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Książkę tę dedykuję mojej ukochanej, mądrej i pięknej żonie, Grażynie Krenig, 

która jest dla mnie nieustanną inspiracją do stawania się lepszym i 

niepoprzestawania na małym. 

Dziękuję Ci za Twoje cenne wskazówki, za intuicję i za to, że 

otworzyłaś mi oczy na wiele rzeczy, których nie dostrzegałem. 

Dziękuję Ci, że wierzysz we mnie i że jesteś przy mnie. 



 

WSTĘP 
„Ta książka może odmienić Twoje życie” – wielu autorów w podobny 

sposób rozpoczyna swoje książki, chcąc przykuć uwagę czytelnika, 

wzbudzić zaciekawienie, rozpalić nadzieję i zachęcić do zakupu. Do tego 

atrakcyjna okładka, obiecujący tytuł, zachęcająca informacja o autorze i 

rekomendacje innych czytelników sprawiają, że sięgniemy do portfela i 

rozpoczniemy czytelniczą przygodę. 

I dobrze – warto czytać, bo nie ma substytutu czytania i, ani słuchanie, 

ani oglądanie nie da tej wartości, nie rozwinie wyobraźni i nie przyniesie 

tej korzyści co czytanie. 

Zdarza się jednak potem, już w trakcie czytania, że dochodzimy do 

wniosku, iż obietnica złożona przez autora nie została dotrzymana, że są 

tam treści zapożyczone z innych książek czy źródeł i odnosimy wrażenie, 

że ulegliśmy sprawnym zabiegom marketingowym. 

Oddaję Ci do ręki moją pierwszą książkę, która naprawdę może odmienić 

Twoje życie, a jest wynikiem moich 54 lat doświadczeń, z tego 30 lat w 

biznesie, 37 lat przewodzenia i pracy z ludźmi, prowadzenia niezliczonej 

liczby seminariów, szkoleń, warsztatów oraz prezentacji biznesowych i 

negocjacji. Ta książka mówi między innymi o moim niezwykłym odkryciu, 

które nazwałem „Pierwszym Prawem Marketingu”. Jest ona wynikiem 

doświadczeń, które zacząłem gromadzić, gdy w 1988 roku byłem przez 

blisko rok domokrążcą w Londynie i nie znając języka, odwiedziłem 

kilkanaście tysięcy londyńskich domów i dokonałem osobiście kilku 

tysięcy sprzedaży. Piszę też o tym wszystkim, co wydarzyło się później – 

o „historii za kilkanaście milionów”, zarobionych i później utraconych 

wskutek błędów, przed którymi będę Cię chciał ostrzec. Ta historia jest 

częścią czegoś znacznie większego – częścią „historii za kilka miliardów”, 

które wpłynęły na konta firm, dla których wykorzystałem właśnie 

Pierwsze Prawo Marketingu.  

Opowiem Ci zatem o fortunie, która „kołem się toczy”, o głupocie, o 

kierowaniu się pysznym ego albo dla odmiany naiwnej wierze w ludzi. 



 

Podzielę się też z Tobą bardzo konkretną wiedzą, która wynika z mojego 

doświadczenia i równie konkretnymi wskazówkami dla Twojego życia, 

pracy i biznesu, aby mogły Ci przynieść naprawdę wiele korzyści. 

Usłyszysz też historię o dziwnych przypadkach i zbiegach okoliczności, 

które bez wątpienia zdarzają się również w Twoim życiu, a których sens, 

znaczenie i wartość zacząłem rozumieć dopiero po latach. 

Wielokrotnie możesz mieć poczucie, że czyta się ją jak książkę 

przygodową, bo właśnie to usłyszałem, ujawniając jej fragmenty jeszcze 

w trakcie pisania, jednak wszystko, co opisałem, wydarzyło się w 

rzeczywistości i jest częścią mego życia. 

Przekonasz się, że jest historią niezwykle pouczającą, wyjątkowo bogatą 

i niosącą ponadczasową wartość, z której możesz zrobić użytek od zaraz 

i naprawdę zmienić życie swoje i ludzi z Twojego otoczenia. 

Jeśli przeczytasz ją z uwagą i skorzystasz z mądrości będącej wynikiem 

nauki, którą odebrałem, to zaoszczędzisz na bardzo kosztownych 

lekcjach, a w rezultacie, książka ta i to, co zawiera, może mieć wielki 

wpływ na Twój rozwój, relacje z ludźmi, pracę i biznes, jak również – jeśli 

taki będziesz mieć cel – może zarobić dla Ciebie fortunę. 

Chcę Cię też zapewnić, że jest książką wynikającą z głębokiego 

rozpoznania mojej życiowej misji, co zazwyczaj przychodzi z wiekiem, 

choć i tak dar ten dostają tylko nieliczni. 

Ja miałem to niezwykłe szczęście, że już w wieku kilkunastu lat nosiłem 

w sobie pewne szczególne pragnienie, które wyraziło się w pełni, gdy 

miałem 17 lat, w 1981 roku. 

Wtedy właśnie odkryłem, że otrzymałem od Boga dar inspirowania 

innych, przewodzenia im i dawania pozytywnego przykładu. I mimo że – 

jak się w tej książce przekonasz – sam się często na tej drodze gubiłem i 

nie raz dawałem sobie powody do wstydu, to zawsze jednak 

odczuwałem to przemożne działanie wewnętrznej busoli, która prędzej 

czy później przypominała mi, w jakim kierunku powinienem podążać i 

zmuszała do korygowania moich postaw i zachowań. 



 

Moją główną motywacją jest zatem podzielenie się z Tobą tym, co może 

Ci pomóc stać się lepszym i osiągnąć cele i rzeczy, które będą dla Ciebie 

dobre i pomogą Ci w zmienianiu świata na lepsze. Jakkolwiek brzmi to 

patetycznie, wierzę, że kiedyś, odchodząc z tego świata, nie będziemy 

rozliczani z tego, ile zarobiliśmy pieniędzy, ile kupiliśmy domów czy 

samochodów, albo gdzie byliśmy na wakacjach, czy jak wielkie 

stworzyliśmy firmy, ale z tego, jaką wartość wnieśliśmy do życia innych 

ludzi i ile dobra uczyniliśmy. Wierzę też, że każdy z nas ma obowiązek 

rozwijać się, a mówiąc językiem przypowieści – pomnażać swoje talenty, 

na miarę potencjału, który jest mu dany. Uważam, że absolutnie każdy z 

nas ma do spełnienia ważną i wyjątkową misję, zarezerwowaną tylko dla 

niego i to właśnie jej warto poświęcić życie.  

Bywa jednak tak, że czasem dajemy się zwieść, ulegamy modom, innym 

ludziom albo podszeptom własnego ego i zamiast robić to, do czego 

jesteśmy powołani, chcemy tak jak inni – w szczególności ci, którzy 

głośno krzyczą i nakłaniają do swoich prawd i racji… Ulegamy zatem i 

przyjmujemy za swoje – styl życia i cele należące do innych, pragnienia, 

poglądy i przekonania, które wcale nie rezonują z naszym wnętrzem, ale 

są zgodne z tym, do czego przekonuje nas świat i towarzyszące mu 

media, w tym media społecznościowe. 

Skutek tego jest często taki, że w pewnym momencie zaczynamy 

dostrzegać, że już nie jesteśmy sobą, że daliśmy się przekonać, aby robić 

coś zupełnie innego, niż kiedyś pragnęliśmy. Co gorsza – mimo iż w głębi 

duszy czujemy wielki dyskomfort, z czasem zaczynamy przekonywać 

siebie samych, że była to jednak dobra decyzja i że właśnie to 

powinniśmy robić. Stąd też tak wielu ludzi zachłyśniętych modą na szybki 

sukces, definiowany w dużej mierze przez zasobność portfela, 

przynależność do określonej, prorozwojowej społeczności, 

obowiązujące w niej zainteresowania i realizowany przez nią styl życia – 

popada we frustrację i traci poczucie własnej wartości, bo nie dosięgają 

do tych, którzy stali się dla nich wzorami. Ci zaś niejednokrotnie, aby 

uzyskać swoje cele, pokazują siebie innymi niż są w rzeczywistości, 



 

manipulują poprzez zakłamywanie rzeczywistości, co dziś – przy 

wykorzystaniu mediów społecznościowych, stało się proste jak nigdy 

wcześniej. 

Jeden z moich ulubionych cytatów, od których czasami rozpoczynam 

moje wystąpienia brzmi: „Nigdy nie przyjmuj rad od osób, które nie 

osiągnęły tego, co Ty chcesz osiągnąć”. Cytat ten w oczywisty sposób jest 

odbierany jako przestroga przed podpowiedziami ludzi, którzy nie 

rozumieją naszych marzeń i pragnień i nie dane im było znaleźć się w 

miejscu, do którego my zmierzamy.  

Jeśli więc wybierzemy się na jakąkolwiek konferencję motywacyjną czy 

prorozwojową albo sięgniemy po tego typu książkę czy poradnik, to 

usłyszymy tam mnóstwo światłych rad od osób, które przekonują nas, że 

mówią z miejsca, do którego my właśnie zmierzamy, i że mogą być dla 

nas najlepszymi drogowskazami. 

Niestety w praktyce często się okazuje, że najdelikatniej mówiąc, kreślą 

przed nami kolorowy obraz, którego sami dopiero pożądają, a miejsce, 

w którym się znajdują, na pewno nie jest tym, w którym my chcielibyśmy 

się znaleźć – i to w wielu sferach życia. 

Nie ma jednak zbyt wielu chętnych, którzy szczerze opowiedzą o swoich 

porażkach czy wstydliwych sytuacjach, w których się znaleźli, bo przecież 

modne jest skupianie się tylko na tym, jak osiągać określone cele i 

spełniać swoje marzenia. Stwarza to potem często poczucie „oderwania 

od rzeczywistości”, które znajduje swój wyraz w ukazywaniu pięknego 

świata, po który możemy sięgnąć „tu i teraz”, bez przesadnego wysiłku, 

bez porażek i bez konieczności konfrontowania się z ludźmi, którzy 

realizują swoje cele naszym kosztem. 

W książce tej, w przeciwieństwie do wielu pozycji, w których autorzy 

chcą udzielić Ci światłych rad, znajdziesz wiele życiowych i biznesowych 

mądrości, które są w pewnym sensie parafrazą powyższego cytatu albo 

inną jego wersją. Będę Cię chciał wielokrotnie przestrzec przed 

sytuacjami, w których sam się znalazłem, a których szczerze Ci nie życzę. 

Cytat ten mógłby więc brzmieć następująco: 



 

Przyjmuj rady od osoby, która osiągnęła to, co Ty chcesz osiągnąć 

i przyjmuj jej przestrogi, aby po drodze nie znaleźć się w 

miejscach,  w których nie chciałbyś się znaleźć.  

Albo nawet: 

Przyjmuj przestrogi od osoby, która wiele razy znalazła się w miejscu, 

w którym Ty nie chciałbyś się znaleźć. 

Oczywiście wcale się nie obrażę, jeśli to, czym będę się tu z Tobą dzielił 

zignorujesz, a nawet mnie to specjalnie nie zdziwi, bo naturą człowieka 

jest niestety to, że najskuteczniej uczymy się na własnych błędach 

życiowych. Liczę jednak na to, że w momentach podejmowania ważnych 

dla Ciebie decyzji albo w sytuacjach krytycznych, bądź takich, które 

wymagają bardzo poważnego zastanowienia, przypomnisz sobie to, co 

zawarłem w tej książce i być może unikniesz dzięki temu konsekwencji, 

które byłyby dla Ciebie i Twoich bliskich bardzo brzemienne w skutkach. 

Zapewniam Cię w tym miejscu, że każde zdanie, które tu przeczytasz, jest 

moim zdaniem, myślą wypływającą z mojego wnętrza i przekonań, bo 

jeśli chcę, aby była to książka prawdziwa, musi być w stu procentach 

moja, gdyż dopiero wtedy będę miał poczucie dobrze wykonanej pracy. 

Wierzę zatem, że otrzymasz ode mnie ogromną wartość i zechcesz 

wprowadzić w swoje życie to, co będzie dla Ciebie inspiracją i pozwoli Ci 

zrealizować Twoje cele i marzenia. 

Wierzę też, że nasze spotkanie nie będzie jednostkową przygodą, ale 

znajdzie się sposobność, aby rozpocząć wspólną podróż, której ta książka 

jest zalążkiem. Historia bowiem cały czas się pisze i dopiero przed nami 

są kolejne jej odsłony i doświadczenia. Mam w związku z tym nadzieję, 

że kolejne wydania tej książki będą jeszcze bogatsze i bardziej 

wartościowe, a być może i Ty będziesz miał w tym swój udział? Jestem 

człowiekiem z krwi i kości, który jest w ciągłej życiowej podróży, więc 

może również będzie nam dane spotkać się osobiście?  



 

WPROWADZENIE 
Zacznę od gratulacji – na wstępie chciałbym Ci przede wszystkim 

pogratulować tego, że zdecydowałeś się sięgnąć po tę książkę i 

skorzystać z wartości, które w niej zawarłem. Wierzę, że będzie ona dla 

Ciebie bardzo przydatna, i że znajdziesz w niej bardzo konkretną wiedzę 

o życiu, pracy, biznesie i całej sferze relacji między ludźmi. Znajdziesz też 

w niej wiele konkretnych podpowiedzi, rad i wskazówek, których 

zastosowanie na pewno przyniesie Ci ogromne korzyści w życiu. 

Zdaję sobie sprawę, że jest zapewne jakiś powód, ważny dla Ciebie, który 

sprawił, że spotykamy się na łamach tej książki. Być może jesteś osobą, 

którą przestało satysfakcjonować miejsce, w którym się znajdujesz i 

chcesz rozwijać siebie i swoją osobowość, może interesuje Cię rozwój 

biznesowy, a może szukasz odpowiedzi na pytania, które w związku z 

tym zaczęły się u Ciebie pojawiać. Być może szukasz jakiejś alternatywy, 

a może chciałbyś się dowiedzieć, czy inni ludzie doświadczyli tego 

samego co Ty. Wierzę, że w tej książce znajdziesz nie tylko odpowiedzi 

na te pytania, ale o wiele, wiele więcej. 

Jeśli zainteresował Cię tytuł tej książki, a zawiera on bardzo konkretną 

kwotę połączoną z marketingiem, to może to oznaczać, że doskonale 

pojmujesz ten związek. Zakładam, że zgadzasz się z tezą, że w gruncie 

rzeczy wszyscy zajmujemy się marketingiem i jesteśmy sprzedawcami 

oraz z tym, że w zasadzie codziennie coś kupujemy i coś sprzedajemy.  

Gdy byliśmy dziećmi „sprzedawaliśmy” naszym rodzicom swoje 

zachowanie za słodycze, ich uwagę czy inne korzyści. Gdy chodziliśmy do 

szkoły – „sprzedawaliśmy” swoją wiedzę za oceny, a swoje 

zaangażowanie za określoną opinię. Kończąc szkołę i uczestnicząc w 

rozmowach kwalifikacyjnych z potencjalnym pracodawcą, byliśmy 

sprzedawcami w czystej postaci. Jak wiemy, nie raz się zdarza, że świetny 

uczeń, który ma imponujące świadectwo, nie potrafi się „sprzedać” i nie 

może znaleźć pracy. Dla odmiany na taką samą rozmowę przychodzi ktoś 

z dużo gorszymi wynikami w nauce, ale dzięki temu, że ma to „coś”, co 



 

wiąże się właśnie z umiejętnością sprzedania siebie, znajduje 

zatrudnienie i robi w danej firmie świetną i błyskotliwą karierę.  

Podobnie jest, gdy zaczynamy własny biznes, gdzie okazuje się, że bez 

względu na branżę, umiejętność sprzedaży warunkuje jego istnienie i 

rozwój.  

Gdyby sięgnąć do relacji między ludźmi i przyjrzeć im się bliżej, okazałoby 

się, że mamy tu do czynienia również ze sprzedażą, choć nikt nie chciałby 

tak tego nazywać. 

Słowo „sprzedaż” czy „sprzedawca” jest w pewnym sensie 

stygmatyzowane, a formalny zawód sprzedawcy nie cieszy się zbytnim 

prestiżem. Bierze się to przede wszystkim stąd, że żyjemy w kraju, w 

którym ciągle słychać echa przeszłości, w szczególności systemu, w 

którym zniechęcano ludzi do przedsiębiorczości, deprecjonowano 

wszelkie jej próby.  

Dobrze pamiętam czasy, gdy jedynym słusznym i akceptowalnym 

sposobem na karierę zawodową było zatrudnienie się w zakładzie 

państwowym i przepracowanie w nim do emerytury. Było to możliwe, 

bo zakłady państwowe miały swoje przedszkola, ośrodki wczasowe, 

służbę zdrowia i w razie potrzeby – kasy zapomogowo-pożyczkowe. 

Jeśli ktoś z tego systemu chciał się wyrwać, to możliwości związanych z 

przedsiębiorczością nie było zbyt wielu, co najwyżej drobny handel, 

rzemiosło czy mała produkcja. Ludzi z inicjatywą stygmatyzowano, 

powstawały pejoratywnie brzmiące hasła, takie jak: „handlarz”, 

„prywaciarz”, „badylarz”, zaraz obok tego było w tym samym tonie: 

„kanciarz”, „cinkciarz”, czyli złodziej… 

Skutki tego trwają do dziś i niestety chyba musi minąć jeszcze wiele lat, 

dopóki sobie nie uświadomimy, jak cenna jest umiejętność sprzedaży we 

wszystkich obszarach życia. Sprzedaż bowiem wcale nie oznacza 

podawania produktów z półki albo wciskania komuś w tej lub innej 

formie produktów bądź usług, których on nie potrzebuje. Profesjonalna 

sprzedaż, ta, którą stosujemy bez względu na wykonywany zawód, to 

sztuka autoprezentacji, rozpoznawania potrzeb, budowania relacji, 



 

prezentowania. To sztuka poprawnej komunikacji i dbałości o 

odpowiednią jakość tego, co oferujemy, nawet jeśli wydaje się, że jest to 

praca w ogóle ze sprzedażą niezwiązana. Zawsze bowiem sprzedajemy 

swój czas, kompetencje i umiejętności. A to, czym się różnimy to cena, 

którą nam płacą. Cena ta jest właśnie wynikiem tego, co wiemy o 

sprzedaży i jak potrafimy to zastosować. Sprzedaż i wynikające z niej 

kwoty nierozerwalnie wiążą się z kolei z innym słowem, które również 

jest odmienianie przez wszystkie przypadki. 

Tym słowem jest „sukces”. 

„Sukces” – może oznaczać i nieść dla ludzi bardzo różną treść. Dla 

jednych sukces będą oznaczały pieniądze albo osiąganie celów, które 

przynoszą satysfakcję i budują poczucie własnej wartości i siły 

charakteru. Dla innych sukcesem będzie zdobycie władzy, autorytetu, 

pozycji społecznej i uznania, a dla kogoś jeszcze innego sukcesem jest 

kochająca się rodzina, fizyczna i intelektualna sprawność, grono 

przyjaciół i znajomych, czas wolny itd. Definicji sukcesu jest oczywiście 

wiele, a jedna z nich mówi, że sukcesem jest taki stan ducha, umysłu i 

ciała, który sprawia, że czujemy się szczęśliwi. Podobna głosi, że 

sukcesem jest robienie rzeczy, które dają szczęście. Zauważmy, że 

pojawiało się tu kolejne ważne słowo: „szczęście” albo stan „bycia 

szczęśliwym”. Z pewnością słyszałeś, Drogi Czytelniku, pogląd, że 

„szczęście jest jedną z tych rzeczy, które się mnożą, gdy się je dzieli”. To 

z kolei zakłada interakcje z innymi ludźmi, bo dobrze wiemy, że na 

dłuższą metę człowiek nie potrafi być szczęśliwy sam dla siebie. W tym 

miejscu należałoby zacząć mówić o naszych relacjach z innymi ludźmi i 

całym spektrum elementów, które te relacje tworzą. Zaliczylibyśmy do 

nich naszą osobowość, wyznawane wartości i posiadane umiejętności 

oraz co ważne – nasz stosunek do rzeczy, w szczególności do pieniędzy 

– bo one właśnie mają wielki wpływ na relacje z ludźmi. 

Jedno jest pewne – różne rzeczy, na różnych etapach naszego życia, dają 

każdemu z nas szczęście i mogą być zupełnie inaczej postrzegane przez 

poszczególne osoby. Może się na przykład okazać, że ktoś, kto zarobił 



 

wielkie pieniądze, co przez innych będzie odbierane jako atrybut 

sukcesu i szczęścia, wcale nie będzie szczęśliwym człowiekiem. Znamy 

ludzi zamożnych, którzy budując swoje biznesy, stracili rodziny, zdrowie, 

a czasami sens życia. Trzeba by więc jeszcze podyskutować o 

równowadze, która chyba dla każdego z nas stanowi spore wyzwanie, a 

co bez wątpienia jest tematem na odrębne opracowanie. 

Nie wiem, co dla Ciebie, Drogi Czytelniku, słowa sukces i szczęście 

oznaczają, ale mam przekonanie, że treści, które znajdziesz w tej książce, 

pomogą Ci w drodze do osiągnięcia tego, co jest dla Ciebie ważne i co Ty 

definiujesz jako sukces i szczęście. Osobiście zgadzam się ze 

stwierdzeniem, że trwały sukces nie oznacza osiągnięcia określonego 

celu i związanego z nim rezultatu, ale sukcesem będzie zdolność do 

poruszania się po drodze, na której osiągamy kolejne cele i robimy to z 

poczuciem misji, która daje nam szczęście. Czasem droga ta przypomina 

wygodną autostradę, ale zazwyczaj jednak jest dość kręta, biegnie raz 

pod górę, raz w dół, a często natrafiamy na gwałtowny zakręt. Bywa też 

i tak, że napotkamy na potworne dziury, na których nabijemy sobie 

niezłego guza. Sukcesem będzie wtedy wydostanie się z tej pułapki i 

podążanie dalej. Oś czasu, na której żyjemy, biegnie tylko w jednym 

kierunku – od narodzin do śmierci – i sukcesem będzie też zdolność do 

korzystania z doświadczeń z przeszłości po to, aby lepiej umieć poradzić 

sobie z przyszłością – właśnie z owymi zakrętami, dziurami czy innymi 

pułapkami.  

Jeden ze sloganów, który w tym miejscu warto przywołać mówi, że 

najlepiej jest uczyć się na cudzych błędach, ale niestety w praktyce 

zazwyczaj jest tak, że uczymy się naprawdę na własnych. Mało tego – 

czasami musimy daną lekcję powtórzyć kilkukrotnie.  

Jeśli przeczytasz uważnie tę książkę, to przekonasz się, że jej wielką 

wartością jest zbiór konkretnych sytuacji i doświadczeń, które układają 

się w wielki ciąg przyczynowo-skutkowy. Znajdziesz tu podobieństwa do 

Twoich doświadczeń i sytuacji, w których się znajdowałeś lub w której 

aktualnie jesteś. Jeśli zastosujesz rozwiązania, które ja przyjąłem albo 



 

unikniesz błędów, które  popełniłem, to będziesz mieć szansę na to, aby 

nie płacić tak wysokiej ceny, jaką musiałbyś zapłacić, gdybyś poszukiwał 

rozwiązań metodą prób. 

Musimy jednak zdać sobie przy tym sprawę z nieubłaganych praw 

statystyki, które mówią o tym, że tak jak każdy marzy o sukcesie, tak dla 

większości sukces pozostaje w sferze marzeń. Aby uniknąć frustracji, 

większość ludzi zmienia definicję sukcesu i dostosowuje ją do aktualnego 

stanu rzeczy. W rezultacie ze wspaniałych planów i marzeń wizji 

inspirującego życia pozostaje tylko proza, a i z nią wcale nie jest łatwo 

sobie poradzić. I nie bawiąc się teraz w procenty, tylko nieliczni 

doświadczają tego procesu w odwrotnym kierunku, czyli nie obniżają 

lotów, nie przycinają marzeń do aktualnego stanu rzeczy, ale 

konsekwentnie i wytrwale realizują to, co zamierzyli, upadają i podnoszą 

się po wielokroć i kieruje nimi zawsze ta sama, niezmienna wewnętrzna 

busola... Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy to, co robią, wnosi 

prawdziwą wartość do życia innych ludzi, gdy to, czym się zajmują, 

rozwija ich samych i innych. Im większa jest skala tego działania, tym 

silniejsze są jednocześnie mechanizmy samonapędzające i skala dalej 

rośnie, co w rezultacie przynosi jeszcze większy sukces. Istotnym 

warunkiem jest przy tym zrozumienie, że życie to nie tylko płaszczyzna 

osiągania kolejnych celów – w szczególności w aspekcie zawodowym czy 

biznesowym, życie to również „życie” – rodzina, wartości, hobby, czas 

wolny i świadomość, że kiedyś ta gonitwa się skończy. 

Zarówno w przypadku ludzi, których dopada alibi „prozy życia”, jak i tych, 

którzy nieustannie się rozwijają, mamy do czynienia z jeszcze jednym 

elementem – ceną. 

Bowiem zawsze, czy chcemy, czy nie, przychodzi nam zapłacić jakąś 

cenę. Inna jest jednak cena działania i inna cena zaniechania. Ci, którzy 

podejmują działanie, świadomie godzą się na zapłacenie ceny – wysiłku, 

wytrwałości i zmagania się z przeciwnościami, czego owocem będzie 

osiągnięcie zupełnie odmiennych rezultatów niż ci, którzy tej ceny 

zapłacić nie chcą. Skutkiem jednak dla nich będzie po pewnym czasie to, 



 

że i tak swoją cenę zapłacą – często dużo bardziej dokuczliwą i 

zdecydowanie bardziej frustrującą. 

A zatem cenę działania płacimy wtedy, gdy działamy i zazwyczaj wiąże 

się to z jakąś niedogodnością. Kiedy na przykład chcemy osiągnąć jakiś 

rezultat w sporcie, ceną będzie chodzenie na treningi i wszelkie wysiłki z 

tym związane. Kiedy zaczynamy zajmować się biznesem – ceną będzie 

zainwestowany czas, nerwy i podejmowane ryzyko. 

Cena zaniechania natomiast jest odłożona w czasie. Jeśli nie 

podejmujemy wyzwań, nie płacimy ceny działania, to zawsze zapłacimy 

cenę zaniechania. Trzymając się powyższego przykładu, jeśli nie 

zapłacimy ceny wysiłku na treningach, w ogóle z tego zrezygnujemy, to 

ceną, którą kiedyś zapłacimy, może być gorsze zdrowie, fatalna 

kondycja, nadwaga, ale też i brak umiejętności wytyczania celów, brak 

wytrwałości, którą nabylibyśmy, chodząc na treningi. Nie podejmując 

działań związanych z przedsiębiorczością, zapłacimy kiedyś cenę 

poczucia, że zmarnowaliśmy swój potencjał, szanse, z których korzystali 

inni, cenę niedoświadczenia korzyści, które mogły być owocami naszych 

działań. 

W tym miejscu należy dotknąć jeszcze jednego, niezwykle istotnego 

wątku. Już wiele lat temu zauważyłem, jak ważne są źródła naszych 

motywów, to, co i ile w życiu osiągamy albo jak wiele różnych trudności 

jesteśmy w stanie znieść i pokonać przeszkód, jest wynikiem naszej 

motywacji i źródeł, które leżą u jej podstaw. 

W tym kontekście niezwykle ważne jest dotrzeć do źródeł swojego 

„dlaczego” – dlaczego coś robisz, co Cię motywuje i co chcesz przez to 

uzyskać. Truizmem wydaje się stwierdzenie, że im silniejsze „dlaczego” 

w sobie odnajdziesz, tym łatwiej będzie Ci osiągnąć to, co zamierzasz. 

Warto zadać sobie trud i zainwestować odpowiednią ilość czasu, aby 

własne „dlaczego” odpowiednio zdefiniować, aby znaleźć szczerą 

odpowiedź na pytanie „dlaczego coś robisz?”. 

Z mojego doświadczenia wynika, że źródłem odpowiedniego „dlaczego” 

bywa czasem jedna sytuacja lub zbiór różnych doświadczeń. Naturalnym 



 

jest to, że kiedy jesteśmy młodsi, to trudno nam jednoznacznie 

zdefiniować nasze „dlaczego” i co chcemy osiągnąć, kiedy zaś dorastamy 

i zdobywamy życiowe doświadczenie, łatwiej nam to wszystko zobaczyć 

w pełnym obrazie. 

Dlatego też tak wielu ludzi nie pracuje w swoich zawodach i zajmują się 

tym, czego wcześniej nie brali pod uwagę. Bierze się to właśnie stąd, że 

wraz ze zdobywaniem doświadczeń i życiową dojrzałością często 

odkrywamy swoje prawdziwe „dlaczego”, przedefiniowujemy stare cele 

i pragnienia. Moje „dlaczego” jest dziś bardzo wyraźnie i jasno 

zdefiniowane – chcę wnieść swój wkład w to, aby życie innych ludzi było 

lepsze i choć brzmi to patetycznie, moim pragnieniem jest, aby świat był 

lepszy. Czuję się powołany do tego, aby z jednej strony dawać ludziom 

dobry przykład, a z drugiej strony przestrzec ich przed błędami, które 

mogą doprowadzić do porażek. Bazuję przy tym tylko na moim 

osobistym doświadczeniu, na tym, w jaki sposób się rozwijałem i w jaki 

sposób ewoluowała moja świadomość. 

Moje „dlaczego” i jego siła narastały przez dziesięciolecia. Kiedy dziś 

cofnę się pamięcią, źródłem były sytuacje i zdarzenia, które rozgrywały 

się, gdy miałem kilkanaście lat. 

Chcę Ci to przedstawić na początku tej książki, bo wierzę, że warunkuje 

to Twoją uważność, a bardzo mi zależy na tym, abyśmy się lepiej poznali. 

Zależy mi na tym, bo wiem, że jeśli mi zaufasz, to wtedy uzyskasz 

najwięcej korzyści z tej książki. 

W tym miejscu wyjaśnię Ci pewnie po raz kolejny, że będziemy skupiali 

się zarówno na tym, co możesz osiągnąć, jak i wielokrotnie dowiesz się, 

czego powinieneś się wystrzegać i przed czym chcę Cię ostrzec. 

Mam bowiem na swoim koncie całkiem spory zbiór wspaniałych 

doświadczeń związanych z pracą z ludźmi, biznesem, osiąganiem 

sukcesów, ale mam też równie niechlubny zbiór potwornych błędów, 

porażek biznesowych i życiowych kataklizmów. 



 

W tej książce będę z Tobą po prostu szczery, a jeśli uwierzysz, że moją 

intencją jest podzielić się z Tobą tym, co może Ci pomóc, to moja misja 

zostanie w tym zakresie spełniona. 

 



 

CIĄG DALSZY… 
Chcesz poznać ciąg dalszy? Jeśli tak, to zapraszam Cię do zakupu mojej 

książki.  

ksiazka.krenigconsulting.pl 
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