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Dlaczego?

Dla kogo w ogóle jest ta ksiÈĝka?
JeĂli myĂlisz, ĝe w dobie rozwoju nowych technologii i mediów sztuka czytania zanika, to… siÚ mylisz. W koñcu masz
w rÚku tÚ ksiÈĝkÚ, jesteĂ na jej poczÈtkowych stronach i moĝesz pójĂÊ dalej.
Najlepiej jest napisaÊ ksiÈĝkÚ dla kaĝdego. Moĝe jÈ wtedy
przeczytaÊ Twoja mama, Twój tata, siostra, Ty, babcia albo
kolega. Jednak moĝe siÚ teĝ okazaÊ, ĝe nikt jej nie przeczyta.
Chyba ĝe bÚdzie to bestseller, najlepiej kryminaï albo erotyk,
ewentualnie poïÈczenie tych dwóch gatunków. Sprzedaje
siÚ to znakomicie, sam teĝ lubiÚ takie rzeczy czytaÊ, ale ta
ksiÈĝka nie jest ani kryminaïem, ani erotykiem. Nie jest teĝ
dla kaĝdego.
Ta ksiÈĝka jest dla Ciebie.
Jak mówiï Steve Jobs (dobrze powoïaÊ siÚ na niego w ksiÈĝce,
bo robi to wielu znanych i poczytnych), „podróĝ jest nagrodÈ”. DziĂ wiÚc oferujÚ Ci podróĝ, podczas której spróbujemy
odkryÊ to, co ukryte. ByÊ moĝe odnajdziemy to, co waĝne.
TrochÚ siÚ poĂmiejemy, moĝe ktoĂ zapïacze. Czy podróĝ zakoñczy siÚ dotarciem do celu? Nie odpowiem Ci na to pytanie. SpróbujÚ Ci pomóc, ale nie dam Ci GPS-u. SpróbujÚ CiÚ
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naprowadziÊ, abyĂ dotarï do miejsca, w którym bÚdziesz czuï
siÚ lepiej sam ze sobÈ. BÚdziesz lepiej pracowaï. WiÚcej zarabiaï. Prowadziï lepsze ĝycie rodzinne, towarzyskie i zawodowe.
JeĂli chcesz iĂÊ do przodu, to zapraszam.
Ile masz lat?
Mniej niĝ 40 — przejdě do nastÚpnej strony
WiÚcej niĝ 40 — zostañ tu
Czy jeĂli mam wiÚcej niĝ 40 lat, to ta ksiÈĝka jest dla mnie?
Jasne, ĝe jest. Po pierwsze, bÚdzie Ci ïatwiej rozmawiaÊ
z dzieÊmi czy wnukami, bo bÚdziesz je w stanie lepiej zrozumieÊ. Po drugie, bÚdzie Ci ïatwiej zïapaÊ równowagÚ, której
zapewne Ci brak. Z jednej strony, caïe ĝycie harowaïeĂ, a dziĂ
budzisz siÚ rano i chce Ci siÚ rzygaÊ na myĂl o pracy. Z drugiej strony, caïe ĝycie mówiïeĂ, jak waĝna jest rodzina, a przez
tÚ harówkÚ zaniedbaïeĂ jÈ zupeïnie. Gdy zaczniesz myĂleÊ
o sobie jako o marce osobistej, bÚdzie Ci ïatwiej o tÚ równowagÚ pomiÚdzy pracÈ a domem. Po trzecie wreszcie — i najwaĝniejsze — nigdy nie jest za póěno na zmiany. Moĝesz
zaczÈÊ dziĂ budowaÊ siebie na nowo; wystarczy, ĝe zaczniesz.
Bo swojÈ markÚ osobistÈ juĝ masz, nawet jeĂli nie jesteĂ tego
Ăwiadomy — moĝesz wiÚc zaczÈÊ niÈ kierowaÊ albo pïynÈÊ
z prÈdem, nawet wtedy, gdy masz wysokie ciĂnienie, za duĝy
cholesterol czy cokolwiek innego. Nic nie stracisz, a moĝesz
duĝo zyskaÊ.
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Masz mniej niĝ 40 lat?
Sïucham ludzi z mojego pokolenia (jestem z rocznika 1988),
sïucham mïodszych (z lat 90.) czy trochÚ starszych (koñcówka lat 70. i poczÈtek lat 80.). Rozmawiam z ich rodzicami
(urodzonymi w latach 50. i 60.). To, czego sïucham, jest
zatrwaĝajÈce. W kraju, który mógï byÊ dowodem na prawdziwoĂÊ hasïa reklamowego pewnej marki — „niemoĝliwe
nie istnieje” — rzeczywistoĂÊ jawi siÚ jako góra lodowa,
z którÈ zderzenia nie da siÚ uniknÈÊ. Pokoleniu rodziców siÚ
udaïo (mniej, bardziej, ale zamoĝnoĂÊ spoïeczeñstwa w ciÈgu
dorosïego ĝycia naszych rodziców wzrosïa niesamowicie).
DziĂ jednak czasy sÈ inne, a globalna rzeczywistoĂÊ spoïeczno-ekonomiczna kaĝe nam iĂÊ w zupeïnie innym kierunku,
niĝ chcieliby nasi rodzice. Aczkolwiek warto dodaÊ, ĝe polska gospodarka ma siÚ praktycznie najlepiej w Europie. Nie
oznacza to, ĝe jest idealna i nie wymaga zmian, ale mówienie, iĝ zbliĝamy siÚ z prÚdkoĂciÈ Titanica do góry lodowej,
jest absolutnie nie na miejscu. Warto teĝ myĂleÊ globalnie
i nie mierzyÊ caïego kraju i spoïeczeñstwa swojÈ miarÈ —
jeĂli nam wyszïo, to znaczy, ĝe jest super, jeĂli nam nie wyszïo, to jest beznadziejnie. ¥wiat jest trochÚ bardziej zróĝnicowany. Wiem to, bo stuknÚïo mi 30 lat, co nie?
Fantastyczne historie leĝÈ na ulicy. Ba, sÈ obok nas i w nas,
bo takie tematy jak w tabeli 1.1 sÈ obecne przy kaĝdym polskim stole, na kaĝdym rodzinnym spotkaniu — tam, gdzie
rodzice, dziadkowie, dzieci i wnuki rozmawiajÈ o ĝyciu. Nikt
jednak nie ma mÈdrej recepty, jak tym ĝyciem dziĂ kierowaÊ.
Trudno o takÈ receptÚ, jeĂli ĝyje siÚ wczorajszym dniem, a nie
patrzy na jutro.
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Nie sïuchaj recept i porad od dziadka.
Nie bierz do siebie tego, co radzi Ci ojciec albo matka.
Nie sïuchaj coachów, terapeutów i ksiÚĝy.
Posïuchaj siebie. To niezïy poczÈtek.
TABELA 1.1. Zestawienia wyobraĝeñ dzieci i ich rodziców
na temat ĝycia i pracy
Mam 22 lata,
nie mam
perspektyw.

Mój syn ma 27 lat. W jego wieku
byïem juĝ ĝonaty, miaïem mieszkanie,
samochód i staïÈ pracÚ, on pracuje
na Ămieciówce i mieszka z nami.

Mam 28 lat,
nie mam pracy.

Moja córka koñczy prawo, teraz
pójdzie na aplikacjÚ, ale po co jej to?
I tak nie znajdzie po tym pracy
w zawodzie.

Mam 30 lat,
nie wiem, co chcÚ
robiÊ w ĝyciu.

Mój syn koñczy logistykÚ na
politechnice, skïada CV do wielu
miejsc, a w ogóle na to nie reagujÈ.
Ma przecieĝ fach w rÚku. Co siÚ dzieje?

Mam 32 lata, w tym
wieku moja mama
byïa juĝ dwukrotnie
matkÈ i miaïa staïÈ
pracÚ.

Moja córka skoñczyïa studia za granicÈ,
Ăwietnie zna jÚzyki, jest obrotna i mÈdra.
Musiaïa wyjechaÊ do pracy w maïej
miejscowoĂci, a powinna juĝ byÊ
gdzieĂ indziej.

Wyjdě od prostego zaïoĝenia — masz ograniczony czas i to
jest jedna rzecz, z którÈ ciÚĝko bÚdzie Ci wygraÊ. Jest spora
szansa, ĝe w wieku 27 lat nie bÚdziesz miaï pewnej pracy,
ĝony, dwójki dzieci, mieszkania, samochodu czy jakiegokolwiek desygnatu sukcesu, stabilizacji, udanego ĝycia, szczÚĂcia,
14
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o którym wspominali Ci rodzice. Jednak nie ma to specjalnego znaczenia. PamiÚtaj, ĝe nasi rodzice teĝ byli kiedyĂ hipisami, punkami, opozycjonistami, karierowiczami, korposzczurami, japiszonami czy kujonami i mówili, ĝe wszyscy
po trzydziestce nie majÈ racji. DziĂ Ty weě z nich przykïad.
Jutro to dziĂ, tyle ĝe jutro
Przez lata wpadaliĂmy w puïapkÚ — niby odrzuciliĂmy
stwierdzenie „byt ksztaïtuje ĂwiadomoĂÊ”, ale zastÈpiliĂmy
je popadniÚciem w ĝycie definiowane nie przez nas samych,
a jedynie przez pewne zamienniki, trofea, które miaïy nam
to ĝycie zapeïniÊ.
Mój dziadek opowiadaï o przedwojennych rzemieĂlnikach,
których ceniono i szanowano. Zarabiali czÚsto wiÚcej niĝ
nauczyciele, którzy przecieĝ stanowili o rozwoju spoïeczeñstwa. RzemieĂlnicy zaĂ mieli swoje marki, najczÚĂciej zakïady firmowali wïasnymi nazwiskami i utoĝsamiano ich z jakoĂciÈ ich pracy. Kiedy jednak taki rzemieĂlnik traciï np. rÚkÚ
w wyniku wypadku, jego ĝycie wïaĂciwie mogïo siÚ skoñczyÊ.
Nie mógï byÊ juĝ dalej rzemieĂlnikiem.
Po wojnie babcia skoñczyïa farmacjÚ, poszïa do pierwszej
pracy, jej znajomi równieĝ. Ludzie koñczyli studia i dostawali
jednakowe pensje. RównoĂÊ funkcjonowaïa w sposób wrÚcz
niesamowity — niezaleĝnie od tego, jak dobry (czy sïaby)
byïeĂ, dostawaïeĂ tyle samo. Trudno byïo siÚ wybiÊ i stworzyÊ
swojÈ markÚ, bo jednostka nie miaïa takiego znaczenia jak
caïy lud pracujÈcy. ¥wiat pracy i ĝycia spoïecznego czy rodzinnego byï definiowany wïaĂnie przez pracÚ — pracÚ trybików w maszynie. A gdy pojawiaïy siÚ problemy z jakimiĂ
trybikami, to moĝna je byïo zastÈpiÊ innymi.
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Pod koniec Polski Ludowej ojciec skoñczyï studia, poszedï
do pracy w banku, co z jednej strony nie byïo ideaïem dla
socjalistycznego systemu, ale z drugiej strony PRL lat 80.
od socjalizmu trzymaï siÚ juĝ doĂÊ daleko. Tworzono zatem
nowÈ definicjÚ czïowieka pracy — mógï to juĝ byÊ przedsiÚbiorca (najlepiej z firmy polonijnej) czy chociaĝby dealer
z banku, zawód totalnie kapitalistyczny. W nowy system
wchodziliĂmy wiÚc ze spoïeczeñstwem, które chciaïo pracowaÊ w nowej rzeczywistoĂci i znów niekoniecznie chciaïo
tworzyÊ marki osobiste. Bardziej liczyïa siÚ bowiem praca
dla marki niĝ praca nad swojÈ markÈ.
Z czym dziĂ siÚ obudzili babcia, dziadek, ojciec czy ich rówieĂnicy? Z ĝyciem czÚsto udanym, zawodowo czy rodzinnie,
ale nie takim, jakie chcieli stworzyÊ. Znajomy dostaï zawaïu,
bo straciï pracÚ. Inny zaczÈï piÊ, bo poszedï na emeryturÚ i nie
wie, co robiÊ. Jeszcze jeden wpadï w depresjÚ, bo musiaï
zmieniÊ zawód w wieku 50 lat. Okazaïo siÚ, ĝe niby wszyscy
majÈ sukcesy zawodowe, ĝe niby pracujÈ od lat i zyskujÈ
doĂwiadczenie, ale nie stworzyli niczego dla siebie. CzÚsto
nawet budujÈ sobie pomniki — zarabiajÈ dobrze, kupujÈ rozmaite rzeczy, ale to nie oznacza, ĝe te pomniki sÈ dla nich.
HoïdujÈ pewnemu stylowi ĝycia. Co najgorsze, pewna grupa
naszych ojców i dziadków (babÊ i mam równieĝ!) wpÚdza
nasze pokolenie w puïapkÚ znacznie gorszÈ.
MajÈc 20 czy 30 lat, nie da siÚ bowiem ĝyÊ w dzisiejszej rzeczywistoĂci tak, jak nasi rodzice ĝyli ileĂ lat temu. Nie da siÚ
sïuchaÊ ich rad i wcielaÊ ich w ĝycie. DziĂ pójĂcie na „dobre”
studia nie zapewni Ci pracy. Nie zapewni teĝ jej najlepsze
technikum zawodowe. Nie da Ci jej nawet doktorat. Nie
znajdziesz spokojnej posadki na uczelni. Nie bÚdziesz miaï
pewnej posady w pañstwowej firmie. Nie przepracujesz
16
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w jednym miejscu do emerytury. Nie dorobisz siÚ maïego
samochodu, za piÚÊ lat wiÚkszego, a po dziesiÚciu latach nie
zmienisz mieszkania na wiÚksze. Nie ma powrotu do starych
czasów i starych recept. A wielu, niestety, takie stare recepty
próbuje nam dziĂ oferowaÊ.
A konkrety?
NajczÚĂciej nikt ich dla Ciebie nie ma. MówiÈ: „Trzeba byïo
iĂÊ na inne studia”. MówiÈ: „Zobacz na KasiÚ, ona ma robotÚ”.
MówiÈ: „Po co ci te studia, jak mogïeĂ mieÊ fach w rÚku?”.
MówiÈ: „GdybyĂ ty miaï takie ĝycie jak ja! Ja juĝ od maïego
musiaïem myĂleÊ o zarabianiu”. I tak dalej, i tak dalej. Mowatrawa, która jedynie zapÚdza nas do naroĝnika. MyĂli kïÚbiÈ
siÚ w gïowie, kompleksy siÚ tworzÈ, a mury rosnÈ. Po jakimĂ
czasie moĝe i nasze ĝycie siÚ uïoĝy, ale stosunki z najbliĝszymi bÚdÈ znacznie chïodniejsze, a my popadniemy w piekïo
codziennoĂci, w którym rutyna praca – dom – robota, a takĝe
poczucie bezsilnoĂci, braku wpïywu i obojÚtnoĂÊ dadzÈ nam
siÚ we znaki. Przeĝyjemy to ĝycie, moĝe nawet czasem doĂÊ
udanie, ale z poczuciem niedosytu, bo znów staniemy siÚ
niewolnikami schematu i to nie my sami bÚdziemy decydowaÊ o wïasnym losie. To firma, praca, szef, rodzic, znajomy,
ktokolwiek bÚdzie nas prowadziï. BÚdziemy prowadzeni, a nie
bÚdziemy prowadziÊ.
Co Ty tu, k*rwa, piszesz?
Mam pewien problem, bo nie chcÚ popadaÊ w styl coachów,
którzy wznoszÈ siÚ na wyĝyny emocjonalne i duchowe, aby
przekonaÊ nas, ĝe musimy byÊ ku*wa gïodni, ĝe nasze ĝycie
zaleĝy tylko od nas albo ĝe nasz poziom bioenergetycznoĂci
17
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jest za niski. To sÈ najczÚĂciej mrzonki, choÊ jeĂli komuĂ to
pomaga, to jego sprawa. Nie jestem coachem, nie jestem
ĝadnym natchnionym guru, nie mam ambicji zmiany systemu, lecz jedynie próbujÚ zrobiÊ coĂ ze swoim ĝyciem. Mam
bagaĝ doĂwiadczeñ, znam pewne narzÚdzia i moĝliwoĂci, które moĝesz poznaÊ i Ty. Od Ciebie zaleĝy, co z tym zrobisz.
W tej ksiÈĝce nie ma gotowych trików, które dadzÈ Ci pracÚ
wartÈ miliony. Nie ma tu szybkich sposobów na wzbogacenie
siÚ czy karierÚ. Nie znajdziesz tu krótkiego poradnika, co
zrobiÊ w social mediach, aby znaleěÊ pracÚ marzeñ. Nie chodzi bowiem o triki czy grÚ na kodach. Nie ma ĝadnych
kodów. JesteĂ tylko Ty. Moĝesz to przeczytaÊ i wziÈÊ coĂ
dla siebie. Moĝesz teĝ nie wziÈÊ nic i postÚpowaÊ po swojemu. Grunt, byĂ uĂwiadomiï sobie to, co najwaĝniejsze.
To, co najwaĝniejsze
Niewaĝne, ile masz lat. Niewaĝne, czy masz na utrzymaniu
rodzinÚ. Pracujesz na zmywaku, skoñczyïeĂ prawo i sprzedajesz frytki, prowadzisz firmÚ, jesteĂ dyrektorem, inĝynierem
czy nie skoñczyïeĂ liceum. Twoja sprawa. Chodzi wïaĂnie
o Ciebie. O to, abyĂ uĂwiadomiï sobie swojÈ sytuacjÚ. ¿ebyĂ
kolejne dni przeĝyï Ăwiadomie, budujÈc swoje ĝycie zawodowe, osobiste, spoïeczne w taki sposób, aby byïo to Twoje
ĝycie, a nie zbiór elementów, których nie da siÚ skleiÊ w jeden
spójny obraz. Ten obraz nazywa siÚ TwojÈ markÈ osobistÈ.
Jest unikalny i zaleĝy tylko od Ciebie.
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