwieńczeniem naszych starań 
i osiągnięciem głównego celu życiowego, tylko początkiem pracy na rzecz drugiej 
osoby i siebie. Gdy w ten sposób podejdziesz do sprawy, będzie Ci łatwiej zawczasu 
poradzić sobie z czyhającymi na Ciebie pułapkami i przejąć kontrolę nad tym bar-
dzo ważnym aspektem ludzkiej egzystencji.

Koncepcja komunii dusz budowana przez hollywoodzkie filmy, a niegdyś pre-
zentowana w utworach romantycznych7 uczyniła już wiele złego rozczarowanym 
i porzuconym kochankom. Doprowadzała i w dalszym ciągu doprowadza do se-
tek samobójstw rocznie, wielu zabójstw z zazdrości, depresji i popadania w nałogi, 
w których nieszczęśni zakochani próbują ukoić swe cierpienie, nie widząc nadziei 
na szczęście w przyszłości. Jedna, kilka czy nawet kilkanaście porażek w sferze re-
lacji damsko-męskich nie sprawią, że Twoje życie straci sens. Na świecie jest wiele 
cudownych osób, w których można się całkiem „zatracić”.

7 Wspomnę w tymi miejscu o „Uczcie” Platona. Swoją drogą, wybitny grecki filozof 
sławił w tym utworze miłość nie tylko między kobietą i mężczyzną, ale także homo-
seksualną, pomiędzy dwoma mężczyznami. Mało kto o tym wie, posługując się dzisiaj 
sformułowaniem „miłość platoniczna” (czyli skierowana wyłącznie ku psychice, a nie 
fizyczności).
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Jeśli jesteś w kimś zakochany(-a), jednak… 
ta osoba Cię zdradziła lub porzuciła, to nie popadaj w obłęd 
i rozpacz! Wcale nie jesteś kimś gorszym, zaś obiekt Twoich 
westchnień z pewnością nie jest tak wspaniały, jak Ci się 
pierwotnie zdawało. Skoro Cię odrzucił, to nie rozpamiętuj 
romantycznych chwil, smarkając w wymiętolone chusteczki, 
tylko zrób wszystko, by kolejnym razem wybrać lepiej. Wiem, 
że jest Ci trudno, ale ból w końcu przeminie. Zachowaj swoją 
godność. Niewiele jest osób, które są szczęśliwe w długoletnich 
związkach ze swoimi pierwszymi, wielkimi miłościami. Nie 
jesteś więc wyjątkiem. Pozbądź się wspólnych pamiątek, 
zdjęć i przestań żyć przeszłością. Masz teraz krwawiące serce, 
którego rana jeszcze bardziej się jątrzy, gdy wzdychasz za panią 
lub panem „ex”. Bólu nie zagłuszy też alkohol i ostentacyjne 
upijanie się, by pokazać przed otoczeniem swe cierpienie. Twój 
umysł Cię oszukał, wmawiając Ci, że tylko z nim/nią możesz 
osiągnąć szczęście. Zbuduj poczucie własnej wartości, rozwiń 
swoje zainteresowania i umiejętności. Czytaj dużo książek 
i spotykaj się z przyjaciółmi. Wyjdź na spacer i popatrz dookoła, 
jak piękna jest natura. Nie płaszcz się, błagając, byście znowu 
byli razem. To nic nie da. Pewnie już spotyka się z kimś innym. 
To zamknięty rozdział Twojego życia. Przyjmij do wiadomości, 
że jeśli wyjdziesz na ulicę, tuż za rogiem możesz spotkać kogoś 
bardzo, ale to bardzo atrakcyjnego i wartościowego... Pamiętaj, 
że zawsze jest nadzieja!
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Gorzej, gdy partnera czy małżonka odebrała nam śmierć. Opuszczeni żałobnicy 
nie potrafią się z tym pogodzić przez długie miesiące, a nawet lata. Trudno o więk-
sze poczucie bólu, żalu, pustki, tęsknoty i  osamotnienia, niż po śmierci ukocha-
nej osoby. Na jednym z forów internetowych (pod utworem „Need To Feel Loved” 
zespołu Reflekt) przeczytałem wpis, który wprawił mnie w smutek. Laura-Lea pi-
sała:

„Mój narzeczony zmarł nagle na skutek rozległego ataku serca blisko 3 lata temu 
(znalazłam go). Był moją bratnią duszą i najlepszym przyjacielem przez 16 lat. Myślę 
o nim, słuchając tego utworu. Wiem, iż muszę ponownie pokochać, bo to jedyna 
nadzieja na moją przyszłość. Mam teraz ochotę zatańczyć i znów poczuć się niesa-
mowicie. W połowie piosenki zaczynam płakać, a łzy sprawiają, że czuję się silną, 
pełną mocy kobietą i  jestem tak bardzo szczęśliwa, bo wiem, że on mnie kocha 
całym sercem, gdziekolwiek teraz jest…”.

Tak, miłość to najpotężniejsze i najbardziej intensywne z uczuć znanych człowie-
kowi. Jednak może się obrócić przeciwko nam. Czy warto więc kochać, skoro nie 
mamy gwarancji powodzenia? Dookoła tyle par się rozchodzi, cierpi i nieustannie 
ze sobą kłóci. Gdy kochasz, to często jesteś skazany(-a) na tęsknotę, zaborczość, 
złość, zazdrość i  strach przed utratą. A  więc negatywne emocje. Czy nie lepiej 
żyć spokojnie? Bez tych wszystkich zagrożeń i  lęków? Odpowiem przecząco. Je-
śli chcesz przeżyć swój czas w najlepszy możliwy sposób, nie obawiaj się kochać 
całym sercem (a w zasadzie umysłem, gdyż to tam formują się nasze emocje). Do-
znasz uczucia nieporównywalnego do niczego innego, a jeśli będziesz miał(-a) tro-
chę szczęścia, to spotkasz najlepszego przyjaciela, który nigdy Cię nie zrani i nie 
opuści, „póki śmierć was nie rozłączy”…

Jak kocha człowiek,  
czyli chemiczna rewolucja w mózgu

W  przypadku młodych ludzi uczucia wcale nie muszą być gorsze, czy mniej 
intensywne od emocji dorosłych. Jednakże wczesnomłodzieńcza miłość często 
przybiera postać niedojrzałą, skierowaną np. ku aktorom, bohaterom książek czy 
celebrytom. Nieco starsza młodzież idealizuje z  kolei obiekt swojego zachwytu. 
Najczęściej jest to miłość nieodwzajemniona i czysto platoniczna, choć oczywiście 
są wyjątki. Ostatni etap, czyli miłość dojrzała, pojawia się wedle psychologów około 
19.-20. roku życia. Na prawdziwe uczucie nigdy nie jest za późno. Przekonała się 
o tym para emerytów ze stanu Ohio w USA. Phyllis miała 103 lata, a jej ukochany 
John Cook 100 lat, gdy w 2019 roku pobrali się w domu seniora i rozpoczęli wspólne 
życie.

Na poziomie hormonalnym miłość to swoista rewolucja chemiczna w  mózgu 
(a nie w sercu, jak chcieliby producenci walentynkowych artefaktów…). Zakochany 
człowiek odczuwa stan euforii, nie ma apetytu i nie może spokojnie zasnąć w nocy. 
Jego myśli krążą wokół obiektu swojej adoracji. Gdy znajduje się w okolicy, przy-
spiesza bicie jego serca i oddech, podwyższa się ciśnienie krwi, a ręce drżą i się 
pocą. Wydaje mu się, że jest w stanie przenosić góry. Czuje, że cały świat należy do 
niego. Ma ochotę tańczyć, śpiewać i wykrzyczeć swą radość.
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Wytwarzają się hormony 
szczęścia. Najintensywniej feny-
loetyloamina i dopamina, których 
działanie jest podobne do am-
fetaminy, a  także noradrenalina, 
która wywołuje euforię i daje spo-
ry zastrzyk energii. Gdy tęsknisz 
za ukochaną osobą, gwałtownie 
obniża się poziom serotoniny, co 
zaburza komunikację komórek 
nerwowych, wpływa na zwięk-
szone poczucie niepokoju oraz 
nastroje depresyjne.

Po pewnym czasie emocje 
nieco opadają, ale i  tutaj natura 
nie pozwala zapomnieć o obiek-
cie zakochania. U  par będących 
ze sobą w  długotrwałych związ-
kach obserwuje się zwiększoną 
produkcję endorfin, które reduku-
ją poziom stresu, bólu i wprowa-
dzają w stan błogości, jak również 
serotoniny, wazopresyny i oksyto-
cyny. Ta ostatnia wpływa na potrzebę bliskości i silne przywiązanie, zwłaszcza u ko-
biet. Wytwarza się m.in. podczas uprawiania seksu, wysiłku fizycznego, śmiechu 
oraz jedzenia pikantnych potraw lub czekolady. Organizm produkuje także hormo-
ny szczęścia dzięki pocałunkom i przyjaznemu dotykowi.

Nie jest więc prawdą, że uczucie miłości zawsze zanika po pewnym czasie. 
Z pewnością możemy natomiast powiedzieć, że jest inne niż na początku znajomo-
ści, a związek bardziej przyjacielski. Jeśli zabraknie tej przyjaźni, najczęściej ulega 
on rozpadowi. Z drugiej strony subiektywnie odczuwana miłość może być z czasem 
coraz bardziej intensywna. Nie wszystko da się przełożyć na język hormonów i che-
miczne symbole. Istnieją bardzo szczęśliwe małżeństwa, które przetrwały ze sobą 
dziesięciolecia. Karam i Kartari Chandowie, Hindusi mieszkający w Wielkiej Brytanii, 
przeżyli wspólnie przeszło 90 lat! Mają ośmioro dzieci i ponad 50 wnucząt oraz pra-
wnucząt.

Wybór partnera będzie miał wpływ  
na całe Twoje życie

Psychika ludzka jest na tyle złożona, a koleje losu tak nieprzewidywalne, że ni-
gdy nie ma 100% pewności, czy uda się być z kimś na zawsze, o czym marzy wiele 
par. Dochodzi jeszcze problem wierności i faktu, iż człowiek w zasadzie nie jest za-
programowany do bycia z  jedną osobą przez całe życie. Nie stawiaj sobie zatem 
idealistycznego zadania, aby znaleźć partnera, który nigdy nikogo przed Tobą nie 
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miał. Przyznasz chyba uczciwie, że jest to podejście zgoła samolubne i podszyte 
zazdrością?

Ważne jednak, aby być tym ostatnim. A jak do tego dojść? Kluczowe jest zbudo-
wanie takiej relacji, która dla obojga partnerów będzie przynosić korzyści; zwłasz-
cza te niematerialne, czyli psychiczne. To dzięki nim będziesz odczuwać szczęście 
w obecności ukochanej osoby. Jest to trudne szczególnie u młodych ludzi, gdyż 
przechodzą oni znaczną przemianę osobowości. W ciągu życia zmienia się nie tylko 
nasz wygląd, ale i cechy charakteru. Ten sam człowiek na przestrzeni przykładowo 
dziesięciu lat może się stać kimś zupełnie innym.

Jeśli wspólne życie będzie obfitowało w miłe wspomnienia, poczucie bliskości 
fizycznej i  psychicznej, bezgraniczne zaufanie, szacunek, wdzięczność za okaza-
ną pomoc, wzajemną życzliwość, ofiarność i wszechstronny rozwój obojga (który 
wpłynie na Wasze poczucie własnej wartości), znacząco zwiększycie swoje szanse, 
aby przetrwać ze sobą bez konieczności bolesnego rozstania.

Weź pod uwagę, że osoba, z którą chcesz się związać, będzie docelowo Twoim 
towarzyszem przez bardzo długi okres, a może i na zawsze. Uroda, status material-
ny albo – z drugiej strony – zazdrość i poważanie Twoich znajomych to nie wszystko. 
Czy pragniesz mieć za bratnią duszę kogoś, kto nie ma żadnych zasad, taktu, empa-
tii, wrażliwości i inteligencji? Czy naprawdę chcesz się na to skazywać?

Poniżej zamieszczam tabelę, która pomoże Ci właściwie wybrać, a później za-
chować szczęście i spokój w związku.

Jak odnaleźć bratnią duszę i być z nią na zawsze 
(a przynajmniej zwiększyć na to swoje szanse)?

tego się wystrzegaj! tych reguł się trzymaj!

Nie wybieraj partnera wyłącznie 
z uwagi na jego urodę, ładny strój 
lub inne cechy, które nie dadzą Ci 
na dłuższą metę spokoju i komfortu 
psychicznego. Nie daj się też omamić 
czułymi słówkami, romantycznymi 
gestami i zapewnieniami miłości. 
Nigdy nie spotykaj się z kimś z litości, 
jeśli nie cenisz go za to, kim jest. 
Gdy nie czujesz jakiejkolwiek chemii 
między Wami, nie spodziewaj się, że 
ona nagle cudownym sposobem się 
pojawi.

Pokochaj najpierw siebie, wylecz się 
z kompleksów i traum przeszłości. 
Jedynie ktoś pewny siebie i szczęśliwy 
sam ze sobą może stworzyć udany 
związek i wnieść do niego wartość. 
Nie zniszczy go własna zazdrość 
i nie uzależni się psychicznie od 
destrukcyjnego partnera. W razie 
konieczności zakończy on toksyczny 
związek. Stosunek każdej osoby do 
siebie jest jakby odzwierciedleniem 
tego, jak odnosi się do innych. 

Nie bądź miłosiernym samarytaninem, 
który myśli, że zbawi świat, jeśli 
wyleczy swojego partnera z nałogów, 
zgubnych zachowań lub fatalnych 
cech charakteru. To się nie uda! 
Nie licz na to, że zmieni się pod 
Twoim wpływem. Nie łącz miłości 
z niesieniem ratunku.

Zastanów się dobrze, jaka 
powinna być kochana przez Ciebie 
osoba i pod tym kątem oceniaj 
potencjalnych kandydatów oraz 
kandydatki do związku. Staraj się ich 
dobrze poznać, zanim się bardziej 
zaangażujesz emocjonalnie w Waszą 
znajomość. Powinniście mieć wspólne 
wartości.
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tego się wystrzegaj! tych reguł się trzymaj!

Nie stawiaj wyżej szczęścia partnera 
nad swoje. Twoje spełnienie będzie 
motorem Waszego związku, a sukcesy 
wpłyną pozytywnie na Ciebie i drugą 
stronę. Jednak niespełnione ambicje 
partnera mogą kiedyś zaatakować 
ze zdwojoną siłą. Różne frustracje 
wyładuje on wówczas w pierwszej 
kolejności na Tobie.

Mów o potrzebie zmian,  
skupiając się na płynących  
z nich korzyściach, a nie na  
swoim rozczarowaniu. Stwórz 
z partnerem listę Waszych  
oczekiwań. Postaraj się jak 
najwcześniej zdiagnozować  
jego wady i dopiero wtedy podjąć  
decyzję, czy chcesz kontynuować 
związek. Pamiętaj, że pewne 
kompromisy są zawsze  
możliwe.

Nie przedkładaj miłości nad swoją 
godność. Nigdy nie pozwól się 
poniżać. Jeśli ktoś Cię naprawdę 
kocha, nie będzie tego robił. Nie gódź 
się na toksyczny związek, w którym 
partner podporządkuje sobie 
Ciebie i będzie Tobą manipulował. 
Staniesz się jego ofiarą, a gdy już Cię 
doszczętnie zniszczy psychicznie 
i fizycznie… poszuka nowego żywiciela.

Szanuj partnera i sam wymagaj 
szacunku, a gdy go nie otrzymasz, 
miej odwagę zerwać znajomość. 
Z czasem bowiem będzie coraz 
gorzej. Bardzo ważne są słowa,  
jakie do siebie wypowiadacie  
(patrz: rozdział I i II). Mów wprost  
o tym, co Cię boli, ale nie miej też 
oporów przed jego pochwaleniem. 
Zawsze poprawisz w ten sposób 
atmosferę.

Nie pozwól, by do Twojego 
związku wdarła się nuda i rutyna. 
Przeciwieństwem miłości nie 
jest nienawiść, tylko obojętność 
i lekceważenie wzajemnych potrzeb. 
Nie szukaj na siłę towarzystwa 
innych osób, skoro masz obok siebie 
najlepszego przyjaciela.

Zaskakuj partnera, rób mu 
niespodzianki, wysyłaj miłe 
wiadomości w ciągu dnia.  
Wspólnie podróżujcie  
i zwiedzajcie nowe miejsca,  
dzięki czemu będziecie mieć 
wspaniałe wspomnienia.  
Przynajmniej raz w tygodniu  
wyjdźcie gdzieś razem, np. do kina  
lub restauracji.

Nigdy nie okłamuj i nie zawiedź 
jego zaufania. Masz być dla niego 
wsparciem, a nie główną przyczyną 
rozpaczy i depresji. Lepiej się 
wcześniej rozstać, niż zdradzać. Jeśli 
masz ochotę na skok w bok, poważnie 
się zastanów nad stanem Waszej 
relacji.

Miej wysokie standardy!  
Namiętny pocałunek to już zdrada, 
a celowe wprowadzenie w błąd  
należy traktować jak kłamstwo! 
Mówienie prawdy i dotrzymywanie 
obietnic stanowi podstawę  
zaufania. A zaufanie jest podstawą 
związku.

Nie przestawaj dbać o swój wygląd, 
nawet gdy poczujesz się pewnie i nie 
będziesz mieć obaw, że partner Cię 
porzuci. To bardzo częsty powód 
zdrad i rozbicia małżeństw. Miłość 
może i jest ślepa, ale tylko do czasu…

Bądź zawsze sobą, ale tą  
najlepszą wersją siebie  
samego(-ej). Zwalczaj swoje  
wady, a nie wmawiaj sobie, że są 
nie do zmiany. Jest jednak pewien 
warunek – musisz to robić dla 
siebie, a nie w imię miłości. Inaczej 
w momentach kryzysu wrócisz  
na złe tory.
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tego się wystrzegaj! tych reguł się trzymaj!

Nie skrywaj tajemnic. Ludzie 
potrzebują stabilizacji i poczucia 
bezpieczeństwa. Chcą budować 
swoje wzajemne zaufanie. Sekrety 
i kłamstwa to utrudniają. Najlepszy 
jest taki partner, któremu można 
powiedzieć o sobie wszystko bez 
obawy o krytykę.

Rozmawiajcie codziennie,  
najlepiej o ważnych sprawach.  
Jeśli nie możecie się spotkać,  
to dzwońcie albo piszcie  
do siebie. Szczerość i dzielenie się 
swoimi myślami są niezwykle  
istotne. Musisz też umieć  
słuchać i rozumieć obiekt swoich 
uczuć. 

Nie odgradzaj partnera  
od przyjaciół i bliskich. Jesteś  
ważnym, pewnie nawet 
najważniejszym elementem  
jego życia, ale nie jedynym.  
Spotkania ze znajomymi przyniosą 
Wam nowe tematy do rozmów,  
a jemu samemu satysfakcję  
i poczucie spełnienia. 

Akceptuj rodzinę partnera,  
jakakolwiek by nie była! Dbaj o to,  
aby miał jak najlepsze stosunki  
ze swoimi bliskimi. Twoje starania  
zostaną prędzej czy później 
docenione. Jeśli nie będziesz 
szanować jego rodziców,  
w przyszłości może się to  
na Tobie zemścić i wypłynie  
podczas ewentualnego kryzysu.

Nie pozwól, by w Twoim  
związku zaczęły dominować 
negatywne emocje. Śmiej się  
jak najwięcej i dobrze baw 
w obecności partnera. Mów mu  
miłe rzeczy i bądź dla niego 
wsparciem w trudnych momentach.

Kłótnie są z biegiem czasu 
nieuniknione, ale jeśli to Ty zawinisz, 
zbierz się na odwagę, aby przeprosić. 
To ważniejsze niż mówienie  
„Kocham Cię!” sto razy dziennie. 
Pokażesz w ten sposób,  
że szanujesz uczucia partnera.

Wymarzone cechy.  
Trochę inne u pań i panów

Jak już wspomniałem, nie ma idealnego partnera. Dlatego musisz zbudować 
wobec niego realistyczne wymagania. Początkowo jego wady będą Ci się wyda-
wać intrygujące, a wręcz urocze. Z czasem jednak zaczną Cię mniej lub bardziej 
denerwować. Dlatego już na wstępie zastanów się, czy możesz je zaakceptować. 
Nie skupiaj się na ich analizie, skoro odczuwasz szczęście w swojej relacji. Prawdzi-
wa miłość to nie wystawne wesele na 500 osób i uroczyste zaręczyny z udziałem 
całej rodziny, tylko bezwarunkowe uczucie, wzajemne wspieranie się, praca nad 
sobą, lojalność, tolerancja, zrozumienie, bliskość, rozmowa, podjęcie zobowiązania 
i sztuka kompromisów.

Mówiąc o wadach, które trzeba zaakceptować, nie chciałbym popadać w zbytni 
pesymizm. Ludzie są z natury raczej dobrzy niż źli. Jako istoty społeczne chcemy 
być jak najlepsi w swoich związkach, choć nie zawsze nam się to udaje.

Poniżej przedstawiam cechy idealnych partnerów. Zestaw ten jest wynikiem ba-
dań naukowych nad pożyciem osób pozostających w długotrwałych związkach.
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Najbardziej pożądane cechy partnera

taka kobieta okaże się  
wymarzoną partnerką

ten facet to prawdziwy skarb.  
Warto go zatrzymać przy sobie

Jest oczytana i stanowi intelektualne 
wyzwanie dla swojego partnera. 
Minęły czasy, gdy uważano, że kobieta 
musi być podległa i głupsza od swego 
mężczyzny.

Jest zdecydowany i dynamiczny 
w działaniu. Inteligentny, błyskotliwy 
i odważny, ale nie agresywny. 
Zakapior chętny do bójek nie zapewni 
bezpieczeństwa swojej lubej, 
a z czasem pewnie podniesie rękę i na 
nią.

Śmieje się z żartów swojego faceta. 
Ma dystans do siebie i duże poczucie 
humoru. Śmiech uwalnia endorfiny, 
dzięki czemu będzie się znajdowała 
w wybornym nastroju.

Powinien być zabawny, co nie 
oznacza, że ma robić z siebie błazna. 
Liczy się jakość żartów, a nie ich ilość.

Odnosi sukcesy w życiu zawodowym. 
Nie jest materialistką, ale zna 
wartość pieniędzy. Nie trwoni ich 
na głupoty. Silna kobieta motywuje 
i inspiruje mężczyznę do rozwoju. 
Nie jest od niego zależna finansowo. 
Słaba zapomina o swoich ambicjach 
i przejmuje cele partnera. Staje się 
toksyczna, manipuluje, wykorzystuje 
i wywołuje kłótnie. To taka tykająca 
bomba z opóźnionym zapłonem.

Wbrew stereotypom facet nie 
musi być bogaty. Powinien jednak 
konsekwentnie dążyć do realizacji 
swoich celów i mieć bardzo ambitne, 
choć realne marzenia. Jego pasja 
będzie imponować partnerce. Jeśli 
okaże cierpliwość i wytrwałość, 
prędzej czy później fortuna zacznie 
mu sprzyjać. Gorzej, gdy jest takim 
wiecznym marzycielem – hipisem 
mieszkającym w komunie, z gitarą 
i długimi włosami…
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taka kobieta okaże się  
wymarzoną partnerką

ten facet to prawdziwy skarb.  
Warto go zatrzymać przy sobie

Jest opiekuńcza, wyrozumiała, 
stabilna, dojrzała, szczodra 
emocjonalnie, wierna, a także 
godna zaufania. Konieczność 
zachowania wierności dotyczy, 
oczywiście, obu płci i jest 
najważniejszą sprawą dla partnerów 
w klasycznym związku.

Jest empatyczny, czuły, 
troskliwy, szczery, uczciwy 
i zaangażowany, co nie oznacza, 
że słaby. Kobiety potrzebują 
poczucia bezpieczeństwa i bliskości. 
Idealny facet znajduje się mniej 
więcej pośrodku skali między 
wrażliwością i agresją.

Daje wsparcie swemu 
ukochanemu. W sytuacjach 
konfliktowych staje po jego 
stronie. Nie obraża go, nie 
wyśmiewa, ani nie obgaduje przed 
przyjaciółkami. Stara się zrozumieć 
jego potrzeby i uczucia. Nie musi 
się ze wszystkim z nim zgadzać, 
ale potrafi pójść na rozsądne 
kompromisy.

Nie jest maminsynkiem, 
trzymającym się matczynej 
spódnicy. Zawsze na pierwszym 
miejscu stawia swoją ukochaną. 
Może ona liczyć na jego pomoc 
w każdej sytuacji. Nie porzuci 
jej przy pierwszej napotkanej 
przeszkodzie. Przejdzie z nią 
wspólnie przez trudne okresy.

Jest atrakcyjna. Nawet jeśli natura 
poskąpiła jej nieco urody, to dba 
o siebie. Rozumie, że mężczyźni są 
wzrokowcami, więc wygląd jest dla 
nich ważny. Z drugiej strony doceniają 
cechy charakteru i inteligencję. Miłość 
to w końcu również akceptacja wad 
i niedostatków (pamiętasz Nicka 
Vujicica i Kanae?).

Jest przystojny i prowadzi zdrowy 
styl życia. Dzięki aktywności 
fizycznej może się pochwalić 
zdrową sylwetką. Wiadomo, 
że nie każdy chłopak i mężczyzna 
jest ideałem urody. Jeśli jednak 
zadba o fryzurę, higienę 
i odpowiedni ubiór, a w jego 
zachowaniu widać będzie 
pewność siebie, jego atrakcyjność 
znacznie wzrośnie.

Idealna partnerka woli przebywać 
ze swoim facetem, niż imprezować 
z koleżankami. Badania wykazują, 
że najdłużej są ze sobą pary, które 
chodzą na imprezy wspólnie. Po 
prostu najlepiej bawią się w swoim 
towarzystwie...

Idealny mężczyzna nie wyjedzie 
na tydzień z kumplami na ryby, 
tylko najpierw spyta, czy jego 
kobieta pojechałaby z nimi. 
Jego ulubionym zajęciem 
nie będą samotne (czytaj: 
bez niej) imprezy i wyjazdy 
integracyjne. 

Oboje rozumieją, że seks jest bardzo ważnym elementem 
więziotwórczym w relacjach damsko-męskich. Stanowi naturalną 
potrzebę człowieka i jego brak najpewniej spowoduje rozpad 
związku. Wcześniej czy później pojawia się bowiem zniechęcenie 
oraz rozczarowanie u jednej ze stron, co stanowi czynnik zapalny 
konfliktów w innych sferach życia. To właśnie bliskość fizyczna 
rozróżnia pary od przyjaciół. Dla wielu osób seks stanowi 
jednak temat tabu, co utrudnia komunikację i szczerą rozmowę. 
Oczywiście, jego efektem jest poczęcie potomka. Zawczasu więc 
ustalcie – świadomi wszystkich konsekwencji i odpowiedzialności, 
jaka na Was spadnie – czy to odpowiedni dla Was moment na 
zostanie rodzicami.
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Zalety i wady długotrwałego związku

Trwały związek – czy to w małżeństwie, czy w konkubinacie – daje szansę na 
niezwykle głęboką bliskość z drugim człowiekiem. Powierzasz komuś swoje naj-
intymniejsze tajemnice. Dzielisz z nim smutki, wspólnie pokonujecie życiowe prze-
szkody, ale też tworzycie wspaniałe wspomnienia. Pielęgnowana latami miłość daje 
prawdziwe szczęście. Wzrasta Wasza samoocena. Czujecie się potrzebni, ważni, 
bezpieczni, spokojni, obdarzeni zaufaniem i uczuciem. Patrząc na siebie, widzicie 
cały ten ładunek emocjonalny, który dzięki sobie odczuliście.

Dostrzegasz różne oblicza Twojego partnera – widzisz go szczęśliwego, radosne-
go, w stanie euforii, uśmiechniętego, rozbawionego, pełnego energii i atrakcyjnego, 
a z drugiej strony – przygnębionego, zrozpaczonego, zdenerwowanego, zestreso-
wanego, chorego i starzejącego się. On ma szansę obserwować Cię w  takich sa-
mych odsłonach i zgłębiać Twoją naturę. Nikt nie zna Was tak dobrze, jak Wy siebie 
nawzajem.

Rozwijasz się też wewnętrznie, dojrzewasz emocjonalnie. Wchodzisz w  nowe 
role: żony, męża, rodzica. Uczysz się komunikacji, asertywności, współpracy, sztu-
ki kompromisów, negocjacji, brania odpowiedzialności, dotrzymywania obietnic, 
zaangażowania, pokory, doświadczania przyjemności, definiowania własnych po-
trzeb, radzenia sobie z frustracją i bezsilnością. Akceptujesz swojego partnera ta-
kiego, jakim jest – w całej rozciągłości, ze wszystkimi wadami i zaletami.

„Jestem samolubna, niecierpliwa i trochę niepewna siebie. 
Popełniam błędy, tracę kontrolę i czasami bywam trudna  
do zniesienia. Ale jeśli nie potrafisz zaakceptować mnie,  
kiedy jestem najgorsza, to cholernie pewne,  
że nie zasługujesz na mnie, kiedy jestem najlepsza. 
 Marilyn Monroe

Ludzie w stałych związkach bardziej dbają o swoje zdrowie i statystycznie dłużej 
żyją. Badania wykazują, że rzadziej chorują oraz lepiej śpią. Poziom ich zadowolenia 
z życia jest wyższy niż u singli.
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Jeśli miałbym powiedzieć o jakichś minusach, to z pewnością jest to częściowe 
ograniczenie własnej wolności i poświęcenie kawałka siebie. Oddajemy swoje cia-
ła i umysły na wyłączność, a jednocześnie nasze oczekiwania w sferze seksualnej 
i emocjonalnej nie zawsze są później w pełni zaspokojone. Z czasem miłość może 
się wypalić i partnerami zaczną targać negatywne emocje, nawet do wrogości i nie-
nawiści włącznie. Bardzo niszczycielskie są też nałogi, jak alkoholizm czy rujnujący 
finanse rodziny hazard. Często w takich wypadkach jedynym spoiwem związku po-
zostają dzieci, które muszą być świadkami nieustannych awantur i złośliwych przy-
tyków swoich rodziców.

Jeśli tkwisz w relacji, w której czujesz się nieszczęśliwy(-a), poważnie się zasta-
nów nad jej sensem. Zadaj sobie pytanie, czy po rozłące, tęsknił(a)byś za konkretną 
osobą, czy tylko za byciem w związku i zwyczajnie obawiasz się samotności. Dyle-
mat ten się pogłębia, gdy jesteś uzależniony(-a) finansowo od partnera, szantażuje 
Cię on emocjonalnie albo masz wyrzuty sumienia związane z planami jego porzu-
cenia.

Jeśli natomiast widzisz jeszcze nadzieję na szczęśliwą przyszłość, zawalcz o Was 
i zdecyduj się na szczerą rozmowę, która być może poprawi Waszą relację. Zawsze 
też możecie się zwrócić o pomoc do specjalisty, który obiektywnym okiem spojrzy 
na Wasze problemy. Może to być dla Was ostatnia deska ratunku.

Gdzie szukać? Zagrożenia

Tak naprawdę obiekt swojej miłości możesz poznać wszędzie. Szkoła, praca, 
galerie, sklepy i centra handlowe, rynki, deptaki, główne ulice miast, place sporto-
we. Miejsca, w których realizujesz swoje pasje: księgarnie, biblioteki, kluby fitness, 
ścieżki zdrowia albo zjazd wielbicieli komiksów. Kursy, szkolenia czy lekcje teatru. 
Podczas ogniska na wyjeździe, w górach, nad morzem, w kraju i za granicą. Nie ma 
reguły!

Na siłowni zadbasz przy okazji o formę, zrzucisz zbędne kilogramy albo nabie-
rzesz masy mięśniowej. Możesz się poczuć bardziej atrakcyjnie. W czasie wysiłku 
fizycznego uwalniają się hormony szczęścia. Spotkasz tam osoby dbające o wygląd 
(uważaj tylko na te narcystyczne). Można też poznać kogoś dzięki swoim znajomym, 
pod warunkiem, że nie jest to swatanie na siłę, gdyż wtedy oboje będziecie czuć 
presję. Co innego niby przypadkowe spotkanie…

Istnieją też mniej spontaniczne formy zapoznawania partnerów życiowych: tzw. 
szybka randka, czyli kilkuminutowe rozmowy z różnymi osobami, które przesiadają 
się co chwilę o jedno miejsce, biura matrymonialne (opcja płatna, raczej dla star-
szych osób) czy portale randkowe.

Niegdyś panny na wydaniu bynajmniej nie zabiegały o  względy kawalerów. 
W dzisiejszych czasach się to zmienia i niekiedy trzeba wyciągnąć pomocną – ko-
biecą dłoń dla dodania odwagi co bardziej nieśmiałemu facetowi.

Ostatnio bardzo popularne jest zawieranie znajomości przez internet. Jednak 
wiąże się to z pewnym ryzykiem, szczególnie dla kobiet. Pod inne osoby podszywa-
ją się zboczeńcy i inni dewianci, którzy na żywo wcale nie wyglądają już tak atrak-
cyjnie.
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UWAGA! 
Gdy zdecydujesz się na zapoznanie kogoś przez internet, 
upewnij się, że rozmawiasz rzeczywiście z daną osobą. 
Na portal wybierz wyraźne zdjęcie, na którym będziesz 
wyglądać naturalnie. Warto pokazać twarz i oczy, które są 
w końcu zwierciadłem duszy. Możesz wstawić fotkę „z akcji”, 
np. z ciekawej podróży. Jeśli wrzucasz więcej zdjęć, to 
wstaw też te pokazujące sylwetkę czy też coś, co prezentuje 
Twoje hobby. Na koniec w eleganckim stroju. Unikaj ujęć 
z oddali, niewyraźnych, roznegliżowanych, w otoczeniu 
zbyt wielu przyjaciół lub tym bardziej byłych partnerów. 
Do najpopularniejszych stron i aplikacji randkowych należą 
Badoo, eDarling czy nawet Facebook. Poprzez aplikację 
Tinder można spotkać ludzi chętnych na krótką znajomość 
opartą na fizyczności. Dla wartościowego związku trzeba się 
jednak trochę wysilić i bliżej poznać partnera. Niby seks to nic 
nadzwyczajnego, ale niekiedy jedna noc i chwila przyjemności 
z kimś przypadkowym może mieć dla Ciebie opłakane skutki 
(zniszczona reputacja, wyrzuty sumienia, niechciana ciąża, 
choroby weneryczne, a nawet zakażenie wirusem HIV – na 
szczęście, rzadko się kumulują wszystkie te kataklizmy 
jednocześnie…).

Nowe znajomości zawrzesz też na dyskotekach, w klubach i na różnego typu 
imprezach. Jednakże często pojawiają się na nich osoby nastawione na krótką za-
bawę. Ciężko będzie z  nimi stworzyć perspektywiczny związek. Oczywiście, nie-
kiedy trzeba się trochę wyszaleć, poeksperymentować, zbadać grunt i spróbować 
chociaż kilku randek dla rozeznania się w temacie.

W  klubach szczególnie ostrożne muszą być przedstawicielki płci pięknej. Dla 
sporej grupy mężczyzn głównym celem podrywu jest bowiem „zaliczenie” jak 
największej liczby kobiet. Mogą się one stać ofiarami przemocy seksualnej (wię-
cej o tym w rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa). Wszechobecna w internecie 
pornografia kompletnie wypacza to, jak powinna wyglądać miłość fizyczna. Stąd 
wynikają też późniejsze rozczarowania. Faceci mają stępioną wrażliwość i zapomi-
nają,  że ich kobiety to nie przedmioty, tylko czujące istoty. Jest masa interneto-
wych guru, którzy uczą, w jaki sposób na tani podryw wyrwać „laski” i „wziąć je na 
chatę”.

Panowie z kolei powinni się wystrzegać femme fatale, które wykorzystają, zdra-
dzą i złamią serce przy pierwszej lepszej okazji. Samca gatunku homo sapiens sto-
sunkowo łatwo jest omamić i  skusić możliwością szybkiego seksu. Tym bardziej, 
gdy czuje presję swoich kolegów i nie chce wyjść na mięczaka. Wykorzystują to 
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niewiasty o osobowości borderline8, które potrafią uczynić z człowieka psychiczne-
go wraka, jeśli nie znajdzie w sobie wystarczająco dużo silnej woli, by się im oprzeć 
i w miarę szybko zrezygnować z toksycznego związku.

W społeczeństwie (ale też w hollywoodzkich filmach) utrwalił się ponadto wzór 
postawy „białorycerskiej”. Facet gloryfikuje wybrankę. Idealizuje ją i gotów jest zro-
bić bardzo wiele, byleby zwróciła na niego swoją uwagę. Na samym wstępie wcho-
dzi wówczas do związku na czworakach. Szacunek dla kobiet, okazywanie im kul-
tury i dobrej woli nie musi oznaczać poniżania się przed nimi. W innym przypadku 
manifestuje się swoje niskie poczucie własnej wartości i trudno wówczas o partner-
skie relacje. Zaburzony bowiem zostaje kruchy poziom równowagi.

Na drugim biegunie od „białorycerstwa” leży mizoginizm, czyli nienawiść albo 
silne uprzedzenie w stosunku do płci żeńskiej. Może wynikać ze strachu mężczyzn 
przed kobietami, kompleksu niższości czy traumatycznych przeżyć spowodowa-
nych przez napotkane w przeszłości panie. Przejawów chamstwa wobec kobiet nie 
brakuje choćby w przestrzeni internetowej. Żeńskim odpowiednikiem mizoginizmu 
jest mizoandria, czyli silna awersja wobec mężczyzn, czego nie myliłbym z femini-
zmem. Natomiast wielu mężczyzn wrogo reaguje już na samo słowo „feministka”, 
nie znając do końca założeń ideologicznych tego bardzo szerokiego nurtu.

Tak czy inaczej, skrajności zawsze będą destrukcyjnie oddziaływać na rynek ma-
trymonialny, który we współczesnym świecie znajduje się w kryzysie. Coraz trud-
niej spotkać wartościowe czy choćby „normalne”, wolne osoby. Świat biegnie do 
przodu, możliwości komunikacji znalazły się na niespotykanym dotychczas w hi-
storii poziomie, jednakże paradoksalnie nie wpływa to polepszenie jakości naszych 
relacji.

8 „Borderline” to zaburzenie osobowości charakteryzujące się wahaniami nastro-
ju, napadami intensywnego gniewu, niestabilnymi i naznaczonymi silnymi emocjami 
związkami z innymi ludźmi, silnym lękiem przed odrzuceniem, działaniami autoagre-
sywnymi oraz nieustannym uczuciem pustki. „Borderline” wymaga wielokierunkowego 
leczenia, psychoterapii, a niekiedy nawet hospitalizacji.
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Na pewno łatwiej Ci będzie znaleźć odpowiedniego partnera wśród inteligent-
nych ludzi, a nie np. piłkarskich kiboli. Ale tak naprawdę mogą minąć lata, zanim Ci 
się to uda. W tym czasie spotkają Cię wzloty i upadki na polu uczuciowym. Bądź na 
to mentalnie przygotowany(-a).

Pierwsza rozmowa i randkowanie.  
Odważ się na działanie!

Tym, co nas ogranicza, jest uczucie strachu. Nie bój się rozpocząć rozmowy z in-
teresującą Cię osobą. Może nie oceniasz teraz zbyt wysoko swoich szans. Nie jesteś 
też najbardziej atrakcyjnym egzemplarzem człowieka, jaki stąpa po ziemi. Ale każ-
dy ma w sobie jakieś niedoskonałości fizyczne i psychiczne. Najczęściej problem 
z tymi ułomnościami mają nie osoby z zewnątrz, tylko my sami. To nam wydaje się, 
że wszyscy je widzą i zwracają na nie baczną uwagę. Tymczasem 99,9% ludzi sku-
pia się głównie na własnym wyglądzie.

Dlatego nie obawiaj się działać. Poszukaj pretekstu do zagajenia. Poproś o po-
moc lub o coś zapytaj. Zaciekaw i rozbaw rozmówcę swoją opowieścią. Bądź natu-
ralny(-a). Wyuczone teksty brzmią sztucznie i groteskowo. Nie mów tylko o sobie, 
ale też słuchaj i zadawaj pytania.

Trenuj rozmowę, nie przejmując się odrzuceniem. Twoje ego może na tym trochę 
ucierpieć, ale wystarczy przecież, że tylko ten jeden jedyny raz Ci się uda. Pora-
żek w międzyczasie możesz mieć na pęczki. Jeśli Twój obiekt podrywu jest bardzo 
atrakcyjny, nie obsypuj go od razu stosem komplementów, bo będziesz jednym(-ą) 
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z wielu podobnych Tobie. Niczym się nie wyróżnisz. Pamiętaj, jak ważne jest poczu-
cie humoru, dystans do siebie i błyskotliwość. Nie przesadzaj jednak z żartami, by 
nikogo nie obrazić. Celem jest stworzenie dobrego nastroju. Zyskasz też szczero-
ścią i wyluzowaniem.

Na koniec rozmowy zaproponuj jej kontynuowanie i  weź numer telefonu, aby 
zadzwonić (ale nie nękać SMS-ami jak stalker). Ewentualnie umów się od razu na 
drugie spotkanie. Potraktuj to jako coś naturalnego, a nie „błaganie o litość dla spra-
gnionego miłości”. W przeciwnym wypadku znajdziesz się od początku na straco-
nej pozycji. Nie napraszaj się, bo wówczas wpadniesz we własne sidła. Nie oznacza 
to, że masz zupełnie odpuścić temat, jeśli pierwszy kontakt nie do końca spełnił 
Twoje oczekiwania. Nikt poważny nie rzuci Ci się od razu w ramiona i nie zacznie 
krzyczeć, że to z Tobą chce spędzić resztę życia.

Na randkę wcale nie trzeba iść do kina czy do drogiej restauracji. Wystarczy 
zwykły spacer np. pod pretekstem omówienia jakichś mniej lub bardziej istotnych 
kwestii. Możecie pójść do parku, nad rzekę czy nad jezioro. Jeśli będziesz mieć to 
szczęście i przypadniecie sobie do gustu, to będą kolejne spotkania, a z czasem 
być może stworzycie prawdziwy związek. Serdecznie Ci tego życzę!

Zazdrość

Zazdrość jest wpisana w ludzką naturę. Przez tysiące lat ewolucja kształtowała 
naszą psychikę. Zazdrośni mężczyźni ograniczali kontakty swoich wybranek z ry-
walami, dzięki czemu wychowywali własne dzieci. Ich geny miały zatem większą 
szansę na przetrwanie. Zazdrosne kobiety bały się z kolei odejścia ich partnerów 
do innych niewiast, co utrudniałoby wychowanie potomstwa. Nie bez przyczyny 
mówi się zatem, iż mężczyźni bardziej się boją zdrady fizycznej, a kobiety emocjo-
nalnej.

W dzisiejszych czasach pierwotne instynkty odgrywają mniejszą rolę. Chorobli-
wa zazdrość nie chroni już trwałości związku i nie stoi na straży wierności partnera, 
tylko niszczy wzajemne relacje. Idzie w parze z przekonaniem, że „nie mogę bez 
niego/niej żyć”. W skrajnych przypadkach powoduje agresję i depresję. Osoby de-
presyjne targają się na swoje życie, a agresywne są zdolne do zabójstw. Zazdrość 
jest powodem aż 20% morderstw na całym świecie.

Z badań wynika, że bardziej zazdrosny jest ten, kto czuje się w związku mniej 
atrakcyjny pod kątem wyglądu, pozycji zawodowej, towarzyskiej, finansowej, inte-
lektualnej lub emocjonalnej. Dlatego tak ważne jest, by osoba, z którą się spotyka-
my, miała uprzednio ciekawe i udane życie. By czuła się spełniona i zadowolona. 
Przyczyną zazdrości może też być zdrada poprzedniego lub obecnego partnera 
albo notoryczne kłamstwa z jego strony.

Chora zazdrość objawia się nieustannymi oskarżeniami o wyimaginowaną zdra-
dę, kontrolowaniem telefonu i komputera partnera, rozliczaniem go z każdej minuty 
spędzonej osobno, wyciąganiem różnych zdarzeń z przeszłości i  czynieniem mu 
z tego powodu wyrzutów, szpiegowaniem i strachem o jego odejście. Powoduje to 
efekt odwrotny od zamierzonego i obniżenie wartości zazdrośnika w oczach part-
nera.
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Czy wiesz, że… 
Zazdrość wsteczna to zazdrość o byłych partnerów. Jednakże 
nikt nie ma już wpływu na swoją przeszłość, więc czasami – 
dla własnego spokoju – lepiej nie wypytywać o dawne relacje 
damsko-męskie.

Czy wiesz, że… 
Zazdrość może być napędzana poprzez nadużywanie 
alkoholu lub narkotyków. Nazywa się to wtedy zespołem Otella. 
Najczęściej dotyka on mężczyzn o niskim poczuciu własnej 
wartości. Taki zazdrośnik może zabraniać swojej wybrance 
chodzić do pracy (by nie miała kontaktu z jego potencjalnymi 
rywalami), elegancko się ubierać, a także będzie się starał 
podkreślać jej wady, by „równała w dół” do niego. W skrajnych 
przypadkach posunie się do zastraszania, manipulowania, 
a nawet do przemocy fizycznej i zabójstwa. Z badań 
klinicznych wynika, że ta obsesyjna paranoja alkoholowa 
jest nieuleczalna!
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Niektóre osoby żyjące w związkach celowo wywołują zazdrość w partnerach, by 
podkreślać swoją wartość i  sprawić, że emocje ich drugiej połówki będą wrzały. 
Statystycznie dwukrotnie częściej zdarza się to kobietom niż mężczyznom. Taka 
manipulacja wywołuje negatywne uczucia.

Trzeba jednak powiedzieć, iż lekka zazdrość ma pewne zalety. Może stanowić mo-
tywację do działania i do poprawy jakości związku. Czasami go wręcz wzmacnia, ale 
pod warunkiem, że jest kontrolowana. Pojawia się np. jako reakcja na realne zagro-
żenie, gdy partner daje sygnały, że chce odejść. Motywuje do zachowań, które mają 
zwiększyć zadowolenie partnera, lub do podnoszenia własnej atrakcyjności: popra-
wienia wyglądu, eliminacji wad itd. Idzie w parze z przekonaniem „chcę z nim/nią żyć”.

Jeśli więc czujesz lekkie ukłucie w sercu, bo ukochana Ci osoba zatańczyła z kimś 
innym na imprezie, albo ktoś na powitanie pocałował ją w policzek, to nie znaczy, że 
jesteś zwyrodnialcem, który za jakiś czas podczas wspólnego posiłku wbije jej widelec 
w plecy. Po prostu kochasz i chciał(a)byś mieć ją na wyłączność. Boisz się, że odejdzie 
i robisz wszystko, aby do tego nie dopuścić. Ale kochać oznacza też ufać i dawać wol-
ność. Warto zatem dać sobie nawzajem kredyt zaufania – nawet na wyrost.

Najlepsze sposoby radzenia sobie z zazdrością:

 » Na samym początku znajomości ustal z partnerem, na co możecie sobie po-
zwolić, aby nie było później rozczarowań i nieporozumień. Najpierw go do-
brze poznaj, a nie przypisuj mu złych zamiarów. Niekiedy pocałunek, nawet 
w usta, to dla dziewczyny czy kobiety tylko niewinny sposób przywitania się. 
Oglądanie się faceta za atrakcyjnymi kobietami to też jeszcze nie przejaw 
zdrady, choć oczywiście może zaboleć partnerkę. Niech Wasze reguły będą 
realne, a nie oderwane od rzeczywistości.

 » Musisz założyć, że Twój partner jest Ci w pełni wierny. Zaufanie jest potrzebne 
nie jemu, a właśnie Tobie. Szukaj znaków miłości i wierności, a nie dowodów 
zdrady. Te „dowody” można bowiem bardzo łatwo nadinterpretować. Prze-
stań więc szpiegować i przeglądać jego prywatną korespondencję. Pogódź 
się z pewnym stopniem niepewności.

 » Aby zrozumieć swoją wyolbrzymioną zazdrość, poznaj najpierw jej przyczynę. 
Czy jest to zaniżona samoocena, własna skłonność do zdrady, a może złe do-
świadczenia?

 » Zachowaj spokój. Ochłoń przed rozmową. Zażyj świeżego powietrza. Nie prze-
lewaj swojej frustracji na partnera. W końcu ludzie, którzy się nawzajem kocha-
ją, nie są skorzy do zdrady. Całkiem możliwe, że Twoje podejrzenia są na wy-
rost. Nawet jeśli w związku ktoś bardziej się angażuje uczuciowo, to poprzez 
zazdrość pokazuje się w negatywnym świetle i jeszcze pogarsza swoją pozycję.

 » Jeśli jakieś zachowanie Twojego partnera mocno Ci przeszkadza, możesz, 
a wręcz musisz porozmawiać z nim o  tym. Zrób to jednak w konstruktywny 
sposób. Opowiedz, jak się z tym czujesz i zapytaj, czy może więcej tego nie 
robić. Mów łagodnym tonem głosu.

 » Wyjdź z założenia: „Niech życie się toczy swoim torem!”. Zaakceptuj rzeczy-
wistość, jaka jest. Jeśli ktoś chce zdradzić, to i tak to zrobi. W takim wypadku 
szkoda na niego Twojego czasu i  lepiej się rozstać wcześniej, niż stracić dla 
niego całe lata.
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 » Skup się na swoich mocnych stronach i osiągnięciach. Ucz się lubić siebie. 
Rozwijaj swoje umiejętności oraz pasje. Rób to, co sprawia, że odczuwasz 
dumę. Przyznaj się też do swoich wad i naucz się je akceptować. Adekwatna 
samoocena jest lepsza niż zawyżona lub zaniżona.

 » Buduj przyjaźń z  partnerem. To podstawa zaufania. Zwierzajcie się sobie. 
Mów mu to, co opowiada się tylko bardzo bliskim i dyskretnym osobom.

 » Traktuj zazdrość jak normalne, ludzkie uczucie, które może się stać podstawą 
dbania o Waszą miłość. Rozmawiaj o swojej zazdrości, ale nie obwiniaj dru-
giej strony o to, że ją odczuwasz.

Jeśli chcesz pomóc swojemu partnerowi  
zwalczyć jego zazdrość:

 » Dotrzymuj danego mu słowa. Nie rzucaj deklaracji, twierdząc później, że 
o nich zapomniałeś(-aś).

 » Staraj się go zrozumieć i rozmawiać z nim na temat zazdrości. Doceniaj jego 
starania, dowartościowuj go i mów, jaki jest dla Ciebie ważny.

 » Nie fantazjuj na temat byłych partnerów, ani nie opowiadaj mu o nich zbyt 
szczegółowo i pochlebnie. Nie spotykaj się z nimi, jeśli nie musisz. W prze-
ciwnym wypadku zawsze będzie to wzbudzało jego podejrzenia.

 » Nie prowokuj go, celowo wywołując zazdrość, nawet przez zwykłe aluzje.
 » Na imprezy najlepiej wychodźcie razem. Jeśli wyjdziesz sam(-a), nie naduży-

waj alkoholu, wróć o rozsądnej godzinie i… nie pachnij cudzymi perfumami.
 » Nie rozpowiadaj Waszych tajemnic osobom trzecim.
 » Nie SMS-uj potajemnie i nie flirtuj. Nie oznacza to, że masz być niemiły(-a) dla 

innych, ale pewnych granic nie powinno się przekraczać.
 » Przestań się oglądać na ulicy za atrakcyjnymi osobami, tym bardziej w obec-

ności partnera.
 » Bądź szczery(-a). Nie zostawiaj niedopowiedzeń.
 » Pamiętaj, że zdrada nigdy nie jest dobra. Nie planuj jej i nie szukaj dla niej 

usprawiedliwienia. Raz podkopane zaufanie jest skazą na związku na zawsze. 
Unikaj zatem ryzykownych i dwuznacznych sytuacji.

Zdrada = (niemal) zawsze koniec związku

Zdrada stanowi jedną z  najczęstszych przyczyn rozwodów i  rozstania się par. 
Ten, kto zdradza, wyrządza krzywdę nie tylko swojemu partnerowi, ale też sobie. 
Niekiedy ludzie wybaczają sobie jednorazową zdradę i starają się przejść nad nią 
do porządku dziennego. W rzeczywistości uczucia krzywdy, poniżenia oraz chęć 
rewanżu tkwią w nich bardzo głęboko i mogą trwać do końca życia. Zdrada niemal 
bezpowrotnie niszczy zaufanie. Mówi się, że „kto raz zdradził, zrobi to ponownie”. 
Natura co prawda prowokuje nas do korzystania z  różnorodności seksualnej, ale 
nasza moralność i uczucia wobec bliskiej osoby stają temu na przeszkodzie. To czy-
ni nas lepszymi istotami w świecie zwierząt.
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Każdy przypadek jest inny i  trzeba 
go oddzielnie rozpatrywać, jednak-
że najczęściej nie powinno się tkwić 
w układzie, w którym doszło do zdrady. 
Trzeba sobie dać szansę na odbudowę 
psychiczną i  poszukać szczęścia gdzie 
indziej. W  odosobnionych sytuacjach 
taki występek poprawia funkcjonowanie 
związku. Dotyczy to głównie par, u któ-
rych wystąpił faktyczny rozkład pożycia 
i zanik uczuć. Taka zdrada powoduje jak-
by ich „przebudzenie” i „otrząśnięcie się”. 
Zaczynają ze sobą rozmawiać, szano-
wać się i szukać kompromisów w spra-
wach, w których do tego momentu nie 
potrafili się zgodzić. Przed ostatecznym 
rozejściem się często powstrzymują ich 
wspólne dzieci lub względy religijne.

Zdradom sprzyjają tzw. związki na od-
ległość, gdy jeden z partnerów przebywa 
w długotrwałym oddaleniu od drugiego. 
Okazją do nich są np. imprezy integracyj-

ne, wyjazdy służbowe czy wyjścia ze znajomymi na dyskoteki. Alkohol, muzyka, od-
powiednia atmosfera, obecność atrakcyjnych osób w pobliżu czy po prostu zwykła 
ciekawość, sprzyjają zachowaniom, po których można się obudzić z kacem… również 
tym moralnym. Wedle różnych szacunków i anonimowych ankiet zdradza co trzeci, 
a nawet co drugi współmałżonek. Pośrednią przyczyną zdrady jest fakt, że ludzie 
przestają ze sobą szczerze rozmawiać, gdy ich związek przechodzi kryzys.

Niektórzy ludzie wychodzą z przewrotnego założenia, iż dopiero po ceremonii 
zaślubin powstaje zobowiązanie wierności. Słyszałem od znajomych opowieści 
o przypadkach zdrady przyszłego pana młodego na swoim wieczorze kawalerskim, 
a  panny młodej na wieczorze panieńskim. Co ciekawe, do zdrad tych dochodzi-
ło nawet publicznie, w obecności współbiesiadników. To oni zapewniali wątpliwej 
wartości rozrywkę w postaci wynajęcia prostytutki lub striptizera. Czy chciał(a)byś 
zaczynać nowe wspólne życie z ukochaną osobą poprzez zdradę na zaledwie kilka 
dni przed Waszym ślubem? Sprawić jej tak olbrzymi zawód? Zadziwiające, że lu-
dzie są do tego zdolni.

UWAGA! 
Pamiętaj, że zdradzić można nie tylko fizycznie, ale też 
emocjonalnie – poprzez stworzenie z kimś zbyt dużej więzi 
mentalnej, fantazjowanie na jego/jej temat, potajemne kontakty 
czy ujawnienie tajemnic swojego partnera i związku.



85

j a K  z n a l e ź ć  i d e a l n e g o  pa r t n e r a i  s t W o r z yć  U d a n y z W i ą z e K

Historia Olivii

Człowiek bywa ułomny, słaby i popełnia błędy. Niektóre z nich są nie do napra-
wienia. Posłuchaj zwierzenia Olivii, która przysłała list do redakcji pewnego portalu. 
W jej przypadku nadmiar wyskokowych trunków okazał się zgubny.

„Los lubi płatać nam figle. Zawsze starałam się przestrzegać zasad moralnych, 
a zwłaszcza wierności. Zastanawiałam się, jak to możliwe, że ludzie zdradzają swo-
ich partnerów życiowych. Czy nie lepiej po prostu zakończyć związku? – zadawa-
łam sobie pytanie. Nigdy nie podejrzewałam, że zniżę się do podobnego czynu.

Od minionej soboty jestem cała roztrzęsiona. Na przemian płaczę i obgryzam 
paznokcie. Unikam kontaktów z ludźmi, a zwłaszcza z narzeczonym i dziewczyna-
mi z panieńskiego. Zastanawiam się, co zrobić: powiedzieć mu czy nie? Rozsądek 
podpowiada, aby tego nie robić, ale w głębi serca czuję, że lepiej wyznać prawdę. 
Przemawia za tym kilka powodów. Ale zacznę od początku.

Nigdy nie byłam za ideą wieczoru panieńskiego, ale moja świadkowa uparła się, 
że to tradycja i nie wypada się wymawiać. Powiedziała mi, że już wybrała hotel oraz 
zaplanowała wszystkie atrakcje. W takim razie zgodziłam się. Wyjechałyśmy w so-
botę wczesnym rankiem, a przed południem byłyśmy na miejscu. Po zakwatero-
waniu się w hotelu wzięłyśmy udział w kilku atrakcjach. Ostatecznym przystankiem 
był klub.

Gdy pojawiłyśmy się w  klubie, byłyśmy już lekko podchmielone. Jak zwykle 
w  takich przypadkach bywa, zwracałyśmy uwagę wszystkich dookoła. Miałyśmy 
na głowach idiotyczne wianki z kwiatów i wystroiłyśmy się w skąpe sukienki. Faceci 
podchodzili do nas co chwilę, ale ich spławiałyśmy. Po pewnym czasie znudziło 
nam się. Poszłyśmy do baru, wypiłyśmy kilka szotów, a następnie udałyśmy się do 
kolejnego klubu. Tam panował zupełnie inny klimat. Faceci w eleganckich mary-
narkach, przemyślany wystrój, nastrojowa muzyka... Byłyśmy z dziewczynami ocza-
rowane, chociaż zapewne nasze wrażenie zostało wyolbrzymione przez alkohol, 
który wypiłyśmy. Tańczyłyśmy, a w pewnym momencie podeszło do nas kilku fa-
cetów. Wydawali się szarmanccy i zaoferowali miejsce przy stoliku. Ja i świadkowa 
miałyśmy obiekcje, ale uległyśmy, ponieważ większość była za.

Jeden z mężczyzn zaczął mnie adorować. Na początku protestowałam, bo nie 
miałam zamiaru się upijać, ale dziewczyny wywierały na mnie presję. Przekonywały, 
że to ostatnia taka noc w życiu i każda panna młoda musi zaszaleć. Ten facet, który 
mnie adorował, wtórował im. Po jakimś czasie, nie wiem dokładnie kiedy, oddali-
liśmy się od dziewczyn. Zauważyłam tylko, że każda była pochłonięta rozmową. 
Mgliście pamiętam moment tańca z nim. Jego policzek przy moim, zapach wody po 
goleniu, jego ręka na moich plecach, a potem długi pocałunek. Następne chwile, 
które utkwiły mi w pamięci, dotyczą szybkiego aktu miłosnego. Zrobiliśmy to w sa-
mochodzie, ale nie wiem, do kogo należał i nie wiem, jak tam doszłam. Następnie 
odprowadził mnie do stolika i ulotnił się. Po jakimś czasie zebrałyśmy się wszystkie 
z dziewczynami i wróciłyśmy do hotelu.

Z rana miałam sporego kaca, ale pamiętałam, do czego doszło. Najgorsze jest 
to, że inne dziewczyny zauważyły, że wyszłam z nim na zewnątrz. Podobno kilka 
z  nich za mną pobiegło, ale nie chciałam nikogo słuchać. Tak że wiedzą, co się 
wydarzyło. Spytały mnie, co teraz zrobię. Czy powiem o wszystkim narzeczonemu, 
czy nie. Rozbeczałam się i  powiedziałam, że nie, bo on na pewno mnie zostawi. 
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Poprosiłam je o dyskrecję i cieszyłam się, że w towarzystwie nie było żadnej jego 
krewnej. Wiadomo, że więzy rodzinne zobowiązują w jakimś stopniu do szczerości. 
Dziewczyny obiecały milczeć.

Największy problem jest w tym, że nie wiem, czy któraś z nich się nie wygada. 
To niby koleżanki, ale wiadomo, jakie są kobiety. W stu procentach mogę ufać tylko 
świadkowej. Ona z kolei nie pocieszyła mnie, stwierdzając, że popełniłam najwięk-
szą głupotę w życiu. Na domiar złego trochę się z nią posprzeczałam. Zarzuciłam jej 
i dziewczynom, że wywierały na mnie presję z piciem. Odparły, że sama znam swoje 
możliwości i próbowały mnie odwieść od zdrady, ale tak się przyczepiłam do niego, 
że nie było siły. Świadkowa stwierdziła też, że alkohol nie jest usprawiedliwieniem 
dla zdrady.

Czuję się podle. Po pierwsze złamałam wszystkie swoje zasady. Po drugie po-
stawiłam całą przyszłość pod znakiem zapytania. Mam dwie opcje do wyboru. 
Mogę nie mówić o niczym narzeczonemu i żyć w strachu, że któraś z dziewczyn się 
wygada albo wyznać mu prawdę. Znając go, odwoła ślub. Nie jest z rodzaju tych 
mężczyzn, którzy wybaczają zdradę. Honor jest dla niego na pierwszym miejscu. 
Zawsze powtarzał też, że najbardziej szanuje mnie za przestrzeganie zasad. Zdra-
dzając go, zaprzepaściłam wszystko...

Wydaje mi się, że jeżeli chcę wszystko naprawić, powinnam mu jednak powie-
dzieć. To najbardziej honorowe wyjście z sytuacji. Mam nikłą nadzieję, że mnie nie 
zostawi, ale jeśli nawet tak zrobi, lepiej żyć w zgodzie z własnym sumieniem niż 
w kłamstwie. Jak myślicie? Czas ucieka”9.

Niech historia Olivii będzie dla Ciebie przestrogą. Głupota, której się dopuści-
ła pod wpływem alkoholu, rzuciła cień na całe jej dotychczasowe życie, a  także 
szczęście jej i narzeczonego. Musisz się nauczyć odmawiać i nie ulegać presji zna-
jomych. Masz przecież swój rozum. Asertywność to cecha charakteru, która bardzo 
Ci się przyda.

9 Zob. https://www.papilot.pl/zwiazki/slub-i-wesele/36348/zdradzilam-narzeczo-
nego-na-wieczorze-panienskim.
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PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU III  
Jak znaleźć idealnego partnera  

i stworzyć udany związek?

Koncepcja komunii dusz budowana przez hollywoodzkie filmy, 

a niegdyś prezentowana w utworach romantycznych uczyniła już 

wiele złego rozczarowanym i porzuconym kochankom.

Jedna, kilka czy nawet kilkanaście porażek w sferze relacji damsko-męskich 

nie sprawią, że Twoje życie straci sens. Na świecie jest wiele cudownych 

osób, w których można się całkiem „zatracić”.

Miłość to najpotężniejsze i najbardziej intensywne z uczuć znanych 

człowiekowi. Jeśli chcesz przeżyć swój czas w najlepszy możliwy sposób, 

nie obawiaj się kochać całym sercem.

Psychika ludzka jest na tyle złożona, a koleje losu tak nieprzewidywalne, 

że nigdy nie ma 100% pewności, czy uda się być z kimś na zawsze, 

o czym marzy wiele par.

Trwały związek – czy to w małżeństwie, czy w konkubinacie – daje szansę 

na niezwykle głęboką bliskość z drugim człowiekiem.

Tym, co nas ogranicza, jest głównie uczucie strachu. Nie bój się 

rozpocząć rozmowy z interesującą Cię osobą.

Na pewno łatwiej Ci będzie znaleźć odpowiedniego partnera wśród 

inteligentnych ludzi. Jednak mogą minąć lata, zanim Ci się to uda. 

W tym czasie spotkają Cię wzloty i upadki na polu uczuciowym. 

Bądź na to mentalnie przygotowany(-a).

W dzisiejszych czasach pierwotne instynkty odgrywają mniejszą rolę. 

Chorobliwa zazdrość nie chroni już trwałości związku i nie stoi na straży 

wierności partnera, tylko niszczy wzajemne relacje.
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Zdrada to niemal zawsze koniec związku. Natura co prawda prowokuje nas 

do korzystania z różnorodności seksualnej, ale nasza moralność i uczucia 

wobec bliskiej osoby stają temu na przeszkodzie. To czyni nas lepszymi 

istotami w świecie zwierząt.

W rozdziale znalazły się też dwie tabele dotyczące najbardziej pożądanych 

cech partnera i porad dotyczących związków.
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4  zaDbaj  
o bezPIeczeŃStWo SWoje  
I SWoIch blISKIch

Nie przejmuj się na zapas,  
ale pamiętaj o zagrożeniach

Na wstępie tego rozdziału chciałbym Ci powiedzieć, że moim celem nie jest 
wpędzenie Cię w  stan permanentnego stresu spowodowanego obawą o  swoje 
zdrowie i życie. Pomyśl, jakie jest prawdopodobieństwo, że np. trafi Cię piorun albo 
staniesz się ofiarą katastrofy lotniczej? Bardzo niewielkie! A zatem nie zadręczaj się 
natrętnymi myślami o tym, co zapewne się nie wydarzy.

przestań się Wreszcie zaMartWiać!

Niezrównanym nauczycielem w kwe-
stii uzyskania spokoju wewnętrznego 
był przywoływany już Dale Carnegie, 
który w swojej książce „Jak przestać się 
martwić i zacząć żyć” podawał wiele po-
żytecznych rad, np.:

 » Musisz się pogodzić z tym, co nie-
uniknione. Tym bardziej, jeśli nie 
masz wpływu na sytuację.

 » Rozmawiaj o  swoich problemach 
z  kimś godnym zaufania. Nieko-
niecznie musi to być członek ro-
dziny.

 » Wyznacz limit strat dla Twoich 
zmartwień. Zdecyduj, ile Twojego 
życia jest warta dana rzecz i  nie 
daj za nią ani krztyny więcej.

 » Przeciwności obróć w pouczające 
doświadczenia.

 » Pracuj, aby nie myśleć o zmartwieniach. Działanie to świetna terapia na pro-
blemy, gdyż zajmuje Twój umysł.

 » Nie pozwól, by drobiazgi zniszczyły Twoje szczęście. Nie bądź małostkowy(-a), 
gdyż wejdziesz w niepotrzebne konflikty.

Dale Carnegie (1888-1955)
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 » Aby pozbyć się zmartwień, stosuj rachunek prawdopodobieństwa. Rozważ, 
jakie są szanse, że to, czego się obawiasz, w ogóle się wydarzy.

 » Czytaj biografie, aby poznawać ludzi w różnych sytuacjach, także tych trudnych.
 » Co się stało, to się nie odstanie. Nie możesz cofnąć czasu, ale możesz zmienić 

swoją przyszłość i teraźniejszość.
Rady Dale’a Carnegiego pozwolą Ci uzyskać odpowiednią postawę wobec real-

nych i potencjalnych nieszczęść. Natomiast w dalszej części rozdziału uczulę Cię na 
kilka aspektów i ostrzegę przed najważniejszymi zagrożeniami, jakie mogą stanąć na 
Twojej drodze. Być może pewne rzeczy są dla Ciebie oczywiste. Potraktuj wówczas 
dane treści jako uporządkowanie i powtórzenie swojej wiedzy. Sądzę jednak, iż po-
szczególne historie Cię zaskoczą!

Każdy kiedyś musi umrzeć. To stwierdzenie jest truizmem, ale winno Cię wpro-
wadzić w nastrój pewnej refleksji. Jakże często zapominamy o ulotności życia i nie-
potrzebnie wystawiamy się na niebezpieczeństwa, przed którymi w  łatwy sposób 
moglibyśmy się uchronić.

Nie unikniesz wszystkich wypadków i katastrof, ale posiadając odpowiednią wie-
dzę, możesz zwiększyć swoje szanse na spokojne przeżycie wielu lat. Z drugiej strony 
jeden błąd może Cię kosztować naprawdę sporo. Mnóstwo osób, które spotkało jakieś 
jednorazowe nieszczęście, rzutujące na ich przyszłość, chciałoby móc wynająć wehi-
kuł czasu i cofnąć się do momentu sprzed tego zdarzenia. Niestety, jest to niemożliwe.

Największe zagrożenie dla siebie  
stanowisz Ty sam(-a)!

Zastanów się, jaki jest Twój stosunek do własnego ciała i  zdrowia psychiczne-
go? Ile razy podejmujesz ryzykowne działania, które mogą się dla Ciebie bardzo źle 
skończyć? I to pomimo płynących zewsząd dobrych rad i ostrzeżeń.

Najpierw kilka przykładów zgubnego 
wpływu używek. 29-letni Anglik Richard 
Davies z  Thornaby pił wódkę z  przyja-
ciółmi. Wcześniej wziął mefedron (tzw. 
narkotyk tańca). W  pewnym momencie 
mężczyzna nalał ponad pół litra wysoko-
procentowego trunku do kufla, odwrócił 
się i wtłoczył w siebie wszystko za jednym 
razem w ciągu zaledwie paru sekund. Je-
den z  kolegów próbował go powstrzy-
mać, jednak Richard był szybszy. Kilka 
godzin później znaleziono go martwego 
w  kałuży własnej krwi. Lekarz stwierdził 
zgon na skutek zatrucia alkoholem.

W  2017 roku pochodząca z  Queen-
sland Summa Simmonds wraz z dwójką 
towarzyszek spędzała urlop w  eksklu-
zywnym hotelu na Bali. Co roku na tę 

Summa osierociła pięcioro dzieci.  
Przez przyjaciół była nazywana „aniołem”  
(fot. Facebook)
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bajeczną, indonezyjską wyspę przybywają rzesze pragnących się tutaj zabawić i wy-
począć Australijczyków. Nie inaczej było tym razem. Według indonezyjskiej policji 
w sobotni wieczór 38-letnia Summa miała wypić aż 27 shotów. Po tej alkoholicznej 
konsumpcji kobieta zwymiotowała, a następnie straciła przytomność. Jej puls stawał 
się coraz słabszy, usta siniały... Wezwano lekarza, ale na ratunek było już za późno. 
Australijka zmarła.

Pewien 40-letni mężczyzna przybył na imprezę do znajomych z butelką 93-pro-
centowego denaturatu. Nie muszę chyba dodawać, że tylko osoba skrajnie uza-
leżniona może posunąć się do spożywania trucizny, jaką jest ta niebieska ciecz. Po 
wypiciu całej butelki położył się spać i już się nie zbudził… Przeprowadzona sekcja 
zwłok wykazała, że miał w organizmie prawie 11 promili alkoholu.

Szczytem głupoty jest zakładanie się o  to, kto szybciej wypije wódkę. Co rusz 
media informują o kolejnych ofiarach tego typu zakładów. Inny „genialny” pomysł to 
pływanie i nurkowanie w stanie upojenia. Najniebezpieczniejszy jest skok „na głów-
kę”, którego wynikiem może być uszkodzenie rdzenia kręgowego. Jest ono nieod-
wracalne i praktycznie oznacza kalectwo do końca życia.

Nigdy nie skacz  
„na główkę”  
do mętnej wody!

Aby urozmaicić turystom wakacje, organizatorzy rejsów wycieczkowych zapew-
niają różne atrakcje, np. w postaci skoku do wody z pokładu statku. Problem polega 
na tym, iż zwyczajowo nie sprawdzają oni, co kryje się pod taflą, a  może być to 
przykładowo kotwica zatopionego statku czy niespodziewane podwyższenie tere-
nu dna morskiego.

Laureaci Nagrody Darwina

Często alkohol lub narkotyki stanowią „czynnik zapalny” dla ludzi, którzy otrzymują 
później pośmiertnie tzw. Nagrodę Darwina (ang. Darwin Awards). Są to przyznawane 



92

z a d b a j  o  b e z p i e c z e ń s t W o  s W oj e  i  s W o i c h  b l i s K i c h

od 1994 roku „wyróżnienia” za wyjątkową głupotę, której efektem była śmierć kan-
dydata lub ewentualnie pozbawienie się zdolności płodzenia potomstwa. Mają one 
charakter symboliczny i nasycone są czarnym humorem. Ich nazwa pochodzi od na-
zwiska twórcy teorii ewolucji. Celem przyznawania Nagród Darwina jest „upamiętnie-
nie osób, które przyczyniły się do przetrwania naszego gatunku w długiej skali czaso-
wej, eliminując swoje geny z puli genów ludzkości w nadzwyczaj idiotyczny sposób”.

Wybrałem kilka kuriozalnych przykładów śmierci laureatów i nominowanych do 
„Darwin Awards”. Choć niektóre z  tych przypadków mogą budzić wątpliwości co 
do faktycznego przebiegu zdarzeń, z pewnością będą inspirującą przestrogą dla 
ewentualnych naśladowców.

 » Gdy byłem nastolatkiem, namiętnie grywałem w szachy. Pewnego razu ode-
brałem telefon i zamiast powiedzieć „Halo!”, krzyknąłem „Szach!”. Taka nie-
winna pomyłka zdarzyła się też kilka razy jednemu z szachowych mistrzów 
świata. Niestety, 47-letni Ken Charles Barger z Newtona w Północnej Karo-
linie nie był fanem gry królewskiej. Uwielbiał natomiast zasypiać ze swoim 
rewolwerem „Smith & Wesson” kaliber 38. Pewnej nocy zadzwonił telefon le-
żący na szafce przy jego łóżku. Wybudzony ze snu i zdezorientowany Barger 
odruchowo, zamiast słuchawki, sięgnął po broń spod poduszki, przystawił do 
ucha, po czym… nacisnął spust!

 » W 1995 roku Nagrodę Darwina otrzymał polski rolnik Krzysztof Azniński. 30-la-
tek urządził z kolegami zabawę „tylko dla prawdziwych mężczyzn”. W miarę 
dopijania kolejnych „browarków” panowie wykazywali się coraz większą kre-
atywnością w udowadnianiu swojej „męskości”. Początkowo wszyscy okładali 
się wzajemnie po głowach zamarzniętymi rzepami. Emocje sięgnęły zenitu, 
kiedy jeden z  nich uruchomił piłę mechaniczną i  odciął sobie kilka palców 
u stóp. Uwielbiający rywalizację Azniński wziął piłę w ręce, po czym tnące na-
rzędzie śmierci powędrowało ku jego karkowi, odcinając mu głowę. Polski far-
mer z pewnością może się cieszyć silną pozycją na liście największych macho 
świata. Szkoda, że nie mógł już obserwować swojego sukcesu…

 » Inny przykład niezwykle „odważnego” mężczyzny stanowi Brazylijczyk Anto-
nio. W sylwestrową noc postanowił wraz z przyjaciółmi zagrać w rosyjską ru-
letkę. Nie posiadali żadnej broni, ale za to wpadli na inny pomysł. Wygrać miał 
ten, kto najdłużej wytrzyma z zapaloną petardą w zębach. Zwyciężył Antonio... 
Jego pogrzeb miał uroczysty charakter.

 » Skoro już mowa o rosyjskiej ruletce, to wspomnijmy, iż w zwyczajowym warian-
cie tej „oryginalnej gry” ochotnik kręci korbką rewolweru, do której załadowany 
jest jeden nabój, a pięć pozostałych wlotów na pociski pozostaje pustych. Na-
stępnie, po zamknięciu korbki, wymierza w swoją głowę lufę i naciska spust. 
Statystycznie więc w około pięciu przypadkach na sześć (przy jednej próbie) 
„śmiałkowi” udaje się przeżyć. W 2015 roku czterech młodych mężczyzn, sie-
dząc w samochodzie na przedmieściach Sydney, postanowiło spróbować tej 
wschodniej „zabawy”. Problem polegał na tym, iż do gry użyli pistoletu marki – 
nomen omen – „Smith & Wesson”, który wystarczy załadować i odbezpieczyć, 
by mógł wystrzelić. Nie ma kręcącego się bębna, dającego jakieś prawdopodo-
bieństwo uniknięcia wystrzału. Nabój ładuje się w nim automatycznie. Pierwszy 
pistolet do skroni przystawił sobie 19-letni Josh Taylor. Jak można się domyślać, 
to on stał się ofiarą totalnej głupoty tej czwórki australijskich młokosów.
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 » Czasami przed zagrożeniem nie uchroni Cię nawet solidne, wydawałoby się, 
zabezpieczenie. Bliżej nieznany mieszkaniec Los Angeles postanowił sa-
modzielnie naprawić dach swego domu. Przed wejściem obwiązał się liną, 
którą przymocował do zderzaka samochodu stojącego na dziedzińcu. Wła-
śnie w  tym momencie jego żona wybrała się na zakupy. Samochód ruszył 
z  miejsca, zaś mężczyznę wyrwało z  dachu i  przeciągnęło do pierwszego 
sklepu, w pobliżu którego zatrzymała się jego małżonka. To nie koniec hi-
storii. Ów nieszczęśnik, choć mocno poturbowany, przeżył tę mimowolną 
eskapadę. Jakiś czas potem żona, tankując zapalniczkę, wylała nieco pal-
nej cieczy do ubikacji. Ów facet lubił „pociągnąć dymka”, siedząc w łazience. 
Tak było też wtedy, gdy po ukończonej czynności wrzucił niedogaszonego 
peta do sedesu. W efekcie doszło do mikro eksplozji, która okazała się śmier-
telna w skutkach dla tegoż pechowca. Wszyscy wiemy, że papierosy szko-
dzą. Powiedzenie to sprawdziło się w tym przypadku w dość bezpośredniej  
formie.

 » Czterech nastolatków z  Chin, zainspirowanych tajwańską serią programów 
o zjawiskach paranormalnych, postanowiło wybrać się w podróż do piekła. 
W tym celu dokonali konsumpcji melona doprawionego trutką na szczury. 
Zostawili kartkę, na której napisali, że obiecują wrócić, jeśli owe miejsce nie 
przypadłoby im do gustu. Dwójce z nich najwidoczniej się tam spodobało… 
Pozostałych dwóch zdołano odratować.

 » Megan Fry chciała sprawić psikusa policjantom trenującym na specjalnie za-
aranżowanym poligonie. 44-latka niespodziewanie wbiegła do środka tego 
obszaru i zaczęła krzyczeć. Stróże prawa, przekonani, że to tylko kolejna z re-
alistycznych mistyfikacji, władowali w nią 42 kule… Z policją nie ma żartów!

 » 80-letnia Adelaide Magnoso spokojnie dożywała swoich dni. Jej jedynym 
problemem były trudności z  za-
sypianiem. Bezsenność zwalczała 
na swoim ulubionym rozkładanym 
łóżku. Pewnego dnia felerne, jak 
się okazało, łoże samoistnie się 
złożyło. Niestety, znajdowała się 
w nim wówczas Adelaide. Do dzi-
siaj nie wiadomo, czy przyczyniła 
się ona w  jakiś sposób do tego 
wypadku, czy była to po prostu 
złośliwość rzeczy martwych (i  to 
jaka!). Fakt, faktem, staruszki nie 
ma już wśród żywych.

 » W 2000 roku jednym z  laureatów 
Nagrody Darwina został Filipin-
czyk o  imieniu Augusto. Grożąc 
granatem ręcznym, uprowadził 
samolot lecący z Davao do Manili. 
Po zrabowaniu współpasażerom 
równowartości 25 tys. dolarów, 
odbezpieczył granat, wrzucił za-
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wleczkę do kabiny i wyskoczył na spadochronie domowej roboty. Nie trzeba 
być zbyt lotnym człowiekiem (i  to dosłownie), aby wykoncypować, iż ręcz-
nie wykonany spadochron raczej nie zdoła zahamować lotu sporego ciężaru 
ku ziemi. Nawiasem mówiąc, Augusto wciąż ściskał w  ręku odbezpieczony 
granat... Jak czytamy na stronie www.darwinawards.com: „Uderzenie Augusto 
o ziemię nie miało większego wpływu na orbitę naszej planety. Wszystko, co 
znaleziono na powierzchni, to jego dwie ręce”.

Groźne zwierzęta

Mówi się, iż pies to najlepszy przyjaciel człowieka, choć pewnie przeciwnego 
zdania są osoby pogryzione przez czworonogi. Nieprzyjemna sytuacja zdarzyła się 
mojej nieżyjącej już ciotce. Posiadała ona małego, czarnego pieska o znamiennym 
imieniu Mucha (nadanym mu ze względu na jego niewielkie rozmiary). Wiadomo, 
że dobrze wychowane zwierzęta załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne na dworze. 
Z Muszką pewnego razu stało się inaczej. Pech chciał, iż „nabałaganiła” tuż przed 
schodami. Nieszczęsna ciotka poślizgnęła się na owym psim bezeceństwie, spadła 
ze schodów i złamała nogę.

Uważaj na psy, koty, ale i… węże! Pewna kobieta spała ze swoim pytonem. Ów 
gad stracił jednak apetyt i  nic nie jadł przez kilka dni. Zaniepokojona właściciel-

ka udała się z nim do weterynarza. Ten 
uświadomił ją, iż wąż przygotowywał się 
do jej konsumpcji!

Istnieje sporo udokumentowanych 
przypadków pożarcia lub uduszenia lu-
dzi przez olbrzymie węże (choć akurat 
sceny pokazane w  przygodowym hor-
rorze „Anakonda” należy włożyć między 
bajki). Co roku odnotowuje się nowe 
tego typu zdarzanie. Najbardziej zagro-
żone są dzieci i niewysocy, chudzi ludzie.

W  styczniu 2018 roku 35-letni Zaim 
Kosnan ze stanu Selangor w Malezji zo-
baczył na poboczu drogi blisko cztero-
metrowego pytona siatkowego. Zapra-
gnął ubić na nim interes i go sprzedać. 
Najpierw wszakże musiał przewieźć łup 
na swoim motocyklu do domu. Był pe-
wien swego. Nałożył rękawice, a  jako 
oręż do walki z potężnym gadem wyko-
rzystał sierp. Wąż początkowo nie sta-
wiał większego oporu. Dał się podnieść 
i  wciągnąć na motor. W  którymś mo-
mencie przejażdżka z  Malezyjczykiem 
przestała go jednak bawić i postanowił 

Autor z wężem boa na szyi. Tym razem 
obyło się bez ofiar śmiertelnych, dzięki 
czemu czytasz te słowa... Rezerwat 
przyrody Lokobe na Madagaskarze, 
grudzień 2018 r.
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uczynić z  mikrego człowieka swój posiłek. Nazajutrz Zaima znaleziono w  rowie 
obok swojego motocykla. Pytona trzeba było zabić, aby oswobodzić martwe ciało 
ofiary. Kosnana określano jako spokojnego, zamkniętego w sobie człowieka. Chęć 
zarobku, górująca nad zdrowym rozsądkiem, okazała się być dla niego zgubna.

Nie tylko duże zwierzęta stanowią zagrożenie dla ludzi. Głupi zakład był przyczy-
ną śmierci młodego Australijczyka Sama Ballarda. Podczas suto zakrapianej winem 
imprezy zapytał on swoich znajomych, czy ma zjeść ślimaka, który nieśpiesznie 
sunął obok niego po betonie. Nim chłopcy zdążyli się zorientować w  jego god-
nym pożałowania (i niesmacznym) planie, przełykał on już nieszczęsnego mięczaka 
w swym gardle. W konsekwencji zaraził się niezwykle groźnym pasożytem, który 
zaatakował jego mózg i układ nerwowy. Chłopak zapadł w śpiączkę, z której wy-
budził się dopiero po 420 dniach. Okazało się, że jest sparaliżowany. Od tamtego 
czasu wymagał całodziennej opieki. Nie mógł jeść bez tuby, ani też poruszać się 
bez pomocy innych osób. Zachował jednak w pełni sprawność umysłową. Umarł 
pod koniec 2018 roku.

Trzeba też uważać na kleszcze, których dość sporo czai się w lasach i na łąkach, 
a przenoszą ciężkie i trudno uleczalne choroby, jak boreliozę czy zapalenie opon 
mózgowych. Podobnie jest z muchami i komarami w krajach tropikalnych. Na za-
grożonych terenach warto stosować preparaty odstraszające owady i pajęczaki.

Czy wiesz, że… 
Słynny podróżnik Steve Irwin, znany także jako „Łowca 
krokodyli”, bohater wielu programów przyrodniczych, 
zmarł w 2006 roku w Port Douglas w Australii w wyniku 
przebicia serca przez kolec jadowy płaszczki.

Sporty ekstremalne  
i niebezpieczne hobby

Z  psychologicznego punktu widzenia ludzie uprawiający sporty ekstremalne 
mają silną potrzebę akceptacji. Pragną się czymś wyróżnić, poczuć wyjątkowymi, 
zaimponować swojej rodzinie lub przyjaciołom, a czasami po prostu zyskać sławę 
i pieniądze.

Z drugiej strony pójście w ekstrema prowadzi do uzależnienia od adrenaliny. Hor-
mon ten ujawnia się podczas stresujących sytuacji. Pozwala walczyć, bądź uciekać, 
czyli przetrwać, jednak w dłuższej perspektywie czasowej blokuje wydzielanie se-
rotoniny. Uprawianie sportów ekstremalnych daje nowe wyzwania, które przestaje 
się traktować jako zagrożenia. Te emocje na krótką metę poprawiają samopoczucie, 
ale na dłuższą – prowadzą do wyniszczenia organizmu lub podejmowania coraz 
bardziej ryzykownych prób, mogących się skończyć śmiercią.
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Wady sportów ekstremalnych:
 » Jeden błąd może Cię kosztować kalectwo lub śmierć.
 » Ich uprawianie wiąże się niekiedy z kolosalnymi wydatkami.
 » Mogą negatywnie oddziaływać na psychikę poprzez traumatyczne przeżycia 

(zespół stresu pourazowego).
 » Powodują uzależnienie od adrenaliny.
 » Niszczą instynkt samozachowawczy.
 » Destrukcyjnie wpływają na więzy rodzinne i przyjaźnie (wpędzają w perma-

nentny stres, a nawet w depresję najbliższych sportowca).
 » Część z nich może powodować problemy z prawem.

Zalety są tożsame ze wszystkimi innymi, bezpieczniejszymi rodzajami sportów. 
Można do nich zaliczyć:

 » Obcowanie z naturą.
 » Możliwość zawarcia nowych przyjaźni.
 » Zwiększoną sprawność fizyczną i lepszą kondycję.
 » Kształtowanie sylwetki i odpowiedniej postawy ciała.
 » Budowanie silnej woli, ambicji oraz nieustępliwości.
 » Wyzbycie się negatywnych emocji (przynajmniej na jakiś czas).
 » Możliwość zyskania sławy, a co za tym idzie – uczynienia ze sportu źródła 

zarobkowania.
Poniżej kilka sugestywnych przykładów sportów ekstremalnych.
Wingsuiting – sport, w którym skoczek, a może bardziej „lotnik” ubrany w spe-

cjalny kombinezon skacze z dużej wysokości (z samolotu, szczytu urwiska, wyso-
kiej budowli itp.), a następnie szybuje. Lot taki kończy się otwarciem spadochro-
nu i  lądowaniem. Warto zaznaczyć, iż odnotowano już przypadki lądowania bez 
spadochronu (tym razem to nie ironia). W maju 2012 roku Gary Connery wyskoczył 
z helikoptera na wysokości 730 metrów i wylądował na olbrzymiej stercie karto-
nów. Jego wyczyn w  lipcu 2016 roku pobił Luke Aikins, który skoczył z samolotu 
na wysokości 7620 metrów. Lot 42-latka trwał około dwóch minut, a  zakończył 
się w siatce o wymiarach 30 × 30 metrów. Wydarzenia miało miejsce w Kalifornii 
w USA i było transmitowane przez telewizję Fox. Skoki te można również obejrzeć 
w serwisie YouTube. Oczywiście, w obu tych przypadkach cała sztuka polegała na 
odpowiednim nakierowaniu swoim lotem tak, aby trafić do wyznaczonego celu. 
Warto wspomnieć, iż Luke Aikins to ekspert spadochronowy, który ma na koncie 
około 20 tysięcy oddanych skoków, szkoli żołnierzy Navy Seals, a do tego uczest-
niczył w przygotowaniach do misji Felixa Baumgartnera. Baumgartner jako pierw-
szy człowiek wykonał skok ze stratosfery i spadając z prędkością 1342 km/h, prze-
kroczył barierę dźwięku  (jego rekord wysokości skoku pobił później 57-letni Alan 
Eustace).

Bardzo widowiskową odmianą wingsuitingu i  BASE jumpingu jest proximity 
flying (w wolnym tłumaczeniu – latanie zbliżeniowe). Polega na skoku ze szczytu 
górskiego, a następnie niskim przelocie wykorzystującym naturalny spadek tere-
nu, najczęściej między niżej położonymi szczytami i wierzchołkami drzew, wzdłuż 
wąwozów oraz poprzez otwory skalne. W 2013 roku świat sportów ekstremalnych 
podziwiał Norwega Alexandra Polliego (na stałe mieszkał we Włoszech) za przelot 
z prędkością ok. 250 km na godzinę przez niewielki otwór w skale w hiszpańskim 
masywie górskim Montserrat w Katalonii. Wideo z szokującą próbą w wykonaniu 
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Alexandra obejrzało na YouTubie kilkanaście milionów internautów. Niestety, 31-let-
ni Polli zginął 22 sierpnia 2016 roku podczas jednego z kolejnych lotów w wing-
suicie po uderzeniu w drzewo w okolicach Chamonix. Gdy dotarli do niego ratow-
nicy i przyjaciele, jeszcze oddychał, jednakże z powodu licznych obrażeń nie udało 
się go utrzymać przy życiu.

base jumping polega na wykonywaniu skoków spadochronowych z  wieżow-
ców, mostów, masztów, urwisk górskich i innych tego typu obiektów. Najistotniej-
szym czynnikiem powodującym śmierć w tej dyscyplinie jest niewielka odległość 
od miejsca lądowania, a  co za tym idzie – krótki czas, jaki skoczkowie mają na 
otwarcie spadochronu i trafienie do celu (z tego powodu nie zabierają ze sobą za-
pasowego spadochronu). Nie bez znaczenia są także niedoskonałości sprzętu oraz 
warunki atmosferyczne, gdyż pojedynczy podmuch może wytrącić spadochronia-
rza z równowagi. W tym sporcie, podobnie jak w wingsuicie, wiele zależy od przy-
padku i stąd wynika bardzo duża liczba ofiar śmiertelnych.

Innym przykładem sportu ekstremalnego jest heliskiing. Jazda na nartach już 
sama w sobie bywa ryzykowna. Nawet doświadczeni miłośnicy białego szaleństwa 
narażeni są na wiele niebezpieczeństw związanych z prędkością, stromym stokiem 
czy ryzykiem zderzenia z innymi narciarzami. Najczęstszym problemem są jednak 
kontuzje spowodowane przeciążeniem stawów oraz upadkami. W heliskiing zagro-
żenia te są wielokrotnie spotęgowane, a dodatkowo można samemu wywołać lawi-
nę! Śmiałek transportowany jest helikopterem na szczyt górski lub wzniesienie, po 
czym pokonuje szalenie trudną i karkołomną trasę. Na jego wyposażeniu powinien 
znajdować się detektor lawinowy, plecak z wbudowanym urządzeniem do oddy-
chania pod śniegiem, lekka łopata wykonana z aluminium oraz opatrunki.

Oto 6 porad magazynu „Men’s Helth”, które pokazują, jak niebezpiecznym hobby 
jest heliskiing:

1. Gdy widzisz, że pędzi za Tobą lawina, zjeżdżaj i uciekaj w bok. Nie próbuj się 
z nią ścigać, bo i tak Cię dopadnie na prostej. Lawina pędzi od 60 do 300 km/h.

Legendarny Alexander Polli (1985-2016) w czasie przelotu w wingsuicie



98

z a d b a j  o  b e z p i e c z e ń s t W o  s W oj e  i  s W o i c h  b l i s K i c h

2. Dopadła Cię? Natychmiast uwolnij się z nart.
3. Spróbuj złapać się czegokolwiek, np. skał, drzew lub brył śniegu.
4. Gdy Cię porwie, zachowuj się jak tocząca się kłoda, czyli utrzymuj się na po-

wierzchni lawiniska, zwłaszcza jeśli nie masz się czego chwycić.
5. Walcz, żeby wydostać się na powierzchnię. Spróbuj się przebić ręką przez 

śnieg nad Tobą.
6. Trzymaj rękę przed twarzą i  oczyszczaj ten obszar ze śniegu, zyskując po-

wietrzną przestrzeń. Oddychaj głęboko. Płuca pełne powietrza to zawsze kilka cen-
tymetrów przestrzeni pod śniegiem więcej. Pomoc już nadchodzi...

parkour to pochodząca z Francji forma aktywności fizycznej. Jej celem jest prze-
mieszczenie się z jednego punktu do drugiego w złożonym otoczeniu (najczęściej 
w przestrzeni miejskiej), bez sprzętu wspomagającego, w najszybszy i najbardziej 
efektywny sposób. Obejmuje bieganie, skakanie, czołganie, bieg na czworakach, 
kołysanie, wspinanie się10 i wszystkie inne ruchy uznane za najbardziej odpowiednie 
do sytuacji.

Parkour został opracowany we Francji przede wszystkim przez Raymonda Belle, 
a następnie przez jego syna Davida wraz z grupą przyjaciół. Dyscyplina ta zyska-
ła popularność pod koniec lat 90. i 2000. dzięki filmom (szczególnie „Yamakasi – 
współcześni samurajowie” z 2001 r. oraz „Yamakasi 2: Synowie wiatru” z 2004), do-
kumentom, grom wideo i reklamom z udziałem Yamakasi.

Oglądając młodych sportowców na jednym z  filmów w  serwisie YouTube pt. 
„Parkour at Height – Best of Roof Culture Asia”, byłem pod sporym wrażeniem ich 
wyczynów. Przeskakiwanie niebezpiecznie dużych odległości setki metrów nad 
ziemią, zjeżdżanie po ścianach, a  nawet salta z  lądowaniem na krawędzi dachu 
przyprawiały o ciarki na plecach. Utworzony w czerwcu 2018 roku film obejrzało 
kilkanaście milionów internautów.

Trzeba jednak pamiętać, iż w tak ryzykownym sporcie również i tutaj nader czę-
sto zdarzają się śmiertelne wypadki. Przykładowo, w 2016 roku w wieku zaledwie 
20 lat zginął rosyjski arcymistrz Jurij Jelisejew, jeden z najbardziej utalentowanych 
szachistów młodego pokolenia. Był on fanem parkouru. Spadł z 12. pietra, przecho-
dząc z balkonu na balkon.

26-letni Wu Yongning z  Chin publikował w  internecie mrożące krew w  żyłach 
filmiki, na których wykonywał akrobacje na szczytach wieżowców bez żadnych 
zabezpieczeń. Był również kaskaderem filmowym i  trenował wschodnie sztuki 
walki. W 2017 roku nagrywał wideo na dachu 62-piętrowego wieżowca w Chang-
sha. Miał za to dostać 100 tys. juanów. Niestety, tym razem jego wyczyn zakoń-
czył się tragedią. BBC cytowało za chińską prasą członka rodziny zmarłego. Oka-
zało się, że Wu planował oświadczyć się swojej dziewczynie następnego dnia po  
pokazie. 26-latek potrzebował pieniędzy właśnie na ślub, a także na leczenie chorej 
matki.

OK, byliśmy już w powietrzu i na lądzie, więc teraz czas na wodę. Na czoło eks-
tremalnych aktywności w  cieczy wychodzi nurkowanie jaskiniowe. Może mieć 

10 Wspomnę przy okazji o  wspinaczce bez zabezpieczeń. Najbardziej znanym 
przedstawicielem tej dyscypliny jest Francuz Alain Robert. W dorobku wspinaczkowym 
Człowieka Pająka znajdują się takie budowle, jak wieża Eiffla, opera w Sydney, Emipre 
State Building czy Burdż Chalifa w Dubaju.
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ono charakter sportowy lub rekreacyjny. Polega na pokonywaniu zalanych wodą 
jaskiń i obiektów sztucznych (np. sztolni, kopalń) przy użyciu sprzętu do nurkowa-
nia, a w skrajnych przypadkach nawet na bezdechu. Z największym ryzykiem wiąże 
się nurkowanie w ponorach, czyli wchłonach (ang. ponor). Nurek porusza się tam 
w głąb jaskini zgodnie z kierunkiem prądu wody. Może się okazać, że powrót jest 
w ogóle niemożliwy ze względu na ograniczone zasoby tlenu i zmęczenie. Samo 
nurkowanie stwarza ryzyko dla zdrowia i  życia człowieka. Wiąże się z  licznymi 
niebezpieczeństwami, jak choroba dekompresyjna, toksyczność tlenowa, awaria 
sprzętu czy możliwość zaatakowania przez zwierzęta morskie. Również w przypad-
ku nurkowania kino dostarcza licznych inspiracji (patrz: „Wielki błękit”, „Siła i honor” 
czy „Sanctum”).

Nie tylko sporty ekstremalne mogą doprowadzić Cię do śmierci lub kalectwa. 
W ogóle zawodowe uprawianie sportu niesie ze sobą znaczne ryzyko nadwyrę-
żenia poszczególnych części ciała, a także przynosi spore obciążenie psychiczne. 
Nie wspominając już o dopingu, który najbardziej szkodzi zdrowiu, a w niektórych 
dyscyplinach wydaje się wręcz nieodzowny do osiągnięcia sukcesu. Boks (przy-
padki śmierci na ringu), koszykówka (zniszczone stawy, kręgosłup i kolana), skoki do 
wody, gimnastyka akrobatyczna, sporty walki, narciarstwo, saneczkarstwo czy na-
znaczone dopingiem kolarstwo i podnoszenie ciężarów. Przykłady można by mno-
żyć. Młodzi, silni i aktywni ludzie nierzadko tracili zdrowie, a nawet życie, podążając 
za swoją pasją. Czy było warto? Czy medal wiszący na szyi jest cenniejszy niż długie 
i szczęśliwe życie w otoczeniu rodziny oraz przyjaciół?
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Przemoc fizyczna oraz psychiczna

W którymś momencie swojego życia możesz się stać ofiarą przemocy lub agre-
sji. Na wstępie powiem, na czym polega różnica. Przemoc w odróżnieniu od agresji 
cechuje się racjonalnością i jest działaniem przemyślanym, a często również grupo-
wym. Wiąże się z przewagą po stronie oprawcy, podczas gdy w przypadku agresji 
siły sprawcy i ofiary są w miarę wyrównane. Tak czy owak, oba działania wpływają 
destrukcyjnie na ludzką psychikę.

Należy pogodzić się z faktem, iż nikt nie zagwarantuje Ci uniknięcia włamań, na-
padów, pobić czy grabieży. Nie możesz też mieć pewności, że odpowiednie służby 
w  porę zareagują, gdy jakiś szaleniec zechce uczynić krzywdę Tobie lub Twoim 
bliskim. Szkoła, rodzina, praca, osiedle. Nie ma praktycznie miejsca, gdzie mogli-
byśmy się czuć w 100 procentach bezpieczni. Istotne jest natomiast Twoje osobiste 
nastawienie do zaprzątających Twój umysł lęków, traum oraz zagrożeń płynących 
z bardzo wielu źródeł.

Do przemocy często dochodzi w środowisku rodzinnym. Najbardziej charakte-
rystyczne przykłady to maltretowanie żon przez zazdrosnych i/lub nadużywają-
cych alkoholu mężów, a z drugiej strony – psychiczne znęcanie się nad małżonkami 
przez toksyczne i  roszczeniowo nastawione żony. Cykl przemocy kręci się wokół 
ciągłych przeprosin, złudnych chwil szczęścia i powrotu do negatywnych zacho-
wań. Ofiarami bywają także dzieci, które są najsłabszym komponentem rodziny, 
a zatem najłatwiejszym obiektem ataku.

Drugim takim środowiskiem jest szkoła, gdzie często dominuje prawo silniejsze-
go. Nauczyciele, zaabsorbowani swoją pracą dydaktyczną, niekiedy nie mają czasu 
ani chęci, by pomóc gnębionemu uczniowi.

Również w pracy można się stać ofiarą mobbingu lub przemocy psychicznej ze 
strony szefów i współpracowników.

Rzecz jasna, niewłaściwe jest generalizowanie i wrzucanie wszystkich do jedne-
go worka. Rzeczywistość bywa bardziej złożona, niż przedstawia to fabuła wenezu-
elskiej telenoweli. Żona może bić męża, a uczniowie mogą się znęcać nad słabym 
psychicznie nauczycielem itp.

Kilka rad na temat obchodzenia się z przemocą i agresją w swojej książce „P*eprz 
uczucia” podali cytowani już Michael i  Sarah Bennettowie. Poniżej wymieniam je 
uzupełnione o własne przemyślenia.

 » Ogranicz ryzyko bycia ofiarą agresji poprzez unikanie kontaktów z  niebez-
piecznymi jednostkami, nawet jeśli są to Twoi bliscy.

 » Walcz o swoje prawa. Przeciwstawiaj się oprawcy, a jeśli to niemożliwe, po-
proś o pomoc kogoś z zewnątrz.

 » Jasno artykułuj, co powoduje Twój dyskomfort lub ból, tak fizyczny, jak i psy-
chiczny.

 » Uważaj na psychomanipulację (sekty, niektóre media, osoby toksyczne itp.).
 » Rozwijaj w sobie umiejętność przetrwania i pomagaj przetrwać swojej rodzinie.
 » Znajdź w sobie siłę, która pozwoli Ci normalnie funkcjonować mimo różnych 

nieustających upokorzeń, niepokoju, poczucia straty i strachu.
 » Znajdź złoty środek między chęcią zapewnienia sobie bezpieczeństwa, a dą-

żeniem do realizacji swoich celów w pełnym zagrożeń świecie.
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W tym celu:
 » Poinformuj o swoich problemach osoby lub instytucje, które mogą Ci w jaki-

kolwiek sposób pomóc.
 » Oceniaj ryzyko pod kątem tego, co realnie może się wydarzyć, a nie tego, co 

chciał(a)byś, aby się zmieniło.
 » Zapytaj specjalistów, jak ograniczyć pojawiające się niebezpieczeństwa.
 » Nie myśl życzeniowo, tylko rób to, co musisz.
 » Zapanuj nad swoim strachem i poczuciem krzywdy, aby nie czuć się jak ży-

ciowy nieudacznik.
 » Nie obarczaj się wyrzutami sumienia za czyny popełnione przez innych.
 » Doceń siebie za wytrwałość w kryzysowych momentach.

Molestowanie seksualne i gwałt

Szczególnym przypadkiem przemocy jest molestowanie seksualne dzieci 
i młodzieży. Jest to wyjątkowo ohydny proceder, który pozostawia głębokie rany 
w  psychice osoby wykorzystywanej. Poczucie winy, wstydu i  odpowiedzialności, 
a także wiążące się z nimi tendencje autodestrukcyjne, mogą doprowadzić do de-
presji, lęków, zespołu stresu pourazowego, samookaleczania się, a nawet podej-
mowania prób samobójczych. W walce z negatywnymi uczuciami często nie po-
maga nawet świadomość, iż sprawca został osądzony i surowo ukarany. Katharsis 
nie przyniesie też krwawa zemsta rodem z filmu „Pułapka”, w którym ofiara pedofila 
zaplanowała jego kastrację.

Osoba molestowana musi się pogodzić z wszechogarniającym ją bólem, złością, 
a także nieufnością w stosunku do innych ludzi. Inaczej traumy przeszłości zdomi-
nują i zniszczą jej teraźniejszość oraz przyszłość. Nie żyjemy w idealnym świecie. 
Pierwotne instynkty drzemią potencjalnie w każdym człowieku, czyhając tylko na 
odpowiedni moment, by się ujawnić.11 Sama natura predestynuje nas jednak do 
czynienia dobra. Dzięki współdziałaniu możemy więcej osiągnąć. Jednostki socjo-
patyczne – wszelkiej maści zboczeńców, dewiantów i sadystów należy po prostu 
od społeczeństwa izolować. I to na jak najdłużej.

W powrocie do psychicznej równowagi ofiarom mogą pomóc terapeuci, choć 
tak naprawdę nie są oni cudotwórcami i ich działania nie zawsze przynoszą pożą-
dane efekty. Ważne jest także odnalezienie szczęścia – pomimo trudnych przejść 
– w akceptacji siebie, swoich bliskich i swojego otoczenia. Jeśli jesteś ofiarą prze-
mocy seksualnej, musisz się wyzbyć poczucia winy i wstydu – nawet gdy istniała 
możliwość, aby przerwać krąg przemocy i powiedzieć komuś o swoim nieszczę-
ściu. Czy mały chłopiec lub dziewczynka są odpowiedzialni za to, że wykorzystał 
je zdemoralizowany rodzic, wujek, ksiądz, nauczyciel czy opiekun na obozie har-

11 Ciekawych spostrzeżeń na ten temat dostarcza „stanfordzki eksperyment wię-
zienny” znanego psychologa Philipa Zimbardo z 1971 roku. Miał on na celu zbadanie 
psychologicznych efektów symulacji życia więziennego. Eksperyment przerwano już 
szóstego dnia, m.in. z powodu coraz bardziej gorszących praktyk osób odgrywających 
role strażników, które znęcały się nad „więźniami”.
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cerskim? Czy rzeczywiście stanowi to właściwy powód do sięgnięcia po narkotyki 
i wchodzenia w toksyczne związki, a w konsekwencji zniszczenia sobie życia?

UWAGA! 
Zawsze zgłaszaj przypadki molestowania dzieci, gdy się z nimi 
zetkniesz! Pewny siebie oprawca spróbuje ponownie. Jeśli 
wykażesz się odwagą i udasz się na policję, ulżysz w cierpieniu 
kolejnym ofiarom, które by dopadł.

gwałt jest jednym z najobrzydliwszych przestępstw. Wychodząc już z tematyki 
wykorzystywania nieletnich, trzeba powiedzieć, iż najczęściej gwałcone są młode, 
atrakcyjne kobiety. Oczywiście, spotyka to również mężczyzn. Przykładowo, łatwe-
go życia nie mają w zakładach karnych… sami odsiadujący tam wyrok gwałciciele 
i pedofile. Ale w stosunku do nich ciężko akurat się wykazać empatią.

Konsekwencje psychiczne nawet w wypadku jednorazowego gwałtu na osobie 
dorosłej są niestety podobne, jak w przypadku długotrwałego molestowania sek-
sualnego w dzieciństwie. Około połowa zgwałconych kobiet (na których się tutaj 
skupię, gdyż to one są najbardziej zagrożone) cierpi na zespół stresu pourazowego.

Do gwałtu może dojść dosłownie wszędzie: w domu, na ulicy, w samochodzie, 
w szkole, w hotelu, w restauracji, w pubie, na dyskotece, w parku, na łące czy też na 
szlakach turystycznych. Niekiedy atakuje więcej niż jeden napastnik.

Gwałciciel z reguły wykorzystuje swoją przewagę fizyczną. Jeśli dysponuje nie-
bezpiecznym narzędziem, raczej wykonuj jego polecenia. Choć nawet posłuszeń-
stwo nie zagwarantuje Ci, że wyjdziesz z całego zdarzenia cało. Nie licz na jego 
litość. Żadne łzy nie powstrzymają go przed chęcią zaspokojenia swoich wynatu-
rzonych chuci. Kilkanaście procent tych zwyrodnialców jest przy okazji sadystami. 
Cierpienie, a nawet śmierć ofiar wywołuje u nich podniecenie. Jeśli nie uda Ci się 
zawczasu uciec, Twoją ostatnią nadzieją może być telefon. Gdy spostrzeżesz, że 
jesteś śledzona, a przyspieszenie kroku lub bieg nic nie dają, natychmiast zadzwoń 
do bliskiej osoby lub na policję. Po wybraniu numeru w żadnym wypadku się nie 
rozłączaj i podaj lokalizację miejsca, w którym się znajdujesz.

Jeśli jednak postanowisz walczyć (co odradzam, gdy napastnik dysponuje no-
żem), pamiętaj, że czułe punkty mężczyzny to oczy, nos, szyja, żebra i krocze. Noś 
ze sobą gaz pieprzowy w aerozolu, a w przypadku jego braku możesz sypnąć mu 
w oczy piaskiem lub ziemią. Agresora może wystraszyć Twój krzyk (jak najgłośniej-
szy!) albo specjalny gwizdek sędziowski, który zajmie niewiele miejsca w torebce, 
a w razie potrzeby wywoła dużo hałasu. Innym sposobem jest zniechęcenie go do 
stosunku poprzez manipulację. Wykrzycz, że cierpisz na AIDS, jesteś w ciąży albo 
masz miesiączkę… Możesz ponadto chwilowo udać zainteresowanie napastnikiem, 
zacząć dotykać go w miejsca intymne i zaproponować przejście do góry na niego 
(najczęściej to gwałciciel dominuje nad ofiarą). Wówczas będzie Ci łatwiej wypro-
wadzić cios lub uciec. Do uderzenia możesz wykorzystać przedmioty znajdujące 
się w Twojej torebce lub leżące w pobliżu, np. pustą butelkę, klucze czy długopis. 



103

z a d b a j  o  b e z p i e c z e ń s t W o  s W oj e  i  s W o i c h  b l i s K i c h

Jeśli przytrzymuje obie Twoje ręce, możesz go gryźć lub pluć mu w twarz. Pamiętaj, 
że zawsze masz prawo się bronić! Całkiem rozsądnym pomysłem jest zapisanie się 
na kurs samoobrony dla kobiet. Poczujesz się pewniej, a trochę ruchu też z pewno-
ścią Ci nie zaszkodzi.

UWAGA!  
Wszelkie próby gwałtu, a tym bardziej sam gwałt bezwzględnie 
zgłaszaj na policję. Uratujesz w ten sposób inne dziewczyny, 
a sobie zapewnisz większe bezpieczeństwo. Nie pozwól 
draniowi bezkarnie chadzać po ulicy…

Oto mity i stereotypy wg Marthy Burt12, z powodu których wiele gwałtów nie jest 
zgłaszanych:

 » Kobieta, która na pierwszej randce odwiedza mężczyznę w domu, pokazuje 
w ten sposób, że zgadza się na kontakty seksualne.

 » Nie każda kobieta może zostać zgwałcona.
 » Czasami kobiety kłamią, donosząc o gwałcie, aby zwrócić na siebie uwagę.
 » Każda zdrowa kobieta może się oprzeć gwałcicielowi, jeśli naprawdę tego 

chce.
 » Kiedy kobiety chodzą bez stanika, w szortach lub obcisłej bluzce, prowokują 

w ten sposób do gwałtu.
 » W przypadku większości gwałtów ofiara ma złą opinię i skłonność do wielu 

partnerów seksualnych.
 » Jeżeli dziewczyna pozwala na pocałunki i  pieszczoty, to tylko jej wina, gdy 

sprawy wymkną się spod kontroli i partner wymusi na niej stosunek seksualny.
 » Jeśli autostopowiczka zostanie zgwałcona, ma to, na co zasłużyła, gdyż nie 

powinno się wsiadać do nieznanych samochodów.
 » Jeżeli kobieta zadziera nosa i uważa, że to poniżej jej poziomu odzywać się 

do facetów na ulicy, powinna dostać nauczkę.
 » Wiele kobiet nieświadomie pragnie gwałtu i może bezwiednie tak pokiero-

wać sytuacją, że do niego dojdzie.
 » Jeżeli kobieta upije się na imprezie i ma stosunek z napotkanym tam mężczy-

zną, inni mają prawo myśleć, że im też się to należy.
 » Sporo kobiet donoszących o gwałcie kłamie, aby się odegrać na oskarżanym 

mężczyźnie.
 » Wiele, a może nawet większość gwałtów to wymysł kobiet, które stwierdziły, 

że są w ciąży.
Gwałciciele mogą się obyć bez używania przemocy, gdy ich ofiara znajduje się 

pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Popularna w dzisiejszych cza-

12 M. R. Burt, Cultural myths and supports for rape, „Journal of Personality and Social 
Psychology” 38 (2), s. 217-230, 1980.
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sach „pigułka gwałtu” dobrze rozpuszcza się w wodzie, sokach, piwie czy drinkach. 
Nie ma smaku, zapachu, ani nie zmienia koloru napoju. Zaczyna działać już po kil-
kunastu minutach od zażycia. Podczas gdy ofiara jest pod jej wpływem, nie wie, co 
się z nią dzieje i nie potrafi kierować swoimi czynami. Sprawca może ją w tym czasie 
wykorzystać, okraść lub stworzyć kompromitujące materiały z jej udziałem, np. zdję-
cia lub filmy o charakterze pornograficznym, w celu jej późniejszego szantażowania. 
Przedawkowanie GHB (kwasu gamma-hydroksymasłowego), który jest składnikiem 
tabletki gwałtu, może prowadzić do śmierci ofiary. Odnotowywano już takie przy-
padki, gdyż dobranie odpowiedniej dawki jest sprawą bardzo indywidualną.

W obliczu tych zagrożeń poniżej zsumowałem sposoby na prewencję i walkę 
z gwałcicielem:

 » Na imprezach, dyskotekach i randkach z bliżej nieznanymi osobami nie pozo-
stawiaj swoich napojów bez opieki. Najbezpieczniej jest pić z butelki bezpo-
średnio podanej przez barmana. Unikaj też ciemnych miejsc w lokalu.

 » Zachowaj umiar w piciu alkoholu, by móc świadomie podejmować decyzję. 
Mocno pijana lub odurzona narkotykami dziewczyna to bardzo często póź-
niejsza ofiara wykorzystania seksualnego.

 » Starannie dobieraj towarzystwo, z którym się bawisz.
 » Jeśli poczujesz się źle, poproś kogoś o pomoc. Gdy nie ma w pobliżu niko-

go znajomego, zwróć się o pomoc do ochroniarza lub innych pracowników 
lokalu.

 » Na imprezy wychodź zawsze w towarzystwie przynajmniej jednej przyjaciółki. 
Ustalcie, iż jedna pilnuje drugiej i co by się nie działo, zawsze wracacie razem.

 » Nie pozwól się odwozić, ani odprowadzać do domu nowo poznanym męż-
czyznom.

 » Staraj się nie wracać samotnie po zmroku, zwłaszcza nieoświetlonymi, wy-
ludnionymi ulicami lub przez tereny zielone, gdzie zboczeniec łatwo się 
ukryje.

 » Informuj bliskich, gdzie i z kim wychodzisz. Jeśli to możliwe, podaj też orien-
tacyjną godzinę powrotu.

 » Zawsze miej pod ręką telefon i nie zawahaj się z niego zadzwonić, nawet jeśli 
nie widzisz jeszcze w danym momencie realnego zagrożenia. Lepiej chuchać 
na zimne.

 » Gdy czujesz się zagrożona, bądź gotowa do ucieczki. Nie wstydź się też po-
prosić o pomoc napotkanego przechodnia.

 » Noś ze sobą gaz pieprzowy albo chociaż gwizdek. W razie ataku – krzycz na 
cały głos.

 » Zachowaj jasność umysłu, spróbuj zmanipulować napastnika, by łatwiej 
uciec lub zadać mu cios. Działaj nie tylko siłą, ale też sposobem.

 » Nie licz na litość. Zboczeniec może Ci jej nie okazać, nawet jeśli poddasz się 
dobrowolnie jego żądaniom.

 » Pamiętaj, że ZAWSZE masz prawo powiedzieć „Nie!” i  się bronić – nawet 
z użyciem niebezpiecznych przedmiotów!

 » Jeśli już doszło do najgorszego (choć przynajmniej zachowałaś życie), na-
tychmiast zgłoś sprawę na policję, pozwól się zbadać i  poszukaj specjali-
stycznej pomocy psychologicznej. Gwałt to nie koniec świata. Z tym piętnem 
żyje bardzo wiele osób, statystycznie nawet co piąta kobieta.



105

z a d b a j  o  b e z p i e c z e ń s t W o  s W oj e  i  s W o i c h  b l i s K i c h

Zagrożenia związane z internetem

Rozwój technologii dał ludzkości wiele nowych możliwości, ale stworzył również 
niebezpieczeństwa, które wcześniej nie występowały. Jednym z  takich zagrożeń 
jest cyberprzemoc (cyberbullying, cyberstalking). Wiąże się ona z szykanowaniem, 
poniżaniem, wyśmiewaniem i dręczeniem innych osób za pomocą internetu oraz 
narzędzi elektronicznych, jak poczta e-mail czy SMS-y.

Przyczyn agresji w sieci w pierwszej kolejności należy upatrywać w anonimowo-
ści. Łatwiej jest wyartykułować kontrowersyjną opinię lub kogoś obrazić, gdy nie 
trzeba go oglądać w realnym życiu i nie zachodzi ryzyko bezpośredniej interakcji. 
Pozorna bezkarność powoduje, że internauci czują się pewni siebie i tym chętniej 
atakują innych.

Pewną rolę odgrywa również fakt, że dyskutując z kimś online nie widzimy mi-
miki jego twarzy, postawy ani gestykulacji. Zachodzi więc ryzyko nadinterpretacji 
faktów. Zarzucamy swoim oponentom złe intencje i może to nas sprowokować do 
napisania czegoś, czego będziemy później żałować. Przemoc rodzi przemoc. Spi-
rala agresywnych komentarzy powoduje eskalację konfliktu. W którymś momencie 
pojawiają się groźby i obelgi, a Ty już w zasadzie nie wiesz, od czego to wszystko 
się zaczęło. Dlatego nie daj się wciągnąć w płonne dyskusje. Nie licz na to, że Twój 
oponent przyzna Ci rację, nawet jeśli w oczywisty sposób leży ona po Twojej stro-
nie. Stracisz tylko czas i nerwy, a nie zyskasz niczego konkretnego. Przybędzie Ci 
natomiast przynajmniej jeden dodatkowy wróg. W internecie jest cała masa hejte-
rów – nieudaczników, którzy nic w życiu nie osiągnęli. Będą Cię tym bardziej ob-
rażać i atakować, im większy osiągniesz sukces („Nikt nie kopie zdechłego psa”). 
Jeśli im odpowiesz, poczują się ważni, nobilitowani i tym chętniej wypuszczą spod 
swych palców na klawiaturze kolejne kalumnie i kłamstwa na Twój temat.

Na to, co piszesz w sieci, masz wpływ. Gorzej, gdy jesteś ofiarą stalkera. Wów-
czas najlepiej po prostu zgłosić sprawę odpowiednim organom i starać się – na ile 
to możliwe – unikać swojego prześladowcy. Współczesne ustawodawstwo najczę-
ściej idzie w parze z duchem czasu i pojawiły się już odpowiednie paragrafy, dzięki 
którym można ścigać internetowych ciemiężycieli.

amanda todd z Kanady 
miała niespełna 16 lat, gdy 
na skutek cyberprzemocy 
i hejtu w internecie 
popełniła samobójstwo. 
Wszystko zaczęło się, gdy 
w 7. klasie poznała na live 
web-czacie pewnego 
mężczyznę. Późniejsze 
śledztwo wykazało, iż był to 

kilkanaście lat starszy Turek Aydın Çoban. Komplementował on 
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dziewczynę i nakłonił, aby wysłała mu zdjęcie swoich nagich 
piersi. Rok później oprawca poinformował ją za pomocą 
Facebooka, że zna jej adres, szkołę i ma dostęp do znajomych 
w sieci. Zagroził, że wyśle zdjęcie do wszystkich jej przyjaciół, 
jeśli nie podeśle mu kolejnych roznegliżowanych fotografii. 
Tak też zrobił. Zdjęcie zostało rozesłane do wszystkich jej 
znajomych, którzy zaczęli ją szykanować. Amanda, pomimo 
przeprowadzki do nowego domu, wpadła w depresję, zaczęła 
się samookaleczać, brać narkotyki i pić alkohol. Po roku Turek 
stworzył stronę na Facebooku, a jako zdjęcie profilowe ustawił 
fotografię jej biustu. Amanda ponownie była poniżana i straciła 
nowych przyjaciół. W związku tym jeszcze raz zmieniła szkołę. 
Na domiar złego została pobita i publicznie upokorzona przez 
dziewczynę zazdrosną o swojego chłopaka. 
Po tym ataku próbowała popełnić samobójstwo, pijąc 
wybielacz. Lekarze zdążyli ją tym razem odratować. W akcie 
desperacji i szukając pomocy, opublikowała na YouTubie 
kilkuminutowy film zatytułowany „My Story: struggling, bullying, 
suicide and self-harm” („Moja historia: walka, poniżanie, 
samobójstwo i samookaleczenie”), w którym milcząc, wykładała 
po kolei kartki z tekstem, opowiadającym o jej przejściach. Już 
po pierwszych kilku tygodniach miał on przeszło milion 
wyświetleń. W komentarzach pod filmem hejterzy wciąż nie 
dawali jej spokoju. Namawiali ją do samobójstwa. Część z nich 
stworzyła mem internetowy „Drink Bleach”, na którym udawali, 
że piją wybielacz. Wyśmiewali w ten sposób jej nieudaną próbę 
samobójczą. 
W obliczu tak potężnej fali nienawiści i braku akceptacji miesiąc 
później Amanda dokonała kolejnej, tym razem udanej próby 
samobójczej. W chwili śmierci była uczennicą 10. klasy 
Secondary School w Coquitlam. Ponoć jej historia stanowiła 
inspirację dla twórców horroru „Cybernatural”. Carol Todd, 
matka Amandy, utworzyła fundację jej imienia, która pomaga 
nastolatkom z problemami psychicznymi i wspiera edukację 
młodzieży w zakresie przemocy w internecie.

Nie każdy użytkownik komputera wie, iż „widzialne” zasoby internetu, do któ-
rych można dotrzeć za pośrednictwem standardowych wyszukiwarek, jak Google, 
stanowią zaledwie niewielki procent wszystkich zasobów globalnej pajęczyny. 
Zdecydowana większość stron jest nieindeksowana i dostępna tylko w sieci ukry-
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tej (ang. deep web). Można tam wejść za pomocą oprogramowania Tor (ang. The 
Onion Router), które jest w pełni darmowe. W przeciwieństwie do znanego interne-
tu, gdzie widoczne są np. nasze numery IP, dużo łatwiej jest tam zachować pełną 
anonimowość. Mroczna część ukrytej sieci nazywana jest darknetem (ang. dark 
web). W darknecie można znaleźć dosłownie wszystko, a w szczególności to, co 
nielegalne:

 » Materiały związane z  przemocą 
i okrucieństwem.

 » Pornografię z  udziałem dzieci 
i zwierząt oraz filmy przedstawia-
jące sceny gwałtu13.

 » Serwisy oferujące sprzedaż niele-
galnych produktów: narkotyków, 
broni, materiałów wybuchowych, 
fałszywych dokumentów, skra-
dzionych kart bankomatowych 
i przejętych kont internetowych.

 » Fora dyskusyjne opisujące niele-
galną działalność.

 » Oferty grup przestępczych, w tym 
zlecenie zabójstwa.

 » Informacje na temat polityków, biznesmenów, aktorów, piosenkarzy, teorii 
spiskowych itd. Najczęściej są one nieprawdziwe.

 » Narzędzia i strony wykorzystywane przez terrorystów – z darknetu korzystało 
m.in. Państwo Islamskie.

Pozytywna strona ukrytej sieci to nieskrępowana przez cenzurę dyskusja i wy-
miana poglądów. Ma to szczególne znaczenie dla mieszkańców krajów o ustroju to-
talitarnym, w których za opinie krytyczne wobec władzy można trafić do więzienia. 
Ukryta sieć jest wykorzystywana także przez dziennikarzy śledczych do kontaktów 
ze swoimi informatorami.

Jakie zagrożenia niesie ze sobą korzystanie z darknetu? Otóż, oglądanie brutal-
nych scen może stępić wrażliwość, a tym samym negatywnie wpłynąć na psychi-

13 Australijski pedofil Peter Scully oferował tam w cenie 10 tys. dolarów składający 
się z kilku części film pt. „Daisy’s Destruction”. Nakręcona w 2012 r. makabryczna pro-
dukcja przedstawia tortury oraz gwałty na trzech dziewczynkach. Ofiarami były Liza 
(12 lat), Cindy (11 lat) oraz Daisy (18 miesięcy!). Jedenastoletnia Cindy została najpraw-
dopodobniej zamordowana przez Scully’ego. Przed śmiercią musiała wykopać swój 
własny grób. Obrażenia najmłodszej Daisy są na tyle poważne, że będzie się musiała 
z nimi zmagać do końca życia. Scully został wytropiony w Malaybalay City na Filipinach 
i aresztowany 20 lutego 2015 r. Prawdopodobnie udało mu się przekupić miejscową 
policję, by zniszczyła dowody jego zbrodni. W  październiku 2015 roku pomieszcze-
nie, w którym przechowywano jego komputer oraz nagrania, strawił pożar. Ostatecznie 
skazano go na dożywotnie więzienie, choć niektórzy filipińscy politycy domagali się 
specjalnie dla niego przywrócenia kary śmierci, która obowiązuje tam obecnie tylko 
za przestępstwa związane z handlem narkotykami. Zwyrodnialcowi w jego procederze 
pomagały trzy kobiety z Filipin oraz czterech mężczyzn różnej narodowości.
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kę. Niektórzy użytkownicy mrocznej części internetu piszą na forach, iż nie mogą 
zapomnieć o tym, co tam widzieli, i mają problemy z zasypianiem. Pomyśl zatem, 
jakie spustoszenie w Twoim umyśle mogą uczynić sceny wynaturzeń i zboczeń do-
stępne w darknecie!? Z  reguły warto zaspokajać swoją ciekawość, ale jest wiele 
innych tematów, którymi się można zainteresować, a jakie nie zrobią z Twojej głowy 
śmietnika na największe brudy tego świata.

Kolejne niebezpieczeństwo wiąże się ze złudą bezkarności. Wielu kryminalistów 
traktuje darknet jako oczywiste źródło zarobkowania. Czują się przy tym bezkar-
ni, nie biorąc pod uwagę, że aktywność w  sieci jest intensywnie obserwowana 
przez wszystkie najważniejsze służby wywiadowcze świata na czele z FBI i  Inter-
polem.  W  ramach prowokacji proponują sprzedaż nielegalnych materiałów czy 
usług. Znane są też przypadki aresztowań twórców stron z dziecięcą pornografią 
czy  oferujących narkotyki. Przykładowo, Ross Ulbricht, założyciel platformy Silk 
Road, został skazany na karę dożywotniego więzienia za pranie brudnych pienię-
dzy, hakerstwo oraz pomocnictwo w handlu narkotykami. Jeśli przyjdzie Ci do gło-
wy kupienie albo zrobienie czegoś nielegalnego, nie sądź więc, iż nikt się o  tym  
nie dowie

Jakiekolwiek zakupy w darknecie są bardzo ryzykowne. Nie ma żadnej gwaran-
cji, że przestępca, który sprzeda Ci towar, dostarczy go do Ciebie. Doskonale wie, iż 
nikt rozsądny nie zgłosi się w takiej sytuacji na policję.

Serfując w darknecie, dużo łatwiej paść ofiarą ataku hakera lub złośliwego opro-
gramowania. W zwykłym internecie jest sporo stron z wirusami. Pomyśl, jak wiele 
jest ich w miejscu funkcjonującym bez większej kontroli.

Wreszcie, darknet to forum dla wielu idei, myśli politycznych i filozoficznych oraz 
teorii spiskowych. Ich prawdziwość nie jest jednak w żaden sposób weryfikowana. 
Jeśli powtórzysz gdzieś przeczytane brednie na temat jakiegoś polityka lub cele-
bryty, możesz zostać przez niego pozwany(-a) za naruszenie dóbr osobistych.

Kilka zasad bezpieczeństwa w sieci

 » Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie może nie być tym, za kogo się podaje. 
Sporo ludzi cierpi na problemy psychiczne lub chce wykorzystać naiwność 
innych użytkowników World Wide Web. Sympatycznie wyglądający nastola-
tek ze zdjęcia może w rzeczywistości być podstarzałym zboczeńcem o wąt-
pliwej aparycji.

 » Chroń swoją prywatność. Nie wysyłaj nikomu roznegliżowanych zdjęć! 
Wszystkie wiadomości, a  wraz z  nimi pliki i  fotografie, mogą zostać prze-
chwycone przez hakera.

 » Korzystaj z oprogramowania antywirusowego i wchodź tylko na sprawdzone 
strony. Nie otwieraj maili, ani wiadomości od nieznajomych i nie ściągaj po-
dejrzanych plików. Hakerzy często blefują, twierdząc, iż wykradli jakieś kom-
promitujące Cię materiały. Nie daj się oszukać i  im nie płać. Uważaj też na 
swoją drukarkę, na którą również się można włamać.

 » Wśród porad na temat bezpiecznej sieci często wymienia się, aby nie zapi-
sywać nigdzie haseł do kont. Jestem innego zdania. W  obecnych czasach 
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musimy zapamiętać masę haseł, 
pinów i  loginów. Nie zawsze jest 
też możliwe odzyskanie danych. 
Dlatego zapisz gdzieś swoje ha-
sła, ale najlepiej w częściowo za-
szyfrowany, zrozumiały tylko dla 
Ciebie sposób. Możesz ponadto 
wykorzystać menadżer haseł (np. 
LastPass, który w okrojonej wersji 
jest bezpłatny).

 » Do wszystkich informacji w  sieci 
podchodź sceptycznie. Analizuj 
różne źródła, zanim wyrobisz so-
bie opinię na dany temat.

 » Nie pozwól, by komputer zawład-
nął Twoim życiem. Bardzo łatwo jest się uzależnić od internetu, gier czy korzy-
stania z portali społecznościowych. To wielcy złodzieje czasu.

 » Daruj sobie oglądanie stron z pornografią lub prezentujących przemoc. Stę-
pią Twoją wrażliwość, negatywnie wpłyną na Twoją psychikę i  mogą mieć 
destrukcyjny wpływ na Twoją seksualność.

 » Gdy akurat nie rozmawiasz z kimś przez komunikator internetowy, zaklej ka-
merkę w swoim komputerze! Jeśli nie wierzysz, że ma to sens, obejrzyj film 
„Snowden”...

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej…  
Czy aby na pewno?

Czy spokój zapewni Ci przebywanie w domu? Bynajmniej. Większość wypadków 
zdarza się właśnie w domowych pieleszach. Szczególnie narażone są dzieci, niepo-
trafiące prawidłowo ocenić istniejącego niebezpieczeństwa. Przykładowo, pewien 
trzylatek bawił się w chowanego z pięcioletnią siostrą. Rodzice w tym czasie ucięli 
sobie poobiednią drzemkę. W pewnym momencie dziewczynka weszła do pokoju 
rodziców i powiedziała, że nie może znaleźć brata. Rodzice od razu wyruszyli na 
poszukiwania. Ojciec znalazł synka zatrzaśniętego w pralce. Chłopiec praktycznie 
nie miał szans na przeżycie, gdyż do bębna pralki nie dochodziło powietrze. Zmarł 
po kilku godzinach reanimacji w szpitalu.

Inny tragiczny przykład stanowi historia córki mistrza olimpijskiego w  narciar-
stwie alpejskim Bode Millera. Półtoraroczna Emelina utonęła w  basenie ogrodo-
wym podczas imprezy u sąsiadów. Dwukrotny zdobywca Pucharu Świata smutną 
wiadomością podzielił się z internautami na Instagramie:

„Jesteśmy zdewastowani. Nasza córka Emmy odeszła wczoraj. Nigdy nawet nie 
przeszłoby mi przez myśl, że ja i moja żona doświadczymy kiedyś takiego bólu. Ni-
gdy nie zapomnimy jej miłości. Była naszym małym światełkiem. Nasza dziewczyn-
ka kochała życie i codziennie z niego czerpała pełnymi garściami. Prosimy o usza-
nowanie naszej prywatności w tych trudnych dla nas chwilach”.
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Śmiertelnie niebezpieczne dla dzieci mogą się okazać środki do udrażniania rur, 
wszystkie noże i ostre przyrządy, kanty mebli, a także upadki z wysokości czy opa-
rzenia.

Podczas spotkań rodzinnych i towarzyskich bardzo popularne jest wspólne picie 
gorącej kawy lub herbaty. Niekiedy zdarza się, że nieuważni rodzice pozostawiają 
swoje pociechy same w pomieszczeniu, gdzie znajdują się te napoje. Względnie – 
stawiają kubki na skraju stołów. O tragedię wówczas naprawdę nietrudno. Pewien 
ojciec, szykując się rano do pracy, zrobił sobie kawę, którą pozostawił na stole do 
wystygnięcia. Zaciekawione kubkiem roczne dziecko podeszło do krawędzi stołu 
i chwyciło za naczynie. Doszło do poparzenia znacznej powierzchni twarzy i ciała.

W  takich wypadkach należy jak najszybciej ściągnąć oblane ubranie. Po cza-
sie można je już zdejmować… razem ze skórą. Konieczne jest też oblewanie popa-
rzonych części ciała zimną wodą przez przynajmniej kilkanaście minut. Na skutek 
schłodzenia zmniejszy się energia cieplna, co zabezpieczy ranę przed pogłębie-
niem. Przy poważniejszych oparzeniach należy wezwać ratowników medycznych. 
Tłuszcz na patelni, gotujące się w garnku mleko, rozgrzany piekarnik czy włączone 
żelazko – to tylko kilka kolejnych przykładów pułapek, jakie czyhają na ciekawe 
świata latorośle. To właśnie w pozornie bezpiecznym domu oparzenia stanowią naj-
większy procent nieszczęśliwych wypadków.

Patelnie zawsze powinny być stawiane uchwytami do tyłu, aby dzieci nie mia-
ły możliwości sięgnięcia do nich i wylania na siebie gotujących się potraw. Noże 
i wszystkie ostre przedmioty należy zaś schować w trudno dostępnych miejscach 
lub skorzystać z zabezpieczeń szafek.

Powodem upadków może być śliska podłoga lub jedzenie, które na nią spadło. 
Nawet wykręcenie żarówki okazuje się niekiedy niebezpiecznym zadaniem. Znane 
są przypadki śmierci osób, które zleciały z drabiny przy tak prozaicznej czynności 
i uderzyły tyłem głowy o posadzkę lub próg.

Woda, ogień, prąd i gaz

Fatalnym połączeniem bywa woda i prąd. Zdarzały się incydenty porażenia prą-
dem, np. gdy suszarka do włosów lub podłączony do ładowarki telefon wpadły do 
wanny. Woda może nas zalać poprzez pęknięty wężyk od pralki czy przeciekający 
dach. Możemy także zostać zalani przez sąsiada z góry. Uważaj wówczas na źródła 
prądu!

Pamiętaj o cichym zabójcy, jakim jest tlenek węgla (czad), który jest ubocznym 
produktem procesu spalania. Nie posiada zapachu, smaku ani barwy. Zainstalowa-
nie detektorów to niewielki koszt, a może uratować życie któregoś z domowników. 
Śmiertelnie czadem zatruła się nieodżałowana żona mojego znajomego. Kobieta 
brała akurat kąpiel w łazience, podczas gdy gaz uwolnił się z nieszczelnego grzej-
nika łazienkowego. Pozostawiła po sobie czwórkę dzieci.

Najczęstszą przyczyną pożarów w domach jest niewłaściwe użytkowanie pie-
ców lub grzejników, niedopałki papierosów, zwarcie instalacji elektrycznej, zapałki 
w rękach dzieci, zapalone świece, podłączone i pozostawione bez nadzoru żelazko, 
czajnik czy ekspres do kawy. Do zwarcia może dojść w wyniku przeciążenia insta-
lacji np. podczas ładowania w nocy telefonów komórkowych lub podłączenia do 
gniazdka zbyt wielu urządzeń. Z tego powodu strażacy polecają stosowanie prze-
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dłużaczy z  listwą przepięciową, które umożliwiają ich wyłączenie jednym przyci-
skiem.

Jeśli już dojdzie do pożaru – z wiadomych względów – nie polewaj urządzeń 
elektrycznych wodą, chyba że wyłączysz uprzednio dopływ prądu. Możesz np. 
użyć drewnianego kija od szczotki do wyciągnięcia wtyczki, gdyż suche drewno nie 
przewodzi prądu14. Nie otwieraj okien, gdyż dostarczysz w  ten sposób powietrza 
niezbędnego w procesie spalania.

No właśnie – ogień potrzebuje tlenu. Łatwiej go ugasić po odcięciu jego dopły-
wu. W ten sposób działają gaśnice i koce gaśnicze, które również kupisz za niewiel-
kie sumy, choćby przez internet.

Gdy pożar się szybko rozprzestrzenia, jak najszybciej opuść budynek, pomaga-
jąc przy okazji innym domownikom. W zadymionych pomieszczeniach najlepiej się 
poruszać na czworakach, chroniąc drogi oddechowe kawałkiem materiału lub chu-
steczką.

UWAGA! 
Człowiek, na którym pali się ubranie, najczęściej będzie 
w panice biegł i wykonywał nieskoordynowane ruchy. Przewróć 
go na ziemię twarzą ku dołowi, by zabezpieczyć jego drogi 
oddechowe przed wniknięciem toksycznego i gorącego dymu. 
Gdy nie masz w zasięgu ręki gaśnicy lub koca gaśniczego 
(a pewnie nie będziesz mieć…), możesz spróbować go ugasić 
częścią własnej garderoby lub wodą. Gaszenie rozpocznij od 
głowy. Następnie kieruj się w dół. Jeśli to Twoje ubranie się pali, 
połóż się na ziemi i obracaj, aby zdusić ogień. Jak najszybciej 
usuń odzież i biżuterię z oparzonych kończyn, ponieważ może 
dojść do szybko narastającego obrzęku.

Środki transportu

Czy lot samolotem jest niebezpieczny? Z pewnością słyszałeś(-aś) o działają-
cych na wyobraźnię katastrofach, z których nikt nie wyszedł żywy. W tym samym 
czasie miliony ludzi ginęły na drogach, ale oczywiście ani w telewizji, ani w radiu nie 
relacjonowano wszystkich tego typu zdarzeń.

Z uwagi na negatywny przekaz mediów być może wydaje Ci się, że podróż sa-
molotem należy do tych najniebezpieczniejszych. W  rzeczywistości nic bardziej 
mylnego. Co roku miliardy pasażerów podróżują bezpiecznie na dziesiątkach milio-
nów tras. Średnia liczba wypadków na 1 milion lotów oscyluje w granicach 1! W sa-

14 Ale nie mokre lub wypełnione wodą, dlatego w czasie burzy nie chowaj się pod 
drzewami!
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molocie masz zatem jedną szansę na milion, że przytrafi Ci się jakakolwiek kata-
strofa. Nie jest też powiedziane, że taki ewenement od razu doprowadzi do śmierci 
wszystkich pasażerów. Najczęściej bowiem problemy pojawiają się przy starcie lub 
lądowaniu – gdy samolot nie przemieszcza się z maksymalną prędkością i nie znaj-
duje się zbyt wysoko nad powierzchnią ziemi.

Niespecjalnie groźne są turbulencje czy pioruny, uderzające w  powierzchnię 
maszyny latającej. Pokryta jest ona specjalną powłoką rozprowadzającą energię 
wyładowania atmosferycznego. Rocznie w każdy samolot pasażerski uderza przy-
najmniej jeden piorun, jednakże nie zakłóca on w żaden sposób przebiegu podróży. 
Statystycznie prędzej poniesiesz śmierć w przypadku spadnięcia z łóżka niż z po-
wodu katastrofy lotniczej.

Co na to wpływa? O bezpieczeństwie lotów decyduje kilka podstawowych czyn-
ników. Po każdym rejsie samoloty są serwisowane i kontrolowane pod względem 
technicznym. Ewentualne usterki są więc natychmiast usuwane. Ponadto istotne 
dla bezpieczeństwa systemy są dublowane. Jeśli zdarzy się awaria takiego ukła-
du, jego funkcję przejmuje mechanizm zastępczy. Niekiedy takich zastępników jest 
więcej niż jeden. Trudno również o błąd ludzki. Piloci są szkoleni na specjalnych 
symulatorach idealnie odwzorowujących realne sytuacje i zagrożenia. Każdy pilot 
poza szczegółowymi egzaminami musi też przejść setki, a  nawet tysiące godzin 
szkolenia, zanim zasiądzie za sterami samolotu. Ćwiczą oni wszystkie możliwe awa-
ryjne zdarzenia, które kiedykolwiek mogłyby mieć miejsce.

W porównaniu do samolotów dużo bardziej niebezpieczne są samochody, mo-
tocykle i inne środki transportu drogowego. Za kierownicą osobówki może zasiąść 
ktoś mało doświadczony (np. w przypadku młodych kierowców), znajdujący się pod 
wpływem alkoholu lub środków odurzających, jak również osoba o słabym wzro-
ku, ograniczonej percepcji i spowolnionym refleksie (szczególnie dotyczy to ludzi 
starszych). Dodajmy do tego zmienne warunki atmosferyczne na szosie, zdener-
wowanie, zmęczenie lub rozkojarzenie kierowcy czy po prostu zwykłą awarię, jak 
pęknięcie opony. Do wypadku naprawdę nie potrzeba wiele!

Zdecydowanie lepiej od samochodu pod względem bezpieczeństwa podróży 
wypada pociąg. Eksperci z Niemieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Kolei oraz Klubu 
Transportu (ACV) wyliczyli, że podróżujący pociągami mają ponad stukrotnie niższe 
ryzyko wypadku od tych jadących samochodem. Ryzyko śmierci pasażerów auto-
busu jest 3,5 razy wyższe, a ryzyko obrażeń 31,5 razy wyższe w porównaniu z pasa-
żerami kolei. Podróż autobusem jest zatem bezpieczniejsza niż samochodem, ale 
wiąże się z większym zagrożeniem niż przemieszczenie się pociągiem.

Słów kilka jeszcze o jeździe motorem. Z uwagi na swoje niewielkie rozmiary mo-
tocykl w zestawieniu z samochodem jest zdecydowanie mniej widoczny na drodze. 
Ma to szczególne znaczenie w przypadku zmiany pasa ruchu lub wyprzedzania.

Zdarza się, iż niektórzy kierowcy nie ustępują mu pierwszeństwa i  zajeżdżają 
drogę. Sam byłem dwukrotnie świadkiem takiego zdarzenia i udzielałem pomocy 
potrąconym motocyklistom. Jednoślad ma też mniej skuteczne hamulce niż samo-
chód, co wynika z jego budowy. Główne zadanie hamowania spoczywa na przed-
nim kole. Powierzchnia styku jego opony z nawierzchnią jest znacznie mniejsza niż 
opon samochodu. Bilans jest gorszy, nawet biorąc pod uwagę różnicę w masie obu 
pojazdów. Motocykl jest bardzo podatny na poślizgi, zwłaszcza na nawierzchniach 
zanieczyszczonych i  mokrych. Mocno reaguje na wszelkie nierówności podłoża. 



113

z a d b a j  o  b e z p i e c z e ń s t W o  s W oj e  i  s W o i c h  b l i s K i c h

Ponadto nie zabezpiecza kierowcy i pasażera przed bezpośrednimi urazami. Bra-
kuje w nim poduszek powietrznych, kurtyn, a w razie upadku lub kolizji dochodzi 
do bezpośredniego uderzenia jadących nim osób w przeszkody lub bezwładnego 
wręcz turlania się po jezdni, na której fana jednośladowców mogą jeszcze rozje-
chać inne samochody.

Moja znajoma wyszła za mąż za fanatyka jazdy na motocyklach. Gdy na świat 
przyszło ich dziecko, błagała, aby skończył ze swoimi niebezpiecznymi przejażdż-
kami. Ponieważ uwielbiał on ryzykowne szarże, nie posłuchał jej, a wkrótce zginął 
w wypadku. Na pogrzebie kobieta w akcie rozpaczy i bezradności cisnęła z całej 
siły jego kaskiem w trumnę umieszczoną w grobie.

Bezpieczniejsza (i zdrowsza!) od poruszania się motocyklem lub skuterem, choć 
rzecz jasna użyteczna raczej na krótszych dystansach, jest jazda na rowerze. Ide-
alnie jeśli mamy do dyspozycji ścieżki rowerowe. Bardzo ważne jest, aby pamiętać 
o odpowiednim oświetleniu, zwłaszcza po zmroku. Kask jest może niezbyt wygod-
ny i „twarzowy”, ale niekiedy może uratować życie. Roweru nie poleca się wszakże 
na ruchliwe, wąskie ulice. Niebezpieczne mogą być również dla rowerzystów gór-
skie trasy z uwagi na ostre zakręty, podjazdy i spady.

Niestety, również nasze nogi bywają niebezpiecznym środkiem transportu. Cho-
ciaż główne zagrożenie czai się na przejściach dla pieszych. Nawet w przypadku 
zainstalowania na nich sygnalizacji świetlnej zdarza się, że na czerwonym świetle 
na pasy wjeżdżają kierowcy albo wchodzą na nie piesi. Spowodowane jest to zbyt-
nim pośpiechem lub roztargnieniem. Rzecz jasna, po zmroku i w deszczu jest gor-
sza widoczność niż w biały dzień, a kierowcy będą reagowali z opóźnieniem.

Niekiedy pierwszeństwa pieszemu nie ustępuje skręcający pojazd. W  takich 
przypadkach przynajmniej wjeżdża on w  niego z  ograniczoną prędkością i  jest 

Beduini z Petry oferują względnie bezpieczny środek transportu…
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mniejsze prawdopodobieństwo zgonu poszkodowanego. Niebezpieczeństwo sta-
nowią też przejścia wielopasmowe – największe te bez sygnalizacji świetlnej i pro-
gów zwalniających. Gdy jeden z samochodów zwalnia, by przepuścić wchodzące-
go na przejście pieszego, drugi może tego nie zauważyć i wyprzedzić go pasem 
obok. Jest to zabronione przez przepisy, ale cóż, gdyby wszyscy ich przestrzegali...

Zagrożenia w podróży

Podczas wyjazdów służbowych i wycieczek, szczególnie zagranicznych, czeka 
na Ciebie wiele zagrożeń. Najczęściej są one związane z kradzieżami i wyłudzenia-
mi, ale bywają też dużo poważniejsze. Możesz paść ofiarą porwania, zamachu ter-
rorystycznego czy nawet zabójstwa. W niektórych państwach przestępczość jest 
na wyjątkowo wysokim poziomie. Lepiej nie wychodzić tam do miasta po zmroku 
i nie zapuszczać się do owianych złą sławą dzielnic. Nie byłoby też zbyt trafionym 
pomysłem wybranie się do państwa ogarniętego konfliktem zbrojnym, w którym 
religijni radykałowie odcinają głowy innowiercom. Chyba, że Twoim pragnieniem 
jest stanie się bohaterem wiadomości CNN (pośmiertnie…).15

Inna flora bakteryjna w danym regionie oraz żenująco niskie standardy sanitarne 
mogą z kolei spowodować zatrucie pokarmowe, a nawet ciężką chorobę. Groźne 
wirusy są też przenoszone – o czy wspomniałem wcześniej – przez owady i insekty, 
przed którymi należy się chronić, smarując ciało odpowiednimi preparatami, a na 
noc zakładając moskitierę nad łóżkiem.

Musisz sobie zdawać sprawę, że nie wszędzie służba zdrowia funkcjonuje tak, 
jak to sobie optymistycznie wyobrażasz. Są na ziemi miejsca, gdzie nie ma co liczyć 
np. na udaną operację po złamaniu nogi czy przetoczenie krwi, jeśli przydarzy Ci się 
jakiś wypadek.

Z tych powodów przed każdym wyjazdem trzeba się do niego solidnie przygo-
tować. Sprawdź nie tylko, które najważniejsze zabytki i miejsca warto zwiedzić, ale 
też jakie niebezpieczeństwa na Ciebie czyhają. Rachunek za pobyt w szpitalu może 
niekiedy zrujnować. Dlatego przejdź odpowiednie szczepienia i wykup dodatkowe 
ubezpieczenie. Z pewnością warto jest podróżować, poznawać nowych ludzi i miej-
sca, ale rób to z głową.

jak nie dać się oszukać  
(na przykładzie wycieczki do Wietnamu)

W  trakcie pisania tej książki odbyłem wraz z  żoną podroż do Wietnamu. Jest 
to piękny kraj z zadziwiającą przyrodą i niespotykanymi nigdzie indziej widokami. 
Każdy szanujący się turysta i obieżyświat powinien przynajmniej raz w życiu tam 

15 Szczegółowych i  wiarygodnych informacji na temat zagrożeń w  poszczegól-
nych krajach świata możesz zaczerpnąć ze strony internetowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych (dział: Co robimy/Informacje dla podróżujących): https://www.gov.pl/
web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.
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zawitać. Szkoda, że piękno natury nie idzie tam w parze z uczciwością lokalnych 
sprzedawców, taksówkarzy, przewodników, organizatorów wycieczek i  hotelarzy, 
choć akurat w  przypadku tych ostatnich mamy dobre wspomnienia. Był to nasz 
kolejny w ostatnim czasie wyjazd zagraniczny i wiedzieliśmy mniej więcej, czego 
się spodziewać, jednak skala zjawiska przerosła nawet naszą wyobraźnię. Na przy-
kładzie tej peregrynacji omówię kilka sposobów naciągnięcia turysty. Dowiesz się, 
jak przebiegli potrafią być „lokalsi” i  w  jaki sposób mogą próbować Cię oskubać 
z Twoich pieniędzy.

 » Tuż po zejściu na ziemię wietnamską w kantorze na lotnisku wymieniliśmy 
dolary i  euro na miejscową walutę (dongi). Kasjerka podała nam gotówkę 
i natychmiast podsunęła do podpisu potwierdzenie. Na wszelki wypadek po-
stanowiliśmy jeszcze wszystko dokładnie przeliczyć. Okazało się, iż brakuje 
200 000 dongów do sumy, która widniała na potwierdzeniu. Dla zobrazowa-
nia wartości tej kwoty powiem, że tyle samo zapłaciliśmy za godzinną jaz-
dę taksówką w drodze powrotnej na lotnisko. Na szczęście, kasjerka oddała 
banknot bez protestów. Wtedy jeszcze uznaliśmy to za niewinną pomyłkę, 
choć wydało nam się podejrzane, iż nie skorzystała z maszyny do liczenia 
pieniędzy.

 » Po wyjściu z lotniska kierowca autobusu zażądał od nas trzykrotnie wyższej 
opłaty od obowiązującej w danych liniach. Dopiero, gdy odeszliśmy, szuka-
jąc alternatywnego dojazdu, zaczął za nami krzyczeć, podając zwyczajową 
cenę. Ta akurat praktyka przewoźników jest nagminna wobec turystów na 
całym świecie.

 » Drugiego dnia wybraliśmy się na obchód po miejscowych biurach podróży, 
aby dowiedzieć się o ceny i warunki organizowanych przez nie wycieczek. 
Ciekawe, że bardzo wiele biur podróży w stolicy Wietnamu Hanoi, gdzie była 
nasza baza wypadowa, ma podobne nazwy, ale nie należą one do żadnej sie-
ci. Po prostu jedna z firm zyskała renomę i kilkanaście kolejnych podłączyło 
się pod jej markę („Sinh Cafe”). W końcu udało nam się wybrać najkorzyst-
niejszą ofertę. Pracownik biura wielokrotnie potwierdzał i nawet zapisał nam 
na kartce, że dwudniowa wycieczka do zatoki Ha� Long połączona ze zwie-
dzaniem wyspy Cát Bà kosztować będzie 58 dolarów od osoby. Przedysku-
towaliśmy sprawę i w kolejnym dniu udaliśmy się do niego, aby sfinalizować 
transakcję i uiścić opłatę. Wówczas pan stwierdził, iż mówił o innej cenie i to 
w euro, a nie w dolarach, które są tańsze. Obawiając się dalszej niesolidności 
z jego strony, zrezygnowaliśmy z tej oferty.

 » Ostatecznie wykupiliśmy wycieczki do prowincji Ninh Bình i dwudniową po 
zatoce Ha�  Long połączoną ze zwiedzaniem wyspy Cát Bà i  noclegiem na 
łodzi. Cena była dość wysoka, ale sprzedawca wydawał się być wiarygodny. 
Podczas pierwszej z nich płynęliśmy wzdłuż rzeki Ngo Dong w rezerwacie 
Tam Cô�c. Łódki obsługiwane są tam najczęściej przez kobiety, które wiosłują 
nie rękoma, a... nogami. W połowie trasy, tuż przed nawrotem, zatrzymują się 
przy „pływających sklepach”, czyli małych łodziach wypełnionych towarami, 
gdzie ich koleżanki sprzedają po horrendalnych cenach napoje i słodycze, 
które w teorii mają trafić jako napiwek do umęczonych wioślarek, a w prak-
tyce od razu lądują z powrotem u sprzedawczyń. Gdy turyści zakupują te to-
wary, wychodzą z założenia, iż spełnili już swój dodatkowy obowiązek i poza 
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niemałą opłatą, którą uiszcza się na początku, ten jeden napiwek w postaci 
drogich zakupów wystarczy. Nic bardziej mylnego. W drodze powrotnej sama 
wioślarka zaczyna nagabywać o kolejny napiwek. Gdy i tym razem się ulega 
i wręcza jakąś sumę, zaczynają się prośby o jej podwojenie. Tym sposobem 
turysta może czterokrotnie zapłacić podobną kwotę za swój rejs drewnianą 
łódeczką. Przed wycieczką do Tam Cô�c dokładnie zapoznałem się z opiniami 
turystów na temat tego miejsca i panującymi tam zwyczajami. Były one nie-
przychylne, ale chęć obcowania z cudami wietnamskiej przyrody była silniej-
sza, niż strach przed nagabującymi o napiwki kobietami (w sumie niegroźny-
mi). Całość procesu „napiwkowego” odbyła się wszakże na moich zasadach. 
Dopiero po dobiciu do brzegu i opuszczeniu łódki wręczyłem jednorazową 
kwotę, zaznaczając od razu, że nie będzie dopłaty. Wioślarka wydawała się 
być mimo wszystko zadowolona z podarowanej sumy, a my bez zbędnych 
frustracji obejrzeliśmy piękne widoki „Trzech jaskiń”, jak w dosłownym tłuma-
czeniu brzmi nazwa Tam Cô�c.

 » Również wycieczka do zatoki Ha�  Long skomasowana ze zwiedzaniem wyspy 
Cát Bà pozostawiła pewien niesmak. Okazało się, iż pracownik biura podró-
ży „zapomniał” wspomnieć, iż przez Cát Bà jedynie przejedziemy, nie zwie-
dzając rezerwatu przyrody z ginącym gatunkiem małpy naczelnej lungurem 
białogłowym. Pominęliśmy ponadto najsłynniejszą jaskinię w  zatoce, która 
pełniła funkcję tajnego szpitala oraz kryjówki dla liderów Vietkongu podczas 
wojny amerykańsko-wietnamskiej. Standard naszej kajuty znacząco różnił 
się od pokazywanego nam na zdjęciach w folderach. Wspomnę jeszcze, iż 
w książce na temat Wietnamu (wyd. Helion 2016) spotkałem się z opinią, iż 
nie ma sensu organizować wyjazdu do Ha�  Long na własną rękę, gdyż, cytu-
jąc: „Przemysł związany z wizytami zagranicznych turystów jest kontrolowany 
przez dobrze zorganizowaną, a niekiedy agresywną mafię, na którą składa-
ją się taksówkarze, właściciele łódek czy pracownicy agencji turystycznych. 
Nawet jeśli zdołacie dotrzeć na miejsce lokalnym autobusem, to bez znajo-
mości języka wietnamskiego nie kupicie biletów (przynajmniej na najtańsze 
rejsy), bo po prostu nie zostaną wam one sprzedane”.

„Pływający sklep” 
w rezerwacie 
Tam Cô�c. Za 
towar przepłacisz 
dziesięciokrotnie, 
a i tak wróci on 
z powrotem na łódkę
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 » Przykład działania tej „mafii” miałem okazję odczuć na własnej skórze po po-
wrocie z rejsu po zatoce – w porcie na Cát Bà. W oczekiwaniu na transport 
nasza grupa siedziała w poczekalni i kupowała chłodne napoje w znajdują-
cym się tam jedynym lokalu przy dworcu autobusowym. Kupiłem dwa na-
poje po 20 tys. dongów. Postanowiłem dać banknot 200 tys. dongów, aby 
mieć później drobne na wypadek oszustw przy wydawaniu reszty, gdyż takie 
też wcześniej miały miejsce w Hanoi. Nietrudno policzyć, że 200 – 40 = 160. 
Tymczasem korpulentny sprzedawca z pokaźnym wąsem wydał mi tylko 60 
tys. dongów i wziął do ręki na dłuższą chwilę banknot o nominale 100 tys. Na 
moje zapytanie, dlaczego mi go nie wręcza, odparł, iż dałem mu właśnie te 
100 tys., a nie 200 tys.! Na dowód swoich bajdurzeń odwrócił kasetkę z setka-
mi banknotów, wśród których nie było ani jednego o nominale 200 tys. Jego 
opowiastka wyglądałaby nawet wiarygodnie, ale statystycznie niemożliwe 
było, aby wśród takiej wielości nie znalazł się nawet jeden banknot o bardzo 
popularnym nominale. Sprzedawca zaczął krzyczeć i głośno gestykulować. 
W tej sytuacji musiałem zachować zimną krew, aby nie pozwolić się okraść, 
ani wyprowadzić z równowagi. Wyciągnąłem zwitek banknotów o nominale 
200 tys., powiedziałem zgodnie z prawdą, że tylko takie przy sobie miałem, 
wyrwałem mu z ręki banknot 100 tys. i odszedłem. Oszust w żaden sposób 
wówczas nie zareagował... Zastanawia mnie tylko, ilu turystów dziennie kan-
tuje on w ten sam sposób, chowając za otwartą kasetą „dwusetki”, a później 
ze zdziwioną miną twierdząc, że przecież w środku nie ma ani jednej!?

 » W krajach i regionach opierających swoją gospodarkę na turystyce zawsze 
musisz uważać na taksówkarzy. W kontaktach z nimi naczelną zasadą jest 
przeprowadzenie negocjacji cenowych przed wejściem do samochodu, 
chyba że zamówisz taxi za pomocą aplikacji, gdzie cena jest z góry wiado-
ma. W Wietnamie tylko raz postąpiliśmy inaczej i gorzko tego pożałowali-
śmy. Zmęczeni po całodziennej wyprawie po zabytkach i atrakcjach Hanoi, 
na koniec dnia wsiedliśmy do biało-zielonej puszki, która bynajmniej nie 
wyglądała na pojazd z najwyższej półki. Naszą czujność uśpił fakt, iż cennik 
za każdy przejechany kilometr był wypisany na drzwiach tegoż automobi-
lu, a kierowca zachęcał nas do wejścia słowami: „Taksometer, taksometer!”, 
wskazując jednocześnie na swój licznik. W  teorii start taksówki wiązał się 
z opłatą 5 tys. dongów, zaś każdy przejechany kilometr miał kosztować 10 
tys. dongów. Google Maps przeliczyło odległość do pokonania na zaledwie 
1,6 km. Wydawać by się mogło, że mogliśmy tę trasę śmiało pokonać pieszo, 
ale rozliczne, podobne do siebie w nazwach i wizualnie uliczki starego mia-
sta w Hanoi łatwo mogły „wessać” każdego umęczonego turystę. Rachunek 
powinien wskazywać zaś stosunkowo niewielką kwotę 20-25 tys. dongów. 
Zasiedliśmy (niezbyt) wygodnie w taksówce, po czym pojazd ruszył. Opła-
ta startowa rzeczywiście liczyła 5 tys. dongów, ale nasz niepokój wzbudziło 
jedno dodatkowe zero więcej przed przecinkiem. Po przejechaniu kilometra 
kierowca chciał nas wyrzucić na środku ruchliwej jezdni, jednak zażądaliśmy 
dowiezienia pod sam hotel. Na miejscu okazało się, że licznik wskazuje 320 
tys. dongów, a więc kwotę kilkunastokrotnie wyższą, aniżeli wynikałoby z za-
pisków na drzwiach taksówki. Wyszliśmy z samochodu, aby w razie czego 
nie zostać zatrzaśniętymi i  wywiezionymi w  nieznane przez nieuczciwego 
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taksówkarza. Przez okno podałem mu trzydzieści kilka tys. dongów, jednak 
wciąż domagał się on kwoty dziesięciokrotnie wyższej. Nie przekonywały go 
moje argumenty o cenniku wymalowanym na drzwiach. Nie reagował też na 
sugestię, aby zadzwonić na policję. Krzyczał, że może mnie zawieść na komi-
sariat, jeśli wsiądę z powrotem. Jednocześnie sukcesywnie schodził z żąda-
nej ceny. Postanowiłem oczywiście nie wsiadać do taksówki, tylko poprosić 
o pomoc w tłumaczeniu naszej rozmowy obsługę hotelu (komunikacja w ję-
zyku angielskim była z nim bardzo utrudniona). Gdy wróciłem z recepcjonist-
ką, nieuczciwego kierowcy już nie było...

Nie wszyscy w  Wietnamie chcieli nas oszukać. Nie zamierzam generalizować 
i zrzucać odium winy na każdego mieszkańca tego kraju. W ojczyźnie często jada-
my z żoną w wietnamskich restauracjach i nigdy nie mieliśmy podobnych proble-
mów jak w Hanoi i na nabrzeżach zatoki Ha�  Long. Spotykamy się za to z uprzejmym 
i uczciwym traktowaniem.

Istnieją natomiast miejsca na globie, gdzie musisz szczególnie uważać. Nie oka-
żesz dobroci i empatii, wspomagając oszustów. Przyczynisz się natomiast do roz-
kwitu ich procederu i spowodujesz, że będą oni wykorzystywać kolejnych turystów.

Opis wietnamskich „przygód” stanowi poglądowy przykład, jak można zostać 
oszukanym podczas zagranicznych wojaży. Kreatywność miejscowych naciągaczy 
bynajmniej nie wyczerpuje tematu zagrożeń w podroży. Najważniejsza jest jednak 
zawsze wyobraźnia i ograniczony stopień zaufania w stosunku do obcych, co by nie 
mówić, ludzi.
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PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU IV 
Zadbaj o bezpieczeństwo swoje  

i swoich bliskich

Nie zadręczaj się natrętnymi myślami o tym, co zapewne się nie wydarzy, ale 

pamiętaj o czyhających zagrożeniach.

Zastanów się, jaki jest Twój stosunek do własnego ciała i zdrowia 

psychicznego? Ile razy podejmujesz ryzykowne działania, które mogą się dla 

Ciebie bardzo źle skończyć?

Nie tylko duże zwierzęta stanowią zagrożenie dla człowieka. Trzeba też 

uważać na kleszcze, których dość sporo czai się w lasach i na łąkach, 

a przenoszą groźne choroby. Podobnie jest z muchami oraz komarami 

w krajach tropikalnych.

Uprawianie sportów ekstremalnych może się dla Ciebie skończyć m.in. 

uzależnieniem od adrenaliny, kalectwem, śmiercią i destrukcyjnie wpłynąć na 

Twoje więzy rodzinne.

Ogranicz ryzyko bycia ofiarą agresji poprzez unikanie kontaktów 

z niebezpiecznymi jednostkami, nawet jeśli są to Twoi bliscy.

Gwałciciele mogą się obyć bez używania przemocy, gdy ich ofiara 

znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Popularna 

w dzisiejszych czasach „pigułka gwałtu” dobrze rozpuszcza się w wodzie, 

sokach, piwie czy drinkach.

Przyczyn agresji w internecie w pierwszej kolejności należy upatrywać 

w anonimowości. Chroń swoją prywatność i nie wysyłaj nikomu 

roznegliżowanych zdjęć!

Większość wypadków zdarza się w domu. Szczególnie narażone są dzieci, 

niepotrafiące prawidłowo ocenić istniejącego zagrożenia.

Statystycznie najbezpieczniej jest podróżować samolotem i koleją. Najmniej 

bezpiecznym środkiem transportu są motocykle. Jeśli masz wybór między 

samochodem i autobusem, wybierz ten drugi.
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Podczas zagranicznych wycieczek czeka na Ciebie wiele zagrożeń. 

Najczęściej są one związane z kradzieżami i wyłudzeniami, ale bywają 

też dużo poważniejsze. W niektórych państwach przestępczość jest na 

wyjątkowo wysokim poziomie.
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5  PIenIąDze Są DRogą  
Do WolnoścI,  
a nIe ImPonoWanIa Innym.  
jaK oSIągnąć bogactWo?

Popularne mity a rzeczywistość.  
Stosunek religii do pieniędzy:  

czy „biedny” = „dobry”, a „bogaty” = „zły”?

Być może w  Twojej głowie zakorzenił się obraz kogoś majętnego jako złego 
człowieka, a samych pieniędzy jako narzędzia ciemnych mocy. Często słyszymy też 
pseudoprawdy i powiedzenia typu: „Pieniądze szczęścia nie dają”, „Pierwszy milion 
trzeba ukraść”, „Bogatym trzeba się urodzić”, „Biednemu zawsze wiatr w oczy wieje, 
a bogatemu diabeł dzieci kołysze” itd.

No właśnie, na drodze do pieniędzy niejednokrotnie stają nasze wewnętrzne 
przekonania. Niekiedy mają one związek z  wyznawaną przez nas religią. Wiele 
blokad w  umysły wierzących chrześci-
jan wprowadza biblijny werset z  Ewan-
gelii wg św. Mateusza, mówiący, że 
„łatwiej jest wielbłądowi przejść przez 
ucho igielne, niż bogatemu wejść do 
królestwa niebieskiego”16. Ciekawe, iż 
„ucho igielne” to nazwa niewielkiej bra-
my w  murach Jerozolimy, choć nie ma 
dowodów, że istniała ona już za cza-
sów Jezusa. Wejście przez ową bramę 
wiązało się z pozostawieniem przed nią 
wszelkich bogactw. Według innej in-
terpretacji  w  tekście greckim wystąpił 
błąd. Zamiast „kamilos” (κάμιλος), ozna-
czającego linę okrętową, mylnie zapisa-
no „kamêlos” (κάμηλος), czyli wielbłąda 
(lub linę z sierści wielbłąda). W starożyt-
nej grece oba te słowa wymawiano tak 
samo.

16 Ewangelia według św. Mateusza 19, 24.

Bogactwo to niekoniecznie własna 
wysepka na Karaibach i prywatny 
samolot, ale wolność wyboru stylu życia
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Zresztą, patrząc na duchownych, nie można obiektywnie stwierdzić, by wszyscy 
żyli w ubóstwie. Sporo z nich opływa wręcz w luksusy. Kościoły wielu religii i wierni 
z nimi związani dysponują olbrzymimi środkami finansowymi. Potężne budynki sa-
kralne zostały w końcu zbudowane za… pieniądze!

Pochwała nędzy w  religiach świata ma związek z  faktem, iż w  początkowym 
okresie ich rozprzestrzeniania się główną grupą odbiorców były biedne masy ludz-
kie, wywodzące się z  najniższych kast społecznych. Siła danej religii tkwiła zaś 
w  liczbie jej wyznawców. Z uwagi na swoje niskie urodzenie większość ludzi nie 
miała niegdyś szans na szybkie wzbogacenie się i  awans społeczny. Toteż tego 
typu ideologia trafiała na podatny grunt.

Skoro nawiązałem już do wątku nowotestamentowego, chciałbym jeszcze omó-
wić „Przypowieść o  talentach”, znajdującą się w  tej samej Ewangelii wg św. Ma-
teusza. Obala ona tezę o konieczności zachowania ubóstwa, by być przykładnym 
chrześcijaninem. Wychwalana jest w  niej zaradność, przedsiębiorczość, inwesto-
wanie kapitału i pomnażanie środków finansowych.

Przypowieść ta opowiada o panu, który wyrusza w podróż i pozostawia swą wła-
sność sługom. Jeden otrzymuje pięć talentów, drugi dwa, a trzeci jeden talent17 (wg 
umiejętności).

Po powrocie pan pyta o ich zarząd nad powierzoną własnością. Pierwsi dwaj po-
dwoili stan posiadania i otrzymali odpowiednią nagrodę:„Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach 

niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego 
pana! (Mt 25, 21)

Trzeci człowiek zakopał powierzony mu talent, by bezpiecznie zachować go dla 
swego pana. Spotkała go za to wielka kara:„Sługo zły i gnuśny! (…) Powinieneś więc był oddać  

moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym  
z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu  
ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów.  
Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar 
mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to,  
co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – 
w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.  
(Mt 25, 26–30)

17 Wyraz „talent” w omawianej przypowieści posiada dwojakie znaczenie. W węż-
szym rozumieniu oznacza jednostkę monetarną o największej wartości. Jeden talent 
równał się bowiem w przybliżeniu 15-letniemu wynagrodzeniu przeciętnego robotnika. 
W szerszym znaczeniu pojęcie talentu odnosi się do wszystkich darów, jakie posia-
da człowiek: zdrowia, inteligencji, wykształcenia, pieniędzy itp. Pamiętajmy, że biblijne 
przypowieści miały charakter alegoryczny.
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Widzimy zatem, że podejście do pieniędzy w Nowym Testamencie nie jest do 
końca jednoznaczne. Wszystko zależy od interpretacji poszczególnych przypo-
wieści. Dość przychylny stosunek do kwestii bogacenia się odnajdujemy w prote-
stantyzmie. Przykładowo, wśród szwajcarskich chrześcijan zdecydowanie więcej 
przedsiębiorców należy do gałęzi protestanckiej, aniżeli katolickiej. Ponadto powiaty 
z większością protestantów radzą sobie ekonomicznie lepiej, niż te z liczebną prze-
wagą katolików. Z drugiej strony w najbogatszych europejskich księstwach – w Mo-
nako, Liechtenstei nie i w Luksemburgu – dominują katolicy. Trudno więc o defini-
tywne wnioski. Znajdziemy zarówno zamożnych protestantów, jak i katolików.

Za najbogatszego człowieka w historii uchodzi muzułmanin Mansa Musa, który 
rządził Imperium Mali w latach 1312-1337. Według brytyjskiego dziennika „The Inde-
pendent” jego majątek wynosił w przeliczeniu na dzisiejszą walutę przynajmniej 400 
mld dolarów, ale mógł być też znacznie większy. Mansa Musa był największym na 
świecie producentem złota. Podobno podczas swojej słynnej pielgrzymki do Mekki 
wraz ze świtą wydawał pieniądze tak szczodrze, iż wywołało to dwudziestoletnią 
inflację w Egipcie.

Powszechnie wiadomo, iż sukces w biznesie odnosi też wielu wyznawców juda-
izmu. Szczególnie dużo jest ich w USA, gdzie stanowią blisko połowę najlepiej zara-
biających, choć w skali całego społeczeństwa są grupą o wiele mniej liczną. Jest to 
interesujące zjawisko, jednak nie chciałbym się nad nim tutaj za bardzo rozwlekać. 
Jeśli zaciekawił Cię ten temat, to zachęcam do lektury książki Leviego Brackmana 
i Sama Jaffego pt. „Żydowska mądrość w biznesie. Jak odnieść prawdziwy sukces 
dzięki lekcjom z Tory i innych starożytnych tekstów”.

UWAGA!   
Za pieniądze nie kupisz sobie miłości, przyjaźni, czasu  
czy gwarancji długiego życia, ale… 
» Powiedz umierającym z głodu mieszkańcom Afryki i Azji,  
  że „pieniądze szczęścia nie dają”. 
» Powiedz to rodzicom dziecka, które cierpi na śmiertelną  
  chorobę, a ich nie stać na operację. 
» Powiedz to człowiekowi, którego żona porzuciła  
  dla bogatszego mężczyzny. 
» Powiedz to kobiecie wyniszczonej fizycznie i psychicznie  
  przez ciężką pracę. 
» Powiedz to dziecku, które znajduje się w strefie wojny,  
  a jego rodzina nie może sobie pozwolić na ucieczkę  
  gdziekolwiek indziej. 
» Powiedz to żebrakowi, który prosi Cię o datek. 
» Powiedz to wszystkim tym, których marzenia ogranicza  
  brak środków finansowych.
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Filozofia bogacenia się

Pieniądze szczęścia nie dają? Zgoda. Ale czy znasz kogoś, kto stałby się nieszczę-
śliwy tylko ze względu na przypływ gotówki? Czy pieniądze odebrałyby szczęście 
Tobie? Uzmysłów sobie, że to nie pieniądze są złe, a ludzie, którzy nimi dysponują. 
Pieniądze ułatwiają tylko wymianę towarów i usług. Gdyby nie bogaci, nie byłoby 
takiego postępu w medycynie. Nie byłoby takiego rozwoju różnych dziedzin nauki. 
Bez hojnych mecenasów nie byłoby tylu dzieł sztuki tworzonych na przestrzeni ty-
siącleci. Nie byłoby tylu meczetów, kościołów i synagog.

Wśród najbogatszych osób na świecie znajduje się wielu filantropów, jak np. Bill 
i  Melinda Gatesowie, którzy za pośrednictwem swojej fundacji przekazali już na 
cele charytatywne kilkadziesiąt miliardów dolarów. Współpracujący z Gatesami mi-
liarder Warren Buffet obiecał oddać niemal cały swój majątek na cele dobroczynne. 
Podobnie postąpiło wiele bardzo majętnych rodzin. Czy można powiedzieć, że są to 
ludzie źli i że bogactwo ich zepsuło?

Na drugim końcu tego bieguna można odszukać przestępców – morderców 
i gwałcicieli, zwyrodnialców z nizin społecznych. Biednych nie tylko ze względu na 
urodzenie, ale w szczególności z powodu własnego lenistwa. Nigdy nikomu nie po-
mogli, a sporo osób skrzywdzili. Ubóstwo wcale nie spowodowało, że stali się lepsi, 
a tylko uwydatniło ich negatywne cechy charakteru.

Jeśli ktoś twierdzi, że pieniądze są złe, najczęściej jest on goły jak święty turecki 
i próbuje tym „argumentem” usprawiedliwić swój strach, nieudolność i lenistwo.

Czy pieniądze spadną Ci z nieba? Czy za sprawą dobrych uczynków pewnego 
dnia znajdziesz na ziemi walizkę pełną pieniędzy, których nie trzeba będzie oddać 
i które do nikogo nie będą należeć? Sądzisz, że ktoś sprezentuje Ci swój majątek, 
bo „jesteś fajnym człowiekiem” i  „na to zasługujesz”? A może żyjesz nadzieją, że 
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uśmiechnie się do Ciebie los i wygrasz fortunę na loterii? Nic z tego się nie wydarzy! 
Takie rzeczy dzieją się tylko na filmach i w bajkach.

Jeśli miałeś(-aś) to szczęście i urodziłeś(-aś) się w bogatej rodzinie, możesz li-
czyć na pewną pomoc na starcie w dorosłe życie. Po śmierci rodziców otrzymasz 
też kiedyś jakiś spadek. Jednak tylko od Ciebie zależy, jak będziesz gospodaro-
wać podarowanymi Ci środkami. Jeśli ktoś nie musiał o wszystko walczyć samemu, 
trudno mu będzie się usamodzielnić. Ciężko mu będzie wysłać 500 maili z CV do 
potencjalnych pracodawców czy współpracowników. Nie wykona 1000 telefonów 
do klientów w ciągu zaledwie tygodnia…

UWAGA!  
Przypomnij sobie „triadę szczęścia” z pierwszego rozdziału. 
Bogactwo = rodzina i przyjaciele, zdrowie oraz wolność wyboru. 
To ostatnie zyskasz dzięki stałemu miesięcznemu dochodowi, 
uzyskiwanemu bezobsługowo (pasywnie). Jego wysokość 
powinna być uzależniona od Twoich potrzeb. Osoby żyjące 
z dochodu pasywnego są wolne finansowo i nazywamy je 
rentierami. Przykłady takiego dochodu to zautomatyzowany 
płatny serwis internetowy, dywidenda z posiadanych akcji lub 
obligacji, dochody z wynajmu posiadanych nieruchomości, 
dochody z praw autorskich, licencji czy patentów, posiadanie 
dużego biznesu z odpowiednią kadrą zarządzającą, dochody 
z marketingu sieciowego (MLM), programów partnerskich lub 
funduszy inwestycyjnych.

Jeśli pragniesz stać się bogatym człowiekiem, musisz przezwyciężyć swoje 
uprzedzenia. Od teraz, gdy zobaczysz jakiś piękny dom czy luksusowy samochód, 
nie zastanawiaj się, ile ktoś musiał ukraść, by wejść w jego posiadanie. Ale pomyśl, 
co możesz zrobić, aby samemu to osiągnąć!

Jednocześnie wyobraź sobie, jak będzie wyglądało Twoje idealne życie. Czym 
będziesz się zajmować na (przedwczesnej) emeryturze? Czy spełnisz swoje plany 
i ambicje? Czy będziesz podróżować? Wielu milionerów wciąż rozwija swoje firmy, 
gdyż są one ich pasją. Inni znajdują spełnienie w kierowaniu różnego typu instytu-
cjami i fundacjami. Całkowita bierność też nie jest zbyt dobra. Zawsze dawaj jakąś 
wartość swojemu otoczeniu.

Dobroczynność i ofiarność

Część z osiągniętego przez siebie majątku (teraz lub w przyszłości) możesz prze-
znaczyć na cele charytatywne, jednak w pierwszej kolejności pamiętaj o swoich bli-



126

p i e n i ą d z e  s ą d r o g ą d o  W o l n o ś c i . . .

skich. Być może pojawi się kiedyś konieczność sfinansowania kosztów operacji czy 
leczenia najbliższej Ci osoby, a wtedy środki mogą się przydać. Na takie przypadki 
możesz się również zabezpieczyć, wykupując ubezpieczenie dla siebie i rodziny.

Chęć pomagania innym stanowi sporą pokusę i jest źródłem poczucia własnej 
wartości. Jeśli jednak pragniesz czegoś nierealnego, naprawy całego świata i po-
mocy wszystkim ludziom, może się to obrócić przeciwko Tobie. Nie spotka Cię 
oczekiwana wdzięczność, a obdarowani mogą zmarnować to, co otrzymali. Z tego 
powodu wiele osób, które poświęciły się dla innych, odczuwa teraz frustrację.

Zawsze masz szansę odmienić los sporej rzeszy ludzi, ale bez utraty swoich cen-
nych zasobów materialnych i czasowych. Oczywiście, skupienie się na zarabianiu 
pieniędzy i gromadzeniu dóbr samo w sobie nie da Ci poczucia spełnienia. Nato-
miast środki finansowe zapewnią Ci poczucie bezpieczeństwa i wolność wyboru 
tego, co chcesz robić. Nigdy nie pozbywaj się tej możliwości w całości. Życie pu-
stelnika w jaskini jest nieco przereklamowane.

„Zbyt wielu ludzi wydaje pieniądze, których nie 
zarobili, na rzeczy, których nie chcą, by zrobić 

wrażenie na tych, których nie lubią”

To zdanie wypowiedziane przez Willa Rogersa trafia w samo sedno. Paradok-
salnie, ludzie, którzy chcą uchodzić za bogatych i kupują drogie, niepotrzebne im 
dobra, są na najlepszej drodze, by doprowadzić się do ruiny. Powiedzenie „Raz się 
żyje” nie oznacza, że należy być poniżej kreski. Niektórzy kupują na potęgę, aby 
podnieść swój status społeczny w oczach innych albo się dowartościować. Jest to 
błędne koło. Ciągłe wydawanie zawsze spowoduje braki w portfelu.

Uzmysłów sobie, że w ciągu całego życia zarobisz określoną sumę pieniędzy. To 
od Ciebie zależy, ile z nich wydasz w poszczególnych latach, i na ile Ci ich starczy 
na Twojej emeryturze. Najważniejszą cechą ludzi (długotrwale) bogatych jest to, że 

Umiejętność 
oszczędzania 
stanowi pierwszy 
krok na drodze do 
bogactwa
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potrafią oszczędzać i nie mitrężą swojego majątku. Nie ma takich kwot, jakich nie 
można byłoby wydać.

Słynne są przykłady dwóch legendarnych bokserów wagi ciężkiej Mike’a Tysona 
i Evandera Holyfielda. Pierwszy z nich zarobił w trakcie kariery ok. 400 mln dolarów, 
drugi zaś ok. 350 mln dolarów. Nim jednak dożyli sportowej emerytury, zdążyli stra-
cić cały swój majątek, a nawet popaść w długi. Obaj wydali fortuny na kobiety. Żony, 
kochanki, rozwody, ślubne i nieślubne dzieci. Drogie prezenty dla przyjaciół i kole-
gów. To wszystko kosztowało krocie. Tyson co rusz popadał w konflikt z prawem 
i był uzależniony od alkoholu oraz narkotyków. Holyfield z kolei namiętnie uprawiał 
hazard.

Obaj prowadzili wystawny i ekstrawagancki styl życia. W licznych posiadłościach 
Tysona znajdowało się 50 samochodów, z których z oczywistych względów nie miał 
on szansy jednocześnie korzystać.

Zwyczajny człowiek trzyma w domu psa, kota albo rybki w akwarium. Szczytem 
oryginalności wydaje się być wąż czy tarantula. Tyson zakupił sobie jako domowe 
zwierzątko tygrysa bengalskiego! Samo wynagrodzenie jego tresera wynosiło ok. 
150 tys. dolarów rocznie. Tyle samo kosztował „krzykacz”, który przed walkami „że-
laznego Mike’a” szedł przed nim z całą świtą, wrzeszcząc w niebogłosy teksty typu: 
„Oto nadchodzi najgroźniejszy człowiek na świecie!”.

Holyfield podobnie jak Tyson wychowywał się w biedzie. Traumę z dzieciństwa 
chciał sobie zrekompensować poprzez zakup olbrzymiej willi ze 109 pokojami, 
17 łazienkami i 100-hektarowym parkiem. Wszystko to poszło pod młotek.

Dzisiaj obaj są bankrutami. Imają się drobnych kontraktów reklamowych i sprze-
dają swoje pamiątki. Sława i sukcesy sportowe nie poszły u nich w parze z  inteli-
gencją finansową.

Ciekawe, że obecnie przyjaźnią się ze sobą, choć podczas jednej z  ich wspól-
nych walk Tyson odgryzł Holyfieldowi kawałek ucha (przyznał później, iż znajdo-
wał się wówczas pod wpływem narkotyków). Za ten czyn został zdyskwalifikowany 
i musiał oddać 3 mln dolarów (z gaży 30 mln). Tak właśnie traci się majątek…
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Zanim dojdziesz do poziomu bogactwa Tysona czy Holyfielda z  ich lat świet-
ności, najpierw będziesz musiał(-a) przejść trudną drogę „umiarkowania w wydat-
kach”. Poniżej przeanalizowałem poszczególne koszty i zakupy, które w kluczowy 
sposób wpłyną na Twoje finanse osobiste.

Mieszkanie

Odwieczne pytanie brzmi: „Kupić, czy wynająć?”. Nie ma na nie jednoznacznej 
odpowiedzi. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji danej osoby. Idealnie by-
łoby nabyć nieruchomość za gotówkę, nie ponosząc przy tym kosztów kredytu 
(prowizja, marża, odsetki itd.). Nie zawsze jest to jednak możliwe. Jeśli rata kredytu 
byłaby większa niż połowa Twojego wynagrodzenia, wówczas zrezygnuj z kupna!

Z  pewnością warto nabyć mieszkanie po okazyjnej cenie. Praktycznie zawsze 
kwota wywoławcza ulega jeszcze obniżeniu na skutek negocjacji (o czym szerzej 
piszę poniżej). Niekiedy są to spore sumy. Najtrudniej negocjuje się cenę za miesza-
nie świeżo po remoncie. Jest sporo ludzi, którzy tanio kupują zdewastowane lokale, 
remontują je i odsprzedają po znacznie wyższej cenie, niż sami za nie zapłacili. Ra-
chunek ekonomiczny nie pozwala im sprzedać za mniej niż wynoszą łączne koszty 
tego interesu.

Kupując mieszkanie do remontu, masz szansę wejść w jego posiadanie za stosun-
kowo niewielką kwotę. Oczywiście, trzeba doliczyć do tego niezbędne nakłady na 
modernizację i wyposażenie. W perspektywie czasu warto mieć możliwość później-
szego odsprzedania lokum. Dlatego już w momencie kupna pomyśl o tym, by znaj-
dowało się w dogodnej lokalizacji i nie było obarczone żadnymi wadami prawnymi.

Jeśli nie chcesz się wiązać wieloletnim długiem, a nie udało Ci się zgromadzić 
odpowiedniej kwoty, zrezygnuj tymczasowo z kupna nieruchomości i poszukaj in-
nych sposobów na zapewnienie sobie miejsca do bytowania. Studenci często ko-
rzystają z miejsca w akademikach, dzielą się kosztami wynajmowanych mieszkań, 
czy też po prostu wciąż zamieszkują z  rodzicami, odkładając większość zarobio-
nych środków na swoją przyszłość. Sytuacja zmienia się w momencie założenia ro-
dziny, gdy zachodzi wzmożona konieczność znalezienia własnych czterech kątów. 
Wynajem okazuje się też najrozsądniejszym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą 
się przywiązywać do danego miejscu i zakładają, że ich praca będzie się łączyła 
z podróżami i przebywaniem przez dłuższy czas za granicą.

Osobna kwestia to traktowanie zakupu nieruchomości jako inwestycji. Jeśli zwrot 
z najmu – po uwzględnieniu wszystkich kosztów – sięga powiedzmy 8-10% w skali 
roku, warto pomyśleć nawet nad zaciągnięciem długu w banku, który zapewniłby 
finansowanie takiego przedsięwzięcia. W praktyce, zwłaszcza przy posiłkowaniu się 
kredytem, trudno wszakże o taki wynik. Inny sposób na zarobkowanie na nierucho-
mościach to tzw. flipowanie, o którym już wspomniałem powyżej. Wiąże się to z za-
kupem lokali po cenie znacznie niższej od rynkowej, przeprowadzeniem remontu 
lub przynajmniej ich odświeżeniem (posprzątanie, malowanie), oraz sprzedażą ze 
sporym zyskiem.

Dobry „flipper” musi po pierwsze – posiadać odpowiednie środki finansowe, naj-
lepiej w gotówce, a przynajmniej ich część niezbędną do wpłacenia zadatku. Po 
drugie, ekipę remontową, która go nie zawiedzie i przeprowadzi prace na czas. Po 
trzecie, wiedzę na temat rynku mieszkaniowego w miejscowości, w której dokonuje 
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całej akcji. Po czwarte, kontakty umożliwiające znalezienie okazji inwestycyjnych. 
To ostatnie uzyskuje dzięki szerokim koneksjom (przydatni są pośrednicy, osoby 
zaufania publicznego, inni inwestorzy czy tzw. łowcy perełek).

Podsumowując, nie zawsze zakup nieruchomości jest najlepszym rozwiązaniem. 
W określonych przypadkach może się wszakże wiązać ze sporymi oszczędnościa-
mi – np. gdy w Twoim mieście obowiązują wysokie stawki za czynsz – a nawet moż-
liwością zarobku, mając w perspektywie rosnące ceny mieszkań i najmu.

Znanym propagatorem inwestowania w nieruchomości jest Robert Kiyosaki. Pa-
miętam, gdy będąc w trakcie lektury jego książki „Bogaty ojciec. Biedny ojciec”, za-
decydowałem o kupnie pierwszego mieszkania pod wynajem. Po dwóch latach od 
transakcji wartość tego lokalu znacznie wzrosła. Była to świetna inwestycja. Poniżej 
kilka cytatów ze wspomnianej publikacji:

 » „Świat jest pełen bystrych, utalentowanych i wykształconych ludzi. (…) Ciągle 
jestem zszokowany tym, jak mało zarabiają”.

 » „Inteligencja finansowa polega na wprawnym łączeniu wiedzy z dziedziny ra-
chunkowości, inwestowania, marketingu i przepisów”.

 » „Najważniejszymi umiejętnościami są sprzedaż i marketing. Podstawą oso-
bistego sukcesu jest sztuka komunikowania się z  klientem, pracownikiem, 
współmałżonkiem czy dzieckiem”.

 » „Młodzi ludzie powinni szukać pracy, zwracając uwagę na to, czego mogą się 
w niej nauczyć, a nie na zarobki”.

 » „Porażka jest źródłem inspiracji dla zwycięzców i gwoździem do trumny dla 
nieudaczników. To największy sekret ludzi sukcesu, którego nie znają prze-
grani”.

 » „Musisz znać różnicę między aktywami a pasywami i kupować aktywa. Biedni 
i klasa średnia nabywają pasywa, myśląc, że to aktywa. Aktywa to coś, dzięki 
czemu mój portfel robi się grubszy. Pasywa to coś, przez co mój portfel chud-
nie”.

Wg Kiyosakiego istnieje pięć podstawowych powodów stanowiących przeszko-
dę na drodze do wzbogacenia się. Są to strach, sceptycyzm, lenistwo, złe nawyki 
i arogancja.

Samochód i transport

Natarczywa reklama koncernów samochodowych powoduje, że młodzi męż-
czyźni marzą o najlepszych, nowych samochodach. Wydaje im się, że dzięki super 
furze zasłużą na szacunek otoczenia i staną się atrakcyjni w oczach kobiet jako oso-
by zaradne i majętne. Chcą w ten sposób podbudować swoje ego, jednak okazuje 
się to być drogą donikąd.

UWAGA!  
Jednym z największych błędów finansowych, jaki możesz 
popełnić, jest zaciągnięcie długu na cele konsumpcyjne,  
w tym na kupno nowego samochodu.
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Nowy samochód już w momencie wyjazdu z salonu będzie miał wartość 20-30% 
niższą niż cena kupna. Po trzech latach spadnie ona już o około 50%. Jeśli został 
zakupiony na kredyt, należy jeszcze doliczyć koszty prowizji, odsetek, a niekiedy też 
dodatkowe ubezpieczenia. Wychodzą z tego olbrzymie sumy.

Samo użytkowanie auta wiąże się ze sporymi wydatkami: paliwo, ubezpieczenie, 
serwis, wymiana opon, wynajem garażu, myjnia, opłaty parkingowe, przejazd au-
tostradą itd. Dodatkowo domowe budżety często są rujnowane przez konieczność 
przeprowadzenia niespodziewanych napraw. Im droższy samochód, tym bardziej 
kosztowne są części, wynagrodzenie mechanika oraz ubezpieczenie. Fan motory-
zacji zawsze może wynająć drogi samochód na godziny. Jednakże wiązać się wie-
loletnim długiem tylko po ty, by zaszpanować gablotą przed innymi? To zwyczajna 
nieodpowiedzialność.

Ze względów kulturowych nieco spokojniej do tematu kupna samochodu pod-
chodzą kobiety. Rozumieją, że pojazd ma przede wszystkim spełniać funkcje trans-
portowe i być bezpieczny na drodze. Kwestie estetyczne czy marki nie są warte ca-
łego lub większości majątku.

Pamiętaj też, że czas poświęcony na szukanie odpowiedniej oferty i negocjowa-
nie może Ci się wielokrotnie zwrócić. Zawsze warto się targować o ostateczną cenę. 
Dzięki temu możesz zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt procent sumy zaplanowanej 
na zakup pojazdu.

Ponadto do szkoły, na uczelnię czy do pracy możesz dojeżdżać rowerem lub ko-
munikacją publiczną. Z reguły najtańszą opcją są bilety miesięczne lub zakupione na 
okres kilku miesięcy. Inny sposób na oszczędności na transporcie to podział kosztów 
paliwa na kilka osób, np. pomiędzy współpracowników z danego zakładu pracy.

Żywność, napoje i używki

Obiad w drogiej restauracji? A może kupno produktów w markecie i ugotowanie 
w domu? Kawa zaparzona w domu, czy kupiona w Starbucksie? To współczesne 
dylematy ludzi zabieganych w zgiełku codziennego dnia.

Agresywna reklama sportowych samochodów oddziałuje szczególnie na mężczyzn
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Przepłacenie za posiłki i  napoje 
w  określonych sytuacjach ma swoje 
uzasadnienie. Jeśli cena obiadu skon-
sumowanego na mieście jest tylko tro-
chę wyższa, niż składników kupionych 
w  sklepie, to warto się na taką opcję 
zdecydować. Weź pod uwagę czas, któ-
ry musisz poświęcić na przygotowanie 
posiłku, a także ewentualne koszty prą-
du i gazu, niezbędnych do jego przyrzą-
dzenia. W cenie kawy wypitej w kawiarni 
niekiedy można by zrobić kilkadziesiąt 
filiżanek „czarnej” w  domu. Jeśli jednak 
masz ważne spotkanie z  kontrahentem 
biznesowym, a  nie dysponujesz wła-
snym biurem, to przecież nie ściągniesz 
go do siebie do domu, „bo tak będzie ta-
niej”. Nie twierdzę, że masz żyć jak ską-
piec i nędzarz, ale z drugiej strony zbyt 
wiele dóbr się marnuje i zbyt wiele pie-
niędzy niepotrzebnie zostaje przepusz-
czonych.

Ludzie zostawiają na talerzach w  restauracjach niedojedzoną żywność, która 
ląduje później w śmietnikach. Wyrzucają masą jedzenia po różnych świętach i uro-
czystościach. Kupują na potęgę, a później część z tych towarów przekracza termin 
przydatności do spożycia.

Z drugiej strony, zobacz, jak często sklepy i markety przyciągają klientów różnymi 
wyprzedażami. Promocje te obowiązują na różne produkty i są rozłożone w czasie. 
Jednego dnia kupisz za połowę ceny żółty ser, a innego sok pomarańczowy. Co stoi 
na przeszkodzie, by robić zakupy, uwzględniając te zniżki i brać do koszyka nawet 
więcej sztuk na zapas? Jesz i pijesz codziennie. Zastanów się, jak dużą oszczędność 
stanowiłoby postępowanie właśnie w ten sposób.

Na zakupy warto chodzić z listą i kupować tylko te rzeczy, które się na niej znaj-
dują. Przed sporządzeniem owego wykazu zajrzyj do lodówki i szafek, bo może ja-
kichś produktów nie będziesz potrzebować. Wyeliminuj słodkie napoje gazowane, 
słodycze i używki. Zaoszczędzisz tym sposobem sporo pieniędzy. Pamiętaj, że „ta-
nie” nie znaczy „gorsze”. Produkty sprzedawane pod marką hipermarketów często 
można nabyć za kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt procent niższą kwotę.

Bądź świadomym klientem. W  dużych sieciach handlowych towar układa się 
w przemyślany sposób. Pieczywo znajduje się przeważnie na końcu marketu, by 
klient musiał przejść przez całość obiektu, wkładając po drodze do koszyka więcej 
rzeczy. Słodycze zaś leżą przy kasach i na nisko położonych półkach, żeby dzieci na 
końcu namawiały rodziców do ich zakupu.

Co roku na świecie wyrzuca się setki milionów ton jedzenia. Problem leży nie 
tylko w zbyt dużym konsumpcjonizmie, ale też w braku świadomości społeczeń-
stwa. Sam nigdy nie kupowałem produktów na granicy przeterminowania, sądząc, 
że mogą mi one zaszkodzić. Obecnie moje podejście jest nieco inne. Według badań 
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Belgijskiej Agencji Żywności jest sporo towarów, które przez długi czas nadają się 
do spożycia. Niektóre z nich nawet po przekroczeniu daty widniejącej na wieczku 
czy opakowaniu. Na szybko można tutaj wymienić kawę i herbatę, które co prawda 
mogą być mniej aromatyczne, ale nie powinny nam zaszkodzić, twarde sery typu 
cheddar i parmezan (ale nie białe miękkie, które psują się dużo szybciej), jajka, mle-
ko i keczup (pod warunkiem przechowywania w lodówce), przetwory w puszkach, 
chleb, który możesz zamrozić i zjeść po przygrzaniu w kuchence mikrofalowej, ryż, 
kasze i makarony, jeśli będziesz je przechowywać w zamknięciu, w odpowiedniej 
temperaturze i bez dostępu do wilgoci. Kolejne produkty, które przy odpowiednim 
składowaniu mogą przetrwać bardzo długo, to miód, sól, cukier, mąka, warzywa 
suszone i fasola.

Nie traktuj tego jako zachęty do konsumpcji nadpsutych rzeczy, ale weź pod 
uwagę, że producenci nie zawsze są szczerzy w kwestii podawanej przez siebie 
daty przydatności do spożycia. W ich interesie leży, by jak najszybciej zjeść lub wy-
rzucić nabyty u nich towar i przystąpić do nowych zakupów. Czasami warto użyć 
zmysłu powonienia i obejrzeć dany produkt, by sprawdzić, czy nadaje się on jeszcze 
do konsumpcji.

O szkodliwości nałogów i używek będę jeszcze pisał w 7. rozdziale. W tym miejscu 
zajmę się tylko ich finansowym aspektem. Każdy narkoman w którymś momencie 
swojej egzystencji staje na skraju bankructwa. Niektórzy są w stanie zrobić wtedy za 
działkę dosłownie wszystko. Każdy alkoholik nie raz poczuł na własnej kieszeni, jak 
dużo może wydać pieniędzy w stanie upojenia, stawiając kolejkę wszystkim w ba-
rze. Każdy palacz mnoży w swojej głowie liczbę paczek razy ich cenę i zastanawia, 
się co mógłby sobie za to kupić w ciągu 20 czy 30 lat odkładania tej sumy. Każdy 
hazardzista wie, że nie ma takiej kwoty, jakiej by nie mógł przepuścić w ciągu za-
ledwie jednej nocy przy ruletce. Każdy nałogowy gracz w gry komputerowe zdaje 
sobie sprawę z ogromu czasu i swojego potencjału, jakie zmarnował.

To Ty sam(-a) będziesz odpowiadać w przyszłości za swoje wybory. Życzę Ci, byś 
nie musiał(-a) za nie słono zapłacić.

Odzież, obuwie, sprzęty domowe

„Jak cię widzą, tak cię piszą” lub „Pierwsze wrażenie jest najważniejsze”. W tych 
powiedzeniach jest sporo prawdy. Zadbanie o odpowiedni, adekwatny do sytuacji 
ubiór jest ważnym zadaniem ludzi o wysokich aspiracjach. Wiele osób o nieco sno-
bistycznym podejściu uważa, że garnitury, koszule, sukienki, bluzki, spodnie czy 
buty powinno się kupować tylko w drogich, firmowych sklepach. Reklama dźwignią 
handlu, chciałoby się rzec...

Z  reguły wyższa cena oznacza lepszą jakość. Istotny jest jednak fakt, iż każdy 
taki sklep okresowo sprzedaje swój towar za zdecydowane mniejszą kwotę. Czasa-
mi jest to tylko 10% zniżki, ale niekiedy nawet 90% i więcej! Cała sztuka polega na 
tym, aby zabezpieczyć swoją garderobę odpowiednio wcześniej. Przykładowo, jeśli 
przychodzi wiosna, kurtki zimowe na kolejny sezon można zakupić za naprawdę nie-
wielkie pieniądze. Okres wakacyjny i poświąteczny również sprzyja takim zniżkom. 
W USA szał zakupów zaczyna się w pierwszy piątek po Dniu Dziękczynienia („Black 
Friday”), kiedy to wiele sklepów czynnych jest w dodatkowych godzinach i oferuje 
jednodniowe promocje. Zwyczaj ten przenosi się obecnie do wielu innych krajów.
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W przypadku nieco większych zakupów, jak sprzęty AGD, telewizory, kompute-
ry czy meble, warto sprawdzić cenę tego samego towaru u innych sprzedawców. 
Najczęściej ta sama rzecz (albo nawet lepsza) znajdzie się w internecie za mniejszą 
kwotę. Możesz ponadto zbadać jej specyfikację, porównać parametry podobnych 
produktów czy przeczytać opinie użytkowników na jej temat. Nie dokonuj decyzji 
pochopnie, pod wpływem emocji. Odczekaj parę dni. Kilkudniowa refleksja może Ci 
uprzytomnić, że wcale tej rzeczy nie potrzebujesz.

„U fryzjera grzebień twój portfel zżera”

Pieniądze zastępują wymianę dóbr. Nie ulega wątpliwości, że niektóre usługi 
kosztują. I to sporo. Kosmetyczka, prawnik, mechanik samochodowy, lekarz, dorad-
ca podatkowy czy hydraulik nie pracują za darmo.

Dla przykładu, jeśli fryzjer ustylizuje Ci w jakiś wymyślny sposób Twoje włosy, nie 
odwdzięczysz mu się tym samym, tylko będziesz musiał(-a) mu za tę usługę za-
płacić. Zastanów się jednak, jaką kwotę 
chcesz na to przeznaczyć. Zawsze mo-
żesz optymalizować swoje koszty.

Niektóre panie są w stanie wydać na 
czasochłonne farbowanie włosów w za-
kładzie fryzjerskim kwotę rzędu 5000% 
wyższą niż cena samej farby! Nie za-
wsze są potem zadowolone z końcowe-
go efektu.

Niekiedy drogi fryzjer może spisywać 
się w  swojej pracy znacznie gorzej niż 
zdecydowanie tańszy. Ten drugi najczę-
ściej ma spore obłożenie, a  więc duże 
szanse na większą praktykę i „feedback” 
od klientów.

Oczywiście, jeśli fryzjer od progu wita 
Cię papierosem w ręku, na ścianach jego 
zakładu grzyb tworzy bajeczne wzorki, 
a kitel, który na Ciebie nałożył, wrzyna się 
w Twoją delikatną skórę garścią świeżo 
ściętych włosów poprzedniego „pacjen-
ta”, omijaj jego zakład szerokim łukiem.

Ślub

Ludzie całymi latami potrafią zbierać pieniądze na ceremonię zaślubin i wesele. 
Chcą, by ten wyjątkowy dzień wszyscy na długo zapamiętali. Pragną także spełnić 
oczekiwania bliższej i  dalszej rodziny oraz znajomych. Nierzadko prowadzi to do 
zaciągnięcia kredytów, których nie można później spłacić z pieniędzy otrzymanych 
w prezencie od gości.

Znam przypadki, gdy przygotowania do ślubu trwały przez długie miesią-
ce, pożerając przy okazji olbrzymie kwoty, a małżeństwo po powrocie z podróży 



134

p i e n i ą d z e  s ą d r o g ą d o  W o l n o ś c i . . .

poślubnej  bardzo szybko się rozpadało. (Ex) małżonkowie tak bardzo skupili się 
na organizacji imprezy, że zapomnieli, po co to wszystko, i  nie przemyśleli, czy 
aby na pewno do siebie pasują. Ważne było dla nich jedynie, by „ten dzień był ide-
alny”18.

Jako ciekawostkę podam jeszcze, iż ślub córki sułtana Brunei Hafizah Sururul 
Bolkiah i  młodszego od niej o  trzy lata Pengirany Haji Muhammada Ruzainiego 
kosztował ok. 400 mln dolarów. Sułtan Brunei jest jednym z najbogatszych ludzi na 
świecie. Ma jedenaścioro dzieci z trzema żonami i majątek liczony w dziesiątkach 
miliardów dolarów. Natomiast w 2018 roku Mukesh Ambani, najbogatszy mieszka-
niec Indii, wydał na tygodniowe wesele swojej córki prawie 100 mln dolarów. Cóż, 
miliarderzy mogą sobie na takie zbytki pozwolić…

Nie każdy jest jak sułtan Brunei czy wpływowy Hindus Ambani. Jeśli darzysz 
uczuciem drugą osobę, nie potrzebujesz tego udowadniać poprzez wystawne we-
sele – najdroższe stroje, największy brylant w pierścionku zaręczynowym i obrączki 
o najwyższej próbie złota, jakie można było znaleźć u jubilera. Nie musisz też zapra-
szać na imprezę tysiąca wujków, ciotek i pociotków. To Twój dzień. Zawsze możesz 
pójść w minimalizm i przygotować przyjęcie tylko dla najbliższej rodziny. Znajomi 
i przyjaciele zrozumieją, że taka była Wasza wola i nie powinni Ci czynić z tego po-
wodu wyrzutów.

Intercyza

Jeśli któryś z przyszłych małżonków zamierza prowadzić własną firmę lub pra-
cować w zawodzie obarczonym odpowiedzialnością finansową za ewentualne po-

18 Poleciłem Ci już do tej pory nieco interesujących filmów. Tym razem zachęcam 
Cię do obejrzenia całkiem przyjemnej francuskiej komedii pt. „Nasze najlepsze wesele” 
(2017), prezentującej perypetie bohaterów w trakcie przygotowań do ceremonii zaślu-
bin.
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pełnienie błędów (np. lekarze, notariusze, inżynierowie budownictwa itd.), warto się 
zabezpieczyć poprzez intercyzę. Kojarzy się ona z materialistycznym podejściem 
i brakiem romantyzmu, jednakże ma sporo zalet.

Po pierwsze, minimalizujesz zagrożenie, że Twój partner czy partnerka planuje 
wziąć z Tobą ślub z finansowych pobudek. W dzisiejszych czasach taka motywacja 
niestety wcale nie należy do rzadkości.

Po drugie, masz pewność, że w przypadku rozwodu nie stracisz swojego ma-
jątku. A to także często spotykany, nieciekawy scenariusz. Mało kto w momencie 
ślubu zakłada, że kiedykolwiek dojdzie do rozstania. Pamiętaj wszakże, że w niektó-
rych krajach rozwiniętych ponad połowa małżeństw się rozpada.

Załóżmy jednak, że pierwsze dwa punkty nie mają dla Ciebie większego znacze-
nia. Jeśli jesteś młodą osobą, masz prawo bezgranicznie wierzyć w swój szczęśli-
wy los, a czarne scenariusze odstawić na bok. Podam Ci zatem kolejne argumenty 
przemawiające za podpisaniem intercyzy przedmałżeńskiej:

 » Rozdzielność majątkowa może lepiej uposażonej osobie ułatwić uzyskanie 
kredytu bankowego, potrzebnego np. do rozkręcenia biznesu, sfinansowania 
dochodowej inwestycji czy na kupno domu.

 » Dzięki intercyzie osoby prowadzące własną działalność ryzykują jedynie 
swoim majątkiem na wypadek bankructwa. Koniunktura w biznesie zawsze 
się może pogorszyć, a kontrahenci mogą nie zapłacić za wystawione faktury. 
Łatwiej się utrzymać współmałżonkom, jeśli tylko jedno z nich ma zadłuże-
nie. Lojalny partner i tak wspomoże swoją drugą połowę.

 » Gdy jesteś jedynym właścicielem firmy, łatwiej Ci nią zarządzać. Kłótnie ze 
współmałżonkiem o  kierunki działania czy finanse przedsiębiorstwa nie są 
do niczego potrzebne.

 » Jeśli to osoba biedniejsza nalega na podpisanie intercyzy, możesz mieć pew-
ność co do jej szczerych intencji. Zależy jej na tym, aby jej współmałżonek 
czuł się bezpiecznie i nie chce być od niego uzależniona.

Wiele związków rozpada się z powodu kłótni o finanse. Jeśli w małżeństwie bę-
dzie obowiązywał ustrój rozdzielności majątkowej, do sporów dojdzie rzadziej, gdyż 
każdy będzie wydawał i oszczędzał na własny rachunek (np. mąż nie przepuści pie-
niędzy żony na najnowszą konsolę do gry…). Oczywiście, warto sobie pewne kwestie 
ustalić nieco wcześniej, jak partycypowanie w kosztach utrzymania, czynszu, żyw-
ności itd.

Dużym błędem jest zaciągnięcie wspólnego kredytu hipotecznego przed ślu-
bem. Przyszli małżonkowie być może jeszcze nie do końca są przekonani, czy chcą 
być ze sobą, a w momencie podpisania umowy z bankiem czują się już zakładnika-
mi wspólnego długu. Mówi się, że nic tak nie łączy ludzi, jak kredyt na 30 lat. Jednak 
przecież chyba nie o to chodzi, by być ze sobą na siłę?!

Warto negocjować!

Dzięki negocjacjom oszczędzisz i zarobisz w życiu masę pieniędzy. Szczególnie 
istotne jest to przy negocjowaniu najdroższych zakupów, czyli mieszkania i samo-
chodu, jak również warunków pracy i umów z kontrahentami. Jedno wypowiedziane 
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przez Ciebie zdanie może mieć znaczenie w odniesieniu do kwot rzędu dziesiątek 
czy nawet setek tysięcy złotych.

Pamiętam, gdy kiedyś poświęciłem niecałe trzy godziny na przeszkolenie się 
w  zakresie negocjowania cen nieruchomości. Krótko potem uzyskałem kwotę 
o 35 000 wyższą niż wcześniej zakładana ze sprzedaży domu, którego byłem współ-
właścicielem. Pomyśl tylko; średnio kilkanaście tysięcy zysku za jedną godzinę na-
uki! Kupujący wiedział, o ile nadpłaca, ale mimo wszystko zgodził się na zakup. On 
także był zadowolony z transakcji, gdyż początkowo żądałem od niego jeszcze wyż-
szej sumy. Uzyskana cena była więc rezultatem kompromisu.

Przed negocjacjami blokuje nas wstyd, lęk przed porażką oraz obawa, że wyj-
dziemy na pazernych. Negocjacje to prawdziwa sztuka. Dlatego trzeba je treno-
wać choćby na małych zakupach, typu kilo grzybów na bazarze czy kilka ciuchów 
w  sklepie odzieżowym. Przy większej ilości kupowanych sztuk zawsze łatwiej 
o upust.

Rabat można dostać niemalże wszędzie, tylko najpierw… trzeba zapytać! Nie zra-
żaj się porażkami czy krytyką znajomych i rodziny. To Twoje pieniądze i masz prawo 
nimi dysponować w dowolny sposób. Jeśli ktoś chce przez całe życie przepłacać, 
„bo to wstyd się targować”, to jego sprawa i problem.

Prawdziwe pole do treningu negocjacji to wyjazdy do krajów turystycznych, 
gdzie przyjezdni na dzień dobry otrzymują ceny wyciągnięte z sufitu. Niektóre rze-
czy można tam kupić dosłownie za kilka procent pierwotnie żądanej sumy. Więk-
szość handlarzy ma nawet spisaną gradację „discountów”. Gdy wykażesz się do-

Negocjacje win-win (wygrany-wygrany) pozwalają wygenerować sytuację,  
w której obie strony są zadowolone z osiągniętego porozumienia. Dzięki temu  
będą bardziej skłonne do współpracy w przyszłości i nie wycofają się z podjętych  
do tej pory ustaleń
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stateczną determinacją i  siłą charakteru, to zejdziesz do ich najniższego pułapu. 
Najlepiej też po usłyszeniu „pierwszej ceny” pokiwać z dezaprobatą głową i odejść, 
mówiąc po angielsku „too much!”. Zobaczysz, że często jeszcze zanim zbliżysz się 
do następnego straganu, sprzedawca zdąży już wykrzyczeć kwotę kilkukrotnie niż-
szą. Co nie oznacza, że to… koniec negocjacji!

UWAGA!  
Generalna zasada jest taka, że negocjacje wygrywa ten, komu 
mniej zależy. Jeśli masz jakieś alternatywy,  
to będzie Ci zdecydowanie łatwiej osiągnąć swoje cele.

Zapamiętaj, że…  
Negocjować możesz również swoje stałe koszty,  
np. z operatorem sieci komórkowej lub z dostawcą 
internetu. Tnij opłaty i wprowadź do swojego życia nawyk 
nieprzepłacania!

Negocjuj swój największy zakup  
– mieszkanie

Poważniej trzeba podchodzić do „grubszych” transakcji, na których można naj-
więcej zyskać lub stracić. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie mentalne 
i  merytoryczne. Jeśli zamierzasz kupić nieruchomość, to najpierw przejdź się na 
rozmowę do sąsiadów i spółdzielni. Wypytaj o wady budynku i okolicy.

Może jest tak, że za ścianą obok codziennie są awantury i  interweniuje policja. 
Albo też co dwie godziny słychać przez okno przejeżdżający pociąg. Wówczas war-
to się w ogóle zastanowić nad sensem kupna, a już na pewno będzie można wy-
ciągnąć takiego asa z rękawa w momencie negocjacji. Każdy właściciel doskonale 
zdaje sobie sprawę z wad swojego lokalu i często stara się je ukryć przed kupują-
cym. Często jest to wszak niemożliwe, no bo jak zakamuflować przykładowo zły 
stan klatki schodowej, brak balkonu lub piwnicy czy też ustawnego pokoju?

Przed spotkaniem zakoduj sobie w głowie przekonanie, że nie jesteś zmuszony(-a)  
do zakupu, gdyż np. „wkrótce pojawią się jeszcze lepsze oferty” lub „już teraz wy-
stawione na sprzedaż jest podobne mieszkanie w okolicy”. Zastanów się także, w ja-
kich widełkach cenowych jesteś w stanie to mieszkanie kupić. Sprawdź, jak długo 
ogłoszenie wisi w internecie. Przygotuj zadatek i druk umowy przedwstępnej. Przy 
okazji mała uwaga: warto znać dobrych pośredników w obrocie nieruchomościami. 
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Najlepsze oferty nawet nie zdążą się pojawić w internecie, nim pośrednik przekaże 
je zaprzyjaźnionemu klientowi.

Jeśli to możliwe, poszukaj w sieci informacji na temat sprzedawcy, by wiedzieć, 
w jaki sposób możesz z nim rozmawiać i znaleźć nić porozumienia. Czym się intere-
suje i jakie ma poglądy. Ludzie często kierują się emocjami. Możesz zostać szczę-
śliwym nabywcą, nawet jeśli nie zaproponujesz najwyższej ceny, tylko dlatego, że 
sprzedawca obdarzy Cię zaufaniem i sympatią.

Nigdy nie narzekaj na samym początku spotkania (pamiętaj o budowaniu więzi!). 
Pochwal jakieś elementy lokalu, ale później zauważ też pewne wady. Bądź przygo-
towany(-a) na różne argumenty, np. umiejscowiona blisko szkoła może być wygod-
na w kontekście posyłania do niej dzieci, ale może też oznaczać hałas (dzwonki, 
krzyki na przerwach), niskie piętro lub parter to mniej schodów do przebrnięcia, ale 
z kolei ludzie zaglądający do okien czy wilgoć wchodząca od piwnicy. Na wszystko 
znajdzie się jakaś odpowiedź. Musi się to jednak odbywać z wyczuciem – by nie 
urazić sprzedawcy.

Zapytaj: „Dlaczego pan/pani sprzedaje to mieszkanie?” i „Jak długo pan/pani tu 
mieszka?”. Powinny też paść pytania o sąsiedztwo, rodzaj ogrzewania, stan tech-
niczny budynku i ukryte wady w mieszkaniu. Sprzedający może nie wyjawić Ci całej 
prawdy, ale jeśli się okaże, iż jest kilka niedogodności, Twoja pozycja negocjacyjna 
znacznie wzrośnie. Im bardziej będzie mu zależało na sprzedaży, tym bardziej bę-
dzie gotowy spuścić z ceny.

Po przygotowaniu gruntu warto wreszcie przejść do kwestii finansowych i zadać 
pytanie: „Ile realnie może pan/pani zejść z ceny?”. Wstępnie możesz zapytać o to 
już wcześniej, podczas rozmowy telefonicznej. Najwyżej na spotkaniu powtórzy za-
deklarowaną kwotę albo poda jeszcze niższą.

Na sformułowanie: „Ja tego nie muszę teraz sprzedać”, możesz odpowiedzieć 
z uśmiechem: „A co by się musiało stać, aby pan/pani musiał(-a) mi to mieszkanie 
sprzedać?”. Sprzedawca może Ci powiedzieć, że jest duże zainteresowanie jego 
lokalem (co jest jedną z technik sprzedażowych), ale z reguły ma to miejsce tylko 
w przypadku bardzo okazyjnych nieruchomości.

Nigdy nie podawaj, za jaką kwotę jesteś w stanie maksymalnie kupić mieszkanie. 
Staraj się, by to sprzedawca pierwszy podał sumę, za którą chce Ci je sprzedać. 
Potem i tak możesz jeszcze liczyć na jakieś ustępstwa. Swoją propozycję możesz 
podać np. w procentach (odwrotnie w przypadku sprzedaży).

Ustępuj powoli, coraz mniejszymi krokami, aż do momentu styku. Pamiętaj, że 
argumentem przetargowym może być np. forma płatności (kredyt, gotówka, raty) 
albo dorzucone miejsce parkingowe itd. Listę ustępstw również przygotuj już wcze-
śniej. Na spotkanie możesz się udać z kimś, kogo zadaniem będzie wspieranie Cię 
i kontrolowanie Twoich emocji, które z reguły są złym doradcą podczas negocjacji.

Naucz się sprzedawać

Umiejętność sprzedaży należy do najważniejszych, jakie nabędziesz w  trakcie 
swojej kariery zawodowej. Możesz nie mieć żadnych znajomości, nie ukończyć do-
brej szkoły i wywodzić się z biednej rodziny. Jednak jeśli znajdziesz w sobie odpo-
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wiednią determinację i wolę walki o lepszy byt, możesz się stać naprawdę bogatą 
osobą. Nie ogranicza Cię nic. Nie ma górnej granicy zarobków w zawodzie handlow-
ca. Nie będzie nad Tobą sufitu.

Jednocześnie dla wielu osób sprzedaż wiąże się z czymś wstydliwym, o czym 
nie należy mówić w gronie swoich znajomych i rodziny. Funkcjonuje przynajmniej 
kilka negatywnych stereotypów na temat sprzedawców.

stereotyp nr 1: Sprzedawca chce Cię oszukać i dzięki psychologicznym trikom 
wcisnąć Ci drogi towar. częściowy fałsz! Sprzedaż to złożony proces, w którym na-
leży zdobyć zaufanie klienta, skłonić go do poświęcenia nam czasu, zbadać jego 
potrzeby i wzbudzić ciekawość. Profesjonalni handlowcy, którzy oferują najlepsze 
na rynku towary, będą się starali zbudować z klientem więź, aby zachęcić go do 
kontynuacji współpracy przez długie lata. Tanie sztuczki w takim wypadku nie będą 
skuteczne. Klient przeważnie ma też prawo do zwrotu towaru, jeśli uzna, że dał się 
jakoś wmanewrować. Prawo coraz lepiej chroni konsumentów.

Z drugiej strony na swojej drodze spotkasz nieuczciwych ludzi, którzy będą się 
starali skłonić Cię do kupna jakiejś drożyzny albo produktów finansowych obarczo-
nych dużym ryzykiem inwestycyjnym. Wówczas w wyniku pochopnej i nieprzemy-
ślanej decyzji możesz stracić wszystkie swoje środki.

Zawsze kontroluj emocje. Prezentacja „rewelacyjnych i  niezwykle funkcjonal-
nych” garnków ze stali nierdzewnej ma Cię zachęcić do kupna towaru, który w po-
wodzeniem można nabyć za kilkukrotnie niższą cenę. Ofiarami takich manipulacji 
padają zwłaszcza starsze, mniej odporne na tego typu techniki osoby.

Historia (anty)motywacyjna

Pewnego lata, gdy byłem jeszcze nastoletnim chłopakiem, chciałem dorobić 
trochę grosza na wakacje. W  lokalnej gazecie przeczytałem ogłoszenie o  pracy 
w hurtowni. Na miejscu okazało się, iż wolnego stanowiska w hurtowni co prawda 
już nie ma. Ale trzy specjalnie wyselekcjonowane osoby (w tym ja) zostały zapro-
szone na „dzień próbny w terenie”.

Wyjechaliśmy do pobliskiego miasteczka, gdzie nasi „mentorzy” zaczęli sprze-
dawać na ulicy „pastę do zębów w koncentracie”.

Przypadkowo napotkanym przechodniom deklamowali regułkę na temat wspa-
niałych, leczniczych właściwości tychże past, które miały służyć przez długie mie-
siące szczęśliwym nabywcom. Totalna nowość i  rewolucja na rynku! W aptekach 
miały się pojawić dopiero za dwa miesiące. Przechodzień-klient dowiadywał się 
także, iż jako „wyjątkowa osoba” drugą tubkę otrzyma tego dnia w prezencie. Na ko-
niec prezentacji padało sakramentalne pytanie: „Czy ma pan/pani odliczoną kwotę, 
czy mamy wydać resztę?”.

Część z zaczepionych ludzi bez mrugnięcia okiem wykładała żądaną kwotę i od-
chodziła z wymarzonymi pastami „w koncentracie”.

Tę radosną „paradę ku czci ludzkiej naiwności” przerwał niefortunny zgrzyt. Otóż, 
„mentorzy” zostali na moich oczach napadnięci na ulicy przez parę staruszków, któ-
rzy krzycząc na nich, zażądali zwrotu wpłaconej sumy i cofnięcia transakcji. Oświad-
czyli, iż identyczne pasty znaleźli w pobliskiej drogerii za ułamek ceny żądanej przez 
tych ulicznych akwizytorów. Oczywiście, nie były to żadne „pasty w koncentracie”, 
tylko zwyczajne pasty do zębów. Takie jak znajdują się w Twojej łazience…
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Tego dnia już nikt nic więcej nie sprzedał. O ile mi wiadomo, „pastowi akwizyto-
rzy” wraz ze swoim szefem dość szybko musieli się przebranżowić i zrezygnować 
z kariery w sprzedaży, gdyż błyskawicznie „spalili” sobie całą okolicę.

Umiejętności sprzedaży nauczyłem się dopiero po latach, gdy zatrudniłem się 
w  firmie ubezpieczeniowej o  uznanej renomie. Seria szkoleń, samokształcenie 
i praktyka doprowadziły mnie do jednego z założonych przeze mnie celów: nauczy-
łem się sprzedawać. Swoją drogą, najtrudniej sprzedawać ubezpieczenia, ponieważ 
są one jakby obietnicą, której nie widać, a ludzie bardzo często kupują „wzrokiem”. 
Jeśli chcesz przejść prawdziwą szkołę sprzedaży, popracuj przez jakiś czas jako 
agent ubezpieczeniowy.

stereotyp nr 2: Można sprzedać wszystko i każdemu. Fałsz! Aby klient dokonał 
zakupu, po pierwsze musi tego chcieć, a po drugie – mieć na to pieniądze. Współ-
cześnie profesjonalne firmy i  sprzedawcy selekcjonują perspektywiczne grupy 
klientów i dobierają właściwe dla nich produkty. Konsument powinien być zadowo-
lony z przedstawionej mu oferty, bo wtedy przywiązuje się do marki.

stereotyp nr 3: Ludzie nie lubią kupować. Fałsz! Ludzie nie lubią, gdy im się coś 
nachalnie sprzedaje. A to różnica. Reagują alergicznie, gdy sprzedawca przekonu-
je ich do kupna niepotrzebnych rzeczy. Jest to kwestia własnego ego, poczucia 
sprawstwa, możliwości wyboru i przekonania, iż zakup jest konieczny. To klient chce 
być panem sytuacji i mieć satysfakcję z dokonanego wyboru. Wówczas w jego gło-
wie tworzą się pozytywne skojarzenia z osobą sprzedającego.

stereotyp nr 4: Dobry handlowiec umie świetnie przemawiać. częściowy fałsz! 
Prawdą jest, iż profesjonalny sprzedawca potrafi odpowiednio pokierować rozmo-
wą, ale tak, by klient był również stroną aktywną. Cała sztuka tkwi w odpowiednim 
zadawaniu pytań, stosowaniu adekwatnej intonacji i  szybkości mówienia, aktyw-
nym słuchaniu, robieniu pauz po wypowiedzi klienta, parafrazowaniu tego, co po-
wiedział, i wykazywaniu się inteligencją emocjonalną (empatia, współczucie, zrozu-
mienie, chwalenie klienta i jego postaw etc.).

Nigdy nie kupuj „past w koncentracie”!
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Dobry sprzedawca wie, co mówi, a zły mówi, co wie

Dobry sprzedawca zły sprzedawca

Sprawdza, co jest priorytetem klienta. 
Rodzina, bezpieczeństwo finansowe, 
a może zdrowie? Gdzie tkwi jego ból 
egzystencjonalny i co powoduje jego 
strach? Kreuje wartość wokół swojego 
produktu.

Jest chytry i nachalny. Sprzedaje 
na siłę, bez skrupułów. Wcisnąłby 
staruszce skuter wodny, nawet 
jeśli poruszałaby się na wózku 
inwalidzkim i miałaby na niego wydać 
równowartość rocznej emerytury.

Wie, że klienta można okłamać 
tylko dwa razy: pierwszy i… ostatni! 
Zdaje sobie sprawę, że błyskawicznie 
mógłby stracić całą swoją 
wiarygodność przez negatywne 
opinie w internecie.

Kłamie i manipuluje klientem. Jest 
nienaturalny. Przypochlebia się i udaje 
kogoś, kim nie jest. Przyjmuje sztuczne 
pozy i zbyt ostentacyjnie zmienia 
modulację głosu oraz gestykulację.

Jego cechy to uczciwość, 
taktowność, empatia, wiarygodność, 
rzetelność, dokładność, siła woli, 
energia w działaniu, umiejętność 
wypowiadania sądów (choć nie 
narzuca swojego zdania rozmówcy), 
tolerancja, dyspozycyjność, szczerość, 
obiektywizm, odpowiedzialność, 
pozytywne nastawienie, odwaga 
i upór.

Nie potrafi zainteresować swojego 
rozmówcy i zadaje nietaktowne 
pytania. Strach przed usłyszeniem 
„nie” powoduje, że szuka wymówek 
przed podjęciem intensywnych 
działań. Od rana przegląda internet, 
czyta gazety, porządkuje biurko, 
podlewa kwiatki, pije kawę i zagaduje 
współpracowników. Tym sposobem 
marnuje swój czas pracy.

Ma wysoką samoocenę, a tym 
samym lepszą skuteczność 
w zamykaniu sprzedaży. Wizualizuje 
swoje sukcesy.

Boi się odrzucenia i porażki, dlatego 
ogranicza aktywne działania. 
Rezygnuje po pierwszej odmowie.

Klient może liczyć na błyskawiczny 
kontakt z jego strony.

Wszystko odkłada na później, dzwoni 
do klienta w porach, kiedy nie wypada.

Zna wady produktu i potrafi 
odpowiedzieć na zastrzeżenia 
kupującego.

Opowiada tylko o cechach towaru, 
przytłacza klienta technicznymi 
sformułowaniami.

Wzbudza zaufanie, prezentuje 
odpowiednią mowę ciała i umie się 
zareklamować.

Swoim zachowaniem nie tworzy 
wizerunku wiarygodnego partnera.

Gromadzi dobre rekomendacje 
i powołuje się na nie przy pierwszej 
rozmowie. Buduje siatkę swoich 
„ambasadorów”.

Nie dba o rozwój swojej sieci 
kontaktów i czeka, aż klient sam się do 
niego zgłosi.

Najpierw buduje relacje. Wchodzi 
w buty klienta i stara się go zrozumieć. 
„Bez bólu nie ma sprzedaży”, dlatego 
trzeba poznać ten ból poprzez 
odpowiednie pytania. Po jakimś czasie 
klient przeważnie się otwiera.

Nie potrafi słuchać o potrzebach 
klienta. Narzuca mu własne 
preferencje. Nie komunikuje się 
w należyty sposób również ze 
współpracownikami ze swojej firmy. 
Wydaje mu się, że wszystko wie lepiej.
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Dobry sprzedawca zły sprzedawca

Ma nienaganne maniery oraz prezencję: 
elegancki, wyprasowany, czysty strój, 
wypastowane buty i dyskretną teczkę 
lub torebkę.

Ubiera się nieadekwatnie do sytuacji. 
Wygląda niechlujnie. Nie patrzy 
klientowi w oczy, a na powitanie podaje 
rękę w formie „zdechłego śledzia”.

Pozyskuje informacje o kliencie. Określa 
sobie cele do osiągnięcia jeszcze przed 
spotkaniem. Przygotowuje materiały 
pomocne w swojej prezentacji, 
doskonale wie, co sprzedaje.

Nie jest przygotowany merytorycznie 
w temacie swoich produktów. Nie 
wie też, z kim się spotyka. W razie 
trudniejszego pytania jego niewiedza 
może zostać obnażona.

Dokonuje wnikliwej analizy potrzeb. 
Pyta, co i dlaczego jest dla klienta 
ważne. Zadaje pytania pogłębiające. 
Cały czas dba o jego odpowiednią 
obsługę.

Nie bierze odpowiedzialności 
za obsługę posprzedażową 
i odpowiednią realizacją zamówienia 
klienta. Zależy mu tylko na jak 
najszybszym sfinalizowaniu transakcji.

Prowadzi rozmowę, dając klientowi 
szansę wypowiedzi. Parafrazuje to, co 
od niego usłyszy. Robi pauzy. Mówi 
powoli i wyraźnie, patrząc rozmówcy 
w oczy.

Rozmowa z nim wygląda, jak 
słuchanie mędrca na pustelni. Nie 
zadaje pytań, tylko peroruje i wygłasza 
własne sądy.

W sposób jasny i precyzyjny, ale 
jednocześnie uprzejmy mówi o swoich 
zasadach i wymaganiach.

Idzie na zbyt duże ustępstwa wobec 
klienta; odległe terminy zapłaty, 
oczekiwanie w nieskończoność na 
decyzję itd.

Wszystkich klientów traktuje 
z szacunkiem. Dobrze się czują w jego 
obecności.

Skupia się tylko na głównym 
kontrahencie, a lekceważy 
pomniejszych.

Najpierw sprzedaje podstawowy 
produkt, a dopiero potem dołącza 
kolejne. Najtrudniej jest sprzedać 
komuś coś po raz pierwszy.

Chce sprzedać jak najwięcej i jak 
najdrożej. Nie myśli długofalowo, tylko 
kieruje nim chytrość.

Wizualizuje swój sukces. Działa bez planu.

Rozumie, że z klientem czasami 
trzeba się spotkać w weekend albo 
w tygodniu wieczorem.

Traci czas na rozmowy z klientami, 
którzy nie należą do jego grupy 
docelowej i nie mają żadnego 
potencjału sprzedażowego.

Ma swoją bazę klientów, której strzeże 
niczym oka w głowie. Sporządza 
notatki z każdej rozmowy.

Nie prowadzi żadnych rejestrów 
i zapisków. Wszystko zapomina, 
a potem denerwuje klienta, dopytując 
drugi raz o to samo.

Stara się, aby na kluczowych 
spotkaniach obecni byli wszyscy 
zainteresowani (np. wspólnicy, mąż 
z żoną itd.).

Wierzy, że to, co powie, zostanie 
literalnie przekazane drugiej stronie. 
Tymczasem praktyka pokazuje coś 
zupełnie odwrotnego.
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Wszyscy mamy określone potrzeby, które motywują nas do działania, w tym do 
zakupu. Brian Tracy w swojej książce „Psychologia sprzedaży” wymienia następują-
ce bodźce (w nawiasie podałem przykładowe towary, dobra i usługi, które mogą je 
zaspokajać, lub których zakup wspomaga realizację danej potrzeby):

 » Pieniądze (można sprzedawać produkty związane z inwestowaniem, oszczę-
dzaniem, ułatwiające przepływy finansowe czy też np. sprzęt przydatny do 
zarabiania, jak laptopy i telefony komórkowe).

 » Bezpieczeństwo (ubezpieczenia, oprogramowanie antywirusowe, alarmy 
przeciwwłamaniowe, broń).

 » Miłość i  potrzeby towarzyskie (dostęp do portali randkowych, wizyty w  re-
stauracjach i barach, prezenty dla partnera, dbanie o jego/jej komfort).

 » Rozwój osobisty (książki, kursy, szkolenia, filmy, podróże).
 » Bycie lubianym (imprezy integracyjne, wspólne gry i zabawy, sporty drużyno-

we, usługi telekomunikacyjne, portale społecznościowe).
 » Status oraz prestiż (przynależność do klubów biznesu i stowarzyszeń, eksklu-

zywne dobra; samochody, zegarki, odzież).
 » Zdrowie i uroda (usługi zdrowotne, spa, karnety na siłownię, zdrowa żywność, 

suplementy diety, sprzęt i strój do ćwiczeń).
 » Siła, wpływy i popularność (studia dla menadżerów, prowadzenie kanału na 

YouTubie lub w mediach społecznościowych).
 » Osobista metamorfoza (usługi doradcze, trenerskie, chirurgia plastyczna).
 » Pochwały i uznanie (np. zakup przedmiotów na aukcjach charytatywnych).
 » Wyznaczanie trendów (realizując tę potrzebę klienta, sprzedawca może go 

uświadomić, iż jest pierwszą osobą w okolicy lub mieście, która kupi dany 
towar).

Oczywiście, do tego zestawu można by było dodać potrzeby pierwszego rzędu, 
czyli fizjologiczne (jedzenie, wydalanie, oddychanie, sen, seks itd.), a w szerszym 
rozumieniu również potrzebę posiadania miejsca do mieszkania (domu) i odzieży, 
co zapewnia ludziom ochronę chociażby przed chłodem.

Jeśli chcesz coś sprzedać, to zapamiętaj, że klienci kupują korzyści i rozwiąza-
nia, a nie Twój towar. Dlatego tak ważne jest, by widzieli sens zakupu, a nie tylko 
doskonałą jakość czy akceptowalną cenę. Bardzo istotny jest też Twój wygląd i spo-
sób prowadzenia rozmowy.

Zapamiętaj, że…  
Odkrycie potrzeb klienta to jeden z kluczowych etapów 
procesu sprzedaży. Dobry handlowiec potrafi uzmysłowić 
klientowi, że to właśnie jego produkt te potrzeby  
zaspokoi.

Objętość tej książki nie pozwala mi na przeanalizowanie wszystkich współcze-
snych technik sprzedażowych. Mam jednak nadzieję, że udało mi się zasygnalizo-
wać Ci kilka najważniejszych problemów i aspektów w pracy sprzedawcy.



144

p i e n i ą d z e  s ą d r o g ą d o  W o l n o ś c i . . .

Rozkręć swój biznes

Trzech na czterech milionerów to przedsiębiorcy. Niektórzy z nich zaczęli roz-
kręcać swoje biznesy już w wieku kilkunastu lat. Im szybciej zaczniesz, tym lepiej. 
Świetną okazją do tego jest okres studiów, kiedy powoli zaczynasz się usamodziel-
niać. Zamiast wiecznie imprezować i niszczyć zdrowie, możesz już zacząć myśleć 
o swojej przyszłości i podjąć kroki celem zgromadzenia pokaźnego majątku.

Jeżeli jednak podążysz drogą etatowca, musisz wiedzieć, że Twój szef nigdy nie 
da Ci kilkusetprocentowej podwyżki. Tylko własna firma generuje nieograniczone 
dochody. Nawet jako specjalista w  swoim zawodzie w  którymś momencie życia 
dojdziesz do wniosku, że Twoja praca nie daje Ci satysfakcji. Pasje z czasem sta-
ją się przykrym obowiązkiem i człowiek ulega wypaleniu zawodowemu. W takim 
przypadku warto otworzyć równolegle działalność, która docelowo stanie się Two-
im najważniejszym źródłem zarobkowania. Nigdy nie jest na to za późno.

Uważaj jednak, by nie sparzyć się na samym początku. Oto główne błędy otwie-
rających swój biznes przedsiębiorców:

 » Biorą duże kredyty na rozwój, gdy nie posiadają jeszcze doświadczenia w za-
rządzaniu firmą. Często kończy się to dla nich i dla ich biznesów bardzo źle.

 » Generują niepotrzebne koszty i przeinwestowują (drogi sprzęt, pracownicy, 
licencje itd.), a nie skupiają się na dążeniu do maksymalizacji zysków.

 » Zbyt optymistycznie planują. Chcą tworzyć idealne produkty dla wszystkich. 
Tymczasem okazuje się, iż nie potrafią dotrzeć nawet do swojej grupy doce-
lowej.

 » Brakuje im odpowiednich cech charakteru (motywacja, cierpliwość, samody-
scyplina, pracowitość, odwaga).
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 » Nie dbają długofalowo o klienta (przypomnij sobie, co pisałem na temat sku-
tecznej sprzedaży).

 » Nie inwestują w wizerunek firmy, reklamę i działania marketingowe. Ich mar-
ka jest nierozpoznawalna.

 » Nie potrafią modyfikować swoich działań w odniesieniu do zmieniających się 
warunków rynkowych i sytuacji.

 » Przejadają swoje zyski na cele prywatne. Nie oszczędzają i  nie inwestują. 
W  konsekwencji zaczyna im brakować środków na zachowanie płynności 
finansowej.

 » Rezygnują z pomocy zewnętrznych specjalistów, by zaoszczędzić.
 » Nie ubezpieczają siebie i  swojego mienia na wypadek potencjalnych nie-

szczęść. Liczą, że „jakoś to będzie”. Nie zabezpieczają swojej rodziny i part-
nerów biznesowych. Jedno zdarzenie dzieli ich od bankructwa.

 » Nie dokształcają się i nie korzystają z porad innych przedsiębiorców. Nie sta-
rają się zawrzeć znajomości z wpływowymi osobami ze swojej branży, a cza-
sami wchodzą z nimi w konflikty.

 » Są łatwowierni w  stosunku do swoich współpracowników i  kontrahentów. 
W biznesie często nie ma skrupułów. Dlatego zawsze warto zabezpieczać 
się umowami (które należy dokładnie czytać!), jak również nie sprzedawać 
zbyt często i zbyt dużo na kredyt.

 » Nie ułatwiają sobie pracy – nie automatyzują procesów wewnątrz firmy, nie 
korzystają z rozwiązań technologicznych, nie tworzą szablonów maili, reklam, 
ofert i pism, nie posiadają procedur oraz schematów działania.

 » Nie potrafią zarządzać pracownikami i delegować im zadań. Tracą przez to 
mnóstwo czasu i energii.„Wolę 1% wysiłku 100 ludzi niż 100% własnej pracy. 
 Jean�Paul�Getty�(1896-1976)

Inwestuj!

Nie ma jednego uniwersalnego sposobu na pomnażanie pieniędzy i zapewnie-
nie sobie finansowego bezpieczeństwa. Na świecie jest już kilkadziesiąt milionów 
ludzi, którzy posiadają majątek w wysokości przynajmniej miliona dolarów. Ich liczba 
dynamicznie rośnie. Czy chcesz dołączyć do tej grupy? 10% zysku netto od miliona 
dolarów daje 100 tys. dolarów rocznie, a więc 8333 dolary miesięcznie. Czy taka kwo-
ta byłaby wystarczająca dla Ciebie do utrzymania się na zadowalającym poziomie?

Gdy już się staniesz majętną osobą (a nie wątpię w to!), nie będziesz musiała(-a) 
podejmować ryzykownych działań, czy dokonywać wielkich inwestycji we własną 
firmę. 10% zysku w skali roku to całkiem realna kwota. Można ją uzyskać dzięki naj-
mowi nieruchomości lub kupnie bezpiecznych instrumentów finansowych (np. do-
brze zabezpieczonych obligacji).

Jeśli ktoś obiecuje Ci stopę zwrotu rzędu kilkudziesięciu lub kilkuset procent 
w skali roku, to wiedz, iż taka inwestycja jest obarczona sporym ryzykiem. Czasami 
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jednak warto wejść lwu w paszczę, o czym przekonali się szczęśliwi posiadacze bit-
coinów. Ci, którzy zakupili większą sumę tej kryptowaluty w początkowym okresie 
jej istnienia, dzisiaj są bardzo bogatymi ludźmi; wręcz multimilionerami. Z drugiej 
strony wartość bitcoina w 2018 r. spadła aż o 80%, by po kilkunastu miesiącach wy-
strzelić z powrotem do góry! Mniej wytrzymali psychicznie inwestorzy sprzedali na 
dołku i stracili swoje majątki…

Trzymaj się następujących zasad zarządzania swoimi pieniędzmi i inwestowania 
zaoszczędzonych nadwyżek:

 » Nie inwestuj na kredyt. W przypadku porażki zostaniesz z długami.
 » Edukuj się w zakresie planowanych inwestycji. Badaj newralgiczne wykresy 

zysków i strat w dłuższym przedziale czasowym. Czytaj zestawienia finanso-
we.

 » Pamiętaj o  inflacji, za sprawą której pieniądze w  kolejnych latach tracą na 
wartości. Uwzględniaj to, podpisując różne umowy.

 » Stwórz poduszkę finansową, czyli kwotę rezerwową na wypadek jakiegoś 
niepowodzenia, choroby lub wypadku. Najlepiej, gdy suma ta zapewni Ci 
przeżycie minimum pół roku bez dochodu.

 » Inwestuj większość swoich środków bezpiecznie: w nieruchomości, obliga-
cje, złoto.

 » Tylko niewielką część oszczędności ulokuj w przedsięwzięciach o podwyż-
szonym ryzyku. Może będzie jak z bitcoinem!? Duży zysk mogą dać np. start-
-upy.

 » Rozdzielaj zasoby na kilka inwestycji. Dywersyfikując, minimalizujesz ryzyko 
utraty wszystkiego, gdy coś pójdzie nie tak.

 » Jeśli Twoją filozofią zawodową jest rozwój własnej firmy, ulokuj pieniądze 
właśnie tam. Biznes kiedyś sprzedasz za dużą kwotę i wówczas możesz się 
zająć inwestowaniem wg powyższych zasad. Mimo wszystko pamiętaj, żeby 
zabezpieczyć sobie rezerwę finansową na gorsze czasy.

Wzrost wartości 
najbardziej znanej 
kryptowaluty oblicza 
się w tysiącach 
procent, jednakże 
kurs bitcoina 
ulega bardzo 
dynamicznym 
wahaniom
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Fastlane milionera

Oryginalnie do tematu bogacenia się i wolności finansowej podszedł MJ DeMar-
co, o którym wspominałem już w pierwszym rozdziale. Jeden z czytelników recen-
zował jego „Fastlane milionera” w ten sposób:

„(…) Chyba żadna książka (na ponad 330 przeczytanych na tę chwilę) nie wywarła 
na mnie takiego wrażenia i wpływu jak „Fastlane milionera”. Na pewno przeczytam 
ją jeszcze w oryginale i będę wracać do moich podkreśleń... Bardzo polecam, bo to 
jedna z tych nielicznych publikacji, które naprawdę mogą zmienić Twoje życie  ;-) 
U mnie po jej przeczytaniu już nic nie jest takie samo. Zmieniła całkowicie moje 
postrzeganie”.

Sądzę, że powyższa notka stanowi 
wystarczającą zachętę dla Ciebie do 
zapoznania się z  głównymi założenia-
mi „szybkiego pasa” Fastlane wg MJ’a. 
W podsumowaniu ponad pięciusetstro-
nicowego dzieła wyłożył on następujące 
tezy:

 » Istnieje przepis na bogactwo. Jest 
to systematyczny proces, zbu-
dowany z  przekonań, wyborów, 
działań i  nawyków, tworzących 
Twój styl życia. Bogactwo jest 
procesem, a nie wydarzeniem.

 » Powszechnie narzucany plan zdo-
bycia bogactwa pt. „Bogać się 
powoli” posiada wiele wad. Naj-
ważniejszą z nich jest czas, którego potrzebujesz do zgromadzenia środków 
finansowych. Prowadzi to do „bogactwa na wózku inwalidzkim”. Wówczas to 
przeminą już najlepsze lata Twojego życia i Twojej młodości. Możesz wybrać 
alternatywny plan: „Bogać się szybko”, co nie znaczy ła two! Dasz sobie jed-
nak większą szansę, niż oszczędzając przez całe dziesięciolecia na emerytu-
rę, do której nie wiadomo, czy dożyjesz.

 » Przestań sprzedawać pięć dni pracy w zamian za dwa dni wolnego w week-
end. Jest to kiepska wymiana. Oddajesz wówczas swoją wolność (w formie 
czasu) za wolność (w postaci pieniędzy). Porzuć etat i z konsumenta stań się 
producentem.19

19 W innym miejscu MJ DeMarco zaleca zwolnienie się z pracy etatowej i rozkręce-
nie własnego biznesu. Podkreśla, że jedyne sposoby na „złamanie równania bogactwa 
Fastlane” to zdobycie sławy (dzięki czemu wzrasta wartość wewnętrzna – patrz: pio-
senkarze, sportowcy, celebryci, artyści itd.) lub osiągnięcie dyrektorskiego stanowiska 
w korporacji, co jest niezwykle trudne i najczęściej wymaga sporej ilości czasu. Brak 
przejścia przez „proces”, jak w przypadku zwycięzców loterii czy spadkobierców fortun, 
powoduje, że najczęściej szybko trwonią oni zdobyty naprędce majątek, gdyż starają 
się „żyć jak ludzie bogaci” wg obrazu wykreowanego przez media.

MJ DeMarco



148

p i e n i ą d z e  s ą d r o g ą d o  W o l n o ś c i . . .

 » Czas jest najważniejszym aktywem „szybkiego pasa Fastlane” – zwłaszcza 
Twój czas wolny. Unikaj złodziei czasu, takich jak pasożytniczy dług, który 
zamienia czas wolny w niewolniczy. Zaangażuj się w system biznesowy, który 
może przekształcić Twój czas niewolniczy w wolny. Niech czas będzie głów-
nym kryterium w podejmowaniu decyzji.

 » Wykorzystaj kontrolowalną nieograniczoną „dźwignię”, aby zbudować bo-
gactwo. Pracując na etacie, bazujesz na czasie (stawka godzinowa, pensja, 
roczny zwrot z inwestycji, lata inwestowania itd.). Jeśli nie możesz kontrolo-
wać „matematyki”, która buduje Twoje bogactwo, ani przyśpieszyć osiągania 
dużych sum – nie jesteś w stanie kontrolować planu finansowego. Dźwignia 
działa dzięki systemowi, który wykonuje pracę za Ciebie, oszczędzając Twój 
czas.

 » Staraj się gwałtownie zwiększyć wzrost dochodu i wartość aktywów. Wykreuj 
biznes, który będzie można usystematyzować, a następnie sprzedać. Żyj po-
niżej swoich możliwości zarobkowych. Uda Ci się, jeśli jednocześnie będziesz 
się skupiać na dochodzie i kontrolowaniu swoich wydatków. Milionerem sta-
niesz się dzięki wykładniczemu wzrostowi dochodu i wartości aktywów, a nie 
jedynie dzięki oszczędzaniu i cięciu kosztów.

 » Policz, ile pieniędzy potrzebujesz, aby wieść życie, o jakim marzysz. Określ tę 
sumę i zacznij ją materializować już dzisiaj. Otwórz specjalne konto do gro-
madzenia oszczędności i inwestowania. Powieś na ścianie tabelę, która po-

Niewolniczy dług będzie ciężarem u Twojej szyi aż do momentu, kiedy go spłacisz
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każe postępy w dążeniu do celu. Umieść zdjęcie tego stylu życia nad Twoim 
biurkiem albo na pulpicie komputera (np. rajskie widoki w tropikalnym kraju). 
Spraw, aby wizje Twojej przyszłości stały się prawdziwe i zmuś je do zagosz-
czenia w Twojej psychice. Uczyń te marzenia prawdziwymi i upewnij się, że Ci 
nie umkną! Nie poddawaj się, jeśli napotkasz przeciwności.

 » Bądź wyznawcą prawa skutecznego oddziaływania, które głosi: „Im więcej 
jest ludzi, na których życie wpłyniesz, tym więcej zarobisz pieniędzy”. Oddzia-
łuj na miliony, a zarobisz miliony. Jeśli zaspokoisz jakieś potrzeby i rozwiążesz 
problemy na masową skalę, w  Twoim życiu pojawią się pieniądze. Jest to 
„przykazanie potrzeby”.

 » Twoje życie jest wynikiem wyborów dokonanych w  przeszłości. Bogactwo 
nie jest wyborem wydarzenia, tylko wyborem drogi, którą podążysz. Podej-
muj decyzje, analizując wszystkie „za” i „przeciw”. Bierz pod uwagę najgorsze 
możliwe scenariusze, prawdopodobieństwo, z jakim mogą się one zdarzyć, 
a także czy jesteś w stanie zgodzić się na podjęcie ryzyka. Przyjrzyj się swojej 
przeszłości. Co w Twoim życiu okazało się złym wyborem? Dlaczego masz 
długi albo brakuje Ci oszczędności? Jeśli nie naprawisz dawnych błędów, 
skażesz się na ich powtarzanie.

 » W  momencie, kiedy wybierzesz formę działalności (np. spółka z  o.o.) oraz 
zdecydujesz, jaka kwota zapewni Ci wymarzone życie, będziesz potrzebo-
wać pasji oraz celu. One są paliwem dla Twoich działań. Nie pomyl pasji z ha-
słem „Rób to, co kochasz”. Pasja wypełnia Twoją duszę i sprawia, że czynisz 
wszystko, co jest wymagane, aby osiągnąć cel. Pasja to zarówno efekt pozy-
tywnej ekscytacji, jak i wściekłości. Niektóre pasje są samolubne (chcę super 
auto). Inne – wręcz przeciwnie (pragnę pomagać potrzebującym). Nieważne, 
jakie jest źródło Twojej pasji. Ważne, by była ona na tyle silna, aby pchnąć Cię 
do działania i zaangażowania się w proces.

 » Edukacja zaczyna się w momencie ukończenia szkoły! Obiecaj sobie, że nigdy 
nie przestaniesz się uczyć. To, co wiesz, nie wystarcza do tego, byś stał(-a)  
się osobą, jaką chcesz być w  przyszłości. Staraj się zdobyć wiedzę, która 
wspiera budowę i działanie systemów biznesowych. Idź do biblioteki, szukaj 
w  internecie, zapytaj ludzi sukcesu. Informacja jest wsparciem w Twojej fi-
nansowej podróży. Czytaj codziennie, wykorzystując każdą dostępną chwilę: 
w pociągu, w samolocie, podczas ćwiczeń i przerwy na obiad, przed pracą 
lub w kolejce na poczcie.

 » Wjedź na „szybki pas” do sukcesu finansowego. Trenuj umysł, aby dostrzegać 
potrzeby i  problemy. Obserwuj swoje myśli i  język, ponieważ one ukazują 
niezaspokojone potrzeby. Twój produkt nie musi być przełomowy, nie musisz 
być epokowym wynalazcą – po prostu znajdź problem, bolesny punkt lub 
lukę w usługach i zaproponuj rozwiązanie. Wiele najlepszych biznesów świa-
ta bazuje na produktach, które już istniały – ich właściciele po prostu lepiej 
rozwiązali problem. Kiedy skupiasz się na potrzebach, problemach i niedo-
godnościach, drogi stają otworem.

 » Zaangażuj się w biznes, nad którym masz pełną kontrolę („przykazanie kon-
troli”) – od ustalania cen, do działań marketingowych. „Przedsiębiorcy Fastla-
ne” nikomu nie oddają kontroli nad najważniejszymi funkcjami swojego biz-
nesu. Bądź jak rekin, a nie jak gupik!
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 » Miej to, czego potrzebują inni, a pieniądze będą za Toba podążać. Odzwier-
ciedla to „przykazanie potrzeby”. Twoje dochody nie wzrosną gwałtownie, 
jeśli chcesz się tylko wzbogacić. Skup się na tym, co przyciąga pieniądze, 
czyli na biznesie, który zaspokaja potrzeby i daje jakąś wartość. Odłóż na bok 
samolubność i staraj się MIEĆ to, czego CHCĄ inni.

 » Automatyzuj swój biznes i szanuj „przykazanie czasu”. Spraw, by Twoje przed-
siębiorstwo mogło się rozwijać niezależnie od tego, ile czasu mu poświęcasz. 
Najlepsze „sadzonki drzewek pieniędzy” pasywnego biznesu to systemy pie-
niężne (np. pożyczki), systemy wynajmu (nieruchomości, licencje i patenty), 
systemy komputerowe (internet, oprogramowanie), systemy treści (książki, 
blogi, magazyny), systemy dystrybucji (franczyzy, sieci, marketing sieciowy 
i telewizyjny) i systemy zasobów ludzkich (są one najdroższe i najtrudniejsze 
w  zarządzaniu). Poruszający się „szybkim pasem” to producenci, przedsię-
biorcy, innowatorzy, wizjonerzy i twórcy.

 » Powielaj swój system i  szanuj „przykazanie skali”. Aby ZARABIAĆ MILIONY, 
musisz WPŁYNĄĆ NA MILIONY. Czy Twój produkt, usługę lub proces można 
powielać na skalę globalną, wykorzystując prawo skutecznego oddziaływa-
nia?

 » Najskuteczniejsze biznesy Fastlane spełniają wszystkie pięć przykazań: kon-
troli, wejścia, potrzeby, skali i czasu. „Przykazanie wejścia” głosi, że w miarę 
zanikania barier wejścia, wzrasta konkurencyjność, a droga jest coraz słabsza. 
Biznesy o łatwym wejściu często pozbawione są kontroli i działają na nasyco-
nych rynkach. Jeśli już funkcjonujesz wśród dużej konkurencji, bądź chociaż 
wyjątkowy.

 » Rozwijaj biznes poprzez traktowanie go wielowymiarowo, jak grę w szachy. 
Zbuduj markę. Traktuj klientów jak swojego szefa i zamieniaj skargi w szanse. 
Słuchaj świata, ponieważ oferuje Ci on najlepsze wskazówki. Wyróżnij się na 
tle konkurencji. Skup się na głównym polu swojej działalności.

 » Opracuj strategię wyjścia. Jednym z  Twoich głównych celów powinna być 
osiągnięta przez system pieniężny pełna pasywność („Pieniądze pracują dla 
Ciebie, a nie Ty dla pieniędzy”). Najlepszym sposobem stworzenia systemów 
pieniężnych jest upłynnienie aktywów i zamiana wirtualnych pieniędzy na te 
prawdziwe.

 » Po upłynnieniu aktywów odejdź na emeryturę, odbierz nagrodę lub powtórz 
proces. Niezależnie od tego, co wybierzesz, nagradzaj siebie za kamienie mi-
lowe, do których dotarłeś(-aś) podczas swojej podróży!„W Fastlane nie chodzi o cel, ale o osobistą podróż,  
która staje się Twoim życiem i procesem.  
(…) Nieważne, gdzie zaczniesz – ważne, jak się spiszesz.  
Drzwi do niezwykłego życia stoją otworem – zostaw  
za sobą przeszłość, która Cię więzi i wyjedź na drogę.  
Wszyscy poruszający się szybkim pasem zaczynali 
w okolicznościach podobnych do turbulencji. 
 MJ DeMarco
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Proces to długotrwała i wyboista droga,  
a nie jednorazowe wydarzenie lub łut szczęścia

Jak pisze autor „Fastlane milionera”, 
to nie „wydarzenia” kreują bogactwo, 
a  „proces”. Gdy znany sportowiec pod-
pisuje wielomilionowy kontrakt, to nie 
szczęście, a  efekt wieloletniego, cięż-
kiego treningu. Gdy inni leżeli plackiem 
przed telewizorem, jedząc chipsy i  po-
pijając piwo, Michael Phelps – 23-krotny 
mistrz olimpijski w  pływaniu, trenował 
w pocie czoła. Nie miał wolnego dnia na-
wet w święta czy w Nowy Rok. W chwi-
lach słabości wyobrażał sobie, jak będzie 
się czuł, gdy zrealizuje swój cel i  stanie 
na najwyższym stopniu podium olim-
pijskiego. Pragnął poznać maksimum 
swoich możliwości i zobaczyć, jak wiele 
może osiągnąć. Został najwybitniejszym 
olimpijczykiem w historii. Dzięki kontrak-
tom sponsorskim i  za wywalczone me-
dale zarobił miliony dolarów.

Gdy młody programista podpisuje wielomilionowy kontrakt z międzynarodową 
korporacją, to nie efekt „szczęścia”, a  zwieńczenie trwającego latami „procesu”, 
pełnego poświęceń i ciężkiej pracy, wypełnionego niepewnością co do przyszło-
ści, ale jednocześnie wiary we własny sukces. Wielu multimilionerów zaczynało 
swoją karierę w zaciszu domowym czy po prostu… w garażu.

Ludzie dostrzegają tylko to, co sami chcą widzieć. Tym sposobem racjonalizują 
swoją bierność i brak ambicji. Kiedy widzą kogoś bogatego, myślą sobie: „Ten to 
miał szczęście”, „Na pewno musiał coś ukraść”, „Z  pewnością jest złym człowie-
kiem”, „Wszyscy bogaci są skąpi”, „Oby przytrafiła mu się jakaś choroba” itd. Pisałem 
już na początku niniejszego rozdziału, że tego typu stygmatyzacja powoduje zako-
rzenienie się w nas negatywnych stereotypów co do pieniędzy i bogactwa. Hamuje 
nas przed sięganiem po więcej.

Zakotwicz sobie w umyśle przekonanie, iż zasługujesz na to, by osiągnąć bo-
gactwo. I  to niezależnie od Twojego pochodzenia oraz obecnego stanu finanso-
wego. Większość milionerów kilkukrotnie bankrutowała na drodze do bogactwa. 
Jednak sposób myślenia, upór i determinacja pozwalały im zawsze wypływać na 
powierzchnię. Myśleli w wielkich kategoriach – z rozmachem. Ty też tak planuj!„Jeszcze nikt nigdy nie osiągnął czegokolwiek przez 

nicnierobienie. 
 Paweł�Dudziński

Michael Phelps



152

p i e n i ą d z e  s ą d r o g ą d o  W o l n o ś c i . . .

Bogaci vs biedni (102 fakty)

to robią bogate osoby lub takie,  
które majętne staną się przyszłości 

ci ludzie raczej nie osiągną 
finansowego sukcesu

Studiowali, by zyskać znajomości 
i nabrać kompetencji.

Studiowali, by dostać piątki 
z egzaminów i pochwalić się 
dyplomem.

Koniec studiów (o ile na nie poszli) 
był dla nich początkiem prawdziwej 
i przydatnej w życiu nauki.

Koniec szkoły był dla nich 
równoznaczny z zakończeniem 
wszelkiej edukacji i rozpoczęciem 
starań o pracę na etacie.

Inwestują w siebie. Ich największe 
bogactwo tkwi w nich samych; w ich 
głowach. Nie robią nic na pokaz. Mogą 
stracić majątek, ale nie utracą swych 
umiejętności i wiedzy.

Inwestują w niepotrzebne dobra, 
by sprawiać przed innymi wrażenie 
majętnych. Kupują drogie samochody, 
zegarki czy buty, nawet jeśli ich na to 
nie stać.

Uczą się języków, czytają książki, 
słuchają wartościowych podcastów 
i oglądają twórcze wystąpienia na 
YouTubie. Na koniec dnia mogą się 
zrelaksować i nagrodzić za wykonaną 
pracę, oglądając dobry film, lub 
wychodząc do opery czy teatru.

Godzinami grają w gry albo oglądają 
telewizję. W drodze do szkoły lub 
pracy nie robią nic pożytecznego 
(patrzą przez okno, przeglądają 
portale internetowe lub analizują 
w myślach swoją przeszłość). 
Tracą masę czasu na nieefektywne 
działania.

Mają mądrych i bogatych przyjaciół 
(„Jesteś sumą pięciu osób, z jakimi 
spędzasz najwięcej czasu”) oraz 
doradców, którym są w stanie dobrze 
zapłacić za ich usługi.

Mają biednych znajomych, którzy 
narzekają na swoją pracę i rodzinę. 
Nastrajają się depresyjnie za sprawą 
negatywnych wiadomości z telewizji 
i internetu.

Posiadają własne firmy. Są 
producentami albo świetnymi 
sprzedawcami.

Pracują na etacie. Są doskonałymi 
konsumentami i klientami  
sprzedawców.

Mają nawyki oszczędzania  
i inwestowania.

Mają nawyki wydawania i zadłużania 
się.

Dyskutują o ideach. Głównie plotkują o innych.

Pokonują swoje słabości. Słabości pokonują ich.

Wizualizują swój sukces. Wyobrażają sobie swoją porażkę.

Koncentrują się na rozwiązaniach. Analizują swoje problemy.

Uprawiają sport. Sport tylko oglądają w telewizji.

Nigdy nie wydają na konsumpcję 
wszystkiego, co zarobili.

Wydają wszystkie pieniądze, nawet te, 
których jeszcze nie mają.

Prowadzą budżet domowy i kontrolują 
swoje wydatki.

Pieniądze przepływają im przez ręce. 
Sami nie wiedzą, jak i gdzie.
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to robią bogate osoby lub takie,  
które majętne staną się przyszłości 

ci ludzie raczej nie osiągną 
finansowego sukcesu

Kupują za gotówkę. Jeśli już się 
zadłużają, to na niski procent. 
Pożyczają głównie wtedy, 
gdy mają niemalże stuprocentową 
pewność, iż inwestycja przyniesie 
im zysk. Mają zero tolerancji nawet 
dla rat 0%!

Kupują pod wpływem emocji, 
na skutek perswazji sprzedawców 
i nachalnej reklamy. Biorą 
wysokooprocentowane i drogie 
kredyty konsumenckie na zakup 
niepotrzebnych rzeczy.

Potrafią delegować zadania, mają 
umiejętność zarządzania ludźmi.

Wszystko robią sami, bo przecież „nikt 
nie zrobi tego lepiej”.

Budują franczyzy i struktury sieciowe. Są na końcu łańcuchów dystrybucji 
towarów i usług.

Mogą zbankrutować, ale dzięki 
odpowiedniemu nastawieniu odrobią 
straty.

Prędzej czy później stracą wszystkie 
pieniądze i będą szukać wymówek dla 
swojej bierności.

Nadwyżki finansowe odkładają 
na rozkręcenie własnego biznesu. 
Z reguły inwestują w bezpieczne 
instrumenty finansowe, gwarantujące 
im stały zysk, lub w nieruchomości. 
Dywersyfikują swoje inwestycje na 
kilka projektów.

Ich budżet domowy jest coraz to 
większy w miarę, jak powiększają 
się ich zarobki. Liczą na magiczny 
moment (znalezienie walizki 
z pieniędzmi?) i czekają na „złoty 
strzał”. Oddają cały swój kapitał na 
podejrzane przedsięwzięcia.

Inwestują swoje pieniądze, by 
„pracowały” dla nich. Znają ich 
wartość, gdyż najczęściej musieli sami 
do nich dojść.

Pracują dla pieniędzy, poświęcając 
na to swój czas wolny. Jednocześnie 
twierdzą, że pieniądze nie są ważne 
i nie dają szczęścia.

Negocjują ceny, zwłaszcza gdy 
chodzi o zakup czegoś droższego. 
Porównują oferty w internecie 
i u konkurencji.

Kupują wszystko za podaną kwotę, 
bo przecież „to głupio prosić się 
o zniżki”.

Cieszą się, gdy kupią coś na promocji 
albo wynegocjują niższą cenę. 
Najczęściej robią zakupy w czasie 
wyprzedaży.

Wstydzą się, jeśli nie kupią czegoś 
w firmowym sklepie. Z reguły robią 
większe zakupy przed świętami.

Biorą sprawy w swoje ręce. Szukają 
okazji tam, gdzie inni widzą problemy 
i niedoskonałości.

Narzekają na rząd i wysokie 
podatki. Obwiniają innych za swoje 
niepowodzenia. Mają poczucie 
niespełnienia.

Przyjmują odpowiedzialność 
i analizują swoje błędy.

Brną w ślepą uliczkę, nawet jeśli 
podświadomie czują, że idą złą  
drogą.

Mają konta na portalach 
społecznościowych, ale traktują 
je głównie jako środek do reklamy 
i promocji swoich firm.

Nieustannie wchodzą na „walla” 
na Facebooku, sprawdzają liczbę 
„lajków” i wpisują komentarze 
pod postami.
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to robią bogate osoby lub takie,  
które majętne staną się przyszłości 

ci ludzie raczej nie osiągną 
finansowego sukcesu

Wszędzie starają się znaleźć szanse 
biznesowe. Ich umysły generują 
kreatywne pomysły, szczególnie tam, 
gdzie dostrzegają niszę rynkową. Nie 
zwracają uwagi na „nejsejersów” (vide 
Arnold S.!).

Zawsze mają jakieś „ale”. „Ale ja nie 
mam pieniędzy”, „Ale ja nie się nadaję 
do prowadzenia firmy”, „Ale to ryzyko”, 
„Ale podatki i opłaty są za wysokie”, 
„Ale to na pewno się nie uda”…

Działają, aby ich biznes przyniósł 
im majątek, gdy są jeszcze młodzi 
i sprawni.

Żyją nadzieją o emeryturze, na której 
mogą już… nie żyć.

Wypuszczają produkt na rynek 
i pod wpływem opinii konsumentów 
systematycznie go udoskonalają.

Tkwią w pułapce perfekcjonizmu 
i nadmiernej analizy. Nie mogą 
skończyć swych zadań.

Zapisują swoje cele, plany i pomysły 
biznesowe.

Nie planują dalekosiężnie, odkładają 
swoje marzenia „na kiedyś”.

Podróżują po świecie i czerpią 
z tego inspiracje. Szukają 
w internecie atrakcyjnych cenowo 
ofert w sprawdzonych hotelach. 
Wspomnienia z wyjazdów to ich 
prawdziwy, mentalny „dochód 
pasywny”, który z czasem się 
powiększa, bo wspomnienia z biegiem 
lat stają się w naszym umyśle coraz 
barwniejsze.

Jeśli już wyjeżdżają gdzieś dalej, to 
zaciągają na to kredyt. Przepłacają 
za bilety lotnicze i pokoje hotelowe. 
Zamiast wydawać pieniądze na 
zagraniczne wojaże, wolą jednak 
sprawić sobie nowy telewizor albo 
telefon komórkowy, który po jakimś 
czasie i tak im się znudzi albo zepsuje.

Nie oceniają ludzi powierzchownie. 
Starają się bliżej poznać daną osobę, 
zanim wypowiedzą na jej temat 
krytyczną opinię. Cechuje ich szeroko 
pojęta tolerancja.

Lubią moralizować. Uważają, że 
pieniądze są złe, bo tak im kiedyś 
powiedziano. Liczą na to, że bogaty 
sąsiad złamie nogę lub chociaż... 
narobi na niego ptak!

Zajmują się działaniem, a nie 
gadaniem o działaniu. Gadają dopiero, 
gdy coś zdziałają.

Mają „świetne pomysły”, których 
jednak nigdy nie realizują.

Są aktywni i ambitni. Pracują dla 
przyjemności i z chęci pomocy innym.

Pracują, bo muszą, albo nie pracują, 
chociaż powinni.

Zwalczają swoje lenistwo 
i prokrastynację poprzez planowanie, 
selekcję priorytetowych spraw oraz 
natychmiastowe działanie.

Wszystko odkładają na później i na 
kolejny dzień. Zajmują się w pierwszej 
kolejności łatwiejszymi rzeczami.

Mają mentorów. Wzorują się na 
wybitnych i inspirujących postaciach, 
które osiągnęły sukces dzięki 
determinacji i wierze w siebie, a nie 
dzięki spadkowi po bogatych rodzicach.

Dają sobą łatwo manipulować. 
Słuchają rodziny i przyjaciół, którzy 
z zazdrości i ze strachu będą ich 
namawiać do rezygnacji z ambitnych 
pomysłów.

Kontrolują swoje zachowania. Tracą pieniądze na używki i nałogi.
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to robią bogate osoby lub takie,  
które majętne staną się przyszłości 

ci ludzie raczej nie osiągną 
finansowego sukcesu

Dbają o swój wygląd, zdrowie i higienę 
osobistą.

Są zbyt leniwi, by zadbać o swoją 
prezencję i odwiedzić choćby 
stomatologa.

Wczesne poranki wykorzystują na 
trening albo wykonanie pierwszych 
zadań ze swojego planu dnia.

Śpią do południa. W nocy 
oglądali transmisję meczu albo 
powtórkę kolejnego odcinka 
południowoamerykańskiej telenoweli.

Wiedzą, że wszystko mogą stracić 
i godzą się z tym. Idą odważnie przez 
życie, nie bojąc się zmian.

Trwają na znienawidzonych etatach 
w obawie o konieczność spłaty 
kolejnych rat kredytów konsumpcyjnych.

Przyjmują odpowiedzialność i analizują 
swoje błędy.

Obwiniają innych za swoje 
niepowodzenia, nienawidzą krytyki 
i myślą negatywnie.

Na bieżąco reagują na niepowodzenia 
i zmieniają kierunki biznesu

Tkwią na przegranych pozycjach i idą 
w zaparte, „bo w końcu musi się udać!”.

Do wszystkiego podchodzą krytycznie. 
Mają własne zdanie i niedowierzają 
nawet uznanym autorytetom.

Wierzą w to, co mówią o nich 
inni. Brak im pewności siebie. 
Sądzą, że z mediów płynie do nich 
niepodważalna prawda.

Potrafią się cieszyć życiem, doceniać 
sztukę i dostrzegać uroki natury.

Cieszą się, gdy przychodzi piątek, 
a złoszczą, gdy wstają rano 
w poniedziałek do pracy.

Nie hejtują ludzi, bo interesują ich 
własne sprawy. Często dają wartość 
swojemu otoczeniu.

Wykorzystują pozorną anonimowość 
w sieci i obsmarowują innych na 
forach.

Potrafią świętować w skromnej 
oprawie i niewielkim towarzystwie.

Na imprezy zapraszają „całe wsie”, „by 
się pokazać”.

Pomagają swemu szczęściu poprzez 
wielokrotne podejmowanie prób. 
Nawet jeśli 1000 razy słyszą „nie”, 
próbują po raz 1001.

Uprawiają hazard, grają na loterii 
lub obstawiają w zakładach 
bukmacherskich. Ich inwestycje 
polegają na spekulacji.

Wierzą w swój sukces i potrafią się 
wysoko cenić.

Nigdy nie poproszą o podwyżkę 
w pracy z obawy przed jej utratą.

Przeszłość nie determinuje ich 
teraźniejszości, zwalczyli swoje 
skrypty.

Wydaje im się, że są głupsi i gorsi od 
innych, albo zbyt mądrzy, by musieli 
się starać.

Podążają za swoją wizją. Podążają za tłumem.

Przełamują lęk dzięki wierze w lepszą 
przyszłość.

Boją się i dlatego nie idą za głosem 
serca (lub rozsądku).

Ubezpieczają siebie i rodzinę na 
wypadek nieszczęść lub choroby.

Szkoda im pieniędzy na zapewnienie 
sobie bezpieczeństwa i spokoju.
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UWAGA!  
Wg badań Thomasa Corley’a, autora książki „Nawyki bogatych: 
Codzienne nawyki ludzi sukcesu, które zaprowadziły ich tam 
gdzie są dzisiaj”, majętni ludzie dosłownie pożerają książki 
o rozwoju osobistym. Aż 88% z nich czyta publikacje z dziedziny 
samorozwoju przynajmniej przez 30 minut dziennie. Odsetek 
biednych ludzi pochłaniających taką samą literaturę wynosi 
zaledwie 2%. Jeśli więc czytasz te słowa, masz spore szanse, by 
w przyszłości stać się naprawdę bogatym człowiekiem! A może 
już nim jesteś? Na koniec pamiętaj, że istotna jest nie tylko 
zasobność Twojego portfela, ale również to, co masz w głowie.
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PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU VII 
Pieniądze są drogą do wolności, a nie 

imponowania innym. Jak osiągnąć bogactwo?

Wykorzeń ze swojego umysłu fałszywe przekonania na temat bogactwa. 

Pieniądze nie są złe. Dzięki nim możesz czynić dobro i zapewnić sobie 

wolność wyboru.

Nie ma takich kwot, jakich nie można by było wydać. Bankrutowali nawet 

najwięksi krezusi.

Umiejętność oszczędzania stanowi pierwszy krok na drodze do bogactwa.

Nigdy nie zaciągaj kredytów konsumpcyjnych, np. na zakup samochodu, 

sprzętu RTV i AGD.

Twoja młodość to najlepszy czas w życiu. Nie zmarnuj go na nielubianą 

pracę.

Jedną z najważniejszych decyzji finansowych w Twoim życiu będzie zakup 

domu lub mieszkania. Przygotuj się do tego w odpowiedni sposób.

Wielkie zyski przy małym nakładzie pracy możesz wygenerować głównie za 

sprawą posiadania własnej firmy, a nie z pracy na etacie.

Dwie podstawowe umiejętności przydatne w biznesie to umiejętność 

negocjacji i sprzedaży.

Policz, ile potrzeba Ci pieniędzy, by utrzymać się na wystarczającym dla 

Ciebie poziomie i dąż do tego celu jeszcze przed osiągnięciem wieku 

emerytalnego.

Inwestuj swoje pieniądze, by to one pracowały dla Ciebie, a nie Ty dla nich. 

Przy biernej postawie wartość Twoich zasobów zmaleje z uwagi na inflację.

W tym rozdziale znajdują się także tabele: „Bogaci vs biedni (102 fakty)” 

i „Dobry sprzedawca wie, co mówi, a zły mówi, co wie”. Zajrzyj do nich 

czasami, by nie zapominać, którą drogą podążać!
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6  PIęKno PoznanIa  
I WzglęDność  
UPłyWającego czaSU

Tytułem wstępu…

W tym rozdziale przedstawię wiedzę opartą na naukowych przesłankach, bę-
dąc w pełni świadomym, iż wiele religii i filozofii ma swoje własne wytłumaczenie 
na powstanie świata i pochodzenie człowieka. Przykładowo, niektórzy w Wielkim 
Wybuchu i w ewolucji gatunków widzą dowód na boski plan stworzenia (koncepcja 
„inteligentnego projektu”20).

Jeśli interesuje Cię polemika na styku religii i nauki, przeczytaj publikacje prof. 
Richarda Dawkinsa (np. „Bóg urojony”), prof. Stephena Hawkinga i prof. Bertranda 
Russella, a z drugiej strony – prof. Alistera McGratha („Bóg nie jest urojeniem. Złu-
dzenie Dawkinsa”) czy prof. Michała Hellera.

Pisałem już na początku książki, iż nie mam zamiaru podważać Twojej wiary lub 
skłonić Cię do wybrania któregokolwiek z wyznań (sam przez wiele lat szukałem 
swojej drogi w kwestii religii). W tym miejscu chciałbym natomiast zachwycić się 
ogromem, różnorodnością i złożonością Wszechświata, a także potęgą ludzkiego 
umysłu. Pokażę Ci, jak optymalizować swój czas, trenować w odpowiedni sposób 
mózg i skutecznie się uczyć. Opowiem również o najmądrzejszych narodach i naj-
większych geniuszach w historii.

20 Zob. „Inteligentny projekt”, dostępny w  World Wide Web pod adresem:  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligentny_projekt.

Ks. prof. Michał Heller (fot. Adam Walanus)Prof. Richard Dawkins (fot. David Shankbone)
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Czy wiesz, w jakim (Wszech)świecie żyjesz?

Wiek naszego wciąż rozszerzającego się i  przyspieszającego w  swej ekspansji 
Wszechświata szacowany jest w przybliżeniu na 13,8 miliarda lat. Według najpopular-
niejszej i najbardziej prawdopodobnej teorii powstał on w wyniku Wielkiego Wybu-
chu, który miał swój początek w niewyobrażalnie gęstej, gorącej i małej osobliwości. 
Przemawia za tym istnienie mikrofalowego promieniowanie tła (tzw. promieniowania 
reliktowego) czy zjawisko „ucieczki” galaktyk21. Model Wielkiego Wybuchu jest zgod-
ny z ogólną teorią względności Alberta Einsteina, potwierdzają go współczesne ob-
serwacje astronomiczne oraz badania przeprowadzane w akceleratorach cząstek22. 
Przez część naukowców uważany jest za największe odkrycie w XX wieku.

We Wszechświecie znajduje się kilka bilionów galaktyk (!), a odległości między 
niektórymi z nich sięgają milionów lat świetlnych23. Duże galaktyki posiadają od kil-
kuset miliardów do nawet biliona gwiazd, a w ich centrach najpewniej znajdują się 
supermasywne czarne dziury, pochłaniające olbrzymie ilości materii.

Najnowsze teorie fizyczne24 (teoria strun, teoria superstrun) przewidują, że prze-
strzeń, w  której żyjemy, ma co najmniej 10 wymiarów, a  materia nie składa się 
z cząstek w postaci punktu, lecz strun o wielkości 10-31 metra.25 Trzy wymiary prze-

21 Czyli „przesunięcia ku czerwieni”, co 1929 r. odkrył Edwin Hubble. To na cześć 
tego naukowca nazwano kosmiczny teleskop umieszczony 1990 roku na orbicie oko-
łoziemskiej.

22 Polecam film „Timelapse całego Wszechświata” (z polskimi napisami) na YouTu-
bie, który przedstawia ponad 13 miliardów istnienia Wszechświata na 10-minutowej 
skali. Każdej sekundzie filmu odpowiadają 22 miliony lat. Na tej skali ludzie pojawiają 
się dopiero na ułamek ostatniej sekundy. Ciekawe, iż swojego głosu w charakterze lek-
torów użyczyli Morgan Freeman, Brian Cox, Carl Sagan i David Attenborough. Niejako 
kontynuacją tego filmu jest „Timelapse przyszłości: Wyprawa na koniec czasu”, gdzie 
naukowcy próbują przewidzieć, co wydarzy się za biliony lat. Niemożliwe już wówczas 
będzie istnienie jakiegokolwiek życia, a masywne czarne dziury będą się pożerały jed-
na po drugiej, by na końcu wyparować w opustoszałą i ciemną czasoprzestrzeń.

23 Prędkość światła w próżni wynosi w przybliżeniu 300 tys. km na sekundę i we-
dług szczególnej teorii względności nic nie może się poruszać szybciej. W ciągu jed-
nego roku świetlnego światło przebywa drogę 9,5 bilionów km, a w ciągu jednej minu-
ty 18 milionów kilometrów. Oczywiście, najbliższą Ziemi gwiazdą jest Słońce, z którego 
światło biegnie do nas przez ok. 8 minut i 20 sekund. Kolejna gwiazda to Proxima Cen-
tauri, położona 4,22 lat świetlnych od Słońca.

24 Możemy je także nazwać hipotezami, gdyż przy obecnym stanie rozwoju tech-
nologicznego niezwykle trudne je zweryfikować – o ile w ogóle jest to możliwe.

25 Zob. P. Sułkowski, „Czym jest i czym się obecnie zajmuje teoria strun”, dostępny 
w World Wide Web pod adresem: https://zapytajfizyka.fuw.edu.pl/pytania/czym-jest-
i-czym-sie-obecnie-zajmuje-teoria-strun/ (portal „Zapytaj fizyka”). Autor artykułu Piotr 
Sułkowski to polski fizyk, doktor habilitowany nauk fizycznych. Specjalizuje się w fizyce 
matematycznej (w szczególności matematycznych aspektach kwantowej teorii pola 
i teorii strun) oraz w biofizyce. Jest profesorem w Instytucie Fizyki Teoretycznej Wydzia-
łu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownikiem naukowym w California In-
stitute of Technology (Caltech). Był on moim konsultantem naukowym przy tworzeniu 
tej części rozdziału, za co mu serdecznie dziękuję.
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strzenne oraz czas są wymiarami „otwartymi”, natomiast pozostałe są tak małe, iż 
niedostrzegalne nawet dzięki najbardziej zaawansowanym mikroskopom i  urzą-
dzeniom badawczym26.

Wedle M-teorii, która unifikuje różne wersje teorii superstrun, istnieje olbrzymia 
ilość wszechświatów równoległych. Prof. A. Linde i dr V. Vanchurin, naukowcy z Uni-
wersytetu Stanforda w  Kalifornii, obliczyli, że liczba takich wszechświatów może 
wynosić 10^10^10^7 (czyli 10 do potęgi 1 z 10 milionami zer). Do samego zapisania 
tej liczby w systemie dziesiętnym zabrakłoby atomów, których w obserwowanym 
świecie mamy 1080! W pozostałych światach obowiązywałyby inne prawa fizyczne. 
Tylko w części z nich uformowałyby się galaktyki i możliwe byłoby pojawienie się 
życia.

Początki Układu Słonecznego sięgają ok. 4,6 miliarda lat temu, gdy duży obłok 
molekularny i pył kosmiczny o średnicy kilku lat świetlnych zapadły się grawitacyj-
nie, a w centrum tego kolapsu uformowała się protogwiazda (późniejsze Słońce). 
Nastąpiło to prawdopodobnie na skutek wybuchu znajdującej się w pobliżu super-

26 Największym takim urządzeniem na świecie jest Wielki Zderzacz Hadronów 
(ang. Large Hadron Collider, LHC) – akcelerator cząstek, znajdujący się w Europejskim 
Ośrodku Badań Jądrowych CERN niedaleko Genewy. LHC ulokowany został w pod-
ziemnym tunelu o długości 27 km na terenie Francji oraz Szwajcarii. W 2012 r. bada-
cze z CERN-u ogłosili długo wyczekiwane wykrycie bozonu Higgsa. W kolejnym roku 
emerytowani już profesorowie Peter Higgs oraz François Englert otrzymali Nagrodę 
Nobla w dziedzinie fizyki.

Biały karzeł 
ściąga materię 
z towarzyszącego 
mu czerwonego 
olbrzyma. Po 
przekroczeniu 
granicy 
Chandrasekhara, 
czyli 1,44 
masy Słońca, 
w następstwie 
reakcji 
termojądrowych 
dochodzi do 
wybuchu supernowej 
(il. Justyn R. Maund 
z Uniwersytetu 
Cambridge, domena 
NASA). Inny sposób 
na eksplozję 
supernowej to 
zapadanie się 
masywnej gwiazdy 
pod własnym 
ciężarem
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nowej. Eksplozje supernowych są praktycznie jedynym źródłem rozprzestrzeniania 
się w kosmosie pierwiastków cięższych od żelaza. Cały wapń w naszych kościach 
czy żelazo w hemoglobinie zostały kiedyś wyrzucone w przestrzeń podczas takie-
go wybuchu. Supernowe generują światło mogącą przewyższać zsumowaną ja-
sność wszystkich gwiazd w galaktyce!

Wokół Słońca wirowało zagęszczenie pyłów i gazów, czyli dysk protoplanetarny, 
z którego wykształciły się planety i  inne ciała niebieskie. We wczesnym Układzie 
Słonecznym bardzo częste było zjawisko zderzeń ciał niebieskich. Istnieje hipoteza, 
iż na skutek kolizji Ziemi z inną, nieco mniejszą protoplanetą 4,5 miliarda lat temu 
wykreował się pierścień materii, który po skumulowaniu się utworzył Księżyc.

Słońce zawiera 99,86% znanej masy Układu Słonecznego i okrąża centrum na-
szej galaktyki – Drogi Mlecznej w ciągu około 250 mln lat. W każdej sekundzie po-
nad cztery miliony ton materii są zamieniane w energię w jego jądrze – wytwarzane 
są m.in. fotony i neutrina. Niektóre z tych ostatnich cząstek powstały jeszcze w cza-
sie Wielkiego Wybuchu i wciąż są w drodze. Może zabrzmi to niewiarygodnie, ale 
w ciągu jednej sekundy przez każdy centymetr Twojego ciała przenika kilkadziesiąt 
miliardów neutrin!

Życie na Ziemi

Życie na naszej planecie pojawiło się około 4,1 mld lat temu. Wedle różnych hi-
potez powstało ono w oceanach, w pobliżu kominów geotermalnych lub na skutek 
bombardowania powierzchni kuli ziemskiej przez meteoryty zawierające niezbęd-
ne substancje. Najprawdopodobniej wysokoenergetyczne reakcje chemiczne do-
prowadziły do powstania nowej cząsteczki, która uzyskała możliwość powielania 
samej siebie.

Wedle współczesnej teorii ewolucji wszyscy pochodzimy od jednego wspólne-
go przodka27. Przy czym ponad 99% organizmów, jakie kiedykolwiek żyły na Ziemi 
(ok. 5 mld), zdążyło już wyginąć. Obecnie naszą planetę zamieszkuje 10-14 milionów 
gatunków, z których do tej pory opisano zaledwie 1,2 miliona.

W toku ewolucji ok. 800 mln lat temu w oceanach pojawiły się organizmy wielo-
komórkowe. Następnie rozwinęły się m.in. następujące grupy zwierząt i roślin: ryby 
(505 mln lat temu), rośliny lądowe (438 mln), płazy (408 mln), gady (320 mln) i ssaki 
(208 mln). W ciągu ostatnich 530 mln lat na Ziemi nastąpiło pięć wielkich masowych 
wymierań. Ostatnie z nich ok. 66 mln lat temu – wywołane zostało prawdopodobnie 
upadkiem 10-kilometrowej planetoidy. Wyginęło wówczas około ¾ gatunków roślin 
i zwierząt, w tym dinozaury.

Szacuje się, że początek następnego okresu wielkiego wymierania nastąpi za 
około 5 milionów lat i może mieć to związek z ponadprzeciętnymi dawkami promie-

27 Ostatni uniwersalny wspólny przodek (ang. last universal common ancestor, 
LUCA) to hipotetyczny organizm, który był przodkiem wszystkich żyjących na Ziemi 
organizmów, należących do bakterii, archeanów i eukariontów (zob. Douglas L. Theo-
bald, A formal test of the theory of universal common ancestry, „Nature”, 465 (7295), 2010, 
s. 219–222.
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niowania międzygalaktycznego, na które jesteśmy narażeni co 63,6 miliona lat. Tak 
czy inaczej, w ciągu kolejnych kilkuset milionów do kilku miliardów lat życie na Zie-
mi stanie się nieznośne, a z czasem wszelkie formy organiczne w ogóle przestaną 
istnieć. Związane jest to z aktywnością Słońca. Powoli będzie wzrastała tempera-
tura na powierzchni kuli ziemskiej, wyparuje cała woda znajdująca się w oceanach, 
a atmosfera utraci tlen. Obwód Słońca powiększy się do takich rozmiarów, iż Ziemia 
zostanie wchłonięta do jego środka.

Przy obecnym tempie rozwoju technologicznego możemy być niemal pewni, iż 
do tego czasu ludzkość znajdzie sposób na zasiedlenie innych planet. O ile wcze-
śniej… sami nie sprowadzimy na siebie zagłady w wyniku np. wojny atomowej lub 
stworzenia zagrażającej nam sztucznej inteligencji. Tego typu futurystyka znalazła 
swój oddźwięk w licznych produkcjach filmowych science-fiction.

Jesteś prawdziwym cudem!

Człowiek pojawił się na świecie około 190 tys. lat temu w Afryce. Początkowo 
koegzystował z innymi gatunkami czy podgatunkami homo, jak z denisowianinami 
czy z neandertalczykami (żyli od ok. 400 000 do ok. 25 000 lat temu). Ciekawe, że 
neandertalczycy wytwarzali narzędzia, ubrania oraz instrumenty muzyczne. Polo-
wali na największe zwierzęta (w tym mamuty), opiekowali się rannymi, którzy sami 
nie zdołaliby przeżyć, a także rytualnie grzebali zmarłych. Potrafili rozniecać ogień, 
tworzyli naskalne malowidła, dekorowali swoje ciała pigmentem i… krzyżowali się 
z ludźmi, którzy dotarli do Europy długo po nich, bo 40 000 lat temu.28 Przeciętny 
neandertalski mężczyzna był niski, miał 165 cm wzrostu, ale jednocześnie potężnie 
zbudowany – ważył 90 kg. Mózgi neandertalczyków miały objętość 1600 cm sześc. 
i były większe od mózgów ludzi.

Współcześni Europejczycy i mieszkańcy Azji Wschodniej (niepochodzący z Afry-
ki) mają w sobie do 4% genów neandertalczyków, a cały nasz genom jest zgodny 
w  99,7%. Naszym „kuzynom” zawdzięczamy m.in. jasną karnację skóry, niebieski 
kolor oczu, lepszy metabolizm tłuszczów, odporność na zimno i  infekcje, ale też 
skłonność do niektórych chorób, jak cukrzyca czy toczeń rumieniowaty. W prze-
szłości cukrzyca mogła jednak stanowić zaletę. Metabolizm cukrzyków jest bo-
wiem nastawiony na gromadzenie zapasów. W ich organizmach odkłada się więcej 
tłuszczów. Neandertalczycy, a później Europejczycy mogli dzięki temu lepiej znosić 
chłodne miesiące zimowe z ograniczoną ilością pożywienia.

Prawdopodobnie rywalizujący z  innymi hominidami o  tereny łowieckie ludzie 
w znacznej mierze przyczynili się do ich wyginięcia. Jednak, czy rzeczywiście nean-
dertalczyków można uznać za wymarły gatunek, skoro ich geny znajdują się w nas 
samych? 4% to średnia statystyczna, lecz w sumie w naszym materiale genetycz-
nym zachowało się 30% DNA neandertalczyków. Niejako wtopili się oni w homo sa-
piens…

28 Naukowcy podejrzewają, że część umiejętności przejęliśmy właśnie po nean-
dertalczykach.
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Obecnie jest nas na świecie blisko 8 miliardów, najwięcej w Chinach (ok. 1 400 
000 000) i w Indiach (ok. 1 300 000 000). Liczbę ludzi, którzy żyli kiedykolwiek, sza-
cuje się na ponad 100 miliardów. Za prawdziwy cud (czy – jak kto woli – niepraw-
dopodobny zbieg okoliczności) można uznać fakt, iż proces ewolucji Wszechświata 
i materii ożywionej spowodował wykształcenie się inteligentnych istot, zdolnych do 
refleksji nad naturą otaczającej ich rzeczywistości.

Prawdopodobieństwo pojawienia się jakiegokolwiek życia, a tym bardziej bytów 
wysoce rozumnych, na skali całej historii Wszechświata jest niezwykle małe. Zie-
mia jest jedynym znanym miejscem, gdzie to życie się pojawiło. Człowiek zaś jest 
najbardziej inteligentną istotą spośród 5 miliardów różnych gatunków dotychczas 
zamieszkujących to miejsce. Żyjesz w najlepszych możliwych czasach i masz do-
stęp do największych w dziejach zasobów wiedzy. Doceń ten dar i wykorzystuj go 
rozumnie.„W skali geologicznej człowiek żyje jak motyl – jednodniówka. 

� Stanisław�Lem

Względność czasu

Dzięki pracom Alberta Einsteina wiemy, iż nawet czas jest względny. Inaczej 
płynąłby dla kogoś znajdującego się w pobliżu obiektów o niezwykle dużej masie. 
Inaczej przy osiąganiu wielkich prędkości. To jednak założenia fizyki teoretycznej. 
A w jaki sposób upływa czas w naszym subiektywnym odczuciu? Z pewnością na 
jego postrzeganie wpływają emocje. Chcielibyśmy, aby piękne chwile trwały jak naj-
dłużej i wydaje nam się, że czas płynie wtedy szybciej. Jeśli zaś cierpimy, chorujemy, 
męczymy się, nudzimy czy stresujemy, czas potrafi się dla nas niemalże zatrzymać.

Nieco inna percepcja czasu zachodzi u osób młodszych i starszych. W młodo-
ści nasz umysł szybciej pracuje i  przetwarza więcej danych. Mamy wrażenie, że 
dzieje się wokół nas więcej, na co… potrzeba czasu. Ponadto mniej przeżytych lat 
powoduje, iż każdy rok wydaje się nam trwać dłużej. Osobom starszym czas zdaje 
się mijać szybciej. Ich myśli często wracają do lat młodości. Wspominają utracone 
szanse, ale i piękne chwile. Zdają sobie sprawę, że do kresu ich drogi nie pozostało 
już wiele.

Średnia długość życia kobiet i mężczyzn w krajach wysoko rozwiniętych wynosi 
odpowiednio ponad 80 i 75 lat. Jeanne Calment (1875–1997) w momencie śmier-
ci liczyła sobie 122 lata i  164 dni (łącznie 44 724 dni). To dobrze udokumentowa-
ny i  zbadany rekord, w przeciwieństwie do innych, mocno wątpliwych. Niektórzy 
członkowie rodziny Francuzki również byli długowieczni. Jej starszy brat François 
zmarł w wieku 97 lat, ojciec żył 96 lat, zaś matka 86. Jeanne przeżyła swoją córkę, 
wnuka i oczywiście męża. Słynna jest związana z nią pewna anegdota. Po śmier-
ci najbliższych zawarła umowę z  prawnikiem François Raffrayem, który wypłacał 
jej comiesięczną rentę w wysokości 2500 franków. W zamian za to po śmierci sta-
ruszki miał otrzymać należący do niej dom. Jeanne miała wówczas 90 lat i nikt nie 
spodziewał się, że zostanie najstarszą osobą na świecie... Ostatecznie Raffray nie 
przeżył nawet Jeanne (zmarł w grudniu 1995 r. w wieku 77 lat). Wdowa po nim doko-
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nywała płatności aż do śmierci Calment. Suma wypłacanej jej renty znacznie prze-
kroczyła wartość nieruchomości. Nie był to więc zbyt udany interes dla Raffrayów.

Nawet najbogatsi ludzie na świecie nie są w  stanie kupić sobie czasu. Mogą 
co najwyżej zapłacić za odpowiednie zabiegi medyczne i estetyczne, które nieco 
przedłużą ich żywot, zdrowie i urodę. Miliarder David Rockefeller (1915-2017) prze-
szedł dwa przeszczepy nerek i kilka przeszczepów serca (niektóre źródła podają, że 
aż siedem!). Jednakże nawet tak wiele operacji nie uczyniło z niego nieśmiertelnej 
istoty. Swoją drogą, pytanie, ile mniej majętnych i  młodszych od niego osób nie 
doczekało się swojego serca do przeszczepu?

„Chcesz zrozumieć, czym jest rok życia? Zapytaj o to studenta, 
który oblał roczny egzamin. Czym jest miesiąc życia, powie ci 
matka, która wydała na świat wcześniaka, i czeka, by wyjęto go 
z inkubatora, bo dopiero wówczas będzie mogła przytulić swoje 
maleństwo. Zapytaj, co znaczy tydzień, robotnika pracującego 
na utrzymanie rodziny w fabryce albo kopalni. Czym jest dzień, 
powiedzą Ci rozdzieleni kochankowie, czekający na kolejne 
spotkanie. Co znaczy godzina, wie człowiek cierpiący na 
klaustrofobię, kiedy utknie w zepsutej windzie. Wagę sekundy 
poznasz, patrząc w oczy człowieka, który uniknął wypadku 
samochodowego, o ułamek sekundy pytaj biegacza, który 
zdobył na igrzyskach olimpijskich srebrny medal, a nie ten złoty, 
o którym marzył przez całe życie. Życie to magia [...] 
 Marc Levy
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Jak zoptymalizować czas?

Doba umownie liczy 24 godziny i jest zbliżona do czasu, w jakim Ziemia obraca 
się wokół własnej osi (23 h, 56 min i 4,091 s). Każdy człowiek ma tyle samo czasu. 
Otwarta pozostaje kwestia, jak go spożytkuje.

Znaczną część dnia przeznaczamy na sen, toaletę i higienę. Tę kategorię dzia-
łań dość trudno optymalizować. Nie można żyć bez czynności fizjologicznych. Na 
dłuższą metę zgubne dla Twojego zdrowia może się okazać skracanie czasu snu do 
mniej niż 6-8 godzin. Kąpać się, prać i sprzątać też musisz, chyba, że wynajmiesz 
osobę, która za Ciebie zajmie się robotami domowymi. Względnie – możesz się 
podzielić obowiązkami z innymi domownikami.

Co do skracania czasu przeznaczonego na pracę, to kwestia jest bardziej zło-
żona. Możesz poświęcić kilka lat wytężonego wysiłku, żeby zarobić odpowiednio 
dużo pieniędzy na późniejsze życie. Czas, który w normalnych warunkach musia-
ł(a)byś przeznaczyć na aktywność zawodową, możesz później „kupić” za pieniądze 
(najlepiej płynące z dochodu pasywnego).

Pisałem już wcześniej, iż duże możliwości zarobkowania daje skalowalny, wła-
sny biznes. Uważaj jednak, aby nie popaść w  pułapkę pracoholizmu. Niezwykle 
ważne jest planowanie, delegowanie obowiązków i oddawanie uprawnień swoim 
pracownikom, nawet za cenę ryzyka, że coś pójdzie nie tak i Twój podwładny Cię 
zawiedzie. Musisz mieć to wpisane w koszty. Dlatego „zatrudniaj powoli, a zwalniaj 
szybko”. Te słowa Brada Sugarsa to kwintesencja dobrej polityki przedsiębiorstwa. 
Zapisuj wszelkie procedury, możesz je też nagrywać. Kończ projekty, gdyż są do-
chodowe, zamiast rozgrzebywać kilka na raz, nie finalizując ostatecznie żadnego.

Podejmuj wyzwania, które są ważne dla Ciebie, a nie dla innych – stwórz listę 
swoich priorytetów. Nie obawiaj się odmawiać znajomym i rezygnować z nieistot-

nych dla Ciebie aktywności. Dotyczy to 
zarówno pracy zawodowej, jak i działal-
ności społecznej.

Skupianie się na ważnych rzeczach – 
dochodowych lub poprawiających Two-
je relacje rodzinne – utrudniają rozpra-
szacze, jak powiadomienia z Facebooka 
czy skrzynki mailowej. Obsesyjnie zaglą-
damy do telefonu i komputera, oczeku-
jąc „głasków” ze strony innych; „lajków” 
oraz komentarzy pod naszymi postami 
i  zdjęciami. Warto wyłączyć wszystkie 
takie aplikacje, dźwięki, wiadomości 
i powiadomienia.

Optymalizacja czasu to także sku-
teczna nauka, szybkie pisanie i czytanie 
(o  szczegółach piszę w  dalszej części 
rozdziału). W czasie wolnym, np. w po-
dróży, możesz tworzyć bez stresu – na 
„otwartej głowie”. Słuchać podcastów, 
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czytać książki lub odsłuchiwać na przyspieszonych obrotach audiobooki. Sam 
praktycznie wszystkie filmy na YouTubie odtwarzam z prędkością razy 1,5 lub 2. Pół-
toragodzinne nagranie przerabiam w 45 minut bez utraty wartości merytorycznej. 
Wystarczy się nieco przyzwyczaić do przyspieszonej mowy. Na początku mówca 
może dla Ciebie brzmieć komicznie, ale z czasem filmik puszczony w normalnej 
prędkości zacznie Ci się wydawać wręcz zbyt monotonny.

Możesz oszczędzać czas nawet na drobnych czynnościach dnia codziennego. 
Zamawiaj bilety online, by nie stać w kolejkach. Zautomatyzuj stałe opłaty. Przed 
wybraniem się do marketu, sprawdź promocje w aplikacji mobilnej i sporządź listę 
koniecznych zakupów. Gdy wszyscy stoją na schodach ruchomych, Ty idź na nich 
lewą stroną. Odkładaj rzeczy na swoje miejsce, by nie tracić czasu na ich szukanie. 
Nie odpowiadaj nieustannie na wiadomości. Zrób to w jednym momencie. Zainsta-
luj w telefonie kalendarz i na bieżąco go aktualizuj, włącznie z planem dnia. Realizuj 
najważniejsze zadania, a nie odkładaj ich na później.

Wspaniałymi odstresowywaczami są sport i muzyka. Warto połączyć jedno z dru-
gim. Sport możesz uprawiać wczesnymi rankami; dostaniesz energetycznego „kopa” 
na cały dzień. Uczyń z tego swój nawyk, a zobaczysz, jak świetnie się poczujesz.

W codziennej gonitwie zapominamy o tym, co naprawdę jest istotne. Poszukaj 
równowagi między pracą a czasem przeznaczonym dla rodziny i przyjaciół. Moim 
subiektywnym zdaniem najlepsze wspomnienia zapewnią Ci podróże z  bliskimi 
osobami, nawet jeśli pochłoną pokaźne kwoty i chwilowo oddalą Cię od wolności 
finansowej. To będzie Twój „mentalny dochód pasywny”, procentujący z  każdym 
rokiem i przekładający się na Twoje zadowolenie z życia. Tylko w ciągu ostatnich 
dwóch lat zwiedziłem blisko trzydzieści państw na pięciu kontynentach. Swoich 
wspomnień nie oddałbym za nic innego...„Co rano, budząc się, otrzymujemy na kredyt 86 400 

sekund życia na ten dzień, a kiedy wieczorem zasypiamy, 
niewykorzystana reszta nie przechodzi na konto dnia 
następnego. To, czego nie przeżyliśmy w ciągu dnia, przepada, 
pochłania je wczoraj. Każdego ranka wydarza się nowy cud, 
zyskujemy kredyt na nowych 86 400 sekund życia i gramy, 
poddając się tej uświęconej regule – bank może w każdej chwili 
zlikwidować nasze konto, nie uprzedzając nas o tym – w każdej 
chwili życie może ustać. Co zatem uczynimy z dzienną porcją 86 
400 sekund? Czy sekundy życia nie są cenniejsze od dolarów? 
 Marc Levy

Szybkie czytanie i pisanie

Przed rozpoczęciem lektury ważne jest, aby ustalić, czy Twoim celem jest zdo-
bycie określonej wiedzy, a  może czysta rozrywka. Niekiedy cele te mogą się ze 
sobą łączyć. Jeśli chcesz się li tylko zrelaksować, nie musisz się nazbyt spieszyć.
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Przeciętny człowiek czyta z prędkością 150 słów na minutę, a  jedynie 5% czy-
telników osiąga tempo większe niż 400 słów na minutę. Nauka szybkiego czytania 
wiąże się również z lepszym zrozumieniem i skuteczniejszym przyswojeniem tek-
stu. Wymaga ona jednak cierpliwości i pracy. Efekty nie przyjdą natychmiast, gdyż 
w procesie edukacji szkolnej ukształtowano w Tobie złe nawyki. Do metod szybkie-
go czytania należą:

 » Korzystanie z palca lub ołówka jako wskaźnika. Przy okazji możesz zakreślić 
newralgiczne fragmenty, dzięki czemu po powrocie do lektury szybko przy-
pomnisz sobie kluczowe frazy.

 » Pobieżny przegląd większych porcji materiału na wstępnym etapie czytania. 
Można go poprzedzić analizą spisu treści.

 » Obejmowanie wzrokiem całych partii tekstu, zamiast czytania każdego wy-
razu z osobna. Statystycznie kilkanaście procent kluczowych słów zawiera 
w sobie 80% znaczenia całości. Warto też metodą ćwiczeń poszerzać pole 
widzenia oka.

 » Poruszanie jedynie oczami, a nie głową czy ustami przy czytaniu.
 » Rezygnacja z  regresji, czyli powracania do przeczytanych już fragmentów. 

Mózg automatycznie dostosuje się do intensywniejszego trybu pracy i na-
uczy szybciej przyswajać materiał.

 » Świadome skupienie się na celu, jakim jest szybsze czytanie i regularne ćwi-
czenia w tym kierunku.

 » Usunięcie rozpraszaczy, w celu zwiększenia koncentracji na czytanym tekście.
W dzisiejszych czasach dużo energii poświęcamy również na pisanie na kom-

puterze. W  internecie znajdziesz sporo darmowych kursów do pisania bezwzro-
kowego, np. na stronie www.pisaniebezwzrokowe.pl lub www.szybkiepisanienakla-
wiaturze.pl. Dzięki ćwiczeniom zoptymalizujesz czas pracy przy biurku. Ważna jest 
odpowiednia pozycja oraz przygotowanie stanowiska. Dłonie powinny spoczywać 
swobodnie na klawiaturze. Najlepiej, aby przedramię było ułożone poziomo pod 
kątem prostym. Pisząc bezwzrokowo, nie powinieneś pochylać się i ruszać ramio-
nami. Warto wcześniej rozruszać dłonie i  nadgarstki. Praca włożona w  ćwiczenia 
szybkiego pisania i czytania zwróci Ci się z nawiązką.

Skuteczne metody uczenia się

Postęp technologiczny, informacyjny efekt kuli śnieżnej oraz dynamicznie zmie-
niająca się struktura zatrudnienia wymuszają na ludziach ciągłą naukę, nawet po 
ukończeniu szkoły i studiów. Człowiek, który przestaje się uczyć, nie staje w miej-
scu. On się zwyczajnie cofa.

W  samych szkołach i  na studiach, nawet tych pedagogicznych, brakuje zajęć 
z metodologii uczenia się. Typowa metoda „3Z”, czyli „zakuć, zaliczyć, zapomnieć” 
powoduje ni mniej ni więcej, że wkrótce po zaliczonym egzaminie... zapominamy. 
Wiedza ulatuje z naszej pamięci krótkotrwałej, nie trafiając nigdy do obszaru mózgu 
odpowiedzialnego za pamięć długotrwałą.

Bierne wielokrotne czytanie tego samego materiału jest najgorszą ze wszystkich, 
a jednocześnie najbardziej popularną metodą uczenia się na świecie. Nie oznacza 
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to, iż nie należy powtarzać materiału. Warto jednak zmieniać warunki uczenia się 
i  zaskakiwać swój mózg. Inne okoliczności pozwalają zapamiętać informacje na 
dłużej. Czasami wystarczy przejść do drugiego pomieszczenia w swoim mieszka-
niu. Niekoniecznie wymagana jest absolutna cisza. Jeśli dobre wyniki daje Ci ucze-
nie się w rytm ulubionych utworów, zwłaszcza w obcym, niezrozumiałym dla Ciebie 
języku, trzymaj się tego.

Możesz analizować najważniejsze elementy tekstu, wynajdywać przykłady, 
wyjątki, robić własne notatki, a  nawet stworzyć sugestywne, kolorowe, najeżone 
strzałkami i  podkreśleniami grafiki, jak polecane przez nieżyjącego już Tony’ego 
Buzana „mapy myśli”. Najlepiej, jeśli to Ty sama(-a) opracujesz sobie materiał do 
nauki. Już na etapie jego tworzenia sporo wiadomości utrwali się w Twojej głowie. 
Wykorzystaj go, wcielając się w rolę nauczyciela. W tej sytuacji Twój mózg zyska 
dodatkowy powód do zapamiętania.

Gdy siedzisz na interesującym Cię wykładzie lub odsłuchujesz ważnego dla Cie-
bie nagrania w  internecie, notuj najważniejsze rzeczy, parafrazując i  skracając na 
swoją modłę zasłyszane treści. Nie musisz pisać pięknie, ale pisz chociaż czytelnie. 
Czasami śmieję się z siebie, że sam piszę ładnie tylko… na klawiaturze. Kartkę czy 
notes możesz zgubić, natomiast tekst zapisany w formie elektronicznej w minimum 
dwóch miejscach (aby zabezpieczyć się przed utratą danych) będzie praktycznie 
na zawsze do Twojego użytku.

Wykorzystuj również fiszki, czyli kartoniki, na których z jednej strony widnieje py-
tanie lub zadanie, a z drugiej odpowiedź (rozwiązanie). Sporo wydawnictw posiada 
w swojej ofercie fiszki do nauki języków obcych. W dobie zaawansowanych rozwią-
zań technologicznych mamy do dyspozycji nawet fiszki elektroniczne. Można z nich 
korzystać na urządzeniach mobilnych. Dodatkowe funkcjonalności w postaci staty-
styk i zastosowania nauczonych słówek w zdaniach zwiększą Twoją efektywność 
i kontrolę nad postępami.
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W nauce języków warto się skupić na rozmowie i słuchaniu, a nie na gramatyce. 
Nie musisz wyjeżdżać do obcego kraju, ale otocz się obcojęzycznymi bodźcami. 
Czytanie całych książek z niezrozumiałym tekstem jest dość podejrzanym pomy-
słem, choć zalecanym przez część dydaktyków. Na początku ustaw sobie dany ję-
zyk w Twoim telefonie czy na komputerze. Wrogami skutecznej nauki są nadmier-
ny stres i nuda, dlatego przeplataj i urozmaicaj przyswajany materiał. Oglądaj filmy 
z polskimi napisami, czytaj proste artykuły i słuchaj muzyki w tym języku. Lepsze są 
mniejsze, ale regularne dawki wiedzy, niż wielkie wielogodzinne zrywy, po których 
nie będzie Ci się chciało wracać do ogromu przerobionego materiału. Współcze-
sną łaciną jest język angielski, jednak na wschodzie Europy dominuje język rosyjski, 
a w niektórych krajach afrykańskich szybciej skomunikujesz się po francusku. Rzecz 
jasna, nic nie stoi na przeszkodzie nauki kilku języków.

Bardzo skuteczne jest wzmacnianie pamięci poprzez praktykę i  robienie sobie 
dłuższych przerw. Nauka tuż przed egzaminem obniża efektywność w dłuższym 
przedziale czasowym. Nie chodzi tu o systematyczne uczenie się, ale o rozprosze-
nie w  czasie powtórek, aby móc ruszyć z  dalszą częścią materiału. Dzięki temu 
możesz też pogodzić naukę z codziennymi obowiązkami czy pracą. Nie przejmuj 
się, że po dłuższym przestoju część z przyswojonych przez Ciebie wiadomości wy-
paruje. Proces powtórkowy będzie tym bardziej skuteczny.

Podczas nauki szukaj sensu (przyczyny) i nie bój się zadawać naiwnych pytań. 
Radek Kotarski w swojej książce „Włam się do mózgu”, z której nota bene zaczerp-
nąłem kilka przytoczonych tutaj porad, nazywa to metodą ciekawskiego dziecka.

Wbrew intuicji warto mieszać i  przeplatać ćwiczenia z  różnych działów, a  nie 
uczyć się blokowo. Zmusisz swój mózg do większego wysiłku i podniesiesz swoją 
kreatywność.

W  zapamiętaniu pomogą Ci także tzw. mnemotechniki, różnorakie sztuczki 
i skojarzenia, najlepiej nacechowane emocjonalnie. Mogą Cię dziwić, oburzać, cie-
kawić czy bawić. Jeśli np. chcesz zapamiętać kierunki świata (north, East, South, 
West, czytane zgodnie z ruchem wskazówek zegara), utrwal w pamięci to zdanie: 
na Ekranie Siedzi Wrona. Jeśli wyobrazisz sobie teraz ekran telewizora, na którym 
pojawia się duży zegar, a czarna wrona spada z niego i zaczyna się kręcić dookoła 
wraz z  sekundnikiem (przyznasz chyba, że to dość kuriozalne!), w  Twojej głowie 
powstanie ślad pamięciowy, który być może zapamiętasz już na zawsze.

Inną prostą mnemotechniką jest tworzenie akronimów. Przykładowo BATNA to 
z języka angielskiego Best alternative to a negotiated agrement (dosł. najlepsza al-
ternatywa dla negocjowanego porozumienia). W  teorii negocjacji to Twoja opcja 
rezerwowa, dzięki której odczuwasz mniejszą presję.

Jedną z  najskuteczniejszych mnemotechnik, ale jednocześnie bardzo trudną 
jest Pałac Pamięci. Za twórcę tej metody uważa się Symonidesa z Keos. Polega na 
przyporządkowywaniu materiału do nauki do konkretnych miejsc w przestrzeni, jak 
pokoje w pałacu.

Stosuj różne metody z zaprezentowanych powyżej. Możesz je regularnie przepla-
tać albo skupić się na tej, która jest dla Ciebie najskuteczniejsza. Lepiej się nauczysz, 
gdy Twój organizm jest wyspany, nie odczuwa pragnienia ani głodu. Nawet krótkie 
drzemki w ciągu dnia pozwolą na spokojnie uporządkować mózgowi materiał.

Warto zaplanować swoją naukę, zdobyć odpowiednie materiały i znaleźć dobre 
powody do pogłębiania wiedzy w danym temacie, aby zwiększyć swoją motywację. 
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Nikt nie zagwarantuje Ci, że zawsze będzie lekko, łatwo i przyjemnie. Potraktuj swój 
mózg jak mięsień, który trzeba trenować. Jak brzytwę, którą należy ostrzyć, by była 
skuteczna. Nawiasem mówiąc, doskonała w treningu umysłu jest gra w szachy!

Gra królewska

W pierwszym rozdziale miałeś(-aś) okazję zaznajomić się z historią Łukasza No-
waka, który mimo choroby potrafi inspirować ludzi swoją ambicją i sukcesami. Jego 
wielka inteligencja znalazła ujście w grze szachowej. Szachy od wieków pozostają 
świadectwem kunsztu intelektualnego, kształtując go i  rozwijając. W średniowie-
czu umiejętność gry należała do cnót rycerskich. Grano w nie głównie na dworach 
królewskich.

Beniamin Franklin, „ojciec założyciel” Stanów Zjednoczonych, w swojej publikacji 
„Moralność gry szachowej” (1779  r.) podkreślał takie pozytywne, kształcące cha-
rakter właściwości szachów, jak wyrabianie zdolności planowania i przewidywania, 
odwaga, przezorność, ostrożność oraz poczucie odpowiedzialności za własne de-
cyzje.

Sam poświęciłem grze królewskiej wiele czasu, osiągając poziom mistrza Mię-
dzynarodowej Federacji Szachowej FIDE. Przyczyniły się one do rozwoju mojej kre-
atywności i umiejętności logicznego rozumowania. Bardzo przydają mi się w życiu.

Do ludzi o  największym ilorazie inteligencji należą wielokrotny mistrz świata 
Garri Kasparow (IQ 194) oraz najwybitniejsza szachistka w historii dyscypliny Judit 
Pol gár (IQ 170). Kasparow jest zresztą autorem książki „Jak życie naśladuje szachy”. 
Na gruncie polskim podobną publikację wydali Dariusz Puchalski i Tomasz Delega 
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(„Strategia 64 pól w biznesie”). Rafael Ba-
dziag z kolei napisał książkę „The Billion 
Dollar Secret”, traktującą o miliarderach 
– najbogatszych ludziach na ziemi. Prze-
prowadził on wywiady z  największymi 
krezusami i okazało się, iż znaczna część 
z nich w czasie wolnym grywa w szachy.

Trenuj zatem swój umysł poprzez grę 
królewską. Rozwiniesz się intelektualnie 
i  znacząco zmniejszysz ryzyko wystą-
pienia u  Ciebie w  przyszłości schorzeń 
neurodegeneracyjnych, jak choroba 
Alzheimera czy otępienie starcze. Jeśli 
chcesz się nauczyć zasad, zapraszam 
Cię do zapoznania z materiałem „Szachy 
na jednej kartce”, który opracowałem 
z myślą o osobach chcących poznać taj-
niki tej gry. Znajdziesz go bezpłatnie pod 
adresem: http://centrumszachowe.pl/
attachments/article/5/szachy_na_jed-
nej_kartce.pdf.

Najinteligentniejsze nacje świata

Pamięć i  inteligencja są w  znacznym stopniu zdeterminowane genetycznie, 
choć zawsze możesz poprawić osiągi swojego mózgu. Badania wskazują, iż wcze-
sne interwencje u dzieci znacząco podnoszą iloraz inteligencji. Zapewnienie nie-
mowlętom diety bogatej w długołańcuchowe, wielonienasycone kwasy tłuszczo-
we, wspomaganie edukacji już od pierwszych lat, interaktywne czytanie dzieciom 
oraz wysyłanie ich do przedszkola dają szansę na poprawienie ich ilorazu inteli-
gencji o około 7 punktów. Ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość IQ jest 
motywacja. W okresie zaledwie czterech lat iloraz inteligencji u nastolatków może 
zwiększyć się lub zmniejszyć nawet o  20 punktów poprzez odpowiedni trening, 
czytanie książek i przyswajanie nowej wiedzy.

Istnieją narody i grupy szczególnie inteligentne. Najwyższą średnią na świecie 
mogą się pochwalić Żydzi aszkenazyjscy (IQ 115). Z tej grupy etnicznej wywodzi się 
nieproporcjonalnie duża liczba wybitnych naukowców i  laureatów nagród. Z dru-
giej strony występuje wśród nich niespotykane nigdzie indziej skumulowanie rzad-
kich chorób genetycznych. Najważniejsze z nich, choroby Taya-Sachsa, Gauchera, 
Niemanna-Picka, rodzinna dysautosomia czy zespół Blooma, mają wpływ na pro-
cesy związane z działaniem komórek nerwowych, w tym na proces dendrytyzacji 
(powstawania rozgałęzień komórek nerwowych) oraz przekazywania sygnałów na 
synapsach, czyli połączeniach między nimi. Zwiększona dendrytyzacja neuronów 
i przyśpieszona transmisja sygnałów nerwowych wpływają na inteligencję. Można 
zatem powiedzieć, że z  jednej strony Żydzi aszkenazyjscy są wybrańcami natury 

Garri Kasparow (fot. David Llada)
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w  zakresie działania swoich mózgów, 
jednak z drugiej strony dla części z nich 
stanowi to genetyczne przekleństwo.

Nie tylko Aszkenazyjczycy, ale cała 
nacja Żydów jest niezwykle inteligent-
nym narodem, by wspomnieć tylko 
o  takich jej przedstawicielach, jak Al-
bert Einstein (teoria względności i fizyka 
kwantowa), John von Neumann (teoria 
gier), Richard Feynman i  Murray Gell-
-Mann (fizyka cząstek elementarnych). 
Zdominowali oni także XX-wieczne roz-
grywki o tytuł szachowego mistrza świa-
ta. Choć stanowią zaledwie jedną sześć-
setną populacji świata, za życia dwóch 
ostatnich pokoleń uczeni pochodzenia 
żydowskiego zdobyli jedną czwartą 
wszystkich Nagród Nobla oraz Nagród 
Turinga (zwanych potocznie informa-
tycznymi Noblami). Dominują dwie hipo-
tezy wyjaśniające to zjawisko. Pierwsza 
podkreśla charakter religii judaistycznej, 
która skłania do studiowania Talmudu, niekończących się dyskusji i polemik, a więc 
ciągłego trenowania umysłu. Druga szuka przyczyny w licznych prześladowaniach, 
jakich przez wieki doświadczali wyznawcy religii judaistycznej. Konieczność unik-
nięcia zagrożenia preferowała w procesie doboru naturalnego geny pozwalające 
przetrwać najwybitniejszym jednostkom.

W rankingu najbardziej inteligentnych narodów świata opracowanym przez mię-
dzynarodową agencję statystyczną Statistic Brain Institute w  czołówce znalazły 
się kraje azjatyckie oraz europejskie: 1. Hongkong, IQ 107 (region administracyjny), 
2. Korea Południowa, IQ 106, 3. Japonia, IQ 105, 4. Tajwan, IQ 104, 5. Singapur, IQ 103, 
6. Austria, Niemcy, Włochy, Holandia, IQ 102, 10. Szwecja, Szwajcaria, IQ 101, 12. Bel-
gia, Chiny, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, IQ 100, 16. Węgry, Hiszpania, Polska, 
IQ  99 (warto nadmienić, iż w  badaniu prof. Richarda Lynna Polska zajęła trzecie 
miejsce w Europie, o jeden punkt procentowy za Niemcami i Holandią), 19. Austra-
lia, Dania, Francja, Mongolia, Norwegia, USA, IQ 98, 25. Kanada, Czechy, Finlandia, 
IQ 97. Zaś na szarym końcu uplasowały się państwa afrykańskie: 1. Gwinea Równiko-
wa, IQ 59, 2. Etiopia, IQ 63, 3. Sierra Leone, IQ 64, 4. Demokratyczna Republika Kon-
ga, IQ 65, 5. Zimbabwe, Gwinea, IQ 66, 7. Nigeria, IQ 67, 8. Ghana, IQ 71, 9. Tanzania 
i Sudan IQ 72.

Geniusze i sawanci

Testy IQ wiążą się ze sporymi kontrowersjami. Badania powiązania rasy i  płci 
z inteligencją budzą żywe emocje nie tylko w środowisku naukowym, gdyż mogą 

Albert Einstein – najwybitniejszy 
naukowiec w historii
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prowadzić do rasizmu i  dyskryminacji. Głoszone przez niektórych polityków tezy 
jakoby kobiety były mniej inteligentne od mężczyzn i  w  związku z  tym powinny 
mniej zarabiać stanowią sporą manipulacją. Nieco więcej jest co prawda mężczyzn 
z IQ powyżej 145 (inteligencja bardzo wysoka, dotyczy ok. 0,1% ludzi, czyli 1 na 1000 
osób), ale też płeć brzydka dominuje liczebnie wśród ludzi z IQ poniżej 60, a więc 
upośledzonych umysłowo. Można zatem mówić o bardziej zróżnicowanym rozkła-
dzie IQ u panów, przy czym średnia pozostaje w przybliżeniu równa. Mózg męż-
czyzny niewątpliwie różni się od mózgu kobiety, niekoniecznie z korzyścią dla tego 
pierwszego. Mężczyźni posiadają wprawdzie pewną nadreprezentację w  niektó-
rych dziedzinach, zwłaszcza tych związanych z wyobraźnią przestrzenną, jak fizyka 
teoretyczna czy motosporty. Samce homo sapiens mają natomiast większe szanse, 
by stać się bezdomnymi, popaść w nałogi, trafić do więzienia lub popełnić samo-
bójstwo. W Polsce – na 100 000 mieszkańców – statystycznie 23,9 samobójców to 
mężczyźni, a jedynie 3,2 to kobiety.

Co ciekawe, za najinteligentniejszą 
osobę na świecie wedle zestawienia 
„Księgi rekordów Guinnessa” w  latach 
1986 do 1989 uchodziła Marilyn vos 
Savant z  IQ 228. Po 1990  r. tę katego-
rią oficjalnie zniesiono ze względu na 
niedostateczną miarodajność testów. 
Czy znasz takie gwiazdy, jak Madonna, 
Shakira czy Natalie Portman? Z pewno-
ścią tak. Łączy je fakt, że wszystkie one 
posiadają iloraz inteligencji na pozio-
mie bardzo wysokim – w okolicach 140 
punktów IQ, co zapewne pomogło im 
w rozwoju ich karier.

Leonardo da Vinci, Galileusz, sir Isaac 
Newton, Charles Darwin, Nikola Tesla, 
Maria Skłodowska-Curie, Albert Ein-
stein, Alan Turing czy Stephen Hawking. 
Te nazwiska świecą najjaśniej w pante-
onie sław największych umysłów w  hi-
storii. A oto paru innych geniuszy, którzy 
zadziwiają świat swą inteligencją współcześnie:

Christopher Hirata (IQ 225) w 1996 r. w wieku 13 lat jako najmłodszy Ameryka-
nin wygrał złoty medal na międzynarodowej olimpiadzie w dziedzinie fizyki. Tuż po 
tym, mając 14 lat, rozpoczął studia uniwersyteckie z astrofizyki na Caltech. Już jako 
szesnastolatek pracował dla NASA, badając kwestię kolonizacji Marsa. W wieku 22 
lat uzyskał tytuł doktora, a w niedługim czasie profesora. Hirata jest uważany za 
wiodącego przedstawiciela kosmologii i  astrofizyki, łączącego interdyscyplinarne 
badania komputerowe, badania teoretyczne i  astronomię obserwacyjną, w  tym 
rozwój instrumentów badawczych. W  polu jego zainteresowań znajdują się m.in. 
początkowa ekspansja Wszechświata, ciemna materia, a nawet modyfikacja teorii 
względności. Współtworzy supernowoczesne teleskopy dla NASA. Pracuje na Ohio 
State University Center for Cosmology and AstroParticle Physics (CCAPP).

Marilyn vos Savant, najinteligentniejsza 
osoba na świecie w latach 80. XX wieku
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Urodzony w  Australii syn imigran-
tów z  Hongkongu Terence Tao (IQ 230) 
to wybitny matematyk. Mając zaledwie 
dwa lata, umiał pisać i czytać. W wieku 4 
lat uczył się w podstawówce matematy-
ki na poziomie licealnym, a trzy lata póź-
niej uczęszczał już do szkoły średniej. 
W wieku 24 lat zaczął wykładać na Uni-
wersytecie Kalifornijskim. Wniósł wkład 
w  takie dziedziny matematyki, jak ana-
liza harmoniczna, równania różniczko-
we cząstkowe, kombinatoryka geome-
tryczna, arytmetyka kombinatoryczna, 
analityczna teoria liczb oraz kombinato-
ryka algebraiczna. Jednym z najbardziej 
znanych jego wyników jest twierdzenie 
Greena-Tao. Jego rodzicami są dr Billy 
(pediatra) i Grace Tao (nauczycielka fizy-
ki oraz matematyki).

Innym cudownym dzieckiem był Kim 
Ung-Yong. Urodził się 8 marca 1962  r. 
w Seulu w Korei Południowej. Jego ojciec był profesorem fizyki, a matka profeso-
rem medycyny. W wieku jednego roku Kim nauczył się zarówno alfabetu koreań-
skiego, jak i 1000 chińskich znaków. Gdy miał 4 lata, jego IQ wynosiło 210 punktów 
(pisał test dla 7-latków)! W wieku pięciu lat mówił po koreańsku, angielsku, fran-
cusku, niemiecku i japońsku. W tym samym roku zapisał się do Grant High School 
w Los Angeles. Równolegle rozpoczął studia uniwersyteckie na wydziale fizyki. Po 
ukończeniu szkoły wyższej podjął pracę dla NASA, a po powrocie do Korei objął 
funkcję wicedyrektora Centrum Rozwoju Badań. W 2010  r. Kim Ung-Yong wypo-
wiedział znamienne słowa: „Niektórzy uważają, że ludzie o wysokim IQ mogą być 
wszechmocni, ale to nieprawda. Spójrz na mnie, nie mam talentu muzycznego, ani 
nie jestem świetny w sporcie. [...] Społeczeństwo nie powinno oceniać nikogo we-
dług jednostronnych standardów. Każdy ma inny poziom wiedzy, nadzieje, talenty 
i marzenia. Powinniśmy to uszanować”.

Do osobliwych jednostek należą osoby z niezwykle rzadkim zespołem sawanta 
(fr. savant, uczony). Najczęściej występuje on u ludzi dotkniętych zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu, ale też z  niepełnosprawnością intelektualną i  uszkodzeniami 
mózgu, najczęściej lewej półkuli. Jej funkcje przejmuje półkula prawa, odpowie-
dzialna m.in. za uzdolnienia artystyczne. „Sawanci” z  jednej strony mają niski po-
ziom inteligencji (z  reguły w przedziale od 40 do 70), ale jednocześnie posiadają 
niesamowitą pamięć oraz ponadprzeciętne zdolności w konkretnej dziedzinie, np. 
plastyki, muzyki, rzeźby czy matematyki. Niektórzy z nich potrafią w krótkim czasie 
opanować ogromną liczbę słów i zagadnień gramatycznych z obcego języka, zwy-
kle jednak bez jego zrozumienia. Jest to tzw. adhezja werbalna, czyli pamięć bez 
pojmowania.

Po raz pierwszy przypadek sawantyzmu naukowo opisał w 1789 r. amerykański 
psychiatra Benjamin Rush. Badał on niezwykłe zdolności Thomasa Fullera. Czło-

Terence Tao osiągnął rekordowy wynik 
IQ 230
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wiek ów miał znikomą znajomość matematyki, jednakże zapytany o liczbę sekund, 
które przeżył przykładowy człowiek w okresie 70 lat, 17 dni i 12 godzin, niemal na-
tychmiast udzielił bezbłędnej odpowiedzi: 2 210 500 800. W swoich wyliczeniach 
uwzględnił nawet 17 lat przestępnych.

Chyba najsłynniejszym sawantem był 
Kim Peek (1951-2009) – urodził się on 
z makrocefalią, uszkodzeniem móżdżka 
i agenezją ciała modzelowatego. Kim do 
czwartego roku życia nie potrafił cho-
dzić. Miał także spore problemy z moto-
ryką ruchów, dlatego nawet w dorosłym 
wieku wymagał stałej pomocy ze strony 
swojego ojca. Mimo ogólnych zaburzeń 
znał na pamięć kilkanaście tysięcy ksią-
żek. Dni spędzał w  bibliotece. Czytał 
dwie strony jednocześnie: jedną lewym 
okiem, a  drugą prawym i  zapamięty-
wał niemalże 100 procent tekstu. Grube 
książki potrafił przeczytać w  godzinę. 
Dysponował pamięcią absolutną. Przyswajał ogromne ilości informacji na różne te-
maty; od historii, literatury, geografii i matematyki, po sport czy muzykę. Znał historię 
każdego kraju i daty panowania wszystkich władców. Na podstawie podanej daty 
urodzenia w ciągu kilku sekund obliczał dzień tygodnia, w którym dana osoba skoń-

Kim Peek
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czy jakiś wiek. Rozpoznawał ze słuchu większość utworów muzycznych, podając 
jednocześnie datę i miejsce ich powstania oraz datę urodzenia i śmierci kompozyto-
ra. Jego iloraz inteligencji był raczej niski i wynosił 87, choć umiejscawiał go w nor-
mie. Postać Kima Peeka posłużyła w 1988 r. twórcom oscarowego filmu „Rain Man” 
jako pierwowzór głównego bohatera Raymonda Babbita, którego rolę grał rewela-
cyjny Dustin Hoffman (Oscar dla najlepszego aktora), a partnerował mu Tom Cruise.

Ciekawostki na temat mózgu

Przeciętny mózg człowieka posiada około 100 mld neuronów, przy czym każ-
dy z nich łączy się średnio z 7 tys. innych poprzez synapsy. W sumie takich połą-
czeń jest około biliard! Do prawidłowego funkcjonowania niezbędny jest mu tlen. 
W przypadku nawet krótkotrwałego niedotlenienia następuje jego nieodwracalne 
uszkodzenie. Dziś już wiemy, że wbrew funkcjonującemu mitowi, mózg przez całe 
życie tworzy nowe neurony. Zjawisko to nosi nazwę neurogenezy. Masa mózgu 
u  dorosłych ludzi waha się od około 1200 do 1400 gramów. Choć stanowi tylko 
2% masy ciała, pobiera ponad 20% całej energii dostarczanej organizmowi. Jego 
wielkość uwarunkowana jest czynnikami genetycznymi i jest skorelowana z pozio-
mem IQ, choć kluczowe znaczenie i tak ma struktura połączeń między komórkami 
nerwowymi. Poddany badaniom mózg Alberta Einteina miał normalną masę, jed-
nak statystycznie liczniejszą siatkę neuronów w  lewej półkuli, odpowiadającej za 
rozumowanie logiczne.

W  przyrodzie istnieją zwierzęta, których mózgi są większe niż ludzkie, jednak 
są one znacznie masywniejsze od człowieka. Przykładowo, mózg kaszalota waży 
8 kg, a słonia 5 kg. Wyjątek stanowią delfiny. Nawet uwzględniając proporcje do 
masy ciała, mają one większe mózgi od naszych. Przekłada się to na ich inteligen-
cję. Wielu naukowców sądzi, że zaraz po człowieku to najinteligentniejsze zwierzę-
ta. Trwają intensywne zabiegi badaczy w celu odszyfrowania ich języka. Być może 
pomogą w tym sztuczna inteligencja i superszybkie komputery. Otworzy to drogę 
do pełniejszej komunikacji człowieka ze zwierzętami, z obopólnymi korzyściami dla 
gatunków.

Na nasz mózg zbawienny wpływ mają obcowanie z naturą (szczególnie z eks-
pozycją na słońce), a także muzyka, która motywuje do uprawiania sportu oraz wy-
cisza umysł przed snem. Już po godzinie przebywania w lesie lub parku czas kon-
centracji uwagi zwiększa się o 20%, poprawia się również pamięć. Samo patrzenie 
na zieleń za oknem przez 20 minut powoduje, że spada poziom kortyzolu (hormonu 
stresu) w ślinie.

Mózg wprawdzie jest najbardziej skomplikowanym wytworem przyrody, jednak 
do doskonałości nieco mu brakuje. Na nasze decyzje wpływa szereg nie zawsze 
racjonalnych czynników oraz… podświadomość. Niekiedy zawodzą nas też zmysły, 
co skrzętnie wykorzystują np. kieszonkowi złodzieje czy iluzjoniści. Z drugiej strony 
badania naukowe pokazują, że można pokonać chorobę samą siłą woli. Stąd tak 
duża skuteczność efektu placebo czy zagadkowe przypadki ozdrowień. Dotyczy to 
rzecz jasna tylko części schorzeń, zwłaszcza psychosomatycznych. W mózgu znaj-
duje się prawdziwa apteka z substancjami, które mogą np. uśmierzyć ból. Ich wpływ 
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na walkę z chorobami nie jest jeszcze do końca zbadany. Część z nich ujawnia się 
dopiero w czasie tzw. śmierci klinicznej, gdy mózg jest niedotleniony.

Paradoksalnie, to, co jemy, wpływa na nasz nastrój. Drugi „mózg” człowieka znaj-
duje się w jelitach. 100 bilionów bakterii współpracuje tam ze 100 milionami neuro-
nów jelitowych, które produkują duże ilości neuroprzekaźników, jak dopamina czy 
serotonina. Zresztą to układ pokarmowy jako pierwszy wytworzył się w  procesie 
ewolucji przed mózgiem. Nasi dalecy prapraprzodkowie jeszcze pół miliarda lat 
temu „myśleli” wyłącznie za pomocą „brzucha”. Być może to tam mają swój począ-
tek takie choroby, jak autyzm czy choroba Parkinsona. Badania wciąż trwają, ale 
są już pierwsze efekty terapii bakteriami wchodzącymi w skład mikroflory jelitowej. 
Możemy mieć natomiast pewność, że destrukcyjnie wpływają na nią niektóre anty-
biotyki i wysokoprzetworzona żywność.

Dlatego wg prof. Tima Spectora warto spożywać następujące produkty: czosnek, 
por, warzywa strączkowe, jabłka, orzechy, oliwę z oliwek, kefiry, jogurty, ogórki i ki-
szoną kapustę. Ponadto napary z dziurawca i różeńca górskiego, ryby oraz źródła 
kwasów omega-3 mogą zapobiegać psychozom i stanom depresyjnym, a zielona 
herbata i owoce bogate w antyoksydanty poprawią pamięć. Często organizm intu-
icyjnie sam wyczuwa, co jest dla niego dobre. Po szczegóły dotyczące odpowied-
niej diety zapraszam Cię do kolejnego rozdziału.
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PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU VI 
Piękno poznania  

i względność upływającego czasu

Wiek naszego wciąż rozszerzającego się i przyspieszającego w swej 

ekspansji Wszechświata szacowany jest w przybliżeniu na 13,8 miliarda lat. 

Według najpopularniejszej i najbardziej prawdopodobnej teorii powstał on 

w wyniku Wielkiego Wybuchu.

Życie na Ziemi pojawiło się około 4,1 mld lat temu. Wedle współczesnej teorii 

ewolucji wszyscy pochodzimy od jednego wspólnego przodka. Przy czym 

ponad 99% organizmów, jakie kiedykolwiek żyły na Ziemi (ok. 5 mld), zdążyło 

już wyginąć. Obecnie naszą planetę zamieszkuje 10-14 milionów gatunków, 

z których do tej pory opisano 1,2 miliona.

Nieco inna percepcja czasu zachodzi u osób młodszych i starszych. 

W młodości nasz umysł szybciej pracuje i przetwarza więcej danych. Mamy 

wrażenie, że dzieje się wokół nas więcej, na co… potrzeba czasu. Ponadto 

mniej przeżytych lat powoduje, iż każdy rok wydaje się nam trwać dłużej. 

Osobom starszym z kolei czas zdaje się mijać szybciej.

Podejmuj wyzwania, które są ważne dla Ciebie, a nie dla innych – stwórz 

listę swoich priorytetów. Nie obawiaj się odmawiać znajomym i rezygnować 

z nieistotnych dla Ciebie aktywności. Oszczędzaj czas nawet na drobnych 

czynnościach dnia codziennego. Optymalizacja czasu to także skuteczna 

nauka, szybkie pisanie i czytanie.

Najpiękniej swój czas spędzisz, podróżując z przyjaciółmi i rodziną. Zyskasz 

dzięki temu wspaniałe wspomnienia.

Znakomitymi odstresowywaczami są sport i muzyka. Warto połączyć jedno 

z drugim, a z porannych ćwiczeń uczynić swój nawyk.

Pamięć i inteligencja są w znacznym stopniu zdeterminowane 

genetycznie, choć zawsze możesz poprawić osiągi swojego mózgu. 

Umysł wytrenujesz poprzez naukę i czytanie książek. Polecam także 

grę w szachy.
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Spośród grup etnicznych najwyższą średnią ilorazu inteligencji mają Żydzi 

aszkenazyjscy (IQ 115). W rankingu najbardziej inteligentnych narodów 

świata przygotowanym przez Statistic Brain Institute na podium znalazły się: 

1. Hongkong, IQ 107 (region administracyjny), 2. Korea Południowa, IQ 106 

i 3. Japonia, IQ 105.

Leonardo da Vinci, Galileusz, sir Isaac Newton, Charles Darwin, Nikola Tesla, 

Maria Skłodowska-Curie, Albert Einstein, Alan Turing czy Stephen Hawking. 

Te nazwiska świecą najjaśniej w panteonie sław największych umysłów 

w historii. Obecnie najwyższym ilorazem inteligencji może się pochwalić 

pochodzący z Hongkongu, a urodzony w Australii obywatel USA Terence Tao 

(IQ 230).

Przeciętny mózg człowieka posiada około 100 mld neuronów, przy czym 

każdy z nich łączy się średnio z 7 tys. innych poprzez synapsy. W sumie 

takich połączeń jest około biliard! Dziś już wiemy, że wbrew funkcjonującemu 

mitowi, mózg przez całe życie tworzy nowe neurony.

Drugi „mózg” człowieka znajduje się w jelitach. 100 bilionów bakterii 

współpracuje tam ze 100 milionami neuronów jelitowych, które produkują 

duże ilości neuroprzekaźników, jak dopamina czy serotonina. „Jesteś tym, 

co jesz”…
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Patyczak może jeść wszystko…  
do czasu

Wychowywałem się w rodzinie, w której nie zwracano uwagi na jakość żywno-
ści i zbilansowaną dietę. Za młodu byłem szczupłym chłopakiem, który w zasadzie 
mógł jeść, co chciał, a i tak śmiało można mnie było nazwać „ludzkim patyczakiem”.

Z drugiej strony nie byłem jakoś przeraźliwie chudy. Szczęśliwie udało mi się za-
tem przejść przez okres dojrzewania i młodości bez problemów związanych z nad-
mierną niedowagą lub nadwagą. „Wesołe” przydomki typu „grubas” czy „tłuścioch”, 
by nie wymawiać tych jeszcze bardziej przykrych i towarzyszących im wulgarnych 
epitetów, co okrutniejsi rówieśnicy zarezerwowali dla zdecydowanie bardziej krą-
glutkich ofiar. Swemu „szczęściu” pomagałem poprzez regularną aktywność fizycz-
ną. Moją wielka pasją był sport.

Wszystko zaczęło się zmieniać, gdy po studiach podjąłem pracę przed kompu-
terem, a złe nawyki żywieniowe pozostały niezmienione. Dość szybko liczba kilo-
gramów na mojej wadze urosła do poziomu przekraczającego prawidłowy wskaź-
nik BMI29. Czułem się ociężały i  rozleniwiony. Po mojej wyśmienitej kondycji nie 
pozostało praktycznie nic. Ze wzoru sportowca przemieniłem się w „brzuchacza”, 
zajadającego pizzę i serowe chrupki przed monitorem komputera, popijającego to 
wszystko kolorowymi, przesłodzonymi napojami. Z jednej strony cieszyłem się, że 
wreszcie nabrałem wagi, ale z drugiej nie byłem zadowolony ze swojego wyglądu 
i samopoczucia. Wiedziałem, że granica została przekroczona i muszę coś z tym 
zrobić.

Rozpocząłem regularne treningi na siłowni, połączone z bieganiem i przesze-
dłem na dość rygorystyczną dietę. W efekcie moja energia życiowa niesamowicie 
wzrosła. Po paru miesiącach zdrowotnej kuracji i oczyszczania organizmu z zalega-
jącej w nim chemii znajomi na ulicy nie mogli mnie rozpoznać i twierdzili, że wyglą-
dam przynajmniej o kilka lat młodziej niż przedtem.

29 Dostępne w  internecie kalkulatory indeksu masy ciała BMI pozwalają w przy-
bliżeniu określić prawidłową wagę u osób dorosłych, natomiast w przypadku dzieci 
i młodzieży istotne są tzw. siatki centylowe, wskaźnik Cole’a, pomiary obwodów ciała, 
dokonanie oceny procentowego udziału tkanki tłuszczowej i  beztłuszczowej, a  tak-
że stopnia uwodnienia organizmu. Indeks BMI jest niewiarygodny u osób aktywnych 
fizycznie z  rozwiniętą masą mięśniową. Będzie wskazywał nadwagę pomimo niskiej 
zawartości tkanki tłuszczowej. Nie uwzględnia również rozmieszczenia owej tkanki, 
a więc typu otyłości (otyłość brzuszna vs. pośladkowo-udowa).
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Niesamowita metamorfoza Khalida  
i przegrana walka Johna

Moja przemiana była stosunkowo 
niewielka i zamknęła się w przedzia-
le kilku czy kilkunastu zrzuconych 
kilogramów. Znane są jednak przy-
padki ludzi, którzy dzięki niesamowi-
tej sile woli, odpowiedniej diecie, re-
gularnym ćwiczeniom i  operacjom 
chudli kilkadziesiąt, a nawet kilkaset 
kilogramów. Było to wprawdzie oku-
pione sporym bólem, cierpieniem 
i wysiłkiem30, jednakże efekty bywa-
ły rewelacyjne.

Rekordzistą w  liczbie utraconych 
kilogramów jest urodzony w  1991  r. 
Khalid bin Mohsen Shaari z  Ara-
bii Saudyjskiej. W wieku 22 lat przy 
wzroście 170 cm ważył on 610 kg 

30 Osoby o dużej otyłości często muszą przechodzić przez operację zmniejszenia 
żołądka, a w późniejszym okresie abdominoplastykę brzucha, czyli usunięcie zbęd-
nych fałdów skóry.

Khalid bin Mohsen Shaari ważył 610 kg, 
by schudnąć do 68 kg!
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(204 BMI!31), co czyniło go najcięższym żyjącym człowiekiem na świecie i drugim 
najcięższym człowiekiem w  historii po Johnie Browerze Minnochu (1941–1983) 
z USA. Mierzący 185 cm Minnoch w swoim „szczytowym” okresie miał 635 kg.32

Khalid w 2013 roku na rozkaz króla Arabii Saudyjskiej Abdullaha udał się (a w za-
sadzie został przetransportowany) do szpitala w  Rijadzie, by pod opieką lekarzy 
przejść tam serię operacji i zabiegów odchudzających. W ciągu zaledwie sześciu 
miesięcy schudł o  320 kg, czyli ponad połowę wagi swojego ciała. W  listopa-
dzie 2017 r. telewizja Al-Arabija podała, iż stracił on łącznie 542 kg i waży obecnie 
68 kg!

Saudyjczyk pobił tym samym rekord Amerykanina, który w 1980 r., po 16 miesią-
cach ścisłej diety i kuracji w szpitalu, schudł o 419 kg i liczył sobie 216 kg. John Min-
noch miał dodatkową motywację. Przed rozpoczęciem terapii wziął ślub z wybran-
ką, która ważyła zaledwie 49 kg! Zresztą wkrótce dorobili się z Jeanette Minnoch 
dwójki dzieci. Niestety, wystąpił u niego efekt jo-jo, potęgowany przez gromadzenie 
nadmiernej ilości płynów w tkankach. Ponownie przytył do 432 kg, a po kolejnych 
kilkunastu miesiącach zmarł w wieku zaledwie 41 lat. W momencie śmierci ważył 
362 kg.

UWAGA! 
Jeśli cierpisz na problem z nadwagą, już dzisiaj – od momentu 
przeczytania tych słów – rozpocznij swoją metamorfozę. 
Wystarczy, że podejmiesz odpowiednią decyzję! W końcu to 
Twoje ciało i Twoje własne zdrowie. Ważna jest regularność, 
a dietę powinna wspomagać aktywność fizyczna. Pamiętaj 
o efekcie jo-jo i nie wracaj do złych nawyków!

Dlaczego tyjemy?

W  około 95% przypadków za nadwagę i  otyłość odpowiada niewielka aktyw-
ność fizyczna oraz nieodpowiednia dieta, w której dominuje wysokoprzetworzona 

31 Indeks BMI powyżej 40 wyznacza otyłość trzeciego stopnia, znaną jako otyłość 
skrajna, olbrzymia lub śmiertelna.

32 Skoro już mowa o ludzkich rekordach, to najniższym dorosłym człowiekiem był 
Nepalczyk Chandra Bahadur Dangi (1939-2015), mierzący 54 cm i ważący 14,5 kg, zaś 
najwyższym Robert Pershing Wadlow (1918-1940). Wadlow był ulubieńcem Amery-
kanów. Zmarł na skutek infekcji po obtarciu kostki. Wcześniej wziął udział w paradzie 
z okazji Dnia Niepodległości. Trudno było stworzyć dla niego odpowiednie buty (miał 
rozmiar 71!) i to one pośrednio przyczyniły się do jego przedwczesnej śmierci w wieku 
22 lat. Mierzył wtedy 272 cm.
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żywność bogata w tłuszcze, sól i cukier. 
Niekiedy nadmierne tycie spowodo-
wane jest zażywanymi lekami lub cho-
robami (np. zespół Pradera-Williego, 
zespół Downa). Dużą rolę odgrywają 
czynniki środowiskowe. Jedzenie bywa 
formą ucieczki od stresu. Najgorsze, co 
możesz zrobić, to jeść, by się zrelakso-
wać i nie myśleć o nieprzyjemnościach. 
Przejmujemy też złe nawyki żywieniowe 
po rodzicach i innych członkach rodziny.

Sprawy nie ułatwiają – reklama, pro-
pagowanie i wszechobecna dostępność 
następujących produktów:

 » Jedzenia typu fast food (np. 
McDonald’s i KFC).

 » Kolorowych napojów z  ogromną 
ilością cukru (m.in. Coca-Cola, 
Pepsi, Mirinda, nektary owocowe).

 » Słodyczy, które – dziwnym zbie-
giem okoliczności – znajdują się 
na łatwo dostępnych dla dzieci 
półkach przy kasach w sklepach i supermarketach.

 » Słonych, wysokoprzetworzonych przekąsek, jak chipsy, paluszki, chrupki.
 » Mięsa wieprzowego, które zawiera spore ilości tłuszczu, a niekiedy bakterie, 

wirusy, pasożyty oraz środki chemiczne, jakimi karmione są zwierzęta.
 » Białego pieczywa, które jest zbyt zmodyfikowane, zbyt ubogie w błonnik, wi-

taminy i minerały, zbyt słodkie, a także zbyt słone.
Taka żywność zawiera niewielką ilość substancji odżywczych, mikroelementów 

i  witamin, niezbędnych do prawidłowego rozwoju i  funkcjonowania organizmu. 
Często za to znajdują się w niej szkodliwe barwniki, substancje konserwujące, po-
lepszacze smaku, cukier, tłuszcze i kalorie powodujące tycie (przekazują do organi-
zmu zbyt wysoką wartość energetyczną).

Otyłość to choroba cywilizacyjna. W jej konsekwencji mogą się rozwinąć: cukrzy-
ca, stłuszczenie wątroby, choroby układu sercowo-naczyniowego i oddechowego, 
wady postawy czy zaburzenia hormonalne. Osoby z nadwagą czują się gorsze, nie-
akceptowane przez otoczenie i osamotnione. Nie wierzą we własne siły. Może to 
prowadzić do problemów emocjonalnych, a nawet do depresji.

Anoreksja i bulimia

Wg definicji encyklopedycznej anoreksja to zaburzenie odżywiania, które polega 
na celowej utracie wagi aż do stanu skrajnego wychudzenia zagrażającego życiu. 
Jednocześnie u chorego zakłamany jest obraz własnego ciała i występuje lęk przed 
przybraniem na wadze.
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Bethaney Wallace od 7. roku życia pozowała do 
zdjęć jako modelka. Pojawiła się m.in. na 
okładkach pism „Girl Talk” oraz „Popgirl”. Zarabiała 
ponad 100 funtów brytyjskich za jedną sesję 
fotograficzną. 
Gdy Bethaney skończyła 16 lat, lekarze 
zdiagnozowali u niej anoreksję. Próbowano ją 
ratować. Uczęszczała na sesje terapeutyczne, 
a w trakcie pobytów w szpitalu jej wycieńczony 
organizm karmiono przez kroplówkę. 

Rodzice i lekarze ostatecznie przegrali jednak walkę o życie 
dziewczyny, gdyż po uzyskaniu pełnoletniości odmówiła 
pomocy i wizyt u psychologów. Zmarła w wieku 19 lat w domu 
swojej babci. W chwili tragicznej śmierci ważyła jedynie 36 
kilogramów. Jej mama wspominała później: 
„Kiedy skończyła 16 lat, właściwie przestała jeść. Potrafiła pójść 
z nami do supermarketu, gdzie długo wpatrywała się 
w jedzenie. Potem nic z tego nie chciała zjeść, gdy przychodziła 
kolej obiadu lub kolacji. Wciąż powtarzała, że jest gruba. Nawet 
gdy leżała w szpitalu podłączona do kroplówki, twierdziła, że 
brzydzi się swoim tłuszczem”.

Cierpią na nią najczęściej nastolatki, 
które nie potrafią obiektywnie ocenić 
własnego wyglądu. Na skutek anoreksji 
umiera co dziesiąty chorujący, co stano-
wi zatrważającą statystykę.

Bulimia to z  kolei napady objada-
nia się i  następujące po nich wymioty 
na zmianę z  wyniszczającymi dietami. 
Może trwać latami i  również prowadzić 
do śmierci. Bardzo trudno jest ją leczyć. 
Ponad 90% osób borykających się z bu-
limią to kobiety.

Bulimiczki i  anorektyczki cechuje 
wstyd, który blokuje ich relacje z  inny-
mi ludźmi. Nie radzą sobie z  emocjami 
– lękiem, złością czy smutkiem. Wydaje 
im się, że są brzydsze i grubsze niż inne 
kobiety. U bulimiczek jest to podsycane 
przez efekt „chomiczych policzków”. In-
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tensywne wymioty dewastują ich organizm i niszczą urodę – cały układ trawienny, 
uzębienie, cera i włosy są w opłakanym stanie.

Wiadomo, dlaczego tyjemy na potęgę. Ale skąd się bierze obsesja odchudzania? 
Otóż, wiąże się ona z kultem szczupłego ciała narzucanym nam przez media, kultu-
rę masową i przemysł związany z modą. W związku z tym można nabrać przekona-
nia, że tylko bardzo szczupła figura jest atrakcyjna i podoba się innym.

Taki pogląd jest sprzeczny z naturalnym, ukształtowanym w procesie ewolucji 
postrzeganiem drugiego człowieka. Każda kobieta powinna być dumna ze swoich 
krągłych kształtów!

Jeśli obiektywne wskaźniki mówią, że wszystko jest u Ciebie w granicach normy, 
daj sobie trochę luzu i nie myśl wciąż o  tym, jak wyglądasz. Zawsze też możesz 
zadbać o sylwetkę, wychodząc na rower, spacer czy uprawiając jakiś sport. Fakt, 
że czytasz tę książkę już dobrze świadczy o Tobie, gdyż musiałeś(-aś) odłożyć na 
bok swój telefon komórkowy lub zamknąć laptopa. A to pierwszy krok, aby wyrobić 
w sobie odpowiednie nawyki.

Co jest więc zdrowe?

„Jesteś tym, co jesz!”. Ta oklepana już maksyma nie oznacza, że jeśli przykła-
dowo zjesz kurczaka z rożna, to automatycznie wyrośnie Ci dziób, pazury i pióra, 
a w środku Twojej czaszki zadomowi się kurzy móżdżek. Nie staniesz się karbowa-
nym chipsem, gdy spałaszujesz paczkę Lay’sów, ani czekoladowym batonikiem po 
wchłonięciu Snickersa.
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Musisz sobie jednak zdawać sprawę, 
że od tego, jak będziesz się odżywiać, 
zależy Twoja figura, wielkość masy mię-
śniowej, wygląd cery i włosów. Nawyki, 
które w  sobie wyrobisz, będą przyno-
sić zyski. Jeśli są złe, zawsze możesz je 
zmienić.

W  dzisiejszych czasach bardzo wie-
lu ludzi dotykają choroby cywilizacyjne, 
m.in. próchnica, cukrzyca, schorzenia 
serca czy nowotwory. Nie daję Ci gwa-
rancji, że jeśli będziesz się zdrowo odży-
wiał(-a), nigdy na żadną z nich nie zapad-
niesz, ale mogę Ci obiecać, że na pewno 
zwiększysz swoje szanse, aby być kimś 
zdrowym, pięknym i żyć dłużej niż inni!

Nie zdziwiłbym się, gdybym usłyszał 
teraz od Ciebie pytanie: „Ale co mam 
jeść, skoro wszystko jest niezdrowe?”. 
Odpowiedź na nie wcale nie jest prosta. 
Jest wiele diet czy kuchni świata, a  do 
tego w  różnych regionach mamy do-
stępność odmiennych składników. Co innego będą jadły dzieci, co innego dorośli, 
a jeszcze co innego osoby uczulone na dane produkty lub ich składniki. Naukowcy, 
którzy badali wpływ pożywienia na nasze zdrowie, wysnuli jednakże nieco general-
nych uwag. Mianowicie:

 » Należy jeść jak najwięcej nieprzetworzonych produktów. Bez konserwantów, 
dodatków, barwników, polepszaczy smaku itp. Sporo takich dodatków i ulep-
szaczy znajduje się przykładowo w fast foodach. Im mniej składników wypi-
sanych na opakowaniu, tym lepiej.

 » Twoja dieta powinna być bogata w warzywa i owoce.
 » Jeśli już jesz mięso, to wybieraj ryby, kurczaka lub indyka, a z tłustej wieprzo-

winy czy parówek zrezygnuj zupełnie.
 » Pij wodę, soki ze 100% owoców, zieloną herbatę i napary ziołowe, a nie kolo-

rowe napoje z ogromną ilością cukru w składzie. Wyobraź sobie, że w butel-
ce coli znajduje się cała szklanka cukru!

 » Jedz wieloziarniste, ciemne pieczywo i makarony, zamiast białych bułek czy 
klusek.

 » Lepsze są ziemniaki gotowane niż smażone lub w formie frytek.
 » Na śniadania bardzo dobre będą płatki owsiane (ale zwyczajne, bez cukru i kon-

serwantów) z dodatkiem świeżych owoców, mleka i siemienia lnianego bądź 
egzotycznej moringi. Możesz też jadać jajecznicę lub jaja gotowane. Zdrowy 
jest nabiał, zwłaszcza jogurty i serki bez dużej zawartości soli, cukru i tłuszczy.

 » Pieczywo lepiej smarować masłem niż margaryną, jednak nie przesadzaj 
z jego ilością.

 » Jeśli jesteś fanem pizzy, to nie musisz z niej zupełnie rezygnować. Ale niech 
nie będzie ona Twoim zwyczajowym posiłkiem i decyduj się na opcje wege-
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tariańskie – z dużą ilością warzyw, a nie słabej jakościowo szynki czy kebabu 
niewiadomego pochodzenia.

 » Unikaj cukru i  słodyczy. Zamiast tego możesz słodzić napoje lub potrawy 
proszkiem ze stewii czy cukrem brzozowym (tzw. ksylitolem). Słodkimi prze-
kąskami mogą być dla Ciebie np. suszone owoce – rodzynki, daktyle i mo-
rele. Zdrowe będą ponadto syropy – klonowy, daktylowy i orkiszowy, ale nie 
szkodliwy syrop glukozowo-fruktozowy. Jest wiele przepisów na słodkie de-
sery na bazie tych składników. Mogą być nawet smaczniejsze niż te kupne 
w markecie!

 » Jedz jak najmniej słonych przekąsek; chipsów, chrupek, paluszków. W  za-
stępstwie możesz wybrać orzechy, pieczoną ciecierzycę czy chipsy warzyw-
ne bez konserwantów i soli.

 » Posiłki powinny być regularne, spożywane w mniej więcej równych odstę-
pach czasowych (ze szczególnym uwzględnieniem śniadania).

 » Nie przejadaj się, jedz rzeczy lekkostrawne.
 » Staraj się urozmaicać dietę i  wprowadzać nowe produkty. Skosztuj jakichś 

potraw np. ze zdrowej kuchni azjatyckiej lub śródziemnomorskiej. Czerp ra-
dość z jedzenia. Będzie to dla Ciebie oraz Twoich kubków smakowych przy-
jemność i nowe doświadczenie!

„garbage in, garbage out” („śmieci na wejściu – śmieci na wyjściu”) – to an-
gielskie powiedzenie odnosi się do innej dziedziny niż odżywianie, jednak śmiało 
można je zapożyczyć na nasze potrzeby. Jeśli wpuszczasz do własnego organizmu 
śmieciowe jedzenie, nie spodziewaj się, że będziesz zdrowy(-a) i pełen(-na) energii.

Na śniadanie świetna będzie owsianka ze świeżymi owocami
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Przestań wreszcie jeść śmietnik!

tego unikaj
to zbuduje z ciebie zdrową  
i pełną sił witalnych osobę

Słodycze – oszukują nasz mózg, 
który chce, by jeść ich coraz więcej, 
zaburzają czynności poznawcze, 
powodują otyłość, rozwój próchnicy 
i wahania nastroju

Owoce, a jeśli potrzebujesz czegoś 
słodkiego, to desery, batony lub 
czekolady bez cukru i substancji 
konserwujących (np. zblenduj 
truskawki z bananami, jogurtem 
i stewią, po czym wstaw je do 
zamrażarki)

Cukier Stewia, ksylitol, miód, dżem ze 100% 
owoców

Chipsy, słone paluszki Orzechy (różne rodzaje), rodzynki, 
ziarna słonecznika, pestki dyni itd.

Wysokoprzetworzone produkty Warzywa, najlepiej z naturalnych 
upraw

Słodzone napoje (gazowane 
i niegazowane), nektary

Woda (np. lekko gazowana z lodem, 
domieszką cytryny i stewii), soki 
ze 100% owoców, zielona herbata, 
mleko, kefiry bez cukru, naturalne 
jogurty

Płatki śniadaniowe z cukrem, np. 
czekoladowe kulki

Płatki owsiane 100% + mleko lub woda 
+ świeże owoce

Parówki (na śniadanie lub kolację) Twarożek, rzodkiewki, szczypiorek, 
jajecznica

Pieczywo jasne (np. pszenne) lub 
farbowane na ciemno karmelem – 
przyczynia się do rozwoju chorób 
cywilizacyjnych

Pieczywo pełnoziarniste (np. żytnie, 
razowe, bułki grahamki itd.) – zawiera 
witaminy, minerały i błonnik, który 
powoduje uczucie sytości

Margaryna Masło (nie przesadzaj z jego ilością)

Mięso (zwłaszcza czerwone, np. 
wieprzowina)

Ryby i owoce morza, tofu, burgery 
z soczewicy i buraka, gulasz 
z ciecierzycą, potrawka z czerwonej 
soczewicy, tempeh z cukinią, burgery 
z bobem, roladka z bakłażana, inne 
warzywa

Frytki smażone na oleju wielokrotnego 
użytku (np. w sieciach fast food)

Gotowane ziemniaki; jeśli już frytki, 
to ze świeżych ziemniaków lub 
selera, pieczone z dodatkiem oliwy 
i przypraw

Biały makaron, kluski Makaron pełnoziarnisty lub ryż 
(najlepiej czarny lub czerwony)

Sól Pieprz, sól ziołowa, inne przyprawy
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Brian Tracy napisał w jednej ze swych książek, że są „trzy białe śmierci”, których 
należy się wystrzegać: cukier, sól i biała mąka (wytwarzane jest z niej jasne pieczy-
wo). Może to być dla Ciebie cenna wskazówka!

Nie przejmuj się, jeśli Twoja dieta nie jest idealna i zdarzy Ci się zjeść coś wybitnie 
niezdrowego. Będzie to przegrana bitwa, ale jeszcze nie wojna. Na początku ogra-
nicz chociaż spożywanie słodyczy i  słodzonych napojów, a będzie to i  tak wielki 
krok do przodu.

Nauru i Japonia – dwa kraje  
jako poligony doświadczalne

A może wciąż brakuje Ci argumentów przemawiających za zmianą Twoich ży-
wieniowych przyzwyczajeń? Zobacz zatem, jak zdrowe i – w opozycji do niego – 
śmieciowe jedzenie wpłynęło na mieszkańców dwóch państw.

Zacznijmy od Japonii. Jest to wielki kraj o wspaniałych tradycjach historycznych 
i przebogatej kulturze. Średnia długość życia Japończyków plasuje ich na drugim 
miejscu na świecie w kategorii długowieczności, tuż za malutkim księstwem Mo-
nako. Żyje tam najwięcej 100-latków. O dziwo, są oni bardzo aktywni. Czytają dużo 
książek, godzinami spacerują oraz uprawiają przydomowe ogródki. Ogólnie rzecz 
ujmując, są w nadzwyczajnej formie psychicznej i fizycznej. Wyglądają też na sporo 
młodszych, niż wskazują na to ich metryki. W Kraju Kwitnącej Wiśni nie występuje 
problem otyłości, a statystyki nie odnotowują zbyt wielu przypadków ciężkich za-
chorowań. Przykładowo, mieszkańcy wyspy Okinawa w zasadzie nie wiedzą co to 
rak czy zawał serca.

Powodem tego światowego fenome-
nu nie są tylko geny, lecz zdrowa dieta 
i aktywność fizyczna. Japońska kuchnia 
opiera się bowiem na rybach, soi, ryżu, 
warzywach oraz owocach. Standardowe 
śniadanie, które stanowi najważniejszy 
posiłek w  ciągu dnia, składa się z  zie-
lonej herbaty, miski parowanego ryżu, 
zupy miso z tofu i cebulą szczypiorkową, 
małych wodorostów i  niekiedy kawał-
ka grillowanego łososia. Ważną częścią 
lokalnej diety oraz istotnym składni-
kiem potraw są przyrządzane na różne 
sposoby ryby (jak słynne sushi), owoce 
morza  (krewetki, kalmary, małże itp.), 
a także grzyby (m.in. shiitake). Ogromną 
wagę przywiązuje się do świeżości produktów. Jedzenie i jego przygotowanie jest 
tam niemalże rytuałem.

Japończycy jedzą pięciokrotnie więcej warzyw kapustowatych, mających działa-
nie przeciwnowotworowe, niż otyli (z reguły) Amerykanie. Wymienić w tym miejscu 
można kapustę, brokuł, kalafiora, jarmuż czy rzeżuchę.
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Czy wiesz, że… 
Legendarny japoński narciarz Keizo Miura zmarł, gdy miał 
102 lata. Do historii przeszedł jego wyczyn, gdy uczcił swoje 
99. urodziny, zjeżdżając przez pięć godzin na nartach trasą 
w masywie Mont Blanc. Jeden z jego synów w wieku 70 lat był 
najstarszym człowiekiem na ziemi, który wspiął się na Mount 
Everest.

Na drugim biegunie (a formalnie – na 
drugiej półkuli) leży wyspa Nauru, gdzie 
aż 95% mieszkańców cierpi na znaczną 
nadwagę. Większość z  nich to osoby 
młode. Średnia wieku wynosi tam nieco 
ponad 20 lat.

Naurańczycy jeszcze do końca lat 70. 
odżywiali się zdrowo. Podstawą ich diety 
były ryby, owoce morza, a także lokalne 
warzywa i owoce. Ich dramat rozpoczął 
się wraz ze znacznym wzbogaceniem 
się społeczeństwa (dzięki wydobyciu 
fosforytów), kiedy to zaczęto sprowa-
dzać amerykańską żywność i  przyswa-
jać zachodnie nawyki żywieniowe. Sma-
żone mięso, frytki, gazowane napoje 
i mrożona kawa z cukrem stały się wyspiarskimi przysmakami.

Na opłakane skutki tego zdrowotnego kataklizmu nie trzeba było długo czekać. 
Aż 45% starszych mieszkańców wyspy cierpi na cukrzycę i związane z nią niezwykle 
groźne powikłania. Do tego dochodzi ogromna ilość osób chorych na nadciśnienie.

Sytuację utrudnia fakt, iż na wyspie dominuje siedzący tryb życia, a zwyczajowo 
jada się tam jeden lub dwa wielkie posiłki w ciągu dnia, zamiast kilku mniejszych.

Dlaczego sen jest tak ważny?

Człowiek, który śpi zbyt mało, ma problemy z  funkcjonowaniem całego ciała. 
W konsekwencji może to prowadzić m.in. do zaburzeń koncentracji uwagi, spadku 
odporności organizmu, a nawet otyłości, cukrzycy czy depresji.

Spokojne zasypianie utrudniają m.in. źródła hałasu i światła. Osoby, które przed 
snem spędzają czas przed ekranem (monitorem) telewizora, komputera, smartfona 
i innych urządzeń elektronicznych, śpią gorzej i krócej.

Minimalna zalecana dawka snu dla dorosłego człowieka to 7 godzin, a dla mło-
dzieży 8-9 godzin. Jeśli śpisz mniej, postaraj się chociaż o krótkie drzemki w ciągu 
dnia.
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W tabeli poniżej zamieściłem kilka przydatnych dla Ciebie zasad ułatwiających 
skuteczne zasypianie i spokojny sen.

Sen jest dobry na wszystko!

to utrudni zasypianie  
i zakłóci twój sen

to zwiększy twoje szanse  
na zdrowy i długi sen

Oglądanie przed snem emocjonalnych 
filmów.

Czytanie przed zaśnięciem książki 
o spokojnej treści.

Korzystanie z komputera, smartfona, 
odtwarzacza MP3, tabletu, konsoli gier 
czy e-czytnika, kontaktowanie się ze 
znajomymi.

Likwidowanie wszelkich źródeł 
światła w Twojej sypialni. Umysł 
automatycznie reaguje na oświetlenie 
i się wybudza.

Objadanie się przed snem i picie dużej 
ilości napojów. Daj odpocząć swojemu 
żołądkowi, gdyż pracujący układ 
trawienny wzbudza aktywność mózgu.

Zjedzenie ostatniego posiłku do 
dwóch godzin przed położeniem 
się spać. Picie wywarów ziołowych 
lub wody (nie spowoduje rozwoju 
próchnicy w nocy). 

Niewygodne łóżko, nieprzyjemna 
w dotyku pościel, duszny pokój.

Komfortowe warunki do snu – 
łagodny materiał Twojej pościeli, 
przewietrzenie pomieszczenia 
sypialnego.

Ciasne ubranie do spania. Luźna, przewiewna piżama.

Słuchanie muzyki lub radia w nocy. Jak największa cisza. Przeszkadzać 
w zaśnięciu może nawet głośne 
tykanie zegara.

Spędzanie dnia przed komputerem 
i siedzący tryb życia.

Aktywność fizyczna, najlepiej na 
świeżym powietrzu.

Czy wiesz, że… 
Marzenia senne występują w fazie REM (ang. Rapid Eye 
Movement = szybkie ruchy gałek ocznych). Na tym etapie 
snu odnotowuje się wysoką aktywność mózgu, oddech jest 
nieregularny i wzrasta częstość skurczów serca. Przeciętny 
człowiek śni w ciągu swojego życia przez 6 lat, choć 
zdecydowaną większość z tych snów zapominamy od razu po 
przebudzeniu.
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Zatwierdzony rekord Guinnessa w  długości braku snu wynosi 11 dni, jednak 
obecnie w tej kategorii nie zalicza się już najlepszego wyniku. Podjęto taką decyzję 
z uwagi na możliwe konsekwencje zdrowotne dla śmiałków podejmujących próby 
jego pobicia. U pozbawionych snu zaobserwowano m.in. przemęczenie, drgawki, 
oczopląs, psychozę, halucynacje, osłabioną pamięć, drżenie rąk, a  nawet utratę 
czucia w kończynach. Jak widać, z brakiem snu nie ma żartów.

Używki, nałogi i inne kompulsywne  
„przyjemności życia”

Na początek określę, czym jest nałóg. Może Cię zaskoczę, ale można się uzależ-
nić praktycznie od wszystkiego. Wszystko, co daje krótkotrwałą przyjemność, a jed-
nocześnie złudne uczucie oddalenia problemów i uśmierzenia bólu. To, co pogar-
sza stosunki z otoczeniem, a koncentruje naszą uwagę i czas na sobie. Wszystko, 
co za sprawą naszych zachowań niszczy zdrowie fizyczne i psychiczne. Wszystko to 
można nazwać nałogiem.

Najcięższe nałogi prowadzą do rozbicia rodzin, przestępstw, a nawet samobójstw. 
W każdym działaniu musisz więc zachować umiar. Uzależnić się można m.in. od:

»» alkoholu. Alkoholizm dotyka ludzi o wyższym i niższym statusie społecznym, 
starszych i młodszych. Stanowi problem na skalę światową.

»» narkotyków. Najbardziej zabójczy nałóg. Jedno zażycie narkotyku lub dopa-
lacza może doprowadzić do trwałego uszkodzenia ciała lub do śmierci.

»» lekarstw. Jeśli zażywasz jakieś leki, dowiedz się, czy nie mogą Cię one uza-
leżnić. Lekomania bywa wstępem do narkomanii.

»» papierosów (nikotyny). Moim subiektywnym zdaniem to najgłupszy nałóg. 
Organizm cierpi latami, a  palacze przy okazji zatruwają osoby ze swojego 
otoczenia.

»» cukru. Cukier uzależnia, ponieważ pobudza ośrodek przyjemności w  mó-
zgu. Spożywanie białego cukru przyczynia się do otyłości, może wywołać 
choroby serca, przyspiesza starzenie się organizmu, prowadzi do próchnicy, 
osłabia wzrok, obniża odporność, zaburza równowagę witamin i minerałów 
w organizmie, osłabia pamięć i koncentrację, sprzyja zaburzeniom przewodu 
pokarmowego.

»» Kofeiny. Zawierająca ją kawa przyjmowana w  niewielkich ilościach może 
przynosić pewne korzyści, jednakże w nadmiarze – jak wszystko – szkodzi. 
Zupełnie nie polecam natomiast napojów energetyzujących, które mają 
w składzie kofeinę, ale także sporo cukru.

»» hazardu. Bardzo kosztowny i destrukcyjny nałóg. Od uzależnionego odsuwa 
się rodzina i oszukani przez niego znajomi, od których pożyczył pieniądze na 
grę. Jeszcze gorzej, gdy zapożyczył się u osób z półświatka. Z reguły koń-
czy się to dla niego tragicznie. Fatalna sytuacja finansowa i poczucie bezna-
dziei niejednokrotnie doprowadziły hazardzistów do samobójstwa. Chorego 
nadmiernie pobudzają wszelkie gry, zakłady, rozgrywki sportowe, a  nawet 
teleturnieje w telewizji. W kasynie może w jeden wieczór przegrać dorobek 
całego życia.
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»» grania w gry komputerowe. Problem dotyczy szczególnie nastolatków, ale 
też dorosłych mężczyzn. Potwierdzi to niejedna żona wyrośniętego „Piotru-
sia Pana”, który zamiast zająć się rodziną i  pracą, siedzi przed PlayStation. 
Uzależnienie od gier komputerowych jest bardzo czasochłonne i może się 
przerodzić w hazard.

»» telewizji. Telewizja jest wszechobecna. Nic na to nie poradzimy (poza odłą-
czeniem kabla od telewizora, jak zrobił to autor tych słów). Nie wpadnij jednak 
w pułapkę oglądania całymi dniami audycji, seriali i filmów, które niczego cie-
kawego nie wniosą do Twojego życia. Ponadto udowodniono, że negatywne 
wiadomości nagminnie serwowane przez media obniżają nastrój i zwiększają 
poczucie stresu.

»» internetu. Za sprawą World Wide Web zanikają więzi społeczne. Człowiek za-
traca umiejętność szczerej rozmowy i komunikacji (o zagrożeniach związanych 
z internetem szczegółowo pisałem w rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa).

»» portali społecznościowych. Można się uzależnić np. od Facebooka (spotyka 
to ok. 3% jego użytkowników). Wpływają na to liczne powiadomienia, komen-
tarze i  „lajki”, które stanowią substytut akceptacji społecznej. Tendencję do 
uzależnienia wykazują osoby o zbyt wysokim lub zbyt niskim poczuciu wła-
snej wartości.

»» pornografii. Regularne oglądanie filmów pornograficznych utrudnia stworze-
nie wartościowego związku. Uzależniony z  czasem potrzebuje coraz moc-
niejszych bodźców.

»» seksu. Współżycie z wieloma partnerami stwarza ryzyko niechcianych ciąż 
i chorób przenoszonych droga płciową, np. HIV. Chory nie potrafi zbudować 
trwałej relacji i traci szacunek otoczenia, co skutkuje samotnością, wyrzutami 
sumienia oraz niską samooceną.

»» zakupów. Zakupoholizm jest sposobem na chwilowe rozładowanie napięcia, 
a nie zaspokojenie realnych potrzeb. To niekontrolowane wydatki i wpadanie 
w długi. Kupowanie rzeczy niepotrzebnych i drogich.

»» adrenaliny. Uzależniony dokonuje ryzykownych dla jego życia zachowań, 
uprawia sporty ekstremalne, łamie przepisy drogowe, prowokuje wokół sie-
bie różnorakie zagrożenia. Adrenalina wydziela się bowiem w  organizmie 
w czasie sytuacji stresowych i niebezpiecznych.

»» pracy. Pracoholizm pojawia się wówczas, gdy zawód pochłania tak bardzo, 
że pozostałe sfery życia, takie jak kontakty rodzinne, sen, odpoczynek czy 
rozwijanie pasji, przestają odgrywać większą rolę.

»» zbieractwa. Tzw. syllogomania wiąże się z kupowaniem i przechowywaniem 
rzeczy nieużytecznych lub o obiektywnie niewielkiej wartości. Chory ma po-
czucie bezpieczeństwa wynikające z posiadania różnych przedmiotów. Nie 
chce ich wyrzucać, gdyż sądzi, że mogą mu się przydać teraz lub w przy-
szłości.

»» perfekcjonizmu. Chorobliwy perfekcjonista jest przekonany, że zasłuży na 
szacunek i uznanie innych tylko poprzez bycie niezwykle dokładnym w tym, 
co robi.

»» sprzątania. Nałóg sprzątania powiązany jest z perfekcjonizmem oraz nerwi-
cą natręctw. Nie chodzi o zwyczajne trzymanie porządku w swoim otoczeniu, 
lecz o natrętne, wielogodzinne czyszczenie wszystkiego wokół siebie.
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»» operacji plastycznych. Jako przykład można wymienić „króla popu” Micha-
ela Jacksona, który nie potrafił zaakceptować swojego wyglądu. Przeszedł 
on dziesiątki operacji, aż do całkowitej zmiany koloru skóry i wyglądu twarzy.

»» Modyfikacji ciała. Niektórzy uzależniają się od tzw. modyfikacji w swoim ciele 
– wprowadzają w nie obce przedmioty, przecinają, tatuują wielkie powierzch-
nie itp.

»» obgryzania paznokci. W radykalnej wersji to zaburzenie, które dotyka ludzi 
z problemami emocjonalnymi, jak np. nerwicą natręctw. Pomijając względy 
estetyczne, stanowi zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Wokół obgryzio-
nych paznokci i skórek zbiera się mnóstwo bakterii, którym łatwiej przeniknąć 
w głąb organizmu poprzez rany i wywołać sepsę. Z tego powodu w 2019 r. 
zmarł John Gardener. 40-latek obgryzał swoje paznokcie aż do krwi.

Szczegółowe omówienie wymienionych nałogów i używek zamieniłoby tę książ-
kę w podręcznik medyczny. Dlatego w  tym rozdziale skupię się jeszcze tylko na 
trzech z nich.

Alkohol jest wspaniałym środkiem rozwiązującym...

W przeciwieństwie do papierosów i narkotyków korzystanie z jego „uroków” nie 
jest totalną głupotą. Zresztą, niewielkie ilości alkoholu, pite w dużych odstępach 
czasowych, z reguły nie doprowadzają do uzależnienia, a czasami są nawet zale-
cane przez lekarzy.

Czerwone wino dzięki zawartości naturalnych flawonoidów ma silne właściwości 
antyoksydacyjne33. Zawarty w skórkach czerwonych winogron resweratrol stymu-
luje gen długowieczności SIR2. Uczeni z Harvardu dowiedli, iż resweratrol przyspie-
sza produkcję białek, które chronią ludzki organizm przed starzeniem. W  2007 r. 
na łamach „The Journals of Gerontology” opublikowano artykuł, który potwierdza 
ich odkrycie. Przez 29 lat naukowcy badali wpływ picia różnych alkoholi na gru-
pę mieszkańców Finlandii. Okazało się, że ci, którzy raczyli się czerwonym winem, 
mieli o 34% niższy wskaźnik śmiertelności od rodaków, którzy pili piwo bądź wódkę. 
W wielu krajach wino do obiadu stanowi normę. Piwo z kolei zawiera siedem wi-
tamin grupy B, witaminę C, witaminę PP, wapń, potas, fosfor, żelazo, cynk, miedź 
i proteiny. Pomaga w dolegliwościach nerek i wypłukuje sól z tkanek.

Wygląda na to, że alkohol nie jest wcale taki zły. Problem z nim polega jednak na 
tym, że jest on szeroko dostępny, powszechnie spożywany i masowo nadużywany. 
Stąd tak duża część społeczeństwa tkwi w nałogu, który częściowo jest warunkowa-
ny genetycznie. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia 1 na 20 zgonów na 
świecie jest spowodowany przez nadmierne picie alkoholu. Co roku więc prowadzi 
on do śmierci milionów ludzi. Wiele przestępstw, w tym nawet zabójstw, popełniono 
pod jego wpływem. Poniżej słowa memu, który w różnych formach krąży po sieci:

33 Antyoksydanty, inaczej nazywane przeciwutleniaczami, spowalniają procesy 
starzenia organizmu, a także zapobiegają rozwojowi nowotworów i chorób układu krą-
żenia. Znajdują się głównie w warzywach i owocach, np. w aronii, czarnej porzeczce, 
wiśni, (antocyjany), pomidorach (likopen), burakach ćwikłowych (betanina), malinach, 
jeżynach, truskawkach (kwas elagowy), śliwkach, jabłkach, brzoskwiniach (kwas chlo-
rogenowy), marchwi, szpinaku i pietruszce (beta-karoten).
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„alKohol jest WspaniałyM środKieM rozWiązUjącyM. 
rozWiązUje on MałżeństWa, rodziny, przyjaźnie, Konta 

banKoWe, KoMórKi WątroboWe i MózgoWe. 
nie rozWiązUje tylKo żadnych probleMóW!”

I jeszcze kilka wybranych przeze mnie przysłów z różnych zakątków świata.„Nie dawaj noża głupiemu i pijanemu. 
� przysłowie�ormiańskie„Gdy wydarzy się coś złego, pijesz, żeby zapomnieć. Kiedy 
zdarzy się coś dobrego, pijesz, żeby to uczcić. A jeśli nie 
wydarzy się nic szczególnego, pijesz po to, żeby coś się działo. 
� Charles�Bukowski„Pijak przypomina butelkę 

whisky: posiada tylko szyjkę 
i zbiornik, natomiast nie ma 
głowy. 
 Austin O`Malley„Alkohol jest jedyną cieczą, 
która posiada szczególną 
właściwość – płynie od dołu ku 
górze. 
� Andrzej�Majewski„Więcej ludzi utonęło 
w kieliszku niż w morzu. 
 François de La Rochefoucauld„Inteligentni ludzie są często zmuszani do picia, 

by bezkonfliktowo spędzać czas z idiotami. 
� Ernest�Hemingway

Według Poradnika Zdrowia (online) wyróżnia się cztery fazy alkoholizmu:
 » Faza I (wstępna): może trwać latami i nie wzbudzać niczyich podejrzeń. Po-

tencjalny alkoholik odkrywa, że picie jest dla niego przyjemne i odprężające. 
W związku z tym zaczyna traktować alkohol jako swoisty środek na popra-
wę humoru. Sięga po niego, gdy tylko ma zły nastrój, jest przygnębiony lub 
coś go zdenerwuje. Na tym etapie nie pije w samotności, ale szuka do tego 
okazji. Często wychodzi na imprezy i spotkania towarzyskie, gdzie ma szan-

Alkoholik nigdy nie ma dosyć…
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sę się napić. Z czasem odruch sięgania po alkohol w trudnych momentach 
jest u niego tak silny, że bez „wspomagacza” nie jest w stanie poradzić sobie 
z wewnętrznym napięciem. W efekcie rozwija się u niego tolerancja na alko-
hol i musi pić coraz więcej, aby osiągnąć stan upojenia.

 » Faza II (ostrzegawcza): fazę tę rozpoczyna pojawienie się pierwszego „pa-
limpsestu”, czyli luki pamięciowej. Potocznie określa się ten moment jako 
„urwanie się filmu”. Potencjalny alkoholik zaczyna zdawać sobie sprawę, że 
pije zbyt dużo (jednorazowo np. pięć dużych piw lub ćwierć litra wódki). Tar-
gają nim wyrzuty sumienia, ale wciąż jeszcze nie dopuszcza do świadomo-
ści, że ma problem. Zamiast tego próbuje się przed sobą usprawiedliwiać 
i racjonalizować swoje zachowanie. Na uwagi otoczenia reaguje rozdrażnie-
niem i wyraźnie zaprzecza oskarżeniom o alkoholizm. Jest kilka innych cha-
rakterystycznych zachowań, które można zaobserwować u osoby zagrożonej 
chorobą: przyspieszanie tempa picia oraz inicjowanie nowych „kolejek”, duża 
zmiana w zachowaniu po alkoholu, picie potajemne, bez żadnej okazji i w sa-
motności.

 » Faza III (krytyczna): rozpoczyna się w momencie, gdy alkoholik traci kontrolę 
nad nałogiem. Żadne deklaracje ani obietnice składane sobie lub bliskim nie 
powstrzymują go od sięgnięcia po kieliszek. Możliwe są jeszcze krótkie stany 
abstynencji, jednak prędzej czy później kończą się one powrotem do nałogu. 
Wszystko zaczyna się kręcić wokół picia. Alkoholik zaniedbuje rodzinę, pracę, 
traci zainteresowania, przestaje dbać o swój wygląd i otoczenie. Jednocze-
śnie wciąż nie umie się przyznać przed sobą, że ma problem.

 » Faza IV (chroniczna): alkoholik wyzbywa się wszelkich wyrzutów sumienia 
i  zahamowań. Pije niemal bez przerwy, zaczynając już rano. Bardzo nega-
tywnie odbija się to na jego zdrowiu. Występuje obniżenie funkcji intelek-
tualnych, spowolnienie psychoruchowe, zanikają uczucia wyższe, cierpią 
wątroba, trzustka, żołądek, serce i  system nerwowy. Próby wyjścia z ciągu 
alkoholowego kończą się dotkliwym zespołem abstynencyjnym, czyli drże-
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niem rąk, bólami głowy, ogólnym osłabieniem, wymiotami, zaburzeniami snu 
i lękami. Może pojawić się przewlekła psychoza alkoholowa. Na tym etapie 
alkoholik sięga już nie tylko po typowe trunki, ale z braku pieniędzy może 
pić także trujące zastępniki (np. denaturat, perfumy, lekarstwa z zawartością 
alkoholu). Z  powodu zatrucia coraz częściej bywa w  szpitalach lub izbach 
wytrzeźwień. Picie bez przerwy, w nieustannym ciągu w końcu doprowadza 
do całkowitego wyczerpania organizmu i śmierci.

U alkoholika zmienia się także wygląd zewnętrzny. Odwodniona skóra staje się 
szara, twarz puchnie i czerwienieje, a zmarszczki nabierają wyrazistości. Spowol-
niona synteza białek powoduje chorobliwe chudnięcie i spadek masy mięśniowej.

Wyjście z nałogu to niezwykle trudna sprawa. Trzeba się przyznać przed samym 
sobą, rodziną i bliskimi do porażki, a także odmówić swojemu mózgowi przyjemno-
ści, do której już się przyzwyczaił.

Uwolnić się od picia można za sprawą specjalistycznej psychoterapii. Terapeuta 
uświadomi choremu, że ugrzązł w nałogu w opozycji do samego siebie, a nie „prze-
ciwko złemu światu”.

Alkoholikiem jest się do końca życia, nawet gdy wiele lat wcześniej rzuciło się 
kieliszek w kąt. Uzależniony musi na zawsze zrezygnować z picia i zdawać sobie 
sprawę, że nałóg może do niego powrócić, jeśli choć raz złamie się w swych po-
stanowieniach.

Czy wiesz, że… 
Dzieci matek, które w czasie ciąży nagminnie piły alkohol, 
cierpią na Alkoholowy Zespół Płodowy (ang. Fetal Alcohol 
Syndrome = FAS). Mają niski wzrost i małogłowie, anomalie 
w budowie twarzy oraz narządów wewnętrznych. Gorzej się 
uczą, występują u nich problemy z mówieniem i z pamięcią. 
Nawet małe dawki alkoholu spożywane przez ciężarne kobiety 
mogą szkodzić zdrowiu ich dzieci.

Palenie papierosów już nie jest cool!

Papierosy może i były „cool”, ale kilkadziesiąt lat temu, gdy nie znano ich ne-
gatywnego wpływu na zdrowie człowieka. Obecnie są wyjątkowo passé. Zawarte 
w nich substancje smoliste wpływają na powstawanie i rozwój ponad 20 rodzajów 
nowotworów. W dymie papierosowym poza tytoniem jest 4000 związków chemicz-
nych, z czego ponad 40 jest rakotwórczych. Dla „zachęty” wymienię kilka z nich:

 » Arsen: stosowany jako trutka na szczury i inne gryzonie.
 » Cyjanowodór: inaczej kwas pruski, jest bardzo toksyczny, blokuje enzymy od-

dechowe, zalicza się go do bojowych środków trujących.
 » Ciała smołowate, metale ciężkie i  pierwiastki promieniotwórcze: odpowie-

dzialne za powstawanie wielu nowotworów złośliwych.
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 » Aceton: rozpuszczalnik stosowany w przemyśle chemicznym.
 » Fenole: niszczą rzęski, które chronią płuca przed wirusami i zanieczyszcze-

niami.
 » Formaldehyd: związek przydatny w  konserwacji preparatów biologicznych, 

np. żab.
Sytuacja wygląda nieco lepiej w  przypadku papierosów elektronicznych, czyli 

e-papierosów, ale i one nie są wolne od szkodliwych substancji. Poza tym znane są 
już przypadki eksplozji „e-fajek” w ustach, co powodowało zgon palącego.

Płuca palacza są czarne niczym smoła. Substancje wchłaniane w dymie tworzą 
w nich lepką maź. Pozbawione ochrony drogi oddechowe są szczególnie narażone 
na powstawanie licznych chorób. Wymienić wśród nich można:

 » Nowotwory płuc, nerki, trzustki, wargi, języka, jamy ustnej, przełyku, krtani, 
pęcherza moczowego i in.

 » Udar mózgu.
 » Zawał oraz niewydolność serca.
 » Nadciśnienie tętnicze.
 » Przewlekłe zapalenie oskrzeli i płuc.
 » Wrzody żołądka oraz dwunastnicy.

U palacza wytwarza się tzw. twarz nikotynowa. Za sprawą substancji smolistych 
już po kilku miesiącach palenia na jego zębach pojawia się żółtawy nalot, który 
z czasem przebarwia się na kolor brunatny. Palący aż sześciokrotnie częściej zapa-
dają na choroby zębów, przyzębia i dziąseł. Zapomnij więc o perlistym uśmiechu ro-
dem z Hollywood, jeśli chcesz sobie „puścić dymka”. Do kolekcji dodajmy pożółkłe, 
łamliwe paznokcie i włosy, wysuszoną skórę z utrwalonymi zmianami trądzikowymi 
oraz… towarzyszący Ci nieustannie smród. No, to rzeczywiście cool!

Skoro to takie świństwo, to czemu ludzi palą? Zawarta w  papierosach nikoty-
na jest uznawana przez Światową Organizacje Zdrowia za narkotyk. Jej działanie 
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przypomina wpływ heroiny i kokainy na organizm. Zwiększa produkcję dopaminy, 
dając uczucie przyjemności oraz przyczyniając się do rozwoju uzależnienia. Głębo-
kie zaciąganie się dymem papierosowym przez chwilę uspokaja i  redukuje stres. 
Niestety, poziom dopaminy bardzo szybko spada i palący chce sięgnąć po kolejne-
go papierosa. Papierosy pali się także w celach towarzyskich. Ludzie szukają w ten 
sposób okazji do zacieśnienia swoich znajomości wśród osób niemogących już wy-
trzymać bez „dymka”.

Uzależnieni próbują zerwać ze szkodliwym i drogim nałogiem, który niszczy ich 
zdrowie i urodę. Jednak często okazuje się to dla nich zbyt trudne. Najgorzej, gdy 
dodatkowo palą w obecności innych. Jak wynika bowiem z badań, bierni palacze są 
jeszcze bardziej narażeni na choroby niż sami palący. Dlatego unikaj zadymionych 
pomieszczeń albo stawaj w miejscach, gdzie dym nie będzie do Ciebie docierał.

Narkotyki = śmierć

Tuż przed napisaniem tych słów byłem z żoną na seansie filmu „Powrót Bena” 
(tytuł oryginalny „Ben is back”). Jeden z recenzentów tak w przybliżeniu opisywał 
jego fabułę:

„Ben to młody chłopak, który tuż przed świętami Bożego Narodzenia niespo-
dziewanie pojawia się w domu swojej rodziny. Matka Holly (w tej roli świetna Julia 
Roberts) nie posiada się z radości. Ale pierwszą rzeczą, którą robi na widok syna, 
jest schowanie wszystkich leków oraz biżuterii, którą mógłby spieniężyć. Ben jest 
bowiem narkomanem przebywającym do tej pory w ośrodku odwykowym i nie po 
raz pierwszy przyjeżdża do domu czysty, by szybko wrócić do nałogu. Kobieta jest 
pełna nadziei, że tym razem będzie inaczej. Widok tryskającego energią syna na-
pawa ją optymizmem.

Reżyser stopniowo odsłania przed widzami historię bohaterów. Jest to opowieść 
boleśnie znajoma dla każdego, kto osobiście spotkał się z problemem uzależnienia. 
Mamy więc błędne koło odwyków i powrotu do nałogu. Mroczne opowieści o wy-
rzutach sumienia (Ben wciągnął w narkotyki koleżankę, która zmarła), o upodleniu 
i desperackim głodzie.

Widzimy tu sceny bezinteresownej, matczynej miłości oraz wielkie pokłady 
emocjonalnej manipulacji Bena, który nie jest w stanie wytrzymać bez działki”.

W końcowej scenie chłopak staje na granicy życia i śmierci. Nie zdradzę Ci, jak 
zakończy się walka Holly o syna, ale w prawdziwym świecie ta batalia jest nader 
często przegrywana.

Narkotyki w znacznym stopniu wpływają na funkcjonowanie mózgu:
 » Mocno go pobudzają (np. kokaina, amfetamina, metamfetamina, tabletki ec-

stasy).
 » Otępiają i uspokajają (opioidy, jak morfina lub heroina).
 » Wywołują halucynacje (LSD, kleje, rozpuszczalniki czy grzyby halucynogen-

ne).
Oddzielnie sklasyfikowałbym dopalacze. Potocznie mówiąc, są to środki psy-

choaktywne o podobnym składzie chemicznym do typowych narkotyków. Wielu 
młodych ludzi na całym świecie zmarło po zażyciu zaledwie jednego dopalacza.

Przy tej okazji chciałbym także omówić kwestię sterydów anabolicznych. Ana-
boliki (popularny koks) wpływają na szybki rozrost masy mięśniowej. Dlatego są tak 
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kuszące dla młodych mężczyzn, którzy chcą pójść na skróty i od razu wyglądać 
jak kulturyści czy aktorzy filmów akcji. Najczęściej można je dostać „pod ladą” na 
siłowni. Paradoksalnie, wielkie mięśnie „koksiarzy” w ogóle nie są estetyczne i nie 
podobają się większości dziewcząt czy kobiet.

Sterydy te są pochodną męskiego hormonu testosteronu, dlatego po dłuższym 
zażywaniu powodują łysienie („łyse karki”) i trądzik, a w dalszej perspektywie czaso-
wej choroby wątroby, płuc, gruczołu krokowego, zawały serca i udary mózgu.

Branie koksu (a później jego odstawianie) może dodatkowo wywołać u mężczyzn 
impotencję, ginekomastię (powiększenie piersi), głęboką depresję i próby samobój-
cze, wpłynąć na podwyższony poziom agresji, a u nastolatków zahamować wzrost. 
Po odstawieniu organizm przyzwyczajony do wielkich ilości substancji podobnych 
do testosteronu przestaje sam go produkować.

Pomimo umownego podziału narkotyków na „miękkie” (np. marihuana) i „twarde” 
(m.in. heroina, kokaina, metamfetamina) nie można stwierdzić, iż tylko te twarde są 
niebezpieczne, a miękkie nie mają większego wpływu na nasze zdrowie. Różni je 
głównie intensywność dyskomfortu uzależnionego po odstawieniu, czyli zespołu 
abstynencyjnego. Każdy z narkotyków prędzej czy później prowadzi do uzależnie-
nia psychicznego, a w konsekwencji do wyniszczenia organizmu. Narkotyki twarde 
dodatkowo bardzo silnie uzależniają fizycznie. Po ich odstawieniu narkoman cierpi 
m.in. na drżenie mięśni, dreszcze, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunkę, bóle 
kości oraz stawów, halucynacje i  lęki. Depresja spowodowana obniżonym pozio-
mem serotoniny w okresach „czystości” może być przyczyną podejmowania prób 
samobójczych.

Czy będąc narkomanem, można „żyć długo i szczęśliwie”? W zasadzie odpowie-
dzi na to pytanie już udzieliłem. A oto kilka przykładowych historii, które mogą Cię 
spotkać, jeśli jednak się skusisz na jedną lub więcej działek:

 » Możesz umrzeć po jednorazowym przedawkowaniu lub zatruciu. Możesz też 
zejść z tego świata na skutek szkodliwego wpływu narkotyków na Twój or-
ganizm. Według dr. Kena Checinskiego ze Szpitala św. Jerzego w Londynie 
kokaina w krótkim czasie może postarzyć serce i mózg narkomana o 40-50 
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lat! W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba młodych ludzi z zawałem ser-
ca, którzy zażywali wcześniej kokainę.

 » Możesz popaść w depresję i popełnić samobójstwo, gdy skończą się dawki 
narkotyku i będziesz na tzw. zjeździe.

 » Możesz zarazić się ciężką chorobą (np. HIV, zapalanie wątroby itd.) na skutek 
używania tych samych, co inni igieł do wstrzykiwania sobie narkotyków.

 » Możesz kogoś zabić lub zrobić komuś sporą krzywdę, będąc na haju. Kroniki 
policyjne wielokrotnie odnotowywały takie przypadki.

 » Możesz paść ofiarą przemocy seksualnej.
 » Możesz popaść w prostytucję. Narkomani są w stanie zrobić dla działki do-

słownie wszystko. O prostytuowaniu się uzależnionych po raz pierwszy gło-
śno zrobiło się po opublikowaniu szokującej książki „My, dzieci z  dworca 
ZOO”34.

 » Możesz zacząć kraść i ograbić nawet najbliższą rodzinę i przyjaciół, by zdo-
być pieniądze na narkotyki.

 » Możesz zawalić szkołę lub pracę i zaprzepaścić swoją szansę na świetlaną 
przyszłość.

 » Możesz cierpieć niewypowiedziane męki na głodzie narkotycznym.
 » Możesz wyniszczyć swój organizm i psychikę, stając się pożałowania godnym 

wrakiem człowieka i cieniem samego siebie.

34 „My, dzieci z dworca ZOO” – wyd. niem. 1978, wydania polskie 1984, 1987, 1990 
i 1997 – książka dokumentalna, która powstała na podstawie rozmów z Christiane Fel-
scherinow, młodą narkomanką z Berlina Zachodniego. Autorami tekstu są Kai Hermann 
i Horst Rieck, dziennikarze niemieckiego „Sterna”. Christiane opowiada swoją historię 
oraz opisuje losy przyjaciół, często bardzo młodych narkomanów, z których wielu tra-
gicznie zakończyło życie, nie mogąc zerwać z nałogiem. Jest to jedna z najbardziej 
wstrząsających książek XX wieku.
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 » Możesz upaść na dno społeczne. I wcale nie jest powiedziane, że się z niego 
podniesiesz…

 » Możesz stracić szansę na prawdziwą miłość i szacunek, na które – jak każdy 
– zasługujesz.

Największy problem dla uzależnionych stanowi powrót do normalnego życia. 
Znany brytyjski pisarz i dziennikarz Johann Hari, który zetknął się z problemem nar-
komanii, w swej publikacji na łamach „The Huffington Post” wypowiedział się w ten 
oto sposób:

„Minęło ponad 100 lat, odkąd podjęliśmy fatalną w skutkach decyzję, żeby karać 
uzależnionych. Sprawiać, aby cierpieli, w przekonaniu, że da im to motywację do 
rzucenia nałogu. Dziś dysponujemy nową teorią. Teoria ta wymaga sporych prze-
mian w naszej mentalności.

Jako ludzie mamy głęboką potrzebę bliskości i budowania więzi. To daje nam 
poczucie szczęścia. Ci, którzy nie mogą stworzyć takich więzi, przywiązują się do 
tego, co napotkają: do stukotu ruletki (jak hazardziści) albo do ukłucia igły (narko-
mani). Zdaniem profesora Petera Cohena nie należy w ogóle mówić o uzależnieniu, 
ale o  »tworzeniu więzi«. Uzależnienie to wytworzenie z  narkotykiem takiej więzi, 
jakiej nie udało mu się stworzyć z drugim człowiekiem. Przeciwieństwem uzależ-
nienia nie jest więc abstynencja. Przeciwieństwem uzależnienia jest więź z innymi 
ludźmi!

Jesteśmy istotami społecznymi. Potrzebujemy bliskości i  miłości innych. Tym-
czasem wytworzyliśmy takie środowisko i  taką kulturę, która albo wprost niszczy 
więzi społeczne, albo oferuje jedynie ich parodię w  internecie. Brytyjski pisarz 
George Monbiot nazwał nasze czasy »wiekiem samotności«.

Bardzo trudno jest kochać kogoś uzależnionego. Wiem z doświadczenia, jak ła-
two ulec pokusie tzw. twardej miłości, jaką propagują programy telewizyjne w ro-
dzaju »Interwencji«: dać uzależnionemu do zrozumienia, że ma się wziąć w garść, 
albo zerwiemy z  nim kontakt. Takie programy przekonują widzów, że jeśli osoba 
uzależniona nie umie się wyzbyć nałogu, powinni ją odtrącić. Ale ludzie traktowani 
w ten sposób jeszcze bardziej pogrążają się w uzależnieniu. Możemy ich stracić na 
zawsze. Wróciłem z podróży z głębokim postanowieniem, że już nigdy nie będę 
odgradzać się od uzależnionych, bliskich mi ludzi. Muszą wiedzieć, że ich kocham 
bezwarunkowo, bez względu na to, czy wyjdą z nałogu”.

Niezwykła historia

Jerzy Górski w latach 1969-1982 był narkomanem. Jego nałóg zaczął się od pa-
lenia papierosów, których w szczytowym okresie wypalał ponad 100 dziennie. Kil-
kukrotnie trafiał do więzienia, ponieważ okradał apteki, by zdobyć substancje nar-
kotyczne. Był na skraju wyczerpania. Straszliwie schudł. Ważył nieco ponad 40 kg! 
W  akcie desperacji w  więzieniu wstrzyknął sobie w  płuca podgrzaną czekoladę, 
licząc, że choć na chwilę opuści jego mury. Podejmował próby samobójcze. Udało 
mu się jednak wyjść z  nałogu. W  graniczący z  cudem sposób zregenerował siły 
witalne swojego organizmu. W ciągu zaledwie kilku kolejnych lat stał się żywą le-
gendą światowego triatlonu, mistrzem świata w podwójnym Ironmanie, uczestni-
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kiem najbardziej wyczerpujących zawodów triatlonowych i supermaratonów, m.in. 
100-milowego Western States Endurance Run w Kalifornii w USA.

Jego historia stanowiła kanwę książki i wielokrotnie nagradzanego filmu pod tym 
samym tytułem – „Najlepszy”.

Oczarowany niesamowitą przemianą bohatera, nawiązałem z nim kontakt i prze-
prowadziłem wywiad, który przedstawiam poniżej.

„FENOMEN SIŁY WOLI”  
– wywiad z Jerzym Górskim

PaWeł DUDzIŃSKI: Panie jerzy, dziękuję, że zgodził się pan ze mną 
porozmawiać.

JERZY GÓRSKI: Powiem panu szczerze, że ja już nie mam nerwów do tego 
wszystkiego. Jest pan ostatnią osobą, z którą rozmawiam. Odbieram codziennie 
po dwadzieścia telefonów i muszę po prostu „wysiąść z tego pociągu”.

PD: Dzięki filmowi stał się pan sławny. teraz zaczęła się pana popularność.

JG: Nie zależy mi na niej.

PD: Pana metamorfoza już teraz stanowi przykład dla wielu ludzi.

JG: Czy to znaczy, że mam być jakiś stalowy? Nie popełniać błędów? 
Nie jestem specjalistą. Nie mam recepty na wszystko. Żyję normalnym 
życiem. Mam własne problemy. Nie będę krzyczał o swoim przykładzie 
i chodził z transparentami. Jeśli dochodzi do takiej rozmowy jak teraz, to ja się 
wypowiadam. Ale nie mam zamiaru krzyczeć światu: „Halo, to ja to zrobiłem, 
powstał fajny film i fajna książka!”. W ogóle mnie to nie rusza. Oczywiście, 
przeżyłem to i nadal przeżywam. Ale niczego nie robiłem dla poklasku, aby 
później powstał o mnie film czy książka.

PD: czy uważa pan, że istnieje coś takiego jak wolna wola?

JG: A czym dla pana jest wolna wola?

PD: Sam do końca nie jestem pewien. może to coś na zasadzie: dzisiaj 
biorę narkotyki albo nie biorę. Dzisiaj palę albo rzucam palenie… a może 
to umiejętność wyboru czegoś uciążliwego dla nas w imię wyższych  
wartości?!

JG: Moim zdaniem wolna wola zależy do tego, co na nas wpływa. Jeśli 
mamy jakieś skojarzenie, jakiś bodziec, to możemy działać w różnych 
kierunkach. Dlaczego akurat pomyślimy sobie w danym momencie, że chcemy 
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coś zjeść? Czy to zależy od woli, czy od czynników biologicznych? To są nasze 
decyzje. Myślę, że również doświadczenie życiowe trochę nam podpowiada, 
jak reagować. I w zależności od tego, kim jesteśmy, jakie mamy doświadczenia, 
to wtedy decydujemy. Kiedy ktoś mówi: „Fajny jest świat, jeśli wypijemy albo 
weźmiemy”, a ja nie wiem, jakie będą konsekwencje, to mogę temu ulec. Może 
być to też kwestia ciekawości czy po prostu ochoty, żeby spróbować czegoś 
innego.

PD: co zatem wg pana kieruje naszymi działaniami?

JG: Po prostu chęć zrobienia czegoś. Kiedyś dużo brałem i piłem, ale w którymś 
momencie chciałem tego zaprzestać. Jak to zrobić? Po prostu rzucić to wszystko!

PD: jakie były początki pana nałogu? o ile się nie mylę, zaczął pan od 
intensywnego palenia papierosów.

JG: Tak, palenie było pierwszą taką rzeczą. Palili wszyscy dookoła mnie  
– u mnie w domu, na podwórku i w szkole. Potrafiłem wypalić nawet  
100 papierosów dziennie. A trzeba pamiętać, że w tamtych czasach nie było 
„lightów”…

PD: czyli zaczęło się od mniejszych rzeczy, a potem przerodziło się to w większe 
nałogi?

JG: Pragniemy być tacy sami jak inni. Skoro na podwórku palą, to my też to robimy. 
I tak to już jest. W młodym wieku chcemy się popisać i próbujemy bardzo dużo 
rzeczy. Ktoś mówi, że to jest dobre albo niedobre, ale próbujemy. Tak jest ze 
wszystkim. Zależy kogo spotkamy na swojej drodze i jakie mamy warunki bytowe. 
Czy palimy i pijemy to, co nam podadzą. Czy idziemy do kościoła, a potem 
wracamy i pijemy. To wszystko ma podłoże w początkach naszego istnienia. 
Decyduje tutaj wychowanie.

PD: nawiązał pan do religii. czy wierzy pan w istnienie „siły wyższej”? 
Wielokrotnie znajdował się pan na granicy życia i śmierci, podejmując 
nawet próby samobójcze. Ważył pan nieco ponad 40 kilogramów i był 
w stanie skrajnego wyczerpania. a jednak zawsze uciekał pan mrocznemu 
żniwiarzowi…

JG: Tak, mam takie wrażenie, że ktoś trzyma mnie za kark. Miałem wiele skrajnych 
wypadków i zdarzeń. Widocznie jakaś siła nade mną czuwała.

pd: czy prześladują pana demony przeszłości?

JG: Nie mam czegoś takiego jak „demony przeszłości”. Mną kierują „demony życia” 
(śmiech). To jest silniejsze od wszystkiego. Przeszłość została schowana bardzo 
daleko i głęboko. Nie boję się demonów przeszłości. Nie palę, nie piję. Teraz mam 
w sobie „demona wolności”, który jest silny dzięki temu, że odbyłem swoją drogę. 
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W starym życiu byłem słaby i poznałem 
tę słabość. Aczkolwiek mogę w każdym 
momencie powrócić do tego.
Mam teraz inne uzależnienie. Wstaję o 5 
rano i idę popływać, a później pobiegać. 
Piszę teraz też pewną pracę. Działam na 
innych polach. Cały czas mam coś do 
roboty. I to jest fantastyczny nałóg, który 
się nazywa „życiem”! To jest wolność 
i satysfakcja z tego, co się robi.

PD: jak porównałby pan uczucie głodu 
narkotykowego do bólu po ukończeniu 
biegu na 100 mil w USa? co było 
intensywniejsze? gorsze?

JG: Podczas zawodów odczuwałem 
bardzo mocny, fizyczny ból, który 
musiałem pokonać. Na metę 
100-milowego biegu zaprowadziła 
mnie głowa. Cierpiałem 
wcześniej wielokrotnie i byłem 
do tego przyzwyczajony, ale nie 

porównywałbym tego w tych samych kategoriach. Nawet dzisiaj, z perspektywy 
czasu, myślę, że to mi pomogło. To był ostatni moment mojego życia, w którym 
chciałem pokazać, że jestem innym człowiekiem. I dlatego dałem radę ukończyć 
ten bieg, bo w rzeczywistości nie powinno mi się to udać.

PD: jakie fortele pozwoliły panu wygrać Double Ironmana i zostać nieoficjalnym 
mistrzem świata w najtrudniejszej dyscyplinie sportowej?

JG: Wymieniłbym dwa aspekty. Po pierwsze, nabrałem doświadczenia 
dzięki wspomnianemu biegowi na 100 mil. Miałem wówczas 28 godzin 
na jego pokonanie. Gdy przyjechałem na podwójnego Ironmana, 
to wiedziałem, ile mnie czeka wysiłku, i że nie powinienem się na początku 
przeforsowywać. A taki prawdziwy fortel miał miejsce na 10 km przed metą, 
gdy zachowywałem sporą przewagę nad reprezentantem Niemiec. Moja taktyka 
polegała wtedy na stosowaniu marszobiegu. Przy mijaniu Niemca biegłem, by 
pokazać, że mam jeszcze siły, uśmiechałem się do niego i kiwałem ręką, a gdy 
znikałem, to przechodziłem w marsz. Ale w sumie i tak miałem nad nim godzinę 
przewagi.

PD: z książki „najlepszy” dowiadujemy się, że również podczas pływania miał 
pan swój sposób na utrzymanie odpowiedniego tempa.

JG: Po prostu dawałem sobie zmiany z Amerykaninem. Raz on był z przodu, innym 
razem ja. I był to taki układ. Podobnie podczas jazdy rowerem można jechać „na 
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kole”35. Jednak w czasie podwójnego Ironmana człowiek walczy przez cały czas 
ze sobą. Nie można jechać „na kole”. Jedynie w pływaniu można było stosować tę 
taktykę. Podczas biegu wszystko zależało od tego, koło kogo się znajdowałem i ile 
sił jeszcze zachowałem.

PD: czy pana walka wciąż trwa?

JG: Każdy człowiek ma jakieś problemy. Z pewnością nawet pan, gdy się rano 
budzi, ma jakieś problemy. Można je pokonać albo się poddać. To właśnie 
jest życie. Spotykają nas wybory. Ciągle coś musimy wybrać. Jeśli się jest 
uzależnionym, to istnieje tylko jeden problem: „Skąd wziąć towar?” lub „Jak 
załatwić pieniądze na flaszkę?”. I robi się to za wszelką cenę.
Ale jeśli wstaję o 4.30 i muszę iść popływać czy pobiegać, to jest już zupełnie inny 
rodzaj problemu. Wiem, że czekają na mnie ludzie, koledzy i za chwilę będę się 
czuł lepiej. To też jest walka – przez cały czas walczymy ze swoimi słabościami.

PD: jakie są najważniejsze różnice pomiędzy filmową fikcją w obrazie „najlepszy” 
a rzeczywistością?

JG: Powiem tak – nie będę rozkładał tych różnic na czynniki pierwsze. Film nie 
jest biografią, nie jest dokumentem faktograficznym. Moje życie zainspirowało 
filmowców. Ale ja się wyzwoliłem z tego, czy byłem w takim, a nie innym stroju, 
czy pokój był kwadratowy, a nie inny. Nie ma to znaczenia.

PD: Film jest naprawdę niesamowity. Serdecznie polecam go wszystkim swoim 
znajomym.

JG: Miło mi to słyszeć. Ale trudno mi się wypowiadać na ten temat. Powiem tylko, 
że mi się bardzo podobał. Podczas seansu płakałem i na przemian śmiałem się. 
Przeżywałem to wszystko od nowa. Mam to przeświadczenie, że film nie został 
spieprzony i niesie ze sobą wielką nadzieję. I tyle.

PD: z czego jest pan najbardziej dumny?

JG: Na pewno w pierwszej kolejności z córki. Powiem też, że dzisiaj ze szwagrem 
pojechaliśmy do mojej firmy, gdzie mam nowy magazyn. Pomyślałem sobie, że 
to jest wypadkowa mojego życia. Mając kiedyś tylko dwie pary butów, dzisiaj 
posiadam bardzo dużą firmę, a dookoła mnie są wspaniali ludzi, którzy ze mną 
pracują i mi pomagają. I to jest najważniejsze.
Mam bliskie osoby. I raz jest lepiej, raz jest gorzej. Nie wszystko w życiu idzie tak, 
jakbyśmy chcieli. Nie wszystko w życiu nam się udaje. Gdy człowiek żyje sam 
i myśli głównie o sobie, to może mieć mocniejszą ścieżkę, taką egoistyczną. 
W ogóle z natury jesteśmy egoistami.

35 „Jazda na kole” to specjalna taktyka kolarska jazdy grupą. Umożliwia m.in. ła-
twiejsze przełamywanie oporów powietrza.
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PD: a kiedy w takim razie rodzi się w nas bezinteresowne dobro, czyli altruizm?

JG: Większość narkomanów i uzależnionych po wyleczeniu zostaje altruistami, 
dlatego że oni mają wewnętrzną potrzebę podzielenia się swoją przemianą i chcą 
pomóc innym. Po części robią to też dla siebie, bo szukają dalej siły.
Tak też jest w moim przypadku. Robię to z egoizmu, bo dla siebie. Ale przechodzę 
w altruizm, ponieważ dzielę się tym z innymi. Daję z siebie i ludzie czerpią z tego 
siłę. Chociaż w zwykłym życiu nie zawsze jestem silny.
Na koniec rozmowy trochę zeszły ze mnie emocje. Chciałbym jeszcze powiedzieć, 
że właśnie jadę na spotkanie z niewidomymi, na którym odbędzie się seans filmu 
„Najlepszy”. I to jest coś niesamowitego. Z kolei dla ludzi, którzy są głusi, przyjdzie 
ktoś, kto będzie tłumaczył im film na język migowy. I zaczynam się zastanawiać, 
co się takiego dzieje?! Przecież to właściwie ja powinienem czerpać od tych ludzi. 
Chyba zawiążę sobie oczy i będę chodził przez dwie godziny tak jak oni, żeby się 
wczuć w ich sytuację…

pd: bardzo dziękuję za rozmowę!

JG: Dziękuję!
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PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU VII 
Masz tylko jedno ciało (i umysł)!

W około 95% przypadków za nadwagę i otyłość odpowiada niewielka 

aktywność fizyczna oraz nieodpowiednia dieta, w której dominuje 

wysokoprzetworzona żywność bogata w tłuszcze, sól i cukier.

Znane są przypadki ludzi, którzy dzięki niesamowitej sile woli, odpowiedniej 

diecie, regularnym ćwiczeniom i operacjom chudli kilkadziesiąt, a nawet 

kilkaset kilogramów.

Należy jeść jak najwięcej nieprzetworzonych produktów. Bez konserwantów, 

dodatków, barwników, polepszaczy smaku itp. Twoja dieta powinna być 

bogata w warzywa i owoce.

Człowiek, który śpi zbyt mało, ma problemy z funkcjonowaniem całego ciała. 

W konsekwencji może to prowadzić m.in. do zaburzeń koncentracji uwagi, 

spadku odporności organizmu, a nawet otyłości, cukrzycy czy depresji.

Wszystko, co daje krótkotrwałą przyjemność, a jednocześnie złudne uczucie 

oddalenia problemów i uśmierzenia bólu można nazwać nałogiem.

Najcięższe nałogi prowadzą do rozbicia rodzin, przestępstw i samobójstw. We 

wszystkim, co robisz, musisz więc zachować umiar.

Niewielkie ilości alkoholu, pite w dużych odstępach czasowych, z reguły nie 

doprowadzają do uzależnienia, a czasami są nawet zalecane przez lekarzy. 

Jednak według danych Światowej Organizacji Zdrowia 1 na 20 zgonów na 

świecie jest spowodowany przez nadużywanie alkoholu.

W dymie papierosowym poza tytoniem jest 4000 związków chemicznych, 

z czego ponad 40 jest rakotwórczych.

Narkomania to najgorszy z nałogów, prowadzi do śmierci uzależnionego.

W rozdziale znalazł się ponadto wywiad z Jerzym Górskim, 

ultramaratończykiem i mistrzem świata w podwójnym Ironmanie, bohaterem 

filmu i książki pod tym samym tytułem „Najlepszy”.
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„Niedaleko pada jabłko od jabłoni”, „Jaki ojciec, taki syn” czy „Bieda jest dzie-
dziczna”. Zapewne znasz te porzekadła. Tak, ten rozdział będzie o tym, jak bardzo 
naszym życiem kieruje przeszłość i  jak próbujemy z tym walczyć. Nawet gdybyś 
bardzo chciał(-a), nie zapomnisz o traumatycznych zdarzeniach. Możesz za to ogra-
niczyć ich wpływ na Twoje obecne życie. A czasami wykorzystać je jako przestrogę 
i naukę na przyszłość.

Nie sztuką jest dbać o dobre maniery, jeśli przykładowo urodziłeś(-aś) się w bry-
tyjskiej rodzinie królewskiej. Łatwiej jest o karierę w show-biznesie, gdy Twój ojciec 
lub matka jest znaną gwiazdą telewizji. Jeśli dostałeś(-aś) mieszkanie w prezencie od 
rodziców, nie musisz się martwić, skąd wziąć pieniądze na jego kupno lub wynajem.

Co jednak w sytuacji, gdy nie możesz liczyć na niczyją pomoc? Jak bardzo nasze 
życie determinują geny, wychowanie i środowisko? Czy czynnik ludzkiej inteligencji 
oraz cechy charakteru, jak silna wola, odwaga i odporność na porażki, mogą spra-
wić, że staniemy się świadomymi, pewnymi siebie i po prostu szczęśliwymi ludźmi?

Wspominałem Ci już o redagowanej przeze mnie książce „Mistrzowie, czyli 101 
inspirujących historii ludzi sukcesu”. Znajdziesz w niej biogramy ponad setki postaci, 
które zasłynęły w zbiorowej świadomości miłośników kina, sportu, muzyki, sztuki 
czy motoryzacji. Znajdują się wśród nich gwiazdy i biznesmeni, którzy praktycznie 
od zera dorobili się swoich fortun. Ich życie stanowi przykład, jak można stać się 
sławnym i bogatym, jednocześnie mając swoje korzenie w nizinach społecznych; 
w rodzinach skrajnie biednych, patologicznych czy też takich, w których domino-
wała przemoc fizyczna i psychiczna. Są to bohaterowie z pierwszych stron gazet. 
Wśród opisanych w tej publikacji postaci, które w najbardziej jaskrawy sposób zła-
mały swój rodzinny skrypt, są dwie, o których opowiem Ci bardziej szczegółowo.„Jeśli się smucisz, to żyjesz przeszłością. Jeśli się boisz,  

to żyjesz przyszłością. Jeśli jesteś spokojny, to żyjesz 
teraźniejszością. 
 Lao�Tzu

Mohed altrad – urodził się w 1948 r. na syryjskiej pustyni jako syn mło-
dziutkiej, nieletniej Beduinki i przywódcy plemiennego, który ją zgwałcił. Nie wiado-
mo, kiedy dokładnie, gdyż nikt szczególnie nie interesował się jego losem, a matka 
zmarła, gdy miał cztery lata. Ojciec wyrzekł się go. Wziął tylko pod opiekę jego bra-
ta, którego zresztą wkrótce zatłukł na śmierć. Mohed znalazł się pod opieką babci, 
która uczyniła z niego pastucha i zabroniła mu chodzić do szkoły. Powtarzała, że 
pasterzom nie są potrzebne książki. Chłopiec przemieszczał się wraz ze swym ple-
mieniem w poszukiwaniu pastwisk dla kóz, owiec i wielbłądów.
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Mimo zakazu babci postanowił podjąć naukę, wie-
rząc, że to jego jedyna szansa na lepsze życie. Wymy-
kał się rankami do szkoły, nim jego opiekunka zdążyła 
się budzić. Musiał przez godzinę iść boso przez wy-
dmy, by dotrzeć na miejsce. Lekcje obserwował przez 
szpary w ścianach. Koledzy nieustannie z niego drwili, 
a babcia urządzała awantury z powodu jego nieobec-
ności i nieposłuszeństwa. Był wyrzutkiem, nawet jak 
na standardy Beduinów.

„To był instynkt. Wiedziałem, że zostałem potępio-
ny, a moją jedyną szansą jest szkoła” – wspominał po 
czasie.

Gdy miał siedem lat, do wioski przybył jego ojciec, 
który podarował mu rower. Wtedy po raz pierwszy ob-

jawił się przedsiębiorczy zmysł chłopca. Wypożyczał rower kolegom, a w zamian 
Ci prezentowali mu przybory szkolne. Nieustępliwość małego Moheda przyniosła 
w końcu efekty. Babcia pozwoliła mu się uczyć.

Po kilku latach zamieszkał u  innego członka rodziny w  pobliżu miejscowości 
Ar-Rakka, gdzie zdał maturę. Uczył się tak świetnie, że uzyskał stypendium rządu 
syryjskiego i wyjechał na studia do Francji.

„W tym czasie nie miałem żadnego konkretnego marzenia. Kierowała mną tylko 
ambicja, która nie pozwalała mi zaakceptować mojego początkowego przeznacze-
nia” – mówił Mohed.

W 1969 roku przybył do Montpellier. Kilka miesięcy spędził na nauce języka fran-
cuskiego, ale kiedy rozpoczął studia z fizyki i matematyki na miejscowym uniwer-
sytecie, mógł zrozumieć tylko fragmenty wypowiedzi profesorów. Podczas studiów 
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pracował jako inżynier w firmach technologicznych, co pomogło mu zdobyć oby-
watelstwo. Wziął też ślub z koleżanką z uniwersytetu. Na początku lat 70. przepro-
wadził się do Paryża, gdzie uzyskał tytuł doktora informatyki.

Następnie spędził cztery lata w Abu Zabi, pracując dla firmy naftowej. Do czasu 
zakończenia umowy w 1984 r. był w stanie zaoszczędzić kilkaset tysięcy dolarów. 
Po powrocie do Paryża wraz z trzema przyjaciółmi założył i błyskawicznie sprzedał 
start-up. Firma zajmowała się produkcją komputerów przenośnych. Zarobił blisko 
600 000 dolarów, ale nie miał pomysłu, jak zainwestować swoje pieniądze.

W sierpniu 1985 r. przebywał na wakacjach we Florensac, rodzinnej wiosce swo-
jej żony na południu Francji. Wówczas sąsiad zapytał go, czy byłby zainteresowany 
pozyskaniem upadającego producenta rusztowań. 200-osobowa firma Méfran tra-
ciła kilkaset tysięcy dolarów rocznie, a zadłużenie w bankach rosło. Mohed nie znał 
branży, podstawowych zasad rachunkowości, ani nawet francuskiego słowa „rusz-
towania”. Postanowił jednak kupić firmę. 10% oddał swojemu brytyjskiemu przyja-
cielowi Richardowi Alcockowi, którego poznał w Abu Zabi, i który był jego partne-
rem w tworzeniu start-upu. Zapłacili symbolicznie jednego franka francuskiego, ale 
przejęli mnóstwo zobowiązań. „Działałem intuicyjnie. Wiedziałem, że produkt jest 
bardzo przydatny, ponieważ rusztowania są potrzebne w każdym sektorze: w bu-
downictwie, przy rafineriach czy na lotniskach” – mówił po latach.

Altrad natychmiast obniżył koszty i  wprowadził bardziej motywujący system 
wynagrodzenia. W firmę włożył wszystkie swoje pieniądze, które zarobił przez po-
przednie pięć lat, o czym poinformował pracowników. Tchnął w nich wiarę, że moż-
na się jeszcze uchronić przed bankructwem, a ci mu odpłacili sumienną pracą.

W ciągu roku przedsiębiorstwo osiągnęło niewielki zysk. Otwarto filie w Hiszpanii 
i we Włoszech. Wkrótce Mohed rozszerzył biznes o sprzedaż betonomieszarek, na-
rzędzi budowlanych i innych produktów, które przyciągają tych samych klientów, co 
rusztowania. W międzyczasie kupił i od razu sprzedał firmę zajmującą się produkcją 
rękawiczek chirurgicznych. Szybko zrozumiał, że powinien się skupić na głównym 
nurcie swojej działalności.

Na początku lat 90. przedsiębiorstwo w ciągu zaledwie paru miesięcy straciło 
jedną czwartą swoich przychodów. Altrada uratował fakt, iż przewidział nadchodzą-
ce spowolnienie i zawczasu zmniejszył o 30% koszty siły roboczej.

W wyjściu z kryzysu nie pomagały mu banki, które nie chciały pożyczać pienię-
dzy przedsiębiorcy urodzonemu w Syrii bez doświadczenia w branży budowlanej. 
Rozwijał się zatem w taki sam sposób, jak na początku. Kupował mniejszych konku-
rentów, znajdujących się w tarapatach finansowych, a następnie ich restrukturyzo-
wał i wykorzystywał do cna ich możliwości. Ze względu na jego pochodzenie ludzie 
wciąż mu jednak nie ufali.

Dopiero w 2003 roku nastąpił przełom. Jego firma i spółki zależne generowały 
już co prawda ponad 100 mln dolarów dochodu rocznie, ale wtedy to Grupa Altrad 
przejęła swojego niemieckiego konkurenta – koncern Plettac, stając się jednym 
z najważniejszych graczy na europejskim i  światowym rynku. W ostatnich latach 
miały miejsce dziesiątki kolejnych przejęć, m.in. w Katarze i Maroku. W planach jest 
jeszcze ekspansja na Stany Zjednoczone, gdzie jednak istnieje spora konkurencja 
ze strony Chińczyków.

Mohed Altrad pracuje w głównej kwaterze swojej firmy w Motpellier, gdzie za-
rządza ludźmi i spółkami zależnymi, dając im dużą autonomię oraz swobodę dzia-
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łania. Na ścianach biura wiszą zdjęcia pięciorga jego dzieci i obecnej partnerki – 
brytyjsko-francuskiej prawniczki (z żoną rozwiedli się w 1995 roku).

Grupa ma ponad milion klientów i  tysiące pracowników na całym świecie. Jej 
wartość liczona jest w miliardach dolarów. W 2015 roku w Monte Carlo Mohed ode-
brał tytuł przedsiębiorcy roku. Wybrano go spośród kilkuset biznesmenów z kilku-
dziesięciu państw. Odbierając nagrodę, powiedział: „Nie chcę dziś mówić o bizne-
sie. Chcę powiedzieć o człowieczeństwie. Możemy sobie pomagać. Mój przekaz to 
przesłanie nadziei. Musimy przestać zamieniać się w roboty zarabiające pieniądze. 
Musimy kierować część środków do ludzi, którzy nie mają co jeść i nie mają gdzie 
spać. Sam niczego bym nie osiągnął. To ludzie są najważniejsi. Przynajmniej 15-20 
proc. zysku firmy powinno trafiać do pracowników”.

W 2002 roku opublikował autobiograficzną powieść pt. „Badawi” („Beduin”), któ-
ra weszła do kanonu lektur w niektórych francuskich szkołach. Françoise Nyssen, 
wydawca tej książki, powiedział: „To prawdziwa literatura. Mohed Altrad jest wystar-
czająco inteligentny, aby zdać sobie sprawę, że życie polega na czymś głębszym 
niż zarabianie pieniędzy, i na tyle skromny, aby wiedzieć, że literackiego sukcesu nie 
można sobie kupić”.

Dwie kolejne powieści również dotyczyły ważnych tematów. W pierwszej z nich 
dywagował na temat istnienia Boga, a w drugiej – pisał o miłości. Kończy się ona 
opowieścią o Żydach i Palestyńczykach. Altrad jako Syryjczyk był wychowywany 
w skrajnym antysemityzmie. Uczono go, że Żydów należy nienawidzić i zabijać. Te-
raz zanotował on: „Jeśli sądzisz, że ludzie muszą ze sobą walczyć, to prawdziwa 
katastrofa. To oznacza, że nie możemy żyć razem. To oznacza wojnę i jest nieludzkie. 
Jeśli pragniesz żyć w pokoju, po prostu zacznij rozmawiać”.

François Léotard, jego przyjaciel, a zarazem były francuski minister kultury, po-
wiedział o nim: „Kiedy poznajesz samotność, cierpienie, głód i upokorzenie, poja-
wia się potencjał do niezwykłego rozwoju. Myślę, że Mohed wyrwał się ze swojego 
przeznaczenia. Jeśli to, co stworzył, wciąż się rozwija, to dlatego, że dla człowieka 
z pustyni nie ma żadnych ograniczeń. Zawsze patrzy za horyzont”.36

oprah WinFrey – urodziła się 29 stycznia 
1954 roku w  miejscowości Kosciusko (nazwanej tak 
na cześć polskiego bohatera rewolucji amerykańskiej 
Tadeusza Kościuszki). Jej rodzicami była para nasto-
latków. Nie byli zainteresowani stworzeniem rodzi-
ny ani opieką nad córką. W  pierwszych latach życia 
twardą ręką wychowywała ją babcia od strony mamy, 
która w przypadku jakiegokolwiek nieposłuszeństwa 
okładała ją kijem. Kobiecina była tak biedna, że dziew-
czynka musiała nosić sukienki z  worków od kartofli. 
W związku z tym rówieśnicy nieustannie z niej szydzili.

Gdy miała sześć lat, matka zabrała ją do siebie. Nie 
mogła jej poświęcać zbyt wiele czasu, ponieważ cały-

36 Por. K. Savchuk, From Bedouin To Billionaire: Meet The Man Changing What It Me-
ans To Be French After Charlie Hebdo, „Forbes” 2015 (online).
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mi dniami pracowała jako pokojówka. Wkrótce urodziła drugą córkę Patricię (zmar-
ła w wieku 43 lat z powodu uzależnienia od kokainy), a Oprah została wysłała do ojca.

Następnie wróciła do matki, która w międzyczasie urodziła trzecią córkę (oddała 
ją do adopcji, o czym Oprah dowiedziała się dopiero kilkadziesiąt lat później) i syna 
Jeffrey’a (zmarł w 1989 r. z powodu AIDS).

Począwszy od jej 9. urodzin była molestowana seksualnie przez wuja, kuzyna 
oraz znajomego rodziny. W wieku 13 lat uciekła na pewien czas z domu, gdyż znę-
cano się tam nad nią psychicznie i fizycznie. Po roku zaszła w ciąże, jednak dziecko 
zmarło dwa tygodnie po porodzie.

W szkole czuła się gorsza. Niektórzy jej koledzy Afroamerykanie służyli w do-
mach swoich białych kolegów. Zaczęła kraść pieniądze matce, by móc kupić sobie 
ubrania. W efekcie ciągłych kłótni ta po raz kolejny oddała ją pod opiekę ojca.

Oprah zaznała w swoim młodym życiu wielu upokorzeń. Cierpiała biedę, była 
bita, wykorzystywana seksualnie i poniżana. Straciła też swoje dziecko. Ani matka, 
ani ojciec nie mogli stanowić dla niej przykładu. A w kraju, gdzie rasizm i dyskrymi-
nacja czarnoskórych obywateli były na porządku dziennym, przyszłość nastolatki 
nie jawiła się w zbyt kolorowych barwach.

Mimo tego nie poddała się. Pomógł jej ojciec, z którym ostatecznie zamieszkała. 
Wprawdzie był bardzo surowy, ale edukacja córki stała się dla niego priorytetem. 
Ukończyła z  wyróżnieniem szkołę średnią i  wygrała konkurs recytatorski, dzięki 
czemu otrzymała stypendium Uniwersytetu Stanowego Tennessee na kierunku ko-
munikacji. Jeszcze jako nastolatka rozpoczęła pracę w sklepie spożywczym, a na-
stępnie w lokalnej rozgłośni radiowej. W wieku 17 lat wygrała też konkurs piękności 
Miss Black Tennessee.

Wybór kariery w mediach nie zaskoczyłby jej babci, która – jak po latach wspo-
minała Oprah – dała jej pozytywną energię do pójścia w tym kierunku. Hattie Mae 
zachęcała ją do publicznych wystąpień, gdy widziała, jak w dzieciństwie przepro-
wadzała „wywiady” z lalkami i wronami siadającymi na ogrodzeniu jej posesji.

Oprah była pierwszą czarnoskórą prezenterką w telewizji WLAC-TV w Nashville. 
W 1976 roku przeniosła się do WJZ-TV w Baltimore. Współprowadziła też lokalny 
talk show „People Are Talking”.

W 1983 r. Winfrey przeniosła się do Chicago, aby poprowadzić półgodzinny po-
ranny talk show „AM Chicago”. Pierwszy odcinek wyemitowano 2 stycznia 1984 r. 
W ciągu kilku miesięcy program zyskał dużą popularność i  z ostatniego miejsca 
w rankingu awansował na najwyżej oceniany talk show w Chicago.

We wrześniu 1986 r. program przemianowano na „Oprah Winfrey Show” i rozpo-
częto jego nadawanie na cały kraj. Magazyn „Time” relacjonował: „Niewielu ludzi 
postawiłoby na tak szybki awans Oprah Winfrey. (…) Jeśli nawet brakuje jej nieco 
dziennikarskiej twardości, to nadrabia to nieskrywaną ciekawością, sporym poczu-
ciem humoru, a przede wszystkim empatią. Goście jej programu ze swoimi smut-
nymi opowieściami wywołują łzy w oczach Oprah... Często mówią o swoich tajemni-
cach, których w normalnych okolicznościach nie ujawniliby nikomu, a tym bardziej 
na antenie krajowej telewizji. Jej talk show jest jak sesja terapii grupowej”.

Do historii popkultury przeszły niektóre z jej audycji. W 2004 roku z okazji jubile-
uszowego programu Oprah przekazała każdemu z 276 obecnych w studiu widzów 
ufundowane przez koncern General Motors samochody marki Pontiac G6 sedan 
(tekst „You get a car, you get a car, everybody gets a car” stał się kultowy!). Jako 
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jedna z  pierwszych nagłośniła ukrywanie przestępstw seksualnych duchownych 
w  USA, napiętnowała też nieskuteczne działania rządu w  zwalczaniu narkomanii 
i jej rozpowszechnienie wśród dorosłych.

Wystąpiła ponadto w kilku filmach i serialach. Z jej zdaniem liczyli się w Ameryce 
wszyscy. We wrześniu 2006 roku w programie Larry’ego Kinga powiedziała, że na 
fotelu prezydenta USA najchętniej widziałaby Baracka Obamę. Nazwisko czarno-
skórego senatora z  Illinois pojawiło się następnego dnia na pierwszych stronach 
gazet. Wtedy jeszcze nikt nie spodziewał się, że będzie on kandydował. Oficjalnie 
wypowiedział się na ten temat dopiero cztery miesiące później. Oprah brała czynny 
udział w  jego kampanii i wielu sądzi, że głównie dzięki jej poparciu udało mu się 
osiągnąć zamierzony cel.

Jest uważana za jedną z  najbardziej wpływowych kobiet na świecie. Jest też 
pierwszą ciemnoskórą miliarderką. Mieszka w swojej 42-akrowej posiadłości z wi-
dokiem na ocean i góry w Montecito w Kalifornii.

* * *Na kartach niniejszej książki przedstawiłem już kilka innych opowieści o niezwy-
kłych ludziach, jak Nick Vujicic, Arnold Schwarzennegger, Michael Phelps, J.K. Row-
ling, Jerzy Górski czy Łukasz Nowak, którzy mimo przeciwności losu i  własnych 
słabości walczyli i każdego dnia walczą o lepszy byt i własne, subiektywnie pojmo-
wane szczęście.

Mógłbym podążyć typ tropem, prezentując wybitne jednostki z panteonu sław. 
Na koniec postanowiłem jednak pójść nieco inną drogą i zachęciłem do opisania 
swoich doświadczeń znajomych.

„Wszyscy dostają samochód!!”
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Każdy z nas jest wyjątkowy i zasługuje na uwagę. Gdy jesteśmy świadomi tego, 
co na nas wpływa, łatwiej nam się uporać z przeszłością i rozmawiać na temat na-
szych uczuć oraz przyczyn postępowania.

Poniżej znajdziesz historie zwyczajnych ludzi, którzy postanowili złamać swój 
destrukcyjny skrypt rodzinny i nie poddawać się presji otoczenia.

* * *Poniższa historia mogłaby posłużyć za kanwę sce-
nariusza filmowego, jednak wydarzyła się naprawdę. 
Bardziej szczegółowo opiszę ją w mojej książce, któ-
rą planuję wydać w 2020 r. Swoją opowieścią pragnę 
tchnąć wiarę i nadzieję w życie ludzi, którzy chcą się 
wyrwać z nałogu. Niech mój przykład stanowi inspi-
rację dla tych, którzy pragną nawrócić się na drogę 
trzeźwości, jednak alkohol wciąż przelewa w nich po-
czucie beznadziei.

Przyjechałem do Wielkiej Brytanii w 2006 roku. Po-
dobnie jak wielu młodych ludzi w tamtym czasie, po-
dążyłem za wizją wyższych zarobków i  lepszej przy-
szłości. Po krótkim okresie aklimatyzacji ściągnąłem 
swoją dziewczynę i przez parę kolejnych miesięcy na-
zbieraliśmy razem wystarczająco dużo, by wziąć ślub i wyprawić wesele. Wszystko 
zapowiadało się sielankowo. Oboje pracowaliśmy i wiedliśmy dostatnie życie. Moja 
żona dała mi dwójkę wspaniałych synów i wydawało mi się, że już nic nie może 
stanąć na drodze do naszego szczęścia.

Jak zwykle w takich sytuacjach, życie pisze swoje scenariusze i kieruje nas na 
drogę, którą niekoniecznie chcemy podążać. Ja zboczyłem przez alkohol. W mło-
dości negatywny przykład dał mi ojciec, który był alkoholikiem i zapił się na śmierć, 
gdy miałem 19 lat. Bardzo to przeżyłem.

Równia pochyła zaczęła się dla mnie, gdy po kolejnej pijackiej awanturze żona 
wyrzuciła mnie z domu. Dziś już wiem, że postąpiła w jedyny słuszny sposób. Nie 
mogłem wtedy stanowić dobrego przykładu dla moich dorastających synów. Alko-
hol wyzwalał we mnie najniższe instynkty. Nie byłem sobą.

Z dnia na dzień stałem się bezdomny. Byłem sam, bez rodziny, dzieci i najbliż-
szych. Błąkałem się po mieście, śpiąc na podłodze albo na kanapach w melinach. 
Nieustannie topiłem swoje smutki w alkoholu. Nie potrafiłem się pozbierać i stanąć 
na nogi. W jednej chwili straciłem wszystko! Od wewnątrz rozrywało mnie poczucie 
winy. Na domiar złego popadłem w olbrzymie długi. Ścigali mnie komornicy, a  ja 
piłem jeszcze więcej. Upadłem na samo dno!

Najbardziej bolała mnie tęsknota za dziećmi! Żona w obawie o swoje bezpie-
czeństwo załatwiła mi zakaz zbliżania się do siebie. Gdy wydawało mi się, że gorzej 
już być nie może, przyszła do mnie wiadomość o chorobie mojej siostry. Okazało 
się, że ma raka z przerzutami, a jej rokowania nie są dobre... Kurwa! Akurat teraz? Nie 
mogłem uwierzyć, że to dzieje się naprawdę.

Niejednokrotnie chodziłem głodny, bo pieniądze które zdobyłem, od razu wy-
dawałem na picie. Zbierałem niedopałki na ulicy, by mieć co zapalić. Mój nałóg 
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się pogłębiał. Straciłem nadzieję, bo kto 
byłby w stanie się pozbierać po czymś 
takim? W  krótkich chwilach trzeźwości 
w  mojej głowie kołatały się myśli. Dla-
czego ja?! Przecież już wystarczy! Wię-
cej nie udźwignę!

Był rok 2015, gdy stanąłem na granicy 
życia i śmierci. W sumie i tak było mi już 
wszystko jedno. Pewnego dnia zostałem 
pobity na ulicy tak ciężko, że praktycznie 
z  rozłupaną czaszką trafiłem do szpita-
la na kilka tygodni. Lekarz powiedział 
mi później, że oprawca skakał po mojej 
głowie, gdy leżałem już nieprzytomny. 
To cud, że przeżyłem.

Paradoksalnie to zdarzenie wyzwo-
liło we mnie chęć życia i  wolę walki 
o wyjście z nałogu. Ukojenie znalazłem 
w modlitwie, bo nie miałem już żadnych 
bliskich mi osób, do których mógłbym 
się zwrócić o pomoc na obczyźnie. Zacząłem uczęszczać do kościoła, a po wyjściu 
z niego czułem się lepiej. W moim mrocznym tunelu pojawiło się światełko nadziei.

Pewnego dnia spojrzałem w lustro i zadałem sobie pytanie, czy właśnie tak ma 
wyglądać moje życie? Mimo że byłem wykończony fizycznie i psychicznie, odpo-
wiedź tym razem brzmiała NIE!

Zacząłem wizualizować sobie, jak podnoszę się z dołka. Było to niezwykle trud-
ne, bo jednocześnie widziałem siebie na ulicy – śmierdzącego, pijanego, siedzą-
cego gdzieś pod sklepem. Bałem się, że zobaczą mnie też w takiej sytuacji moje 
dzieci. Wtedy ostatecznie postanowiłem, że muszę to zmienić.

Zacząłem chodzić na mityngi AA. Bardzo chciałem skończyć z piciem. Uświado-
miłem sobie, że to alkohol był przyczyną moich wszystkich nieszczęść i porażek.

Znalazłem pracę i odłożyłem trochę pieniędzy, żeby założyć sprawę w sądzie 
o widzenia z dziećmi. Zacząłem powoli spłacać długi.

Zauważyłem, że ogromne znaczenie w tej walce mają moje przekonania i spo-
sób myślenia. Coraz częściej wizualizowałem sobie siebie na pozycji zwycięzcy – 
czystego, ubranego w koszulę, przedsiębiorcę, posiadającego swoją własną firmę.

Pragnąłem tego tak bardzo, że postawiłem to sobie za główny cel. Wtedy jesz-
cze nie wiedziałem, iż to marzenie się ziści.

W pewnym momencie ludzie, którzy jeszcze niedawno uciekali przede mną na 
mieście i nie chcieli pożyczyć na wino, zaczęli zapraszać mnie na kawę. Moja pew-
ność siebie rosła.

Gdzie znajduję się teraz? Przede wszystkim jestem zdrowy. Nie piję alkoholu 
od  5  lat. Stawiam głównie na rozwój osobisty. Systematycznie jeżdżę na szkole-
nia. Czytam książki. Ćwiczę na siłowni. Staram się zdrowo odżywiać. Mam wspa-
niałą dziewczynę. Odzyskałem kontakt z dziećmi i mam dobre relacje z byłą żoną. 
Jestem właścicielem firmy budowlanej i  sprzątającej. Jeżdżę dobrym samocho-
dem.
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Jak mi się to udało? Bardzo tego chciałem i  nie poddawałem się w  chwilach 
zwątpienia. Ale nie to jest dla mnie najważniejsze! Odczuwam głęboką potrzebę 
podzielenia się swoją historią z innymi ludźmi.

Pragnę pomóc im wyjść z  dołka. Dodać wiary i  nadziei. Każdy może zbłądzić 
w swoim życiu i znaleźć się na samym dnie. Chciałbym poprzez swoje przykre do-
świadczenia pokazać i  wytłumaczyć ludziom, że dzięki swoim myślom możemy 
wykreować nową rzeczywistość wokół nas. Walka o  lepsze jutro zaczyna się tak 
naprawdę w naszych głowach.

Wojciech Labiszak

* * *Nazywam się Tomek. Mam 30 lat, jednak jeśli cho-
dzi o  przekonania gwarantujące sukces i  szczęście 
w życiu, to dopiero raczkuję.

Wychowałem się w ubogiej rodzinie, gdzie pienię-
dzy wystarczało w zasadzie tylko na podstawowe po-
trzeby. Mój ojciec jest alkoholikiem. Dzisiaj służy mi za 
przykład tego, jak nie powinno się żyć. Mama poświę-
ciła swoje życie na to, żeby wychować mnie i  moją 
siostrę pomimo przeciwności, z którymi zmagała się 
na co dzień. Niestety, sama wyniosła destruktywne 
przekonania ze swojego rodzinnego domu i chcąc nie 
chcąc chłonąłem je również ja.

Oto one: „Nie jestem wystarczająco dobry”, „Pie-
niądze szczęścia nie dają”, „Bogaci ludzie to oszuści 
i sknerzy”, „Żeby osiągnąć sukces, trzeba się uczyć i znaleźć dobrą pracę (nie ma 

innej możliwości)”.
Jest jedna rzecz, która nie pozwoliła 

mi nimi przesiąknąć do cna: absolutna 
wiara w to, że powiedzie mi się w życiu 
i będę szczęśliwy!

W wieku 21 lat pierwszy raz zetknąłem 
się z  pojęciem rozwoju osobistego. Za-
częło się od filmików motywacyjnych na 
YouTubie. Później przechodziłem przez 
śledzenie „kołczów”, aż doszedłem do 
czytania książek psychologicznych, opi-
sujących mechanizmy, które nami kie-
rują, i  nawyki związane z  zarządzaniem 
pieniędzmi. Zacząłem czytać, czytać 
i czytać. Jednakże wpadłem w pętlę pu-
stej motywacji, niepopartej działaniem.

Świadomość procesów, które mnie 
ukształtowały, pozwoliła mi na wprowa-
dzenie nowych nawyków i  przekonań. 
Dzisiaj podziwiam bogatych ludzi. Moje 
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poczucie własnej wartości znacząco wzrosło. Zacząłem wychodzić ze swojej strefy 
komfortu, co zaowocowało licznymi sukcesami w różnych dziedzinach.

Pamiętam, gdy jako dziecko oznajmiłem mojej mamie, że w przyszłości chciał-
bym założyć własną firmę. Moja myśl w jednej chwili została zdeptana insynuacjami 
o tym, jakie to skomplikowane, kłopotliwe i ryzykowne przedsięwzięcie.

Po ponad 20 latach pojawiłem się w  biurze rachunkowym celem założenia 
pierwszej działalności. Na dole przedłożonego mi dokumentu widniało: „Podpis 
przedsiębiorcy”. Uśmiechnąłem się i podpisałem…

Nawet jeśli się nie uda, to zdobędę nową wiedzę i umiejętności. Będę o poziom 
wyżej. Najważniejsze jest to, że od teorii przeszedłem do praktyki i zacząłem DZIA-
ŁAĆ.

Tomasz Jaruga,
współautor bestsellera „Mistrzowie, 
czyli 101 inspirujących historii ludzi 
sukcesu”

* * *Nic mi się w  życiu nie należy, ale na wszystko 
mogę zapracować. To zdanie, które towarzyszy mi na 
co dzień w mojej pracy i życiu osobistym.

Zaryzykuję stwierdzenie, że gdyby nie szachy, to 
prawdopodobnie bym... nie wiem do końca, co robił, 
ale wychowałem się w biedzie i „szaszki” (jako dziecko 
tak na nie mówiłem i wciąż mi się to zdarza) odegrały 
kluczową rolę na mojej drodze. Są w moim życiu od 
czasów, gdy miałem 10 lat. Kiedyś się ze mnie nabijali. 
Dziś dumnie mówię: „Jestem szachistą!”. Kiedyś mó-
wili mi, żebym rzucił szachy i poszedł do „normalnej 
pracy”. Dzisiaj moja pasja stała się moją pracą. Kiedyś 
nie wierzyli mi, że szachy mogą wejść do biznesu. Dziś 
występuję dla międzynarodowych organizacji, takich 
jak: Volvo, EY, PwC, PZU, Warta, Siemens, Heineken i Santander Bank. Kiedyś PR-
-owcy mówili mi, że temat szachów się nie sprzeda. Dziś coraz częściej jest w me-
diach. Niegdyś bałem się podnieść rękę do odpowiedzi. Teraz wystąpienia publiczne 
są moim żywiołem. Kiedyś prezentacja przed 5000 osób w Hali Stulecia była zwią-
zana z wielkim stresem. Dziś zamieniam go w ekscytację i występuję z Nickiem Vu-
jicicem. Kiedyś myślałem, że nic nie ma sensu. Dziś widzę, że wszystko miało sens.

Czy wystąpienie na jednej scenie z najpopularniejszym mówcą motywacyjnym 
na świecie może pomóc w rozwoju kariery? Myślę, że to pytanie retoryczne. Nick 
Vujicic jest znany na całym świecie, a jego historia pomogła wielu osobom odna-
leźć sens i przywrócić nadzieję do życia. Łukasz Milewski dał mi ogromną szansę na 
debiut na największej polskiej scenie eventowej. Jestem absolutnie przekonany, że 
gdyby nie jego wielkie serce i zaufanie do mnie, nie byłbym teraz tu, gdzie jestem.

Pamiętam, że bardzo zależało mi (i wciąż zależy) na promowaniu nauki strate-
gicznego myślenia poprzez grę w szachy. Wiedziałem, że aby osiągnąć mój cel, 
potrzebuję dotrzeć z moim przekazem do jak największego grona odbiorców.
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Pamiętam też rady moich znajomych: „Poczekaj na swoje 5 minut, na pewno 
nadejdzie”. Nie posłuchałem ich. Nie wierzę w to, że coś samo przychodzi. Ufam 
w mądrą, zdyscyplinowaną i zdeterminowaną pracę. Nie chciałem czekać na swoje 
5 minut, bo znam zbyt wielu, którzy w oczekiwaniu na nie stracili mnóstwo czasu i... 
nic się nie wydarzyło. Moja droga była, jest i prawdopodobnie będzie inna.

„Jak się nie narobić i zarobić?” – zdumiewająco często obserwuję taką postawę 
wśród znajomych. Przeglądają w  krzywym zwierciadle profile celebrytów w  me-
diach społecznościowych i wydaje im się, że po kilku zdjęciach na insta będą pół-
bogami. Sądzą, że skoro Tim Ferriss może pracować 4 godziny w tygodniu, to oni 
również tak mogą rozpocząć. Otóż nie. Wielu (w tym również ja) skorzystało z wie-
dzy Tima, ale warto znać „background” powstania koncepcji 4-godzinnego tygodnia 
pracy. Ferriss na początku kariery zajeżdżał się (w przenośni i dosłownie), pracując 
i  tworząc firmę w  branży fitness. Osiągnął sukces, ponieważ przez kilka lat PRA-
COWAŁ BARDZO DUŻO. W dobie modelek na Instagramie wspominanie o ciężkiej 
pracy może wydawać się zuchwałe, ale… on naprawdę harował. Nie oznacza to, że 
trzeba zarzynać się przez całe życie i spędzić je w pracy. Jednak w moim odczuciu 
to oznacza tyle, że na początku większości historii sukcesów była właśnie praca. 
Dzień w dzień. Zgadzam się, że warto się inspirować osiągnięciami innych, ale rów-
nolegle trzeba brać poprawkę na to, co widzimy. I tak na przykład, w 2019 roku Kyle 
„Bugha” Giersdorf z USA wygrał cały Fortnite World Cup, zgarniając w sumie 3 milio-
ny dolarów nagrody. Brzmi pięknie, prawda? Dzieciaki z całego świata opowiadają 
tę historię swoim rodzicom, starając się ich przekonać do kupna tej gry.

Mało kto jednak wie, że:
a) Do jego kieszeni, po odjęciu podatków, trafiło tylko nieco ponad milion dolarów!
b) Na sukces Kyle’a zrzuciły się miliony grających w Fortnite dzieciaków.

Michał w swoim żywiole – przed publicznością... Fot. www.shootit.pl
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Nie chcę przez to powiedzieć, że nie warto walczyć o marzenia. Nie chcę też de-
monizować gier. Jedyne, co chcę zaznaczyć, to że case Kyle’a to heurystyka. Poje-
dyncze zdarzenie, które nie będzie dotyczyło 99,9% rywalizujących w tej grze dzie-
ciaków. Jako przedsiębiorca wiem, że sukces, rozwój i pieniądze biorą się z PRACY. 
Na początku może być niepoukładana, później nauczysz się mądrze dysponować 
swoim czasem. Tak samo było z moimi książkami. Pierwsza była pisana mocno cha-
otycznie. Za to przy „Strategii szachowych mistrzów” nauczyłem się, że lepiej pla-
nować i grupować zadania. To już piąta pozycja w moim autorskim dorobku i wiesz 
co? Było mi ciężej niż przy pierwszej. Dużo ciężej. Wiesz dlaczego? Bo pomysł na 
tę książkę miałem już rok wcześniej, ale zapytałem kilka osób o ich opinie i… uwa-
ga – porzuciłem pomysł pod wpływem ich feedbacku! Dopiero 9 miesięcy póź-
niej, w połowie lipca 2019 roku, podjąłem decyzję o powrocie do tematu. Najcie-
kawszy jest jednak mechanizm. Wielokrotnie podczas moich szkoleń i wystąpień 
ostrzegam przed pułapką, w którą sam wpadłem. Zacząłem bardziej przejmować 
się opinią innych niż własnym zdaniem. Na szczęście, wróciłem do starych notatek 
(polecam je robić!), z których wynikało jedno: słuchaj osób, które osiągnęły sukces 
w dziedzinie, w której udzielają Ci rady. W moim przypadku to kryterium eliminuje 
95% ludzi chcących mi radzić. Jak się domyślasz, mając taki filtr, jest dużo łatwiej 
iść dalej.

I taki mam plan. Bardzo zależy mi na popularyzowaniu szachów, na uczeniu stra-
tegicznego myślenia z wykorzystaniem królewskiej gry. I choć wiem, że po drodze 
będą przeszkody, że będzie pot, to zamierzam dalej robić swoje. Wtedy wybrałem 
pisanie książki, aby później móc świętować jej premierę.

Czy to oznacza, że wiem już wszystko o  pisaniu książek? Nie. To oznacza, że 
potrafię lepiej, bo PRACUJĘ każdego dnia nad tym, aby LEPIEJ je pisać. Liczba 
weekendów, które przepracowałem w ostatnich latach, to na pewno nie work-li-
fe balance. Ale... powiem na koniec coś bardzo kontrowersyjnego: moim zdaniem 
przedsiębiorca na początku drogi nie odnajdzie równowagi między pracą a życiem 
prywatnym. Więc albo się pogódź z zasadami gry i za*&$dalaj, albo zrezygnuj z tej 
ścieżki, bo szybko się sfrustrujesz.

Michał Kanarkiewicz
www.MichalKanarkiewicz.com

* * *– Gdy ktoś wchodzi, podnosisz rękę, mówisz głośno „Dzień dobry” i zapraszasz 
go do kasy. Pytasz o zamówienie, a na koniec powtarzasz jeszcze raz, aby potwier-
dzić, czy wszystko się zgadza. Łapiesz?

– Zdaje mi się, że tak – odpowiedziałem zgodnie z jego oczekiwaniami, z takim 
udawanym zaangażowaniem, jakby właśnie powiedział mi, że zarobię dzisiaj swój 
pierwszy milion.

– No mam taką nadzieję! A teraz słuchaj… – wyłączyłem się już. Widziałem, że 
porusza gębą, ale nie słyszałem już, co mówił. Koszulę miał białą, gdzieniegdzie 
poplamioną tłuszczem i do tego tak wygniecioną, że przypominała mi wymiętolo-
ną kartkę papieru. Włosy miał tłuste od bryzgającego wszędzie w powietrzu oleju, 
a kolor jego cery też nie wyglądał na najzdrowszy. W całym lokalu pachniało spie-
czonymi frytkami. Po prawej stronie na jego kieszonce w koszuli znajdowała się pla-
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kietka z  imieniem i  nazwą stanowiska, 
które zajmował. „Manager” – jak to dum-
nie brzmiało… Dla niego pewnie tak. Był 
mojego wzrostu. Miał może z trzydzieści 
lat, chociaż wory pod oczami sprawiały, 
że wyglądał na o  wiele starszego, niż 
był w  rzeczywistości. Patrzył na mnie 
cały czas takim idiotycznym wzrokiem, 
jakbym właśnie mu powiedział, że dwa 
plus dwa równa się pięć.

– Tutaj wpisujesz zamówienie i  za-
praszasz następnego klienta. To nie jest 
takie trudne. Dasz sobie radę – poklepał 
mnie po ramieniu. – Na koniec dnia zo-
baczymy, jaki obrót zrobiłeś!

Odwrócił się i poszedł do biura, a ra-
czej kanciapy, bo miała takie wymiary, 
że dwóch ludzi się tam nie mieściło, 
a  w  środku panował okropny bałagan, 
niejako odbicie tego całego „Managera”.

Było jeszcze wcześnie, więc miałem 
chwilę, aby się psychicznie przygotować 
na to, co mnie czeka. Tak więc stałem 

w czerwonej koszulce, w za dużych na mnie spodniach w rozmiarze L, z plakiet-
ką z napisem „Marcel” i sztucznym, udawanym uśmiechem na twarzy, czekając na 
mojego pierwszego klienta jako kasjer w KFC. Przy okazji zastanawiałem się, co ja 
tutaj do cholery robię?!

Miałem wtedy 17 lat i… no cóż, musiałem sobie jakoś radzić. Odkąd tylko pa-
miętam, to zawsze chciałem być bogaty. Pieniądze pociągały mnie, jak nic innego. 
Uwielbiałem to, co z  ich pomocą mogę zrobić, kim się stać, co kupować i komu 
mogę pomóc. Jedyny mały problem, to że ich nie posiadałem. Przynajmniej wtedy. 
Wiesz, jak to jest... Naczytasz się książek, obejrzysz filmy, popodziwiasz sportowe 
samochody, zobaczysz do tego motywacyjne cytaty na Instagramie – i już myślisz, 
że jesteś na drodze do miliona. Jednak potem zdajesz sobie sprawę, że najpierw 
musisz się upaprać jak świnia w błocie, by te cytaty zaczęły działać.

Ja zdecydowałem się cały zanurkować do tego błota. I byłem w nim niecałe trzy 
miesiące. Po tym czasie zrezygnowałem z tej roboty z obawy przed uszkodzeniem 
kręgosłupa, nerwicą i typowym codziennym wkurwieniem, które mi towarzyszyło. 
Ale może po kolei opowiem Ci, skąd się to wzięło, dlaczego i po co. Usiądź wygod-
nie, odpręż się i posłuchaj mojej historii o tym, jak zbudowałem swoje kilkusetty-
sięczne imperium finansowe 20-latka. O tym jak rzuciłem studia i od zera powoli 
budowałem swoją niezależność finansową. Nie wiem, czy to poprawnie napisałem, 
ale powiedzmy, że opowiem Ci o tym, jak od zera trochę zarobiłem, dobra?

Tak jak Ci mówiłem, od zawsze chciałem być bogaty. Może wynikało to z fak-
tu, że nie pochodzę z bogatej rodziny. Dobrze wspominam swoje dzieciństwo i nie 
mówię, że byliśmy biedni, bo moi rodzice robili wszystko, bym miał jak najlepiej. 
Oczywiście, nie oznaczało to też, że jakoś szczególnie nam się przelewało w domu. 
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Chciałem dla siebie stworzyć kiedyś lepsze życie. Aby mnie było stać na wszystko, 
by cena nie miała znaczenia i bym przez to, co mam, mógł pomóc również innym 
ludziom. Chciałem zmieniać rzeczywistość. No ale nie myśl, że od razu przyświe-
cały mi takie szlachetne cele i zamierzenia… Z początku to marzyłem o Lambo, willi 
z basenem i ogromnych imprezach. No dobra, aby nie wyszło, że przeżyłem ma-
giczną przemianę, to przyznam się, że kilka rzeczy pozostawiłem z dawnej listy – po 
prostu dodałem do niej też nowe punkty.

Szukałem sposobów, jak zarobić pieniądze. Nie pragnąłem niczego innego. Mia-
łem wręcz obsesję na tym punkcie. Ktoś może powiedzieć, że to niezdrowe po-
dejście, ale wszyscy ludzie, którzy coś osiągnęli, mieli fiksację na punkcie tego, co 
robili. Ja po prostu chciałem udowodnić sobie, że mogę, aczkolwiek zaczynałem 
skromnie.

Gdy miałem 16 lat, to moją pierwszą pracą było rozdawanie ulotek promocyj-
nych, balonów i polewanie kawy z dużego termosu, który nosiłem na plecach. Na-
wet całkiem przyjemnie wspominam ten czas.

Potem przez miesiąc pracowałem w banku, by poznać tajniki inwestycji banko-
wych. Wówczas bardzo interesowałem się inwestowaniem na giełdzie i chciałem 
zobaczyć, jak to wygląda od strony praktycznej. Dlatego załatwiłem sobie mie-
sięczny, bezpłatny staż. Na szczęście, dosyć wcześnie zrozumiałem, że na począt-
ku warto pracować dla nauki, a nie dla samych pieniędzy. Czas spędzony w banku 
również wspominam dobrze. Miny ludzi były bezcenne, gdy 16-letni szczyl w gar-
niturze biegał koło nich i wchodził, gdzie chciał za pomocą swojej indywidualnej 
karty dostępu.

Interesowałem się wieloma rzeczami. Po giełdzie przyszedł czas na nierucho-
mości. Zarówno deweloperskie, jak i  z  rynku wtórnego. W  wieku 17 lat przeko-
nałem jednego z największych inwestorów w kraju, by nauczył mnie inwestować 
w  nieruchomości. W  zamian za to pracowałem dla niego. Pomagałem mu pisać 
książkę, a także pomagałem na jego szkoleniach. Robiłem to bezpłatnie i, szczerze 
powiedziawszy, nawet nie chciałem za to żadnych pieniędzy. Uczyłem się przy tym 
mnóstwa nowych rzeczy i umiejętności, poznawałem sporo ciekawych ludzi oraz 
zbierałem masę kontaktów. Ów człowiek w końcu zaczął mnie uczyć indywidual-
nie i przekazywać mi swoją wiedzę na temat ryku nieruchomości. Dzięki czasowi, 
który mi poświęcił, teraz w  wieku 20 lat nie muszę się martwić o  pieniądze. Nie 
jestem jeszcze może wielkim rekinem w branży, ale na pewno małym rekinkiem już 
tak. Najbardziej jednak pewnie chciał(a)byś usłyszeć, dlaczego wylądowałem na 
szczytnym stanowisku sprzedawcy w KFC, prawda? Ta historia również jest bardzo 
ciekawa.

W wieku 17 lat zapragnąłem napisać i wydać swoją książkę. Pomysł wydawał 
się kompletnie oderwany od rzeczywistości, bo o czym mógłby pisać niedoświad-
czony życiowo 17-latek? Nie osiągnąłem jeszcze nic, co mogłoby zwalać z nóg. Nie 
zmieniłem świata, ani nikomu do tej pory spektakularnie nie pomogłem. Ale wiesz… 
musisz zrozumieć, że w niektórych sprawach jestem uparty jak osioł i jeśli coś sobie 
postanowię, to zrobię to, nawet jakby siekiery z nieba spadały. Skoro postanowiłem 
już, że napiszę i wydam tę książkę, to tak też musiało się stać! Nooo… to postanowi-
łem. Teraz tylko pytanie, o czym w końcu będę pisać!?

Nie miałem zielonego, pomarańczowego, ani tym bardziej bladego pojęcia, jaką 
tematyką mogę się zająć. Załamywało mnie to, że wyłożę się już na pierwszym 



225

z ł a M  s W ój  s K r y p t

etapie. Myślałem, dumałem i rozkminia-
łem… ale nic konkretnego nie wykoncy-
powałem. Aż do pewnego czasu, gdy po 
jakichś trzech tygodniach „książkowych” 
rozterek, podczas brania prysznica ude-
rzyło mnie to jak piorun!

Wpadłem na temat mojej książki! Wy-
dawał się on teraz tak oczywisty, a przez 
trzy tygodnie nie umiałem nic wymyślić. 
Nie zmieniłem może jeszcze świata, ale 
za to zrobiłem już coś, czego nie potrafi 
zdecydowana większość ludzi – zmieni-
łem siebie. Musisz wiedzieć, że byłem 
kiedyś bardzo, ale to bardzo nieśmia-
ły i  okropnie mi to przeszkadzało. Niby 
jakim cudem miałem zarobić pierwsze 
miliony, jeśli bałem się podejść i  po-
rozmawiać z  kimkolwiek? Musiałem to 
zmienić i ciężko pracowałem nad sobą, 
a także nad swoimi lękami, aby mnie nie 
hamowały. Trwało to przez ponad dwa 
lata, dopóki nie zaczęły się pojawiać 
pierwsze rezultaty. Wciąż czułem obawę 
przed rozmową z nieznajomymi, jednak nie powstrzymywało mnie to. Strach nigdy 
nie znika – po prostu z  czasem się nauczysz działać pomimo niego, tak jak jest 
w moim przypadku. Dalej sram w spodnie przy większości działań, co nie oznacza, 
że się poddaję i uciekam. Po prostu to robię.

Zabrałem się więc do pisania. Pisałem, pisałem i pisałem. Po dziesięciu stronach 
książka była gotowa. Naprawdę! Nie wiedziałem, co więcej mogę w niej przekazać. 
Temat się dla mnie wyczerpał. Wpaść na pomysł, o czym można pisać, a rzeczywi-
ście go zrealizować, to dwie różne sprawy. Męczyłem się strasznie, myślałem nad 
tym, co by jeszcze dopisać… Musiałem się nieźle postarać, by nie zakończyć na tych 
dziesięciu stronach.

Po miesiącu pisania w końcu ją skończyłem. Moja pierwsza książka była gotowa! 
Opisałem w niej, jak wpływać na swoje emocje i jak ja to robiłem w trakcie mojego 
zmagania się z nieśmiałością. Jak wyznaczyć swoją misję, wizję i cel, bo tak wiele 
osób nie potrafi tego zdefiniować i nie wiedzą, dokąd zmierzają. Pokazałem, czym 
według mnie jest szczęście i  jak je osiągnąć. Zaprezentowałem to na podstawie 
wykresu i przyznam się, że jest to jeden z moich ulubionych rozdziałów. Zaprezen-
towałem tam całą swoją drogę, jak zmienić swój sposób myślenia, by doprowadził 
nas tam, gdzie chcemy się znaleźć. Znajdziesz tam rozdział o emocjach, o budowa-
niu pewności siebie, o wyznaczaniu celu, o tym jak nie marnować czasu. Wszystko, 
co wtedy wiedziałem, że działa, przelałem na strony tej książki.

Po tym, gdy przestałem się zachwycać swym dziełem, przyszedł czas, aby się 
zająć procesem wydawniczym. Musisz wiedzieć, że nie miałem pojęcia, jak on 
w rzeczywistości wygląda oraz jakie elementy się na niego składają. Stwierdziłem, 
że najlepiej będzie, jeżeli zapytam kogoś, kto już wydał swoją książkę.
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Mój mentor wydał kilka książek, więc to jego poprosiłem o pomoc. Oczywiście, 
jako dobry nauczyciel nie dał mi gotowego rozwiązania na tacy. Podał mi kontakt 
do swojego wydawnictwa, a resztę miałem załatwić już sam. Mimo ich bardzo pro-
fesjonalnego podejścia do tematu i do mnie, nie skorzystałem z ich usług, bo po 
prostu w tamtym momencie nie było mnie na to stać. Dowiedziałem się jednak od 
nich, co jest mi potrzebne.

Korekta, łamanie, skład, numer ISBN, bibliografia, odpowiednio skompresowana 
grafika okładki, wymiar pliku PDF itd. Wiedziałem już, co po kolei należy zrobić i na 
co zwrócić uwagę. Istniał jeszcze tylko jeden mały problem – nie miałem z czego 
za to wszystko zapłacić.

Stanęło przede mną kolejne wyzwanie – jak zorganizować fundusze na wydanie 
książki? Z tego, co miałem uzbierane, opłaciłem korektę, ale na resztę już nie było 
środków. Szukałem w internecie różnych form łatwego zarobku, ale nigdy nie wie-
rzyłem w szybkie pieniądze, dlatego też zaniechałem tego pomysłu.

Została mi tylko jedna droga, której za wszelką cenę chciałem uniknąć. Poszukać 
sobie pracy na etacie. Bardzo tego nie chciałem. Nie miałem jednak wyjścia. Stwier-
dziłem, że albo zarobię na wydanie książki, albo stwierdzę, że to poniżej mojej god-
ności i moja twórczość pozostanie tylko na komputerze, nigdy nie wychodząc na 
światło dzienne.

Ostatecznie schowałem więc swoją dumę do kieszeni i poszedłem pracować do 
KFC. Uwierz, że nie było to dla mnie łatwe, a każda minuta dłużyła mi się tam jak 
cała godzina. Nienawidziłem tej pracy tak bardzo, że za każdym razem czekałem 
tylko na to, by jak najszybciej się skończyła. Nigdy nie czułem się tak paskudnie. 
Oto „Pan Umysł Milionera” smażył kurczaki w KFC. Możesz sobie wyobrazić, jakie 
to było upokarzające dla mnie, gdy spotykałem tam swoich znajomych ze szkoły 
i widziałem te ich potajemne, szydercze uśmieszki. Czekałem tylko, kiedy w końcu 
będę mógł rzucić tę pracę. Spędziłem w niej trzy miesiące i po tym czasie z uśmie-
chem na twarzy rozwiązałem umowę. Przez trzy miesiące, co weekend smażyłem 
kurczaki i znosiłem dziwne wymysły klientów, a 100% mojej pensji odkładałem na 
bok, aby jak najszybciej uzbierać potrzebne fundusze.

Po tych trzech miesiącach męki udało mi się. Uzbierałem potrzebne pieniądze, 
aby wydać swoją książkę. A przynajmniej tak mi się wówczas wydawało. Opłaciłem 
łamanie oraz skład. Ilustracje sobie sam wymyśliłem, ale okazało się, że są w złej 
rozdzielczości i grafik musiał mi je poprawić. Później dowiedziałem się, że mogę 
mieć problemy z prawami autorskimi, dlatego że nie przypilnowałem bibliografii. 
Znowu byłem zmuszony do czasochłonnych przeróbek.

Po kilku miesiącach starań książką była gotowa do druku. Ale nie zgadniesz co 
się okazało – nie miałem już pieniędzy na druk! Stanąłem przed dylematem – iść 
z powrotem do KFC albo zarobić pieniądze w inny sposób. Po mojej pierwszej pracy 
została mi trauma i za żadne skarby świata nikt by mnie tam nie zaciągnął z po-
wrotem. Odczekałem znowu parę miesięcy, a w  tym czasie wszystkie pieniądze, 
które udało mi się jakoś zdobyć, odkładałem. Nie kupowałem sobie nowych, faj-
nych ubrań, nie jadłem na mieście. Wolałem chodzić głodny, niż je wydać. Po paru 
miesiącach ostrego zaciskania pasa i po tym jak schudłem kilka kilogramów uzbie-
rałem na wydruk książki. Początkowo chciałem współpracować z wydawnictwem, 
jednak – jak możesz sobie wyobrazić – chcieli ode mnie zbyt dużo pieniędzy, któ-
rych wtedy nie posiadałem.
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Postanowiłem, że wydam ją na własną rękę. Wysłałem zapytania do kilku dru-
karni i wybrałem najkorzystniejszą ofertę. Pozostało mi przekazać pliki i czekać na 
gotowe egzemplarze. Jednak zanim to nastąpiło, byłem zmuszony jeszcze czte-
rokrotnie poprawiać rozmiar pliku PDF oraz wysłać im pięć wersji okładek w róż-
nych odcieniach. Jak możesz się domyślać – ponownie nadszarpnęło to moją kie-
szeń.

I  tak po ośmiu miesiącach starań, w  grudniu 2017 roku, trzymałem w  rękach 
pierwsze egzemplarze swojej książki. Nadałem jej tytuł „Umysł Wart Miliony”.

Niektórzy zaczęli mnie później krytykować: „Piszesz, że masz umysł wart miliony, 
a musiałeś smażyć kurczaki w KFC, żeby wydać swoją książkę”. Jednak ja wcale nie 
pisałem o pieniądzach, tylko o sposobie myślenia. Jedną z najważniejszych zasad 
„Umysłu Wartego Miliony” jest to, że zrobisz wszystko, co jest konieczne i etyczne, 
aby odnieść sukces. Dokładnie w ten sposób postąpiłem. Mogłem sobie stworzyć 
tysiąc różnych wymówek, dlaczego nie wydawać tej książki. Jednak głęboko po-
stanowiłem, że zrobię wszystko, co będzie konieczne, by mi się udało. Finanse nie 
były dla mnie problemem, gdyż wiedziałem, że jakoś je zorganizuję i jak widzisz – 
poradziłem sobie.

Później miałem jeszcze wiele trudnych pod względem finansowym chwil. Cho-
dziłem do szkoły i byłem bez grosza. Dlatego zdecydowałem się też zrezygnować 
z  pójścia na studia, bo poświęcałbym czas na uczenie się teoretycznej wiedzy, 
a nie na zarabianie pieniędzy. Po zakończeniu liceum zaczęło się dla mnie doro-
słe życie  i nikt się nie pytał, czy jest mi dobrze i przyjemnie. Musiałem pracować 
na swój byt. Wstawałem o piątej rano i pracowałem często do późnych godzin noc-
nych.

Nawet teraz utrzymuję ten rygor, chociaż sytuacja mnie do tego nie zmusza. 
Po prostu musisz wiedzieć, że nic samo nie przychodzi. Gdy pracujesz tak, jakbyś 

Dobry autor zawsze znajdzie chwilkę dla swojego dzieła…
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miał obsesję na danym punkcie, to rezultaty zaczną się pojawiać. Sprzedawałem 
swoje książki na ulicy, żeby zarobić parę groszy. Zostałem wykorzystany i oszuka-
ny w moim pierwszym biznesie, a drugi przez pierwsze miesiące przynosił straty. 
Uczyłem się sam. Posiadałem wiedzę, jednak praktyka weryfikuje teorię.

Czułem się źle i każdego dnia walczyłem sam ze sobą, by tego nie rzucić. Co-
dziennie zbierało mi się na wymioty ze stresu. W wieku 19 lat spadły na mnie obcią-
żenia rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych i nie miałem pojęcia, z czego je zapłacić. 
Wziąłem na siebie duże ryzyko, ale wierzyłem w powodzenie mojego planu. Kiedy, 
jak nie teraz, miałem do tego najlepszą możliwość? W najgorszym wypadku skoń-
czyłbym pod mostem i zacząłbym jeszcze raz, prawda? Mając rodzinę i dzieci, nie 
możesz tego zrobić, bo jesteś odpowiedzialny za kogoś więcej.

Teraz, po trzech latach od tej historii, gdy skończyłem 20. rok życia, „Pan Umysł 
Milionera” już rzeczywiście może tak siebie nazywać. Zgromadziłem tyle pieniędzy, 
że inwestuję 80% moich przychodów, a i tak dalej starcza mi na wszystko, co chcę. 
Nie powiem Ci, że było przyjemnie i łatwo, ale też nie powiem, że było jakoś szcze-
gólnie trudno. Prowadzę trzy biznesy, których skumulowany obrót wynosi kilkaset 
tysięcy miesięcznie.

Pracowałem nad tym od 16. roku życia i  zajęło mi to cztery pełne lata. Przez 
pierwsze trzy nie zarobiłem ani złotówki. Wszystko, co miałem, inwestowałem 
w wiedzę i swoje umiejętności. W końcu teraz, dzięki pieniądzom, pomagam innym 
i sprawiam, że ich życie staje się odrobinę lepsze. Mogę uszczęśliwiać ludzi i ma-
lować uśmiechy na ich twarzach. Inwestuję moje pieniądze, w pełni wykorzystując 
swój potencjał, nie zapominając jednak, że jeszcze daleka droga przede mną do 
poziomu miliardera. Wreszcie mogę jeździć super samochodami, nie płacąc za nie. 
To się nazywa mieć ciastko i zjeść ciastko, co nie?

Spokojnie – zaczynałem od zera. Od dzieciaka, który skończył liceum i nie miał 
grosza przy duszy, do dwudziestoletniego przedsiębiorcy, który rok później prowa-
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dzi już trzy interesy i dokłada kolejne, aby zbudować swoje imperium finansowe. 
Nie dostałem niczego w  prezencie, ani nie bazowałem na kontaktach moich ro-
dziców. Zrobiłem wszystko sam. Od sprzedawcy kurczaków w KFC, do właściciela 
kilku dobrze prosperujących biznesów. Jestem na najlepszej drodze do swojego 
pierwszego miliona, którego zarobię w wieku 23 lat.

Brzmi to fajnie i  dostaję mnóstwo komentarzy pt. „Twoje życie jest naprawdę 
super. Gratuluję!”. Nie powiem, że to nieprawda, ale moi znajomi z reguły nie widzą 
drugiej strony tego medalu. Mojej pracy i poświęcenia, które codziennie w to wkła-
dam.

Teraz pracuję nad nowym projektem, bo chcę pomóc młodym ludziom w czymś, 
czego nigdzie się nie nauczą, ani nikt im o tym nie powie w odpowiedni sposób. Pi-
szę specjalną książkę, która jest kierowana do nastolatków i  traktuje o finansach. 
Chciałbym im pomóc zbudować plan finansowy, który będą mogli wykorzystać na 
swojej drodze. Ja krok po kroku budowałem swój od 16. roku życia i  teraz w  rok 
skumulowałem majątek warty kilkaset tysięcy złotych. Chcę pokazać, jak można to 
zrobić, jakich narzędzi używam, a przede wszystkim pokażę czytelnikom ich możli-
wości. Mój pierwszy milion zdobędę w stosunkowo nieodległej perspektywie cza-
sowej i chcę opisać drogę do tego.

Nie piszę tam o skomplikowanych technikach inwestycyjnych, ale o przystęp-
nych rzeczach, które będzie można zastosować od razu, z natychmiastowym efek-
tem tych działań. Krok po kroku przejdę z  Tobą od zarobienia i  zaoszczędzenia 
pierwszych kilku tysięcy złotych, po kumulowanie coraz większych sum. Pokażę Ci, 
jak ja to zrobiłem i dam wskazówki jak Ty, bazując na moich błędach i doświadcze-
niach, możesz zrobić to szybciej, łatwiej i lepiej.

Jest to dla mnie ważny projekt, bo chcę widzieć więcej bogatych i świadomych 
nastolatków, którzy będą mogli realizować pełnię swojego potencjału, i  którzy 
uczynią ten świat bardziej przyjaznym miejscem. Mi nikt nie powiedział, jak zarobić 
pierwsze pieniądze, jak je zaoszczędzić i  pomnożyć. Dochodziłem do tego sam. 
Plan musiałem stworzyć sobie we własnym zakresie. W tej książce stworzymy go 
razem i przeprowadzę Cię za rękę przez cały proces.

Gdybyś się zastanawiał, co taki 20-latek może Cię nauczyć, to wyobraź sobie 
miny moich byłych kolegów z klasy, gdy podjeżdżam czasem pod kampus uniwer-
sytetu, gdzie studiują. Tych samych kolegów, którzy podśmiewywali się ze mnie, 
gdy podawałem im porcje kurczaków z  frytkami w  KFC. Tych, którzy nie wierzy-
li, że wydam swoją książkę. Dziwnym trafem akurat na tym kampusie znajduje się 
mój „ulubiony bankomat”. Wysiadam wtedy z  samochodu (najczęściej mercede-
sa) i   p o w o l i  wypłacam z niego naprawdę spore sumy... Chociaż jeszcze lepszą 
minę mojego znajomego uchwyciłem i dokładnie zapisałem w pamięci, gdy spo-
tkał mnie wysiadającego z czarnego lamborghini. Dwa lata temu powiedział mi, że 
ładny garnitur i uśmiech na twarzy nie przyniosą mi pieniędzy. Nie wziął pod uwagę 
tego, że pracuję jak dzik, by zawsze być o krok przed moją konkurencją. Nie dora-
dzę Ci, w co masz inwestować, ale powiem, na co zwracać uwagę, gdy będziesz 
budował swój plan finansowy na całe życie. Uwierz mi – będziemy się dobrze  
bawić!

Marcel Sojka, 20 lat
młody przedsiębiorca, autor książki 
„Umysł Wart Miliony”
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* * *Opis swojej sytuacji życiowej rozpocznę od momentu dzieciństwa, kiedy to wy-
chowywałem się bez ojca. Z dnia na dzień porzucił on moją mamę, a także mnie 
i dwójkę mojego młodszego rodzeństwa. Długo go nie widzieliśmy. Mama nie umia-
ła sobie z tym poradzić i popadła w alkoholizm. Przez lata zmagała się z nałogiem, 
jednak w ostatnim czasie udało jej się z tego podnieść.

Niestety, kolejne ciosy spadły na mnie. Kilka miesięcy temu straciłem pracę i za-
cząłem chorować. Muszę przyjmować na stałe leki, po których stałem się bardziej 
nerwowy i agresywny. Szczególnie odbija się to na moich najbliższych. W związ-
ku ze zmianą mojego zachowania straciłem też swojego najlepszego przyjaciela, 
z którym bardzo się lubiliśmy i często spędzaliśmy razem czas.

Pokłóciliśmy się, a on urwał ze mną kontakt. Ciężko było mi się tym pogodzić. 
W związku z tym posunąłem się do dużo gorszych rzeczy… Najpierw zaszantażo-
wałem go, że popełnię samobójstwo. Gdy i to nie pomogło, zacząłem go prześla-
dować, dzwonić po nocach i  jeździć za nim. Czułem, że to nie jest dobre, jednak 
moje negatywne emocje górowały nad zdrowym rozsądkiem. Był on najbliższą mi 
osobą i dlatego starałem się uratować naszą przyjaźń. Ale takimi działaniami tylko 
pogarszałem jeszcze sprawę.

Mimo wszystko postanowił on dać mi jeszcze jedną szansę. Jakiś czas temu za-
planował daleki, egzotyczny wyjazd. Zaproponował, abym pojechał razem z nim. 
Byłaby to dla mnie podróż i przygoda życia, jednak w związku ze stratą pracy nie 
mogłem sobie na nią pozwolić. Koszty przerastały bowiem moje możliwości finan-
sowe. Po długich rozterkach, zachęcony namowami ze strony przyjaciela, postano-
wiłem wszakże wykorzystać wszystkie swoje oszczędności i udać się z nim na tę 
wyprawę. Było świetnie, a ja czułem się wreszcie szczęśliwy.

Przyjazd do domu oznaczał dla mnie powrót do szarej rzeczywistości. Ponownie 
nie potrafiłem sobie poradzić z bolesnymi uczuciami i wspomnieniami. Wzmogły 
się we mnie autodestrukcyjne myśli i  zachowania. W końcu zrozumiałem, że sa-
memu nie dam sobie z tym wszystkim rady. Udałem się po pomoc do psychotera-
peuty.

Bardzo się staram zmienić i odzyskać to, co straciłem. Chcę żyć, jak normalny 
człowiek. Mieć dobrą pracę, poznać nowych znajomych i założyć rodzinę. Wspo-
mniana podróż odmieniła mnie i wpuściła do mojego wnętrza przeświadczenie, że 
nie wszystko jeszcze stracone. Że zawsze jest nadzieja, a świat jest w rzeczywisto-
ści piękny…

Damian

* * *Na wstępie powiem, że nie uważam, iż moja historia jest wyjątkowa. Jest jedną 
z wielu i wiem, że każdy posiada swoją. Wszyscy ludzie, których mijamy na ulicy, 
mają jakieś własne problemy i trudne wspomnienia. U mnie było sporo takich złych 
momentów, ale jeszcze więcej dobrych.

Ojciec od momentu moich narodzin nie przyznawał się do mnie. Z  kolei, gdy 
miałem cztery lata, zostałem porzucony przez swoją biologiczna matkę i oddany do 
domu dziecka. Rozdzielono mnie też wtedy z moim bratem. Pomimo tak młodego 
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wieku dość dobrze pamiętam te 
wydarzenia i późniejsze zabranie 
mnie z sierocińca przez rodziców 
adopcyjnych.

W  tym okresie rozpoczęło się 
moje nowe życie w Otwocku. Do-
rastałem we wspaniałej rodzinie. 
U osób, które jako jedyne potrafiły 
mi dać ciepło domowe. Jednak-
że porzucenie przez biologiczną 
matkę wciąż mnie bolało i wywie-
rało jakiś negatywny wpływ na 
moją psychikę. Od najmłodszych 
lat miałem tendencję do łobuzo-
wania, choć przynajmniej począt-
kowo swój temperament i  ener-
gię pożytkowałem na uprawianie 
sportu.

Od piątego roku życia pływa-
łem, a  następnie zacząłem tre-
nować bieganie. Sport stał się 
moją największą pasją. Pochła-
niała mnie bez reszty piłka nożna, 
koszykówka, siatkówka i piłka ręczna. Jednak to w biegach mogłem dać z siebie 
wszystko. W wieku trzynastu i czternastu lat osiągałem najlepsze wyniki w kraju. 
Zostałem też mistrzem Polski młodzików do lat piętnastu w biegu na 600 metrów. 
O dziwo, rezultaty te osiągałem pomimo faktu, iż w tym czasie zacząłem mieć kon-
takt z używkami. Jak zwykle w tego typu przypadkach, zaczęło się od papierosów 
i alkoholu, aż w końcu zapragnąłem spróbować czegoś mocniejszego i sięgnąłem 
po narkotyki.

Wpadłem w  złe towarzystwo, w  którym branie nie było niczym niezwykłym. 
W konsekwencji moje wyniki sportowe się obniżyły. W kolejnych dwóch latach zaj-
mowałem już miejsca poza pierwszą dziesiątką w mistrzostwach Polski i zniechę-
cony zarzuciłem sport na długi czas.

Zawaliłem też szkołę, chociaż podobno należałem do zdolniejszych uczniów. 
Gimnazjum ukończyłem z trudem, jedną klasę repetując. Zapisałem się do techni-
kum, w którym praktycznie się nie pojawiałem. Następnie poszedłem do liceum dla 
dorosłych, gdzie również bywałem tylko gościnnie.

W końcu trafiłem do grupy przestępczej. Byłem dość popularny w swoim środo-
wisku i wykorzystałem to do handlowania narkotykami oraz dopalaczami, które sta-
ły się wtedy bardzo modne. Coraz rzadziej bywałem w domu, a coraz częściej „na 
mieście”. Rano budziłem się i  jechałem do Warszawy. Ćpałem i handlowałem, po 
czym wracałem na noc. Moi rodzice37 to widzieli. Dochodziło do licznych awantur, 

37 Pisząc „rodzice”, autor ma oczywiście na myśli rodziców adopcyjnych, a nie bio-
logicznych.
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a nawet do bijatyk pomiędzy mną a ojcem. Po konsultacji z terapeutą zdecydowa-
li się mnie wyrzucić z domu, gdyż było to wtedy jedyną opcją.

Liczyłem sobie zaledwie 17 lat, gdy zamieszkałem ze striptizerką, z którą wda-
łem się wcześniej w  romans. Prowadziłem wówczas szybkie życie i miałem kilka 
pseudomiłości, ale to z nią było mi jakoś najbliżej. Mieszkałem u niej przez kilka 
miesięcy, jednak po jednej z kłótni wylądowałem na ulicy.

Kilka razy zostałem złapany przez policję za kradzieże i drobne przestępstwa po-
pełnione pod wpływem dragów. Wyroki kończyły się grzywnami, których nie mia-
łem z czego spłacać. Tak funkcjonowałem przez dwa lata. Jednocześnie brałem 
coraz cięższe narkotyki. Na końcu już tylko te wstrzykiwane dożylnie, bo jedynie 
one dawały mi haj.

Strasznie schudłem. Przy wzroście 188 cm ważyłem zaledwie nieco ponad 60 
kg. Byłem wrakiem człowieka. Po kilkunastu miesiącach bezdomności i zażywania 
narkotyków życie straciło dla mnie sens. Podjąłem dwie nieudane próby samobój-
cze. Raz po alkoholu chciałem się powiesić, a innym razem zaćpać na śmierć. Do-
tarłem do swojego dna…

Od czasu do czasu dzwoniłem do mamy. Obiecywałem jej, że podejmę terapię, 
co było warunkiem powrotu do domu, ale ciężko było mi się do tego zebrać. Raz 
nawet trafiłem na detoks, jednak uciekłem z  niego po tygodniu. Doskwierała mi 
samotność. Miałem znajomych, ale jedyne, co mogłem z nimi zrobić, to się napić 
albo wziąć kolejną działkę.

Po jednym z kolejnych telefonów do matki zdecydowałem się wrócić. Wsiadłem 
pijany do pociągu i ruszyłem ze Śródmieścia Warszawy do Otwocka. Podróż, która 
normalnie nie powinna zająć dłużej niż półtora godziny, dla mnie trwała niemalże 
pół doby. Wsiadłem w zły pociąg, potem musiałem krążyć i dotarłem do domu do-
piero nad ranem, zresztą kompletnie pijany.

Przespałem cały dzień i całą noc, ale gdy się obudziłem, byłem po raz pierwszy 
od ponad roku trzeźwy. Po raz drugi trafiłem na detoks, gdzie podłączono mnie 
pod kroplówkę. Stan trzeźwości był szokiem dla organizmu. Po kilkunastu dniach 
zwolniono mnie z oddziału toksykologii i wyjechałem do Monaru w Lipiance. Tam 
spędziłem trzy miesiące z zaplanowanych dwunastu, po czym wyrzucono mnie za 
brak zdyscyplinowania. Ciężko mi było się dostosować do panujących tam warun-
ków. Znowu dawał o sobie znać mój trudny charakter.

Następnego dnia wylądowałem za bramą i nagle poczułem ogromny strach, że 
to oznacza powrót do tego, co było wcześniej. Pamiętam też, co wtedy powiedzia-
ła przez telefon moja mama, która zawsze mi dobrze życzyła: „Sylwek, nawet to 
musiałeś spierdolić”. Podrażniło to moją ambicję. Po trzech miesiącach trzeźwości 
miałem już trochę „odparowaną” głowę i  zdecydowałem się wrócić do Otwocka. 
Tam nie szukałem od razu pracy, lecz najpierw nowej grupy terapeutycznej. Dobrze 
wiedziałem, jak może się skończyć chwila mojej słabości...

Udało mi się zapisać na odpowiednią dla siebie terapię, dzięki czemu zacho-
wałem abstynencję. Znalazłem też zatrudnienie. Za miesiąc ciężkiej, fizycznej pra-
cy na magazynie zarabiałem tylko 1650 zł na rękę, a błędy przeszłości nie dawały 
o sobie zapomnieć. Na moją pensję wszedł komornik. Za popełnione przestępstwa 
i  zsumowane grzywny narobiłem sobie długów na ponad 30 tysięcy złotych, co 
było wtedy dla mnie ogromną sumą. Gdybym tego nie spłacał, mógłbym trafić do 
więzienia.
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Półtora roku później podjąłem decyzję o  powrocie do sportu. Bardzo szybko 
okazało się, że nie będę miał szans w sprincie (wcześniej biegałem na 400 m), ale 
wystartowałem w Runmageddonie38, gdzie wygrałem swoją kategorię.

Od tego momentu wybór był już tylko jeden. Rzuciłem pracę magazyniera i za-
trudniłem się na siłowni. Zrobiłem kursy na trenera personalnego i zająłem się za-
wodowo trenowaniem innych ludzi. Każdą wolną chwilę poświęcałem na swój roz-
wój. Po dwu i pół roku zakończyłem terapię i skupiłem się na treningach. Jako trener 
zacząłem lepiej zarabiać. Spłaciłem zadłużenie i  wynająłem mieszkanie. Miałem 
coraz więcej klientów.

W  międzyczasie poznałem dziewczynę, z  którą planowaliśmy wziąć ślub. Był 
to mój pierwszy „trzeźwy” związek, jednak nie przetrwał on próby czasu. Mieliśmy 
skrajnie różny światopogląd. Jej rodzice byli bardzo staroświeccy i to rzutowało na 
nią, a w konsekwencji na nas. Z kolei ja miałem w sobie wyrobione mechanizmy 
osoby uzależnionej, których ona nie rozumiała i nie akceptowała. W którymś mo-
mencie przestaliśmy się dogadywać.

Powoli piąłem się po szczeblach kariery sportowej. Zacząłem regularnie starto-
wać w biegach z przeszkodami. Najpierw byłem 54., potem 37., 16., 12. i 6. Chciałem 
osiągać jeszcze więcej i  trenowałem coraz ciężej. Uzyskałem kwalifikacje na mi-
strzostwa Europy w Danii. Tam zająłem odległe miejsce, ale postanowiłem sobie, 
że kolejnym razem powalczę o podium.

38  Runmageddon – jest określany „piekielnym biegiem”. Podczas wyścigu zawod-
nicy muszą pokonywać ekstremalnie trudne przeszkody, a  jednocześnie współpra-
cować ze sobą, bo tylko to gwarantuje im dotarcie do mety. Inne popularne wyścigi 
z przeszkodami (OCR = Obstacle Course Racing) to Spartan Race, Barbarian Race czy 
Masakrator Run. „Żeby pokonać Runmageddon, nie trzeba być sportowcem, tylko na-
leży mieć odpowiednie nastawienie. Musisz pokonać swoje lęki i słabości. To nie tylko 
bieg, ale także społeczność, bo ludzie Ci pomagają, gdy już nie masz siły” – Sylwek Wilk.
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Moja forma rosła już pod koniec 2018 roku. W  listopadzie w  Gdańsku po raz 
pierwszy wygrałem Runmageddon. Okazało się, że jestem silny w wodzie i to wyko-
rzystywałem. W czerwcu 2019 r. pojechałem na kolejne mistrzostwa Europy i dałem 
tam z siebie wszystko. Dobiegłem na trzecim miejscu na dystansie pięciu kilome-
trów z czterdziestoma przeszkodami. Był to mój największy sukces i jednocześnie 
symboliczne przybicie gwoździa do trumny nałogu. Na mecie powiedziałem sam 
do siebie: „Sylwek, jesteś teraz inną osobą”.

Trzy tygodnie temu udałem się na kolejne zawody. Był to organizowany przez 
jednostkę wojskową Bieg Katorżnika w Kokotku koło Lublińca. Rywalizacja odby-
wała się na dystansie 10 km w wodzie, mule i bagnie. Zająłem tam drugie miejsce. 
Znalezienie się na podium tych zawodów było jednym z moich kolejnych tegorocz-
nych celów, gdyż poprzednio byłem czwarty. Pojechałem tam swoim motocyklem, 
który ostatnio coraz częściej służył mi jako środek transportu. W ciągu paru tygodni 
wyjeździłem nim ponad 4 tysiące kilometrów…

Motocyklem jeździłem wszędzie – do pracy, na treningi czy na zawody. Znajomi 
nawet zaczęli mi mówić, że przesadzam, bo 200 metrów nie mogę ujść na pie-
chotę, tylko wciąż wsiadam na ten motor. Już od czasów gimnazjum uwielbiałem 
jeździć na jednośladach. Początkowo był to pojazd o mniejszej pojemności silnika. 
Ten ostatni nabyłem dwa miesiące wcześniej.

Kilka dni temu wracałem nim z pracy. Tradycyjnie wybrałem drogę naokoło, by 
móc dłużej się nacieszyć jazdą. Na drodze jednokierunkowej samochód jadący 
przede mną zaczął wykonywać dziwny manewr. Początkowo wydawało mi się, że 
chce zaparkować, tymczasem kierowca prawdopodobnie przegapił właściwy zjazd 
i teraz zamierzał zawrócić, łamiąc przy okazji wszystkie możliwe przepisy. Niestety, 
nie spojrzał w lusterko wsteczne…

Wypadek pamiętam bardzo dobrze. Przeleciałem przez samochód i przeturla-
łem się po drodze przez kilkanaście metrów. Zobaczyłem swoją nogę, która od 
kolana wisiała tylko na strzępach skóry (później dowiedziałem się, że to były ścię-
gna). Zacząłem krzyczeć z  bólu. Miałem przerwaną tętnicę i  wykrwawiałem się 
w zastraszającym tempie. Zostało mi najwyżej kilka minut życia. Za mało, by prze-
trwać do przyjazdu karetki, która znalazła się na miejscu po piętnastu minutach. Na 
szczęście, zajście widzieli świadkowie, którzy natychmiast mi pomogli. Jakiś czło-
wiek ściągnął pasek i obwiązał nim krwawiącą nogę. Później się okazało, że jest on 
ratownikiem. Jedna dziewczyna trzymała mnie za rękę i rozmawiała ze mną, abym 
nie stracił przytomności, a druga dzwoniła już do moich rodziców.

Po przyjeździe karetki powiedziałem tylko, żeby mnie nie nafaszerowali lekami, 
gdyż jestem na odwyku. Lekarze mieli to później na uwadze. Wykrwawiałem się, 
więc musieli mi jednak coś podać. Podczas pierwszej operacji przedłużono i po-
zszywano mi wszystkie tętnice oraz żyły, które były bardzo poszarpane. Kiedy się 
zbudziłem, przy łóżku siedzieli moi rodzice i nowa dziewczyna, z którą się od jakie-
goś czasu spotykam. Młoda studentka medycyny.

Podczas drugiego zabiegu lekarze chcieli sprawdzić, czy w  mojej stopie jest 
przepływ krwi. Niestety, okazało się, że go nie ma i nogę trzeba ostatecznie am-
putować. Było mi z tym bardzo ciężko, ale się zgodziłem. Powiedziałem tylko, żeby 
cięli tak, abym mógł wrócić do sportu i biegać na tej nodze. Przez kolejne dwa dni 
przepełniał mnie smutek i żal do losu. Nie potrafiłem sobie poradzić ze stratą nogi. 
Powiedziałem wtedy swojej dziewczynie, że nie wymagam od niej, aby ze mną zo-
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stała. Ale ona mnie wspierała i  powie-
działa, że to jej świadoma decyzja, a nie 
litowanie się nade mną.

Trzeciego dnia przestały działać leki, 
które trochę mnie otumaniały. Zacząłem 
się motywować, działać i walczyć o każ-
dy ruch. Sprawdzałem swoje granice. 
Czy jestem w stanie się podnieść, stanąć 
na jednej nodze, przejść kawałek, poska-
kać na jednej nodze itd.

Czułem ogromny ból, kręciło mi się 
w głowie i traciłem przytomność. Jednak 
znalazłem w sobie siłę. Od samego po-
czątku miałem bardzo mocne wsparcie 
środowiska sportowego, co mnie moty-
wowało. Codziennie odwiedzało mnie 

kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt osób. Aż pielęgniarki miały dość tych wizyt. Po-
mogła mi też matka, która zorganizowała zbiórkę na moją protezę. Połowa z tej kwoty 
była już uzbierana pierwszego dnia. Ludzie z całego kraju, przyjaciele i zawodnicy, 
z którymi wcześniej rywalizowałem, wpłacali na tę zrzutkę. Potem przez kolejny ty-
dzień wpłynęła reszta. Niestety, okazało się, że ta kwota nie pozwoli mi na czynny po-
wrót do sportu. Wstępne koszty protezy oraz rekonwalescencji były niedoszacowane 
i obecnie trwa kolejna zbiórka.

Trzy dni temu przyszedł czas wypisu ze szpitala. Wróciłem do domu, do rodziców 
i poczułem się lepiej. Wciąż czuję wsparcie moich przyjaciół i znajomych, którzy do 
mnie telefonują i mnie odwiedzają. Dwa tygodnie przed wypadkiem wziąłem udział 
w programie telewizyjnym Ninja Warrior na Polsacie. W pomoc dla mnie zaangażowali 
się również wszyscy uczestnicy tego programu i sama telewizja. Przez pierwsze dwa 
dni odpisywałem na wiadomości od osób, które przekazywały mi słowa wsparcia. Pi-
sali, że będzie dobrze, że sobie poradzę i że nie są w stanie uwierzyć, ile mam w sobie 
siły oraz energii życiowej. Dzięki temu jestem jeszcze bardziej zdeterminowany w tym, 
aby się usamodzielnić i przekazywać tę swoją energię oraz optymizm innym.

Po wypadku zadzwonił do mnie mój brat z propozycją spotkania. Rozpłakałem się 
ze szczęścia. W dzieciństwie byliśmy rozdzieleni, co ma na nas silny wpływ i odbija 
się na naszej relacji. Przyjechał z żoną, której wcześniej nie znałem, gdyż nie zaprosił 
mnie na ich ślub. Cieszyłem się niezmiernie z tej wizyty.

W dużym skrócie opisałem Ci wszystkie wątki swojego życia. Z rozszerzonej wer-
sji tej historii pewnie powstanie kiedyś książka, ale najpierw chciałbym spełnić swoje 
dwa marzenia: wziąć ślub i stworzyć szczęśliwą rodzinę oraz wywalczyć złoty medal 
na Paraolimpiadzie. Tymczasem życzę Ci sukcesu z twoją książką. Cieszę się, że mo-
głem wziąć udział w twojej pracy, bo to mega sprawa!

Sylwek Wilk 
sportowiec, uczestnik programu 
Ninja Warrior (zanotowane 
przez autora książki, gdyż Sylwek 
tuż po wypadku nie był w stanie 
samodzielnie pisać)
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Od autora

Uważam, że wolność to najcenniejszy dar od życia. ZAWSZE możesz zmienić 
schemat postępowania, wynikający z traum dzieciństwa i trudnej przeszłości. NIC 
nie jest zapisane, NIC nie jest powiedziane i NIC nie jest pewne (poza naszą śmier-
cią). Moje lata młodości również były bardzo ciężkie, ale o szczegółach chciałbym 
Ci opowiedzieć innym razem.

Negatywne uczucia – smutek, złość, wstyd i rozgoryczenie z czasem przemija-
ją. Walcz z zakorzenionymi w Tobie destrukcyjnymi nawykami i schematami my-
ślowymi, nawet jeśli nie obędzie się bez potknięć. Pamiętaj, że wszyscy je mamy 
– bez wyjątku! Życie ludzkie jest naznaczone błędami, które sumują się w cenne 
doświadczenia.

Proszę Cię jeszcze o  jedno. Nigdy nie odkładaj na później naprawienia swych 
stosunków z bliskimi. Wybacz każdemu, kto Cię zranił, nawet jeśli nie będzie tego 
chciał albo… nie będzie go już na tym świecie. Zrób to dla siebie!

* * *Jeśli spodobała Ci się niniejsza książka, poleć ją, proszę, swoim znajomym oraz 
rodzinie i napisz parę słów recenzji w internecie (najlepiej w serwisie Lubimy Czy-
tać, www.lubimyczytac.pl). Będę Ci za to niezmiernie wdzięczny! A jeśli chciał(a)byś 
podzielić się ze mną swoją historią lub refleksjami na temat zamieszczonych tutaj 
treści, napisz do mnie śmiało. Kontakt do mnie znajdziesz na mojej stronie interne-
towej www.centrumbiznesowe.info. Życzę Ci dużo szczęścia na Twojej drodze do 
samorozwoju!

Paweł Dudziński
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Wydawnictwa zwarte

Rozwój osobisty, psychologia, nauka  
i relacje damsko-męskie

Książki polskich autorów
1. „Umysł miliardera”, Rafael Badziag.
2. „Przepis na sukces”, Ewa Chodakowska.
3. „Mistrzowie, czyli 101 inspirujących historii ludzi sukcesu”, 101 współautorów, 

pod red. Pawła Dudzińskiego, ze wstępem Jacka Wiśniowskiego.
4. „Najlepszy. Gdy słabość staje się siłą”, Łukasz Grass.
5. „Success and change”, Mateusz Grzesiak.
6. „Włam się do mózgu”, Radosław Kotarski.
7. „Kodeks wygranych. X przykazań człowieka sukcesu”, Krzysztof Król.
8. „Księga związków, podrywu i seksu”, Krzysztof Król.
9. „Mistrzynie”, Anna Luboń.
10. „Twarde życie mężczyzny”, Rafał Olszak.
11. „Labirynt luster”, Jan Tomiak i Karolina Malik-Miłek.
12. „Żyjesz”, Jan Tomiak i Karolina Malik-Miłek.
13. „Pełna moc możliwości”, Jacek Walkiewicz.
14. „Rozmyślnik Jacka Walkiewicza. Zainspiruj się do działania!”, Jacek Walkie-

wicz.

Książki autorów zagranicznych
1. „P*eprz uczucia”, Michael i Sarah Bennett.
2. „Zaryzykuj – zrób to! Lekcja życia”, Richard Branson.
3. „Podręcznik szybkiego czytania”, Tony Buzan.
4. „Zasady Canfielda”, Jack Canfield, Janet Switzer.
5. „Jak przestać się martwić i zacząć żyć”, Dale Carnegie.
6. „Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi”, Dale Carnegie.
7. „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka”, Robert Cialdini.
8. „7 nawyków skutecznego działania”, Stephen Covey.
9. „Kod talentu. Jak zostać geniuszem”, Daniel Coyle.
10. „Jeszcze krótsza historia czasu”, Stephen Hawking.
11. „Wielki projekt”, Stephen Hawking i Leonard Mlodinow.
12. „Obudź w sobie olbrzyma”, Anthony Robbins.
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13. „Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania”, Si-
mon Sinek.

14. „Zmień myślenie, a zmienisz swoje życie. Jak uwolnić swój pełny potencjał 
i osiągnąć sukces”, Brian Tracy.

Biznes i finanse

Książki polskich autorów
1. „Finansowy ninja”, Michał Szafrański.
2. „Biblia e-biznesu”, pod red. Macieja Dutko.
3. „Negocjuj!”, Wojciech Woźniczka.
4. „48-godzinna doba”, Maciej Wieczorek.
5. „Zanim osiągniesz sukces”, Paweł Nowak.
6. „Strategia 64 pól w biznesie”, Dariusz Puchalski i Tomasz Delega.
7. „Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości”, Damian Kleczewski.
8. „Jakie decyzje finansowe podejmują bogaci i dlaczego biedni robią błędy po-

stępując inaczej”, Andrzej Fesnak.
9. „Mądry dom, bogaty dom. Inteligencja finansowa w Twoim domu”, Witold Wro-

tek.
10. „Inwestuj we własny dług”, Sławomir Śniegocki.
11. „Jak pomnażać oszczędności”, Maciej Samcik.
12. „Zarabianie prawdziwych pieniędzy, czyli czego nie powie Ci żaden doradca”, 

Bartosz Nosiadek.
13. „Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości”, Sławek Muturi, 

Robert Zduńczyk.
14. „Jak kupować nieruchomości poniżej ich wartości rynkowej”, Marcin Marczak.
15. „Sprzedawaj więcej”, Marcin Osman, Kamila Kruk.
16. „Jak mieć pieniądze”, Jacek Wiśniowski.

Książki autorów zagranicznych
1. „Fastlane Milionera”, MJ DeMarco.
2. „Unscripted”, MJ DeMarco.
3. „Psychologia sprzedaży”, Brian Tracy.
4. „Bogaty ojciec. Biedny ojciec”, Robert Kiyosaki.
5. „Kwadrant przepływu pieniędzy”, Robert Kiyosaki.
6. „Elon Musk. Biografia twórcy PayPala, Tesli, SpaceX”, Ashlee Vance.
7. „Myśl!… i bogać się”, Napoleon Hill.
8. „Zapytaj Garyego”, Gary Vaynerchuk.
9. „Money. Mistrzowska Gra”, Anthony Robbins.
10. „Sprzedaż. Jak sprzedać (prawie) wszystko (prawie) każdemu”, Fredrik Eklund.
11. „4-godzinny tydzień pracy”, Timothy Ferriss.
12. „The $100 Startup: Reinvent the Way You Make a Living, Do What You Love, 

and Create a New Future”, Chris Guillebeau.
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Wydawnictwa ciągłe

1. „Charaktery”.
2. „Focus”.
3. „Focus ekstra” („Co kryją geny”).
4. „Focus Wiedza” („Mózg. Sen, regeneracja”, „Dieta długowieczności”).
5. „Forbes”.
6. „My Company Polska”.
7. „Nature”.
8. „Świat Nauki” („Scientific American”).

Kanały na YouTubie

1. Ekspert w Bentleyu (Maciej Wieczorek).
2. Daniel Siwiec.
3. Jak oszczędzać pieniądze (Michał Szafrański).
4. Kuba Midel.
5. Marcin Iwuć.
6. OcalSiebie (Rafał Olszak).
7. Przeciętny Człowiek (Leszek Cibor).
8. Robert Marchel.
9. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS.
10. TEDx Talks.
11. Veto (Maciej Wapiński).
12. Wyzwanie90dni (Krzysztof Król).

Źródła ilustracji i fotografii

Ilustracje autorstwa Ali Hanny Murgrabi.
Zdjęcia Pawła Dudzińskiego, m.in. z  podróży na Madagaskar, wyspę Bali, do 

Wietnamu i Jordanii.
https://www.centrumbiznesowe.info/
https://unsplash.com/
https://commons.wikimedia.org/
https://www.mirror.co.uk/
https://shootit.pl/
https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/
Archiwum: Łukasza Nowaka, Marcela Sojki, Wojciecha Labiszaka, Tomasza Jaru-

gi, Sylwka Wilka, Jerzego Górskiego, Anny Kantane i Davida Llady.
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Strony internetowe
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cezaryfior.pl/wp-content/uploads/2019/01/Cezary-Fior-Skuteczne-Pytania-

w-Sprzedazy.pdf
darwinawards.com/
edarling.pl/porady/zwiazek/zwiazek-bez-milosci
edukacja.psp.wlkp.pl
edukacja.senior.pl/130,0,Rekord-Guinnesa-w-zapamietywaniu-liczby-pi,1304.

html
en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein%27s_brain
en.wikipedia.org/wiki/Chris_Hirata
en.wikipedia.org/wiki/Kim_Peek
en.wikipedia.org/wiki/Kim_Ung-yong
en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_vos_Savant
en.wikipedia.org/wiki/Mohed_Altrad
en.wikipedia.org/wiki/Terence_Tao
facebook.com/
facebook.com/groups/teamhoyt/
facebook.com/KanaeVujicic/
facebook.com/stowarzyszenieirenywarakomskiej/
facetemjestem.pl/cechy-charakteru-pozadane-przez-kobiety/
filmweb.pl/reviews/recenzja-filmu-Powr%C3%B3t+Bena-22098
finanse.wp.pl/skazona-wieprzowina-w-wielkiej-brytanii-tesco-nie-zaprzecza-

ani-nie-potwierdza-ze-ma-udzial-w-aferze-6157534626338945a
fly4free.pl/parszywa-trzynastka-jak-nie-dac-sie-oszukac-w-wietnamie-

relacja/
forsal.pl/artykuly/1104848,bartosz-loza-w-polsce-mamy-epidemie-

samobojstw-obowiazuje-model-leminga-pedzacego-do-przepasci-wywiad.
html

gadzetomania.pl/10690,strategia-vonneguta-czyli-planowanie-od-konca
geekweek.pl/news/2019-03-22/czemu-czas-plynie-szybciej-kiedy-jestesmy-

starsi/
granicenauki.pl/czy-czas-jest-iluzja-25961
iqmatrix.pl/szybkie-czytanie/?fbclid=IwAR3G1ran_

gYt4uRUELxJDNYVy2yEun2F87jijxW1dcRe02jW9eQrxSjXNVU



241

b i b l i o g r a F i a i  l i t e r at U r a z a l e c a n a
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szybciej.html
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nonstopdoprzodu.pl
oczymlekarze.pl/zdrowy-styl-zycia/zdrowie/3864-20-zdrowotnych-

wlasciwosci-wina
odzywiajsiezdrowo.pl/artykul/20-negatywnych-skutkow-spozywania-bialego-
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