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Wst p
Przywództwo pojawia si nie tylko w rodowisku biznesowym, cho jest to
najwi kszy obszar dzia alno ci liderów, ale w zasadzie w ka dej dziedzinie ycia. Dzi
przywództwo oznacza wydobywanie z ludzi najlepszych cech i zarz dzanie nimi
w sposób umo liwiaj cy im wspóln prac we wskazanym przez lidera kierunku.
Coraz cz ciej uznaje si przywództwo za umiej tno , któr mo na przekazywa ,
czyli mo na si go nauczy .
Inspiracj do napisania niniejszego opracowania by o przeczytanie pewnej
sentencji: „ aden cz owiek nie jest samotn

wysp ”, oraz zg bianie tajników

marketingu wielopoziomowego, który w niesamowity sposób identyfikuje si
z powy szym stwierdzeniem. W biznesie opartym o system marketingu sieciowego
nikt nie osi gnie sukcesu bez pomocy innych. Innymi s owy, sukces zawsze jest
efektem zbiorowego wysi ku, do którego jest wstanie zmobilizowa tylko skuteczny
przywódca.
Moim celem natomiast jest przedstawienie procesu kszta towania postawy
lidera dzia aj cego w marketingu wielopoziomowym. Opracowanie sk ada si z trzech
cz ci.

W rozdziale pierwszym przedstawiam proces kszta towania osobowo ci

lidera z uwzgl dnieniem dwóch atrybutów: wizji i postawy. Rozdzia drugi ukazuje
zjawisko ekonomiczne XXI wieku, jakim jest marketing wielopoziomowy. Ostatni,
trzeci rozdzia pracy po wi ci em d eniu do sukcesu, który uzale niony jest
bezpo rednio od sukcesu wspó pracowników.
Niniejsza praca ma przede wszystkim znaczenie praktyczne, poprzez
wskazanie

róde

wiedzy niezb dnej do niniejszego opracowania na temat

umiej tno ci przywódczych. Ka dy naród musi stale doskonali te umiej tno ci, je li
chce si liczy i mie osi gni cia.

wiat dzieli si na przywódców i tych, którzy

pod aj za nimi bo ka dy w sercu nosi bu aw przywództwa, lecz niestety nieliczni
wydob d j na zewn trz.
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Rozdzia 1
Osobowo
W

dobie

szybkich

zmian

Lidera
technologicznych,

globalizacji

oraz

b yskawicznego przekazu informacji - jakich do wiadczamy w XXI wieku nie
wolno zapomina o post pie moralnym, a tym samym o kszta towaniu w asnych
charakterów. Jaka nas czeka przysz o , zale y w a nie od tego, czy b dzie wielu
ludzi o pi knym charakterze. Cz owiek powinien by szlachetny, yczliwy, gotowy
do po wi cenia. Wtedy b dzie budowa , tworzy dobro i szcz cie.
Aby sprosta

wyzwaniom naszego wieku, nie wystarczy fachowo

i skuteczne metody pracy oraz wypróbowane strategie sukcesu. Obecne czasy
wymagaj nowych kompetencji. Dzisiejsi ludzie sukcesu bazuj na sile swojego
umys u. Mocno wyryte s s owa: „B dziesz tym, kim sam siebie w yciu uczynisz”.1
Jak sta si w yciu osobistym i zawodowym autorytetem, cz owiekiem
odpowiedzialnym

za

siebie

i

innych?

Jak

rozbudzi

przedsi biorczo ci, je eli do tej pory wykonywa o si

w

prac

sobie

ducha

dla innych? Jak

zmienia wizje i cele yciowe? By odpowiedzie na tego typu pytania, nale a oby
si zatrzyma w p dzie dnia codziennego. Wzi

ycie w swoje r ce, zaplanowa

w asn karier , pog bia kompetencje w dziedzinie stosunków mi dzyludzkich.
D y

do szcz cia i sukcesu utrzymuj c równowag

pomi dzy wa nymi

obszarami ycia.
Niezale nie od tego, czy realizujemy si w sferze biznesu, w organizacji
ko cielnej czy w sieci marketingu wielopoziomowego, nasza si a lub s abo
znajdzie wyraz w naszym post powaniu jako przywódcy. Nikt nie jest ekspertem
we wszystkim, ale cech dobrego lidera jest umiej tno

gromadzenia wokó siebie

ludzi o wysokich kwalifikacjach. Aby sta si dobrym liderem, nale y najpierw
sta si dobrym studentem.
W pierwszym rozdziale przedstawi

kilka podstawowych cech, które

wp ywaj na kszta towanie postawy lidera i rozwijaj umiej tno ci przywódcze.
Bycie liderem to charakter, a nie stanowisko. Osobowo

przywódcza oznacza te

zdolno

yciu mamy tylko dwie

do wp ywania na ludzi i wydarzenia. W

mo liwo ci: wp ywa na innych lub pozwoli , by inni wp ywali na nas.
1

Brian Tracy, Frank M. Scheelen, Osobowo

Lidera, s. 9,
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1.1. Kszta towanie Kapita u Ludzkiego
Jak rozpozna
kalibru,

o

ró nych

administratorami,

przywódc ? W

yciu spotykamy przywódców ró nego

indywidualnych

cechach.

niektórzy

sprawiaj

Nie

wra enie

wszyscy
zupe nie

s

dobrymi

przeci tnych;

prawdziwego przywódc mo emy natomiast rozpozna po tym, e jego podw adni
znakomicie pracuj . Wielko

przywódcy nie mierzy si zakresem jego w adzy,

lecz zdolno ci inspirowania innych do dzia ania. Wywieraj c wp yw na drugiego
cz owieka wa nym jest, by kszta towa jednocze nie zdolno ci przywódcze swoich
zwolenników. W tym miejscu mo na by postawi tez : im wi cej ludzi rozwinie
si dzi ki tobie, tym pe niejsza b dzie twoja w asna realizacja.
Pomy lne

stymulowanie

rozwoju

ludzkich

osobowo ci

zale y

od

nast puj cych czynników:
- Docenianie ludzi. Jest to kwestia postawy.
- Zaj cie si lud mi. Jest to kwestia czasu.
- Wi

z lud mi. Jest to kwestia charakteru.

- Ustanowienie norm dla ludzi. Jest to kwestia wizji.
- Wp yw na ludzi. Jest to kwestia przywództwa.2
Czynniki, które wp ywaj na skuteczne kszta towanie rozwoju podw adnych
to:
1. Przyjmowa s uszne za o enia na temat ludzi - Przywódca w a ciwie oceniaj cy
ludzi

jest

g ównym

motorem

ci g ego

rozwoju

podw adnych.

Jest

on

drogowskazem, który zara a entuzjazmem, dodaje otuchy oraz wierzy w ludzi.
Ka dy cz owiek pragnie uznania, towarzystwa, zrozumienia, mi o ci, bycia
wa nym. Lider powinien rozwija w bli nich potrzeb dowarto ciowania. Zach ta
i pochwa a s

tlenem ludzkiej duszy, bo celem dobrego lidera jest trafia

do

ludzkiego serca i duszy ludzkiej.3 Psychologowie dostarczaj kolejnych dowodów
potwierdzaj cych prawd , e zach ta wyzwala w ludziach to, co najlepsze. Ludzie,
którym przedstawiamy ich w asny pozytywnie skorygowany wizerunek, staja si
lepsi na miar swoich mo liwo ci. Gdy dowiaduj si , jacy s naprawd , staja si
gorsi. Mówi c, jacy mogliby by , pomagamy im sta si takimi, jakimi mog by .
Taki
2
3

idealizm

jest

prawdziwym

realizmem,

poniewa

pomaga

ludziom

Jon C. Maxwell, By Liderem, Czyli Jak Przewodzi Innym, s. 140-142,
Por. Robert T. Kiyosaki i Charon L. Lechter, Szko a Biznesu, s.101,
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aktualizowa w asne potencja y.4 Henry Ford powiedzia : „Kto kto wydobywa ze
mnie to, co najlepsze, jest moim najlepszym przyjacielem”.
2. Zadawa

w a ciwe pytania dotycz ce ludzi – Czy kszta tuj

ludzi, czy te

kszta tuj swoje marzenia i u ywam ludzi do ich realizowania? Ludzie przede
wszystkim. Pytanie to dotyczy motywów przywódcy. Mi dzy motywacja
a manipulacja jest subtelna ró nica. Manipulacja to wspólne dzia anie dla mojej
korzy ci, natomiast motywacja to wspólne dzia anie dla wspólnych korzy ci.
Czy s ucham ludzi wy cznie uszami, czy te potrafi us ysze co wi cej ni
s owa? Ludzie najbardziej potrzebuj , aby my ich z zainteresowaniem wys uchali
i starali si zrozumie . Widz c nasze zrozumienie, odzyskuj ch

do zrozumienia

tego, co my mamy im do powiedzenia.
Co jest najsilniejsz stron tej osoby? Ka dy, kto stale zmuszony jest pracowa
w obszarach osobistej s abo ci, a nie osobistej si y, pr dzej czy pó niej utraci
motywacj do dzia ania. Pozytywna motywacja utrzymuje si tak d ugo, dopóki
ludzie widz

sens i rozumiej

znaczenie tego, co ka emy im robi . Bardzo

skuteczn zach t mog by s owa: „To, co robisz, jest potrzebne i wa ne”.

3. Udziela ludziom odpowiedniej formy pomocy - Lider pomaga rozwija
w ludziach talenty oraz przezwyci a ich s abo ci. Niektórzy najzdolniejsi
ludzie w firmie nie wykorzystuj swych najmocniejszych atutów. Powinien
da im siebie. Z dystansu mo na wywiera silne wra enie. Chc c wywiera
wp yw, trzeba ten dystans zmniejszy . Kocha wszystkich, a po wi ca swój czas 20
procentom najwa niejszych osób w instytucji.5 Lider zach ca wielu; poucza nielicznych. Musi by wobec nich szczery. Powinien budowa plan ich rozwoju oraz
identyfikowa si z grup . Da

poczucie w asno ci swoim podopiecznym, tak

wyra a s owami Sidney J. Harris: „Ludzie chc , by ich docenia , a nie robi na nich
wra enie. Chc by postrzegani jako istoty ludzkie, a nie jako rezonatory czyjego

4
5

Jon C. Maxwell, By Liderem, Czyli Jak Przewodzi Innym, s. 145,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_Pareto - Zasada Pareta (Zasada 80/20 lub 80 na 20) - zasada
opisuj ca wiele zjawisk, w których 20% badanych obiektów zwi zanych jest z 80% pewnych zasobów.
Nazwa pochodzi od nazwiska w oskiego socjologa i ekonomisty Vilfredo Pareto, który na podstawie
analizy danych statystycznych dochodów ludno ci we W oszech w 1897 roku stwierdzi , e 20%
mieszka ców W och jest w posiadaniu 80% maj tku w kraju. Nazwy Zasada Pareta u y dla opisu
wi kszej ilo ci zjawisk w 1941 roku Joseph Juran w swoich badaniach nad jako ci , zauwa aj c, e
80% problemów jest powodowanych przez 20% przyczyn. Na prze omie XX i XXI wieku Richard
Koch wyda kilka ksi ek dotycz cych zasady Pareta i jej zastosowa w ró nych dziedzinach ycia.
Uzna on m.in teori ewolucji za szczególny przyk ad tej zasady.
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egoizmu. Chc

by

traktowani jako cel sam w sobie, a niejako rodek s u cy

gratyfikacji czyjej pró no ci.”6
Obowi zkiem lidera - przywódcy jest s u enie pomoc tym, którzy z nim pracuj , a tym
samym winien im jest da pe n szans powodzenia:
•

Znakomit

atmosfer

pracy:

pozytywn ,

ciep ,

otwart ,

twórcz

i zach caj c do dzia ania.
• Odpowiednie narz dzia pracy. Nie nale y zatrudnia

znakomitych ludzi do

wspania ej pracy, daj c im kiepskie narz dzia.
• Program sta ego podnoszenia kwalifikacji. Rozwijaj cy si pracownicy buduj
rozwijaj ce si firmy.
• Znakomitych ludzi, dla których b d pracowa . Musi powsta kolektyw. Punktem
wyj cia jest poczucie wspólnoty. Wspólna praca prowadzi do sukcesu.
• Przekonuj c wizj i perspektyw . Ludziom nale y pozwoli pracowa nad czym
wi kszym ni oni sami.
Praca z wybitnym przywódc , to wielkie szcz cie i szansa yciowa. Wielcy
przywódcy ulepszaj swych podw adnych, pomagaj im osi ga znacznie wi cej,
ni mogliby zdoby pracuj c samodzielnie lub pod kiepskim przewodnictwem.
Pierwsze pytanie przywódcy brzmi: „Jak mog pomóc swemu otoczeniu na drodze
do sukcesu?" Znalezienie odpowiedzi na nie i wprowadzenie jej w ycie - to
zwyci stwo wszystkich zainteresowanych!7
Ludzie, je li maj przywódc , który dostrzega ich warto ci, pomaga si
rozwija , doskonali i zwi ksza swoj efektywno . Najwa niejszym zadaniem
lidera jest pozyskiwanie i utrzymywanie przy sobie warto ciowych ludzi. Je li chce
si odnosi sukcesy jako lider, nale y wychowywa innych liderów i stworzy
zespó . Przywódca ma zmys dzia ania, potrzebuje jednak innych przywódców,
którzy pomog mu go urzeczywistni . Wielcy liderzy tworz nowych liderów.
Skala sukcesu lidera zale y od ludzi z jego najbli szego otoczenia.8
Kszta towanie ludzi wymaga czasu. Andrew Carnegie w wywiadzie stwierdzi , e:
„ludzi obrabia si podobnie jak z otono n ska : aby pozyska jedn uncj kruszcu, trzeba
przerzuci tony kamienia.” Natomiast Robert-Hatia: „Jest co znacznie rzadszego
i bardziej unikalnego ni zdolno ci. Jest to umiej tno

ich rozpoznawania".

6

Jon C. Maxwell, By Liderem, Czyli Jak Przewodzi Innym, s. 157,
Jon C. Maxwell, By Liderem, Czyli Jak Przewodzi Innym, s. 158,
8
Jon C. Maxwell, Tworzy Liderów, Jak Wprowadza Innych Na Drog Sukcesu, s. 10-11,
7
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Firmy, które sobie dobrze radz , maj

przywódców dobrze radz cych sobie

z lud mi. Dave E. Smalley opisuje w ksi ce Floorcr ft, jak Andrew Carnegie
zdecydowa si p aci Charlesowi Schwabowi milion dolarów rocznie za to tylko,
e umia post powa z personelem. Carnegie mia wówczas wielu ludzi znaj cych
swój fach i do wiadczonych, brakowa o im jednak zasadniczej ludzkiej cechy,
jak

jest zdolno

pozyskiwania innych do wspó pracy i wydobywania

z pracowników tego, co najcenniejsze. Wi kszo

szefów wielkich korporacji, na

pytanie o najwa niejsz

cech

odpowiedzialnego przywódcy, odpowiada Jedno-

znacznie: „Umiej tno

post powania z lud mi". Teddy Roosevelt powiedzia :

„Najwa niejszym sk adnikiem formu y sukcesu jest wiedza o wspó yciu z lud mi".
John Rockefeller - twórca gigantycznych korporacji - o wiadczy , e gotów jest
p aci za umiej tno

kierowania lud mi wi cej ni za jak kolwiek inn kwalifikacj .

W Centrum Twórczego Przywództwa w Greensboro, w Karolinie Pó nocnej, przebadano
105 dyrektorów odnosz cych sukcesy w karierze zawodowej; stwierdzono, co
nast puje:
• Przyznawali si do b dów i akceptowali ich konsekwencje; nie usi owali obarcza
win innych osób.
• Potrafili radzi sobie z wielk rozmaito ci ró nego typu ludzi.
• Prezentowali wybitne umiej tno ci w zakresie stosunków interpersonalnych oraz
wra liwo

i takt w kontaktach z lud mi.

• Charakteryzowa ich spokój i pewno
Badano te

siebie; nie przejawiali zmienno ci nastrojów.

osoby, którym nie wiod o si

na stanowiskach kierowniczych.

Zaobserwowano u nich: niewra liwo , sk onno

do ubli ania, z o liwo , dystans

i nieprzewidywalno

zachowa . Najwi ksz ich wad by brak wra liwo ci w sto-

sunku do drugiego cz owieka. 9
Generalnie

zmiany

w

umys ach

ludzkich

powstaj

na

drodze

obserwacji

i na ladownictwa, a nie w wyniku s ownej argumentacji. Ludzie robi to, co widz .
Szybko

przywódcy determinuje szybko

jego podw adnych, którzy nigdy nie

posun si dalej ni on sam.
Aby móc kszta towa ludzi, trzeba si wpierw o nich zatroszczy . Wielu liderów wymaga
od ludzi zaanga owania, nie okazuj c im odpowiedniego zainteresowania i troski.
B dy mened erów na stanowiskach kierowniczych polegaj na tym, e codziennie
okradaj swych podw adnych z tego, co im si nale y: zaspokojenia potrzeby szacunku
9

Jon C. Maxwell, By Liderem, Czyli Jak Przewodzi Innym, s. 159,
10

i uznania, przewa nie nie zdaj c sobie z tego sprawy, a przecie ludzie stanowi
najcenniejszy kapita ka dej firmy, bez wzgl du na to, czy zajmuje si ona produkcj
dóbr przeznaczonych do sprzeda y, sprzedaje dobra wyprodukowane gdzie indziej,
czy te oferuje us ugi niematerialne. Ludzie realizuj pomy lnie lub niepomy lnie
ka dy plan skonstruowany na szczeblu kierowniczym. Wed ug Williama J.H.
Boetckera pracownicy dziel si na cztery grupy:
1. Tych, którzy zawsze robi mniej, ni im si ka e.
2. Tych, którzy robi to, co im si ka e, i nic ponadto.
3. Tych, którzy pracuj bez potrzeby nadzoru.
4. Tych, którzy inspiruj innych do pracy.10
Ralph Waldo Emerson powiedzia : „Ufaj ludziom, a b d ci wierni; b d dla nich
wielkoduszny i wspania omy lny, a stan

si

wielcy i wspaniali", za

chi ska

sekwencja dobrego przywództwa wyra a si w s owach: Id do ludzi. yj z nimi. Ucz si
od nich. Kochaj ich. Zacznij od tego, co wiedz . Buduj na tym, co maj . Lecz
o najlepszych przywódcach, gdy ich cel zosta osi gni ty, ich dzie o spe nione, ludzie
b d mówi : „My sami to zrobili my".
Koncepcj

kszta towania kapita u ludzkiego uzyska

mo na przez zapewnienie im

mo liwo ci rozwoju. I tak za Edwinem Markhamem nale a o by powiedzie : „ adne
ludzkie plany nie s warte zachodu, je li nie buduj cz owieka; póki tego nie widzimy,
jeste my lepi.”11

10
11

Por. Jon C. Maxwell, By Liderem, Czyli Jak Przewodzi Innym, s. 161-166,
Jon C. Maxwell, Tworzy Liderów, Jak Wprowadza Innych Na Drog Sukcesu, s. 31,
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1.2. Wizja – Podstawowy Atrybut Lidera
Kluczem do zrozumienia zjawiska przywództwa jest wizja. Gdy nie ma
wizji, ycie zaczyna przypomina loteri . Liderzy posiadaj cy wizj , widz wi cej
i dalej ni inni. Wielcy przywódcy maj imperia w swych umys ach.
Wyobra nia jest jednym z najpot niejszych atrybutów cz owieka. Jest
fabryk marze . Przywódcy maj czas na marzenia - specjalnie zarezerwowany,
czas po wi cony wielkim snom. Tragedi dnia dzisiejszego jest to, e zabijamy w
naszych dzieciach zdolno

marzenia, zmuszaj c je do przedwczesnego

dojrzewania. Prawdziwi przywódcy nigdy nie utracili dzieci cej zdolno ci do
snucia marze . Wspania a kobieta, Helen Kelner, która by a g ucha i niewidoma powiedzia a: „Najwi kszym nieszcz ciem cz owieka jest mie wzrok i nie mie

adnej

wizji". S abe oczy ograniczaj nasze widzenie, lecz s aba wizja ogranicza nasze dzia ania.
Wizja jest zawsze motorem dynamicznego przywództwa.12
Nic tak nie podnieca i nie motywuje ludzi, jak wizja osi gni cia czego
szczególnego. Przywództwo jest t specjaln i wyj tkow zdolno ci wp ywania na
ludzi w sposób pobudzaj cy ich do osi gania po ytecznych celów i wychodzenia
naprzeciw interesom grupy. Przywódca:
• Wie, co robi dalej;
• Wie, dlaczego jest to wa ne; oraz
• Wie, jak wykorzysta odpowiednie rodki do zaspokojenia aktualnej potrzeby.
Silne przywództwo oparte na wizji, po czone z modlitw i wiar , stanowi kombinacj
prawie nie do pobicia. Brak jasnej wizji znacznie umniejsza rezultaty przywództwa.
Wizja reprezentowana przez przywódc powinna by jasna i zwi le wyra ona.
Niemal wszystko, co robi lider, zale y od tego, jak ma wizj . Je li wizja ta jest
skromna, podobne b d jego i jego zwolenników osi gni cia. Pewien wysoki rang
francuski polityk, który rozumia t zasad , wyrazi j , zwracaj c si do Winstona
Churchilla: „Je li dokonuje Pan wielkich rzeczy, przyci ga Pan wielkich ludzi.
Je li robi Pan ma e rzeczy, przyci ga Pan ma ych ludzi. Mali ludzie zazwyczaj
sprawiaj

k opoty". Twórcza wizja przyci ga zwyci zców. Ludzie zbyt cz sto

ograniczaj swoje mo liwo ci. My l na ma

skal . Obawiaj si ryzyka. Ludzie,

którzy nie chc wyt y si , nie urosn . Jak mówi pisarz Henry Drummond:
12
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„Dopóki cz owiek nie bierze na siebie wi cej, ni - jak s dzi - zdo a dokona , nie
zrobi wszystkiego, co rzeczywi cie jest w jego mocy". Kiedy lider ma ju wizj
swego dzie a, musi stworzy

zespó , który j

zwyci zców? Nie jest to atwe. Tak naprawd
stworzy , a nie znale .
Wi kszo

zrealizuje. Gdzie mo e znale
najcz ciej zwyci zców nale y

13

z nas ma ogromne potencja y, które nie zosta y nigdy rozwini te tylko

dlatego, e nie rozpoznali my ich lub okoliczno ci yciowe nie wymaga y tego od nas.
Zawsze o mielajmy si marzy - nie tylko indywidualnie, lecz tak e na poziomie
zespo owym. Warto rozbudza wyobra ni , gdy ona pozwoli nam i osobom z nami
wspó dzia aj cym zaowocowa w przysz o ci. Wizja to pe na wiadomo

tego,

gdzie si jest, dok d zmierza, w jaki sposób zamierza si tam dosta i co b dzie si
robi , gdy tam ju si dojdzie. To sny na jawie o przysz o ci. To widzenie wielkiego
obrazu i osobiste malowanie jego cz ci. Wizja to poczucie wyzwania, jakie stawia
otaczaj cy

wiat, i potrzeba wyci ni cia na nim pi tna si

w asnych idei,

osobowo ci, zasobów i pragnie . Wizja musi by skoncentrowana. Gdy jest zbyt
szeroka, ludzie b d

w niej b dzi

bezu yteczne. Musz

by

i zniech c

si . Wizje niekonkretne s

jasne, zwi le wyra one i skupione. Wizje m tne

i niewyra nie zdefiniowane prowadz

ludzi na manowce. Wizja powinna by

osi galna, lecz nie za cen zbytnich ogranicze . Musi by ona realistyczna, dost pna
w osi gni ciu celu, w przeciwnym razie b dzie ona zniech ca i pozbawia zapa u.14
Wizje s zara liwe. Mog czasem wydawa si g upie, wywieraj jednak pot ny
wp yw na innych ludzi. Wizja jest jak buchaj ce ognisko, wokó którego ludzie si
gromadz . Daje wiat o, energi , ciep o i poczucie jedno ci, wielu z nas woli jednak
sta w cieniu, nie decyduj c si podej
wizjonerów, którzy odwa

i uczestniczy w wizji. wiat potrzebuje

si inicjowa ryzykowne przedsi wzi cia. Historia zna

wiele takich postaci, dlatego jest nam teraz lepiej. Napoleon widzia W ochy, a nie
Alpy. Mia cel i wiedzia , dok d zmierza. Waszyngton widzia najemników
w Trenton. Cz owiek mniejszego formatu widzia by pewnie rzek Dela-ware skut
lodem. Wi kszo

widzi przeszkody; nieliczni widz cele. Gdy przestaje si patrze

w cel, zawsze widzi si przeszkody. Dla Izraelitów Goliat by „za du y, by go
uderzy "; dla ma ego Dawida - „za du y, by do niego nie trafi ".

13
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Wizja jest ród em mocy. Rodzi ona entuzjazm b d cy o rodkiem dynamicznej si y.
To z kolei prowadzi do wi kszej wydajno ci, której wiadomo

podnosi poczucie

w asnej warto ci. Wizja wytwarza entuzjazm, którego moc dostarcza energii
nap dzaj cej ka d twórcz ide . Wizje i marzenia trzeba stale podsyca , inaczej
wygasn jak ogie bez paliwa. Wizj trzeba y z dnia na dzie ; musi ona sta si
cz ci ciebie. Ka dego dnia trzeba do niej wraca i prze ywa j od nowa. Wizje
odbudowuj si w warunkach spokoju, a gin w zam cie i atmosferze po piechu.
W a ciwo ci

wielkiego lidera jest nie tylko zdolno

posiadania wizji, lecz tak e jej

artyku owania w sposób pozwalaj cy ludziom rozumie j i uczestniczy w jej realizacji Nie naley zazdro nie strzec wizji i chroni zawartej w niej perspektywy. Wizj , która ma oddzia ywa ,
trzeba si podzieli . Wizja jest fundamentem sukcesu. Wy ania cele, które sobie
stawiamy i które staj si czynnikami motywuj cymi, nie pozwalaj cymi spocz
na laurach. wiadomo

celów pozwala przezwyci a trudno ci i pora ki. Stawianie

i osi ganie realistycznych celów prowadzi do satysfakcji i poczucia sukcesu.
Wytyczanie celów pomaga w sta ym precyzowaniu i konkretyzowaniu wizji. Henry
Kaiser powiedzia : „Okre l, czego najbardziej w yciu pragniesz, wypisz rodki,
jakimi chcesz to osi gn , i nie pozwól, by cokolwiek odwiod o ci od d enia do
celu". Sposobno ci nigdy nie przychodz do tych, którzy czekaj ; wykorzystuj je ci,
którzy o mielaj si atakowa . Jedyna ró nica mi dzy „marzycielem" i „stawiaj cym
cele" polega na dodawaniu do marze terminów ich realizacji. „Tragedi

ycia ludzkiego

nie jest mier , lecz to, co umiera w cz owieku za ycia" – Albert Schweitzer.15
Sk d ta ogromna presja w kierunku formu owania celów? Ma ona dwie
przyczyny. Po pierwsze, wizja jest czym konkretnym i sugestywnym - swoistym
manifestem instytucji. W warunkach konkurencyjnego rynku pe ni funkcj wa nej
deklaracji wyró niaj cej si w chórze syrenich g osów walcz cych o klientel .
Jest wi c prawdziwym symbolem istnienia. Po drugie, wizja staje si nowym
narz dziem kierowania, zast puj cym 1000-stronicow instrukcj - niepor czn
i ograniczaj c

inicjatyw . W dobie totalnej decentralizacji staj cej si

nieodzownym warunkiem przetrwania, wizja jest o rodkiem skupiaj cym
zbiorow uwag .
Czy

wizja

kreuje

przywódc ,

czy

te

przywódca

tworzy

wizj ?

Otó

najprawdopodobniej wizja jest najpierw. Ludzie robi to, co widz . Badania na
uniwersytecie w Stanford pokaza y, e 89% wiedzy przyswajamy wzrokowo, 10%
15
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- s uchowo, a tylko l% przy pomocy pozosta ych zmys ów. Innymi s owy, rozwój
cz owieka zale y od stymulacji wzrokowej.16
Ludzie nie pójd za samym pomys em. Pójd za przywódc , który ma pomys
i który potrafi si z nimi skutecznie porozumie . Wynika st d, e wizja mo e
kreowa

przywódc , aczkolwiek musi on wzi

odpowiedzialno

za jej

urzeczywistnienie, je li ma ona si rozwija i zyskiwa zwolenników. Przywódca
nigdy nie zaprowadzi swych ludzi dalej ni do punktu, który sam osi gn . Ka dy
dobry przywódca zadaje sobie trzy pytania: Co inni ludzie widz ? Dlaczego widz tak
a nie inaczej? Jak móg bym zmieni ich percepcj ?
Temperatura instytucji, odzwierciedla temperatur przywódcy. Dlatego ogniskiem
wizji jest osoba przywódcy. Jaki lider, tacy podw adni. Ludzie najpierw znajduj
przywódc a potem wizj . Liderzy wpierw maj wizj , a pó niej anga uj ludzi.
Theodore Hesburgh powiedzia : „Istot przywództwa jest posiadanie wizji". Musi to
by wizja daj ca si jasno i mocno wyartyku owa przy ka dej okazji. Niejasne
sformu owania s objawem braku w asnej wizji lub podpierania si cudzymi pomys ami. Ka dy, kto znalaz wizj

w sobie i jest jej autorem, potrafi J

i przekonuj co przedstawi . Nie nale y myli

jasno

ludzi maj cych konkretne wizje

z nawiedzonymi marzycielami.
• Osoba z wizj du o robi i niewiele mówi.
• Nawiedzony marzyciel robi bardzo niewiele, za to mówi du o.
• Osoba z wizj czerpie sil z wewn trznych przekona .
• Nawiedzony marzyciel czerpie si z warunków zewn trznych.
• Osoba z wizj kontynuuje, gdy powstan problemy.
• Nawiedzony marzyciel wycofuje si , gdy tylko droga zaczyna by trudna.
Thomas Edison sprzedawa gazety w poci gach. Andrew Carnegie za swoj pierwsz
prac otrzymywa 4 dolary miesi cznie, John D. Rockefeller - 6 dolarów tygodniowo.
Nie jest wa ne, e Abraham Lincoln urodzi si w drewnianej cha upie; istotne jest, jak
si

z niej wydosta . Demostenes, najwi kszy mówca staro ytno ci, by j ka !

Podczas swego pierwszego publicznego wyst pienia zosta wy miany. Juliusz Cezar by
epileptykiem. Napoleon pochodzi z biednej rodziny i nie by wcale urodzonym
geniuszem (w Akademii Wojskowej by na czterdziestym szóstym miejscu w klasie
z o onej z sze dziesi ciu pi ciu adeptów). Beethoven by g uchy, podobnie jak
16
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Thomas Edison. Charles Dickens by chromy, podobnie jak Haendel. Homer by
lepy; Platon - garbaty; Sir Walter Scott - sparali owany. Sk d ci wielcy ludzie
czerpali si
si

potrzebn do przezwyci ania przeciwno ci losu. Wielkie wizje zaczynaj

od „pracy wewn trznej", Napoleon Hill powiedzia : „Piel gnuj swe wizje

i marzenia, one s bowiem dzie mi duszy twojej; z nich wyrastaj twoje osi gni cia”. 17
Jedna z najwspanialszych zasad, mówi ca o pokonaniu niepowodze mówi, e nie
mo esz pozwoli niepowodzeniom, by ci pokona y. Poni ej znajduje si lista pora ek
pewnego m czyzny. Chronologia jego ycia jest niew tpliwym dowodem na to, e nie
trzeba wstydzi si pora ek - jedynie poddanie si przynosi wstyd.
1831 - pora ka w biznesie;
1832 - niepowodzenie jako wspó twórca prawa stanowego;
1833 - nast pna pora ka w biznesie;
1834 - wybrany na stanowisko cz onka cia a ustawodawczego stanu;
1835 - umiera ukochana osoba;
1836 - za amanie nerwowe;
1838 - pora ka na stanowisku mówcy;
1840 - pora ka na stanowisku wyborcy;
1843 - pora ka w Kongresie;
1846 - wybrany do Kongresu;
1848 - pora ka w Kongresie;
1855 - pora ka w senacie;
1856 - pora ka na stanowisku wiceprezydenta;
1858 - pora ka w senacie.
Kim by ten "nieudacznik", który ponosi pora k za pora k ? Jest to m czyzna,
który w 1860 r. zosta wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych - Abraham Lincoln.
Nie pozwoli , by niepowodzenia pokona y go. Jego osobista wizja by a tak silna, e
pozwala a mu wytrwa przez lata, gdy wciela j w ycie. Lincoln zrozumia , e ucieczka
nie jest wyj ciem i e jego yciowe osi gni cia s rezultatem wytrwa o ci. Wszyscy mo emy
wiele nauczy si patrz c na osob Abraham H Lincolna. To w a nie wizja stanowi o sile
lidera, który j posiada. Je eli stawiamy czo a niepowodzeniom w naszym yciu, bez
w tpienia do wiadczymy zarówno rado ci jak i smutku, zwyci stwa jak i pora ki. Silna wizja
pozwala nam na przezwyci enie przeciwie stw, poniewa mo emy "widzie " pe en

17
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obraz i wiedzie , czy cena warta ko cowych rezultatów. Aby wizja trwa a, musi by
g boka, Je eli wizja jest wystarczaj co pot na, b dzie trwa a przez pokolenia.18

1.3. Postawa Lidera
Temat postawy jest na tyle wa ny dla potencjalnych liderów,

e warto

po wi ci mu cho kilka stron niniejszej pracy. W tym miejscu nale y przywo a kilka
my li podstawowych. Norman Yincent Peale s usznie zauwa y , e pozytywne my lenie
jest sposobem postrzegania problemu, entuzjazm natomiast - sposobem jego
odczuwania.19 Te dwa czynniki decyduj o sposobie dzia ania.
Gdyby mo na by o zrobi cokolwiek dla ludzi, to warto pomóc im zmieni nie
tyle same problemy, co perspektyw ich widzenia. Pozytywne my lenie nie zawsze
zmienia okoliczno ci, w których si

znajdujemy, zawsze natomiast zmienia nas

samych. Gdy potrafimy poprawnie my le w trudnych sytuacjach, lepiej radzimy sobie
z yciowymi problemami. Zatem postawa jest wa niejsza ni fakty, ni przesz o ,
wykszta cenie, pieni dze, okoliczno ci, niepowodzenia i sukcesy; wa niejsza ni
wszystko to, co ludzie my l , mówi i robi . Jest wa niejsza ni wygl d, zdolno ci
i umiej tno ci. Postawa mo e stworzy i zniszczy przedsi biorstwo, ko ció , dom.
Znamienne jest to, e codziennie mamy mo liwo

wyboru postawy. Nie mo emy

zmieni przesz o ci. Nie mamy wp ywu na to, e ludzie b d zachowywa si
w okre lony sposób. Nie zmienimy te rzeczy nieuniknionych. To od nas zale y, w jaki
sposób b dziemy reagowa na otaczaj c nas rzeczywisto

i jaka b dzie nasza postawa.

Dotyczy to ka dego cz owieka - jeste my odpowiedzialni za swoje postawy. Postawa
nie tylko stanowi klucz do ycia w asnego, lecz tak e decyduje o oddzia ywaniu na
innych. Biblia naucza, aby mi owa ludzi jak siebie samego. Oznacza to, e najpierw trzeba
uwierzy w siebie, aby móc mi owa innych i wierzy w nich. Swoje ycie nale y wype ni
pozytywnymi my lami i wyobra eniami, oraz niezmiernie wa n

kwesti

jest to, by

przebywa w otoczeniu w a ciwych ludzi. W Starym Testamencie napisano: „ elazo ostrzy
elazo, tak jak cz owiek kszta tuje drugiego cz owieka". Otaczanie si w a ciwymi lud mi,
powala w a ciwie ukszta towa postaw .20
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Przywództwo dotyczy bardziej dyspozycji ni pozycji. Dyspozycja przywódcy
ma znaczenie, poniewa

wywiera wp yw na sposób my lenia i odczuwania

podw adnych. Wielcy przywódcy rozumiej , w jaki sposób w a ciwa postawa
kszta tuje w a ciw atmosfer , a ta z kolei zapewnia po dane ludzkie reakcje. Postawa
lidera stanowi najcenniejszy kapita ludzki. Sama postawa jednak nie wystarczy, by zosta
wybitnym przywódc , z drugiej strony jednak bez w a ciwych postaw nie da si
uruchomi pe ni potencjalnych mo liwo ci jednostki. Postawy s tym „czym ", co
pozwala wybi si ponad innych. Walt Emerson powiedzia : „To, co jest za nami, i to,
co jest przed nami, jest niczym w porównaniu z tym, co jest wewn trz nas".21
Kszta towanie psychologicznej strony pozytywnego programowania naszego ducha
pomaga uzewn trzni pozytywn postaw na zewn trz, by promieniowa pewno ci
siebie i wiar we w asne si y. Pewno
Wiara w siebie oznacza,

siebie to reakcja na pozytywne programowanie.

e zna si

swoj

warto , i nie trzeba o tym nikogo

przekonywa . Ludzie, którzy ufaj we w asne si y, s atrakcyjni dla wi kszo ci
z nas, gdy dzi ki nim mamy lepsze samopoczucie. Mo na wykaza kilka zasad,
które mog pomóc w procesie pozytywnego programowania:
1.Wiara w siebie.
2.Wita si z lud mi jako pierwszy.
3.Zawiera znajomo ci we w a ciwy sposób.
4.W rozmowach z nowo poznanymi lud mi u ywa ich imienia.
5.By wobec innych yczliwym i taktownym.
6.Nie szcz dzi ludziom pochwa .
7.Mówi , wygl da i zachowywa si jak cz owiek, który wierzy w siebie.
Wygl d

cz owieka

powierzchowno

pewnego

siebie

to

i staranne ubranie. Któ

przede

wszystkim

zadbana,

mi a

nie czuje si pewniej, gdy wie,

e

prezentuje si bardzo dobrze? Zachowanie cz owieka wierz cego w siebie to sprawowanie kontroli nad w asnym yciem i w asnymi dzia aniami. Stosuj c odpowiedni j zyk
cia a, poprzez postaw zawsze wyprostowan , z uniesion g ow i ci gni tymi opatkami. Nie musi w ogóle si odzywa , wystarczy to, co mówi jego cia o.22
Kiedy mamy do siebie stosunek pozytywny, ludzie staj si dla nas bardziej
mili. Kiedy nienawidzimy siebie, nienawidzimy ka dego. Kiedy kochamy samych
siebie, ca y wiat staje si bardziej yczliwy. Wizerunek w asny jest schematem
21
22
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ustalaj cym, jak b dziemy si zachowywa , z kim si

b dziemy si

spotyka ,

czego/kogo b dziemy unika ; ka da nasza my l i czyn wywodzi si z tego, jak widzimy
samych siebie. Nasze wyobra enie o nas samych zabarwione jest naszymi
do wiadczeniami, zwyci stwami i pora kami, minionymi my lami o nas samych
oraz o tym, jak inni ludzie na nas reagowali. Przyjmuj c takie wyobra enie jako
fakt, dalej

yjemy wewn trz ram tego obrazu. Tote

nasz wizerunek w asny

decyduje o tym, jak bardzo lubimy ten wiat i jak bardzo lubimy w nim

y ,

a dok adniej - ile osi gniemy w yciu. Jeste my tacy, jacy my limy, e jeste my.
W a nie, dlatego doktor Maxwell Malto: napisa : „Celem ka dej psychoterapii jest
zmiana wyobra enia o samym sobie".23 Pierwszym krokiem ku radykalnej poprawie
naszych wyników jest zmiana sposobu, w jaki o sobie my limy i mówimy. T py
ucze

mo e si

sta

prymusem, kiedy tylko zmieni wyobra enie o swoich

mo liwo ciach. Dopóki cz owiek postrzega siebie jako biedaka, dopóty pozostanie
biedakiem. Je li kto

postrzega siebie jako magnata finansowego, stanie si

bogaty. Wizerunek w asny jest jak termostat, a cz owiek winien tylko ustawia swoj
postaw na podzia ce tego termostatu. To my sami tworzymy nasz w asn jako
ycia. Decydujemy o naszym wizerunku w asnym o naszej w asnej warto ci i o tym,
jak wiele szcz cia si spodziewa . Wizerunek w asny decyduje o naszym nastawieniu,
czyli o tym, co zamierzamy o sobie my le . Pozytywny wizerunek w asny
koncentruje si na komplementach skierowanych pod swoim adresem. Jednocze nie
nale y pami ta o pracy nad doskonaleniem siebie. Patrz c na innych, mo emy
kszta towa

nasz w asny wizerunek. Ludzie ze zdrowym wizerunkiem w asnym

domagaj si szacunku od otoczenia. Sami traktuj c si dobrze, pokazuj innym, jak
powinni by traktowani. Ludzie traktuj nas tak, jak my traktujemy siebie. Ci, z którymi
mamy do czynienia, szybko wyczuwaj , czy

ywimy do siebie szacunek. Je li

b dziemy siebie traktowa z szacunkiem, oni b d post powa podobnie. Natomiast
negatywny wizerunek w asny podpowiada: „Ja na to nie zas uguj ". To prowadzi do
wykszta cenia osobowo ci pod wiadomie sabotuj cej w asne szcz cie. Ka dy z nas
musi nieustannie pracowa nad utrzymywaniem pozytywnego i zdrowego wizerunku
w asnego. Oto kilka rad, jak mo emy radykalnie polepszy

nasze wewn trzne

samopoczucie:
1.Przyjmowa komplementy - odpowiada na nie: „dzi kuj ".

23
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2.Obdarowywa innych komplementami - jeden z naj atwiejszych sposobów, aby
dobrze pomy le o sobie, to uzna warto

innych.

3.Zawsze mówi dobrze o sobie – w przeciwnym razie, lepiej nic nie mówi !
4.Chwali siebie – warto przy nadarzaj cej si okazji zrobienia czego pozytywnego
poklepa si po ramieniu i doceni swoj warto .
5.Oddzieli swoje zachowanie od siebie samego – tj. przyj

do wiadomo ci, e

nasze zachowanie nie jest zwi zane z nasz warto ci . Je li zrobi si jakie
g upstwo lub pope ni b d, to nie znaczy,

e jest si

z ym (Trzeba kocha

grzesznika, a nienawidzi grzech).
6.Dobrze traktowa swoje cia o - nie mamy innego. To, co robimy, zawsze ma
wp yw na wszystko inne.
7.Niech ludzie wiedz , jak chcemy by przez nich traktowani - nikt nie powinien
si zgadza na to, aby go obra ano.
8.Obcowa w towarzystwie dobrych ludzi.
9.Nale y pracowa z przyjemno ci , bez poczucia winy.
10.U ywa pozytywnych afirmacji.
11.Czyta ksi ki, które inspiruj i wzbogacaj duchowo.
12. Wyobra a

siebie takiego, jakim si

automatyczny ukierunkowa

chce by . Pomo e to w sposób

pozytywne my li.24 Najwa niejsze, aby robi

wszystko, by piel gnowa pozytywne my li. Niemal ka dy cz owiek bywa chwilami
pozytywnie nastawiony, ale tylko nieliczni potrafi zachowa takie nastawienie
wystarczaj co d ugo, by osi gn
przyczyny. Po pierwsze, wi kszo

w

yciu swoje cele. Istniej

dwie tego

ludzi z natury przyjmuje postaw negatywn .

Po drugie, zamiast wyznacza cele, ywi tylko pobo ne yczenia. Cele to swoiste
mapy drogowe prowadz ce do sukcesu i bez tych map ludzie b dz . Ludzie id
po linii najmniejszego oporu, zarówno pod wzgl dem psychicznym, jak
i fizycznym. O wiele atwiej le e w domu na kanapie, ni zrobi to, co jest
konieczne, by odnie
negatywnie ni

w

yciu zwyci stwo.

atwiej jest równie

my le

pozytywnie. Negatywizm jest chorob , i to, na nieszcz cie,

zara liw . Wsz dzie go pe no. Stwierdzenia: „nie potrafi " i „to niemo liwe"
stworzyli my sami. Jedyne prawdziwe ograniczenia, które mo na napotyka
w swoim yciu, pochodz od nas samych.25
24
25

Andrew Matthews, B d Szcz liwy, s. 18-24,
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Gdy pada s owo „postawa", wi kszo

ludzi my li w kategoriach pozytywnych

i negatywnych postaw umys owych. Definicj

„pozytywnego my lenia" mo na

sprowadzi do s ów: „chodzi o to, eby czu si naprawd dobrze wtedy, gdy czuje si
bardzo le”. Sposób my lenia determinuje, kim si stajemy. Pozytywna postawa daje
pozytywne efekty. Jedn

z takich postaw jest entuzjazm. Elbert Hubbard

powiedzia : „Bez entuzjazmu nigdy nie osi gni to niczego wielkiego".26 Ró nica
mi dzy dobrym kaznodziej i wielkim kaznodziej , dobr
matk , dobrym mówc

i mówc

matk

i wspania

genialnym, a tak e dobrym i znakomitym

sprzedawc , polega w a nie na obecno ci czynnika entuzjazmu.

S owo

„entuzjazm" jest pochodzenia greckiego, przy czym s owa en theos oznaczaj po
prostu „Boga wewn trznego". Zewn trznie oznacza to si

przekona , oddanie

sprawie, wiar w sens dzia ania, firm , produkt, etc. Prawdziwy entuzjazm nie
jest gr ani poz ; p ynie on ze róde i zasobów wewn trznych. Autentycznego
entuzjazmu nie mo na prezentowa lub nie, w zale no ci od potrzeb i okoliczno ci,
jest on bowiem sposobem ycia, a nie narz dziem u ywanym do wywierania wp ywów.
S awny ameryka ski biznesmen i pisarz D. Conway Stone powiedzia : „Jest pewna ma a
ró nica pomi dzy lud mi, ale ta ma a ró nica zamienia si w du

ró nic . Ta ma a ró nica

to postawa. Du a ró nica polega na tym, czy ta postawa jest pozytywna, czy negatywna”.27
W a ciwa postawa wewn trzna w momencie podejmowania przedsi wzi cia jest
decyduj cym czynnikiem sukcesu. Krótko mówi c, postawa jest wa niejsza ni
umiej tno ci. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Harvarda pokaza y, i
sukcesy, osi gni cia, awanse, itp. wynikaj

w 85% z postaw, a tylko 15%

z doskona o ci technicznej. Analiza ta nie uwzgl dnia czynników szcz cia
i zadowolenia.28
Wed ug opinii ojca ameryka skiej psychologii, Williama Jamcsa, najwa niejszym
odkryciem naszych czasów jest my l: „Mo emy zmienia nasze ycie, zmieniaj c
postawy yciowe”. W j zyku potocznym oznacza to, e nie jeste my skazani na
postawy, które obecnie prezentujemy. Fascynuj ce zagadnienie postaw ma wiele
aspektów. Jeden z nich dotyczy optymizmu. Jak mo na zdefiniowa

t

cenn

w a ciwo ? Mo na to zrobi na wiele sposobów, np.: pesymista mówi: „Uwierz , kiedy

26

Zig Ziglar, Do Zobaczenia Na Szczycie, s.227,
Don King, Dwunasty Punkt Kinga Przywództwo, s. 12,
28
Zig Ziglar, Do Zobaczenia Na Szczycie, s.218-219,
27
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zobacz ", optymista mówi: „Zobacz , kiedy uwierz " - Robert Schuller.29 Optymi ci
podejmuj

dzia ania - pesymi ci podejmuj

tematy. Optymista spogl daj cy na

szklank do po owy nape nion wod postrzega szklank w po owie pe n , pesymista
natomiast widzi szklank do po owy opró nion . Sk d bierze si ta ró nica percepcji?
Jest niemal uniwersaln prawid owo ci , e kto , kto bierze od spo ecze stwa, nie
staraj c si

dawa

mu czego w zamian, jest pesymist , a cz sto te

fatalist ,

poniewa boi si , e dla niego nie wystarczy. Osob daj c z siebie wszystko
i aktywnie wnosz c wk ad w dobro spo eczne przepe nia optymizm i pewno , gdy
uczestniczy ona osobi cie

w wypracowywaniu rozwi za

ludzkich problemów.

W yciu granica mi dzy sukcesem i kl sk bywa bardzo cienka. Postawa jest t
„ma " rzecz , z której wynikaj wielkie ró nice.
niepozorne szczegó y decyduj

ycie uczy, e cz sto bardzo

o triumfie lub tragedii, sukcesie lub kl sce,

zwyci stwie lub pora ce. Szcz cie bardzo blisko s siaduje z nieszcz ciem, pomy lna
sprzeda z fiaskiem handlowym, mistrzostwo w sporcie ze zwyk ym uczestnictwem.
Tak jak lustro odzwierciedla twarz cz owieka, tak to, jakim jest on naprawd wida po
przyjacio ach, jakich wybiera. Przyjaciel powinien podbudowywa nasze morale w drodze do
osi gni cia celów. Równie wybór wspó pracowników, winien by tak przeprowadzony by
pomagali programowa nasz umys owy komputer w pozytywny sposób.
Sposób ubierania si jest wietnym kluczem do oceny, co dana osoba my li o sobie.
Lu ne, pomi te ubranie sugeruje patrz cemu brak ambicji i ustalenia konstruktywnego celu. Osoba
taka ma prawdopodobnie niezbyt wysokie zdanie o sobie. Prawdopodobnie wi kszo

takich

przypadków jest pod wiadoma, ale wspó czesne analizy najwi kszych ameryka skich
biznesmenów wskazuj na to, e sposób ubierania si w znacznym stopniu daje wiadectwo
o cz owieku. Nale y jednak pami ta , by

noszone ubrania odpowiada y posturze

i osobowo ci. Sposób ubioru jest spraw osobist , ale nie ka dy styl jest odpowiedni dla
ka dego. Gdy prowadzi si rozmow o interesach, wygl d musi wiadczy o tym, ze jeste my
biznesmenami.
Nastawienie jest nast pn przeszkod w uzyskaniu dobrego obrazu w asnego. Nastawienie "nie
dam rady tego zrobi " natychmiast klasyfikuje cz owieka jako osob maj c negatywny obraz
w asny. Nastawienie bierze si z ukszta towania umys u. Psycholodzy i teolodzy szybko zgodz
si z tym, e pod wiadomo

lub serce w pe ni kontroluje nasze dzia anie i czyny.

Nastawienie jest sk adnikiem naszej osobowo ci. Z tego wyp ywa to, co lubimy lub nie
w odniesieniu do ludzi i rzeczy. Nastawienie osoby stanowi o tym, czy b dzie zdobywa a sobie
29

Tam e, s.220,
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przyjació , czy te zostanie banit . Ludzie nie lubi znajdowa si w towarzystwie kogo , kto ma
negatywne nastawienie. W cz ci dobry wizerunek w asny bierze si ze zdrowego nastawienia do
siebie i do swoich mo liwo ci. Sukces jest nieod czn cech osoby, która mówi "ja mog to
zrobi ", a nast pnie nie ma adnych ubocznych my li ani w tpliwo ci. Osoba z dobrym
wizerunkiem w asnym ci ko pracuje. Powa nie traktuje swoj prac

i wykonuje j dobrze.

Zawsze przejdzie dodatkowy kilometr, aby zapewni sobie ca kowit satysfakcj . Ci ka praca
jest wymaganiem dla osoby pragn cej odnosi sukcesy. Wagi dobrego wizerunku w asnego nie
sposób przeceni , gdy pozwoli i do przodu w chwili, gdy okoliczno ci powiedz "Stop!".30
Jak

postaw

nale a oby przyj

chowa , by móc za pomoc

chc c stworzy

postaw kontrolowa

solidny fundament za-

okoliczno ci, nie pozwalaj c

okoliczno ciom na kszta towanie naszych postaw. Umys ludzki dzia a jak ogród.
Je li posadzimy groch, nie wyhodujemy ziemniaków - o tym wie ka dy. Sadzimy
ziarnko grochu nie po to, by otrzyma jedno ziarnko grochu w zamian, lecz by
zebra

wiele ziaren. Od zasadzenia do czasu zbioru ziarenka grochu ulegaj

zwielokrotnieniu. Podobnie rzecz si ma z naszym umys em. Cokolwiek zasadzimy
lub posiejemy, pojawi si pó niej w zwielokrotnionej postaci. „Ziarna" negatywne
i pozytywne „rozmna aj si " pod wp ywem dzia ania wyobra ni. W umy le mamy
dwóch doradców; obaj pracuj

pod naszym nadzorem. Jeden z nich zajmuje si

pozytywnymi depozytami i „wyp atami", drugi - negatywnymi. Z ka d transakcj
zwi zany jest wybór doradcy. Gdy przedstawia si

jaki

doradcy, przypomina nam jak marnie sprawiali my si

problem negatywnemu
w przesz o ci, i zacznie

przewidywa niepowodzenia. Doradca pozytywny entuzjastycznie przypomni, jak wiele
trudniejszych problemów mo na rozwi za . Obaj doradcy maj racj , ka dy na swój
sposób. Konsultowa powinno si wy cznie z pozytywnym doradc . Pozytywne
my lenie, jak g osi od wielu lat dr Norman Yincent Peale, przynosi pozytywne
rezultaty. Niestety, yjemy w negatywnym rodowisku, dlatego wi kszo

z nas

oczekuje najgorszego i zwykle oczekiwania te spe niaj si . Kto sieje negatywizm,
zbiera jego niwo. Cokolwiek wprowadza si do swego umys u, staje si cz ci nas.
Twierdzenie – „Je li nie yjesz zgodnie ze swymi przekonaniami, Twoje przekonania
staj si zgodne z Twoim yciem”. Nie jest tylko zgrabn konstrukcj s own . Ka de
podj te dzia anie i ka da my l, któr dopuszczamy, maj znamienny wp yw na nasze
ycie. Systematycznie, codziennie nape niamy swoje o dki, a jak cz sto karmimy
umys y maj ce nieograniczon warto
30

Dexter R. Yager, Nie Pozwól Nikomu Skra

i kryj ce nieobliczalny potencja szcz cia?
Swych Marze , s. 34-39,
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Wi kszo

ludzi czyni to przypadkowo i okazjonalnie. Warto równie zwró my

uwag na pewn prawid owo

dotycz c ludzi wszystkich profesji: prawników,

lekarzy, handlowców, nauczycieli, trenerów, naukowców, artystów; osoby o szczytowych osi gni ciach oraz ci, którzy d

do nich, regularnie korzystaj z seminariów

na w asny koszt, czytaj dobre ksi ki i systematycznie s uchaj

motywuj cych

nagra . Ludzie tej kategorii wiadomie szukaj informacji i inspiracji, dzi ki czemu
stale si

rozwijaj . Dlaczego ludzie sukcesu maj

pozytywne postawy zapewniaj

pozytywne postawy? A mo e

ludziom sukcesy? Otó

pozytywne my lenie jest

rezultatem wiadomego karmienia umys u dobrymi, czystymi, silnymi, pozytywnymi
tre ciami w sposób regularny. Ludzie, którzy to praktykuj , dbaj
codzienn

diet

umys ow

w podobny sposób jak o diet

o w a ciw

fizyczn . Wiedz ,

e

dostarczaj c odpowiedniej strawy cz ci cia a powy ej szyi, nigdy nie b d mieli
problemów z od ywieniem cz ci pozosta ej. Nie zaznaj nigdy zmartwienia, jak zdoby
i utrzyma dach nad g ow oraz zapewni sobie bezpiecze stwo finansowe w podesz ym
wieku. Wszystko, czego si uczymy, przyswajamy z udzia em wiadomo ci. Jednak
naprawd dobrze wykonujemy czynno ci sterowane pod wiadomie. A zatem: co ,
czego

uczymy

si

wiadomie,

mo na

przenie

do

pod wiadomo ci

i doprowadzi do perfekcji. Wszystko, co si robi perfekcyjnie, sterowane jest
pod wiadomie. Dotyczy to równie

postawy. Mo liwe jest przeniesienie do

pod wiadomo ci pewnych reakcji wynikaj cych z postawy. Mo na doprowadzi
ten proces do stadium, w którym instynktownie b dzie si reagowa o pozytywnie
zarówno na negatywne, jak i pozytywne sytuacje. Wymaga to jednak uporu,
wysi ku i pracy, zanim zostanie osi gni te. Pozytywna reakcja na dowolny bodziec
staje si czym w rodzaju dzia ania odruchowego lub odruchu warunkowego.31
G ównym czynnikiem w procesie kszta towania postawy lidera, a zarazem
wielkim sprzymierze cem i sojusznikiem jest - wytrwa o . Rzeczy wyj tkowe s
dzie em wyj tkowych ludzi, a s oni wyj tkowi dzi ki swojej postawie. Ka dy
mo e by wielkim cz owiekiem, lecz najpierw musi rozwin

t wielko

w sobie.

Ka dy cz owiek z osobna decyduje, czy chce mie postaw zwyci zcy! Nikt nie
rodzi si z okre lonym nastawieniem do ycia. Do sukcesu i do pora ki prowadzi
ta sama droga, tylko, e do sukcesu jest nieco dalej. Stopie

determinacji

wiadczy o tym, jak bardzo lider wierzy w siebie, swoje si y i zdolno ci. Walka
o to, by zachowa
31

pozytywn

postaw , trwa nieustannie. Trzeba w siebie

Zig Ziglar, Do Zobaczenia Na Szczycie, s.244-267,
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uwierzy , przesta mówi : „Nie uda mi si ", „Nie potrafi ", „To niemo liwe".
Wychwytywa wszystkie negatywne my li i natychmiast zamienia je w pozytywne.
W przemianie negacji w pozytywy pomaga nam nasza si a, która pochodzi z wn trza
cz owieka.32
Postawa przywódcy jest na ladowana szybciej ni jego dzia ania. Je li lider
my li, e jest pokonany, to jest. Je li my li, e si nie o mieli, to si nie o mieli.
Je li chcia by wygra , lecz my li, e nie mo e, jest niemal pewne,

e przegra.

yciowe bitwy nie zawsze wygrywaj ludzie silniejsi i szybsi, lecz pr dzej czy
pó niej tym, który wygrywa, jest ten, który my li, e mo e zwyci y . ycie jest pe ne
niespodzianek, a proces formowania postaw nigdy si nie ko czy. Pesymista narzeka
na wiatr. Optymista my li, e uda mu si go zmieni . Przywódca ustawia agle.
Postawa to nie automat, trzeba nad ni

pracowa . Najwspanialszym dniem

w naszym yciu b dzie ten, w którym we miemy ca kowit odpowiedzialno

za

swoje postawy. To dzie osi gni cia prawdziwej dojrza o ci. Nie mamy wp ywu na
to, ile lat b dziemy yli, natomiast to, ile w nich b dzie ycia, zale y od nas. Nie
mamy wp ywu na pi kno swej twarzy, lecz od nas zale y, jaki b dzie mia a wyraz.
Nie mo emy unikn

trudnych momentów w yciu, mo emy jednak uczyni je

atwiejszym. Nie mo emy zmieni negatywnej atmosfery panuj cej na wiecie,
mamy jednak e wp yw na stan naszych umys ów. Zbyt cz sto staramy si
wybiera

i kontrolowa

rzeczy, na które nie mamy wp ywu. Zbyt rzadko

wybieramy i kontrolujemy to, co jest w naszej mocy... swoj postaw . Znaczenie ma
to, co dzieje si w nas, a nie to, co nam si przydarza. Warto przytoczy pewna filozofi
wyra on w nast puj cym zdaniu: „Bóg decyduje o tym, przez co mamy przej .
Od nas zale y, jak to zrobimy". Opisuje ono postaw
maltretowanego

w

hitlerowskim

obozie

Yiktora Frankla

koncentracyjnym.

Jego

s owa

wypowiedziane do zn caj cego si prze ladowcy brzmia y: „Jedyn rzecz , której
nie mo esz mnie pozbawi , jest sposób, w jaki decyduj si reagowa na to, co mi
robisz. Ostatni

ludzk

wolno ci

okoliczno ciach yciowych".

jest mo liwo

wyboru postawy w danych

33

Jest niezwykle wa ne, aby lider przejawia ow wspania
tylko dla zapewnienia sobie sukcesu, lecz równie
Odpowiedzialno
32
33

z korzy ci

postaw nie
dla innych.

przywódcy nale y zawsze postrzega z perspektywy innych

David P. Schloss, Niemo liwe jest mo liwe, s.30-32,
Jon C. Maxwell, By Liderem, Czyli Jak Przewodzi Innym, s. 130,
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ludzi, nie tylko w asnej. Pi ka odbija si od ciany z dok adnie t sam si , z któr
zosta a rzucona. Znamy fizyczn zasad akcji i reakcji. Analogiczne prawo dzia a
w sferze wp ywów mi dzyludzkich, a jego efekty rosn wraz z oddzia ywaniem
przywódcy.

Dzia anie

przywódcy

wywo uje

reakcj

zwielokrotnion ,

proporcjonaln do liczby zwolenników. Na u miech odpowiada wiele u miechów.
Agresja skierowana do ludzi powraca w spot gowanym wymiarze. Postawa
przywódcy wywiera znacznie wi kszy wp yw ni jego konkretne dzia ania. Postawa
na ladowana jest przez innych nawet wówczas, gdy nie s akceptowane wynikaj ce
z niej dzia ania. Postaw mo na wyra a , nie mówi c ani jednego s owa. Ludzie
sukcesu zawsze my l kategoriami „mog ", „chc ", „jestem". Paul Meier powiedzia :
„Postawy nie s

niczym wi cej ni

nawykami my lowymi, a nawyki mo emy

kszta towa . Powtarzaj ce si dzia anie staje si zrealizowan postaw ".34 Po pierwsze:
nale y uwa a , co si mówi; czyta; s ucha; z kim przebywa oraz jak i o co si modli.
Pozytywna postawa mo e po pewnym czasie zast pi postaw negatywn . Trzeba
podkre li , e bitwa ta nigdy si nie ko czy, warta jest jednak naszych wysi ków. Im
wi cej negatywnych my li wykorzeniamy, im bardziej ugruntowujemy pozytywne
postawy, tym g bsze mamy poczucie wewn trznej odnowy i osobistej satysfakcji.
Proces kszta towania pozytywnych postaw i celowo

przezwyci ania negatywnego

my lenia mo na porówna do pielenia ogródka z chwastów. Ów chwasty s symbolem
naszych z ych nawyków i negatywnych my li. Chc c, by nasze ycie by o pi kne
i po yteczne, a nasze poszukiwanie szcz cia pomy lne, powinni my stale plewi
swój umys .
Istotnym dodatkiem do w a ciwej postawy jest odpowiedni wysi ek. Lider zawsze
podnosi poprzeczk wy ej i wy ej, miesi c po miesi cu. Jak postaw powinien mie lider
realizuj cy swoje cele i pragnienia w marketingu wielopoziomowym? Na tak postawione
pytanie, odpowiedzi mo emy doszukiwa si w 11 punktach Dona Kinga, a mianowicie:
1. Lider s u y ludziom. Jest zawsze pozytywnie nastawiony. Wzbudza zaufanie, wierzy
w ludzi i staje si ich przyjacielem.
2. Lider jest cz owiekiem akcji – daje przyk ad swojej grupie.
3. Jest skromny, ale stanowczy, ma wysoki poziom swojej warto ci. U ywa swego serca
równie cz sto jak rozumu.
4. Wyznacza sobie wysokie cele.
5. Lider jest lojalny.
34
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6. Posiada wew. Si . Jest uczciwy i trzyma si okre lonych zasad.
7. Lider jest oddany swoim celom i marzeniom.
8. Jest nauczycielem i mentorem.
9. Lider kocha ludzi – umacnia wi zi i buduje przyja . Ma otwarty umys .
10. Lider jest elastyczny i cierpliwy.
11. Podejmuje decyzje. Ma wiadomo , e nawet z a decyzja jest lepsza, ni brak
decyzji.35
Lider swoj postaw emanuje w sposób niewerbalny, odrzucaj c wymówki i nie zwa aj c
na przeszkody - zwyci a. Natomiast, kiedy nauczy si wychowywa ludzi, mo e sta si
wielkim, efektywnym przywódc

w budowaniu w asnego biznesu w marketingu

sieciowym.

35

Don King, Dwunasty Punkt Kinga Przywództwo, s. 15-17,
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Rozdzia 2
Marketing Wielopoziomowy
W drugim rozdziale pragn cho w ma ej cz ci przybli y fenomen marketingu
wielopoziomowego, który daje mo liwo

przej

przez ycie nie jako przegrany

lecz jako lider – zwyci zca. Czy MLM pozwala kszta towa postaw , osobowo
oraz czy wskazuje drog do osi gni cia sukcesu? A tak w ogóle co to jest MLM?
Marketing Wielopoziomowy inaczej MLM (Multi-Level-Marketing) obecnie
jest jedn

z najszybciej rozwijaj cych si

i niestety wci

jeszcze najmniej

zrozumia ych metod wprowadzania produktów na rynek. Jest niesamowitym
wehiku em ekonomicznym 21-go wieku, dzi ki któremu mo na uzyska
nieograniczone mo liwo ci finansowe jak i mo liwo ci kszta towania rozwoju
osobowego. Funkcjonuje on dzi ki tej samej „naturalnej strukturze”, jaka dodaje
cz owiekowi si , karmi i trzyma przy yciu. Dlatego te niepowtarzalna formu a
tego przedsi wzi cia gospodarczego jest tak szczególna. Jest lustrzanym odbiciem
samego

ycia. W marketingu wielopoziomowym – tak jak w

yciu – zasada

„sprz enia zwrotnego” dzia a prosto i bezb dnie. Sukces lub niepowodzenie jest
bezpo rednim rezultatem w asnych czynów. Si

tego

przedsi wzi cia mo na

dostrzec przy strukturach wielopoziomowych, gdy mamy do czynienia z uk adem
partnerskim: „wygra - wygra ”.

28

2.1.

Rys Historyczny.
Pomimo, i forma sprzeda y bezpo redniej ma w Ameryce d ug tradycj

(Encyklopedia Britanica North American - 1768, South Western Company - 1868,
California Perfume Company -1886, której zmieniono nazw w 1939 roku na Avon
Products), to za jednego wielopoziomowego ojców marketingu wielopoziomowego
mo na uzna m odego ameryka skiego uczonego Carla Rehnborg, który powiedzia
kiedy , e „Zdrowie cz owieka zale y nie od tego, co je, lecz od tego, czego nie je".
W a nie Carl Rehnborg wynalaz pierwszy w wiecie biologicznie aktywny dodatek
do ywno ci, a ze swoich przyjació i znajomych uczyni pierwszych dystrybutorów –
„Proponujcie te preparaty wszystkim waszym przyjacio om - mówi , - a ja wyp ac
Wam prowizj , je eli je sprzedacie. System zacz
Rehnborg

za o y

pierwsz

firm ,

pracuj c

pracowa i w 1934 roku Carl
na

zasadach

marketingu

wielopoziomowego. Po kilku latach dwóch pracowników, którzy odnosili sukcesy
w tej firmie - Rich DeVos i Jay Van Andel stworzy o w asn firm „Amway”. Od tej
chwili rozpocz

si szybki rozkwit marketingu wielopoziomowego, nikt nie posiada

jeszcze do wiadcze , ale wielu mia o marzenia i wiar w ich spe nienie.
Jednak nie brakowa o przeciwników tego nowego zjawiska ekonomicznego. Od 1970
do 1979r. Federal Trade Comission (Ameryka ski Urz d Nadzoru Handlu) prowadzi
dochodzenie, czy wielopoziomowe systemy sprzeda y - Multi Level Marketing oraz
Network Marketing - maj znamiona nielegalnego systemu piramidalnego. Wyrok
zapad na korzy

firmy Amway i jest dzi podstaw dla rozstrzygania podstawowych

ró nic, wyst puj cych mi dzy cienk granic , oddzielaj c legalne, od nielegalnych
systemów sprzeda y. I tak naprawd globalny rozkwit tej bran y nast pi w roku
1979. W po owie lat 80-tych, wielkie ameryka skie koncerny network marketingowe,
rozpocz y intensywn ekspansj na ca y wiat. Ich polityka globalna rozpocz a si
od Kanady, poprzez kraje Ameryki Po udniowej, a po Azj i Europ . Na starym
kontynencie, jako punkt wyj cia i baz niezb dn do dalszej rozbudowy, wybrano
Wielk Brytani .
W roku 1990 Ameryk dotkn a ci ka recesja, a wielu absolwentów uniwersytetów
nie mia o szans na rozpocz cie pracy zawodowej. Doktor Charles King - absolwent
Uniwersytetu w Harvardzie - wyk ada w tym czasie marketing na Uniwersytecie
Illinois Chicago. Stara si

znale

alternatywn

form

mo liwo ci pracy dla
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absolwentów swojego uniwersytetu pochylaj c si nad network marketingiem. Fakty,
liczby i dane przemawia y za tym, aby sk oni dziekanat do wprowadzenia na uczelni
nowego wydzia u. Od roku 1992 network marketing sta si nowym kierunkiem
studiów. Prym w USA wiod uniwersytety Houston i Illinois. Przyk adowo, plan
nauczania kierunku network marketing na uniwersytecie Illinois Chicago sk ada si z
3 modu ów: planowanie przedsi biorstwa network marketingowego, dyskusja do
realizacji planu, zarz dzanie struktur network marketingow i kilkutysi czn grup
osób.
Powsta a wi c, po pierwsze fachowo wyszkolona ekipa mened erów network
marketingu, która wprowadza a do biznesu nowe grupy zawodowe takie jak lekarze,
adwokaci czy cz onkowie zarz dów du ych korporacji. Po drugie, inne uniwersytety
zacz y traktowa network marketing, jako prawid ow form sprzeda y i zacz y
wprowadza go jako kierunek studiów. Po trzecie, prasa i spo ecze stwo zacz o
zmienia swoje nastawienie.36

36

http://networkmagazyn.pl/index2.html
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2.2. Istota Marketingu Wielopoziomowego.
Zrozumienie istoty fundamentalnych zasad i prostych technik marketingu
wielopoziomowego, pozwoli dostrzec jego si
dziedzinie, w której chce si osi gn

nap dow . Tak jak w ka dej

sukces nale y mie pasj i pokocha to, co

si robi.
W zrozumieniu zjawiska marketingu wielopoziomowego inaczej MLM
(Multi-Level-Marketing) – powinno pozwoli

rozbicie powy szej nazwy na

czynniki pierwsze. Tak wi c Marketing oznacza nic innego jak przeniesienie
produktu lub us ugi od producenta do konsumenta. Wielopoziomowy – odnosi si
do systemu wynagradzania tych osób, które przyczyni y si

do sprzeda y

produktów lub wykonania us ug. Multi (wielo) oznacza wi cej ni jeden, natomiast
Level (poziom) odwo uje si do tego, co mo na okre li terminem „generacja”.
Inaczej mo na by go nazwa marketingiem wielogeneracyjnym. Jednak marketing
wielopoziomowy jest terminem najcz ciej u ywanym.37
W dystrybucji produktów mo na wyró ni trzy podstawowe metody:
1. Sprzeda detaliczna,
2. Sprzeda bezpo rednia,
3. Marketing Wielopoziomowy.
Marketingu wielopoziomowego nie powinno si

myli

z pierwszymi dwoma

sposobami dystrybucji, a zw aszcza z metod sprzeda y bezpo redniej, z któr
MLM jest zwykle uto samiany. Cho by przez sam fakt, e wi kszo

ciesz cych

si powa aniem firm dzia aj cych w systemie MLM nale y do Zwi zku Sprzeda y
Bezpo redniej (Direct Sales Association). Pomimo tego pragn
cech, które wyró niaj

wykaza

kilka

MLM od sprzeda y detalicznej czy bezpo redniej.

Podstawow ró nic jest to, e w MLM pracuje si dla siebie, a nie dla kogo .
Nast pnym niezrozumieniem funkcjonowania MLM jest wyobra enie, ze nale y
sprzedawa produkty, eby osi gn

sukces. Pomimo tego, e niektóre programy

wymagaj okre lonej lub minimalnej warto ci sprzeda y w celu otrzymania premii
lecz nale y pami ta ,

e prawdziwy sukces polega na budowaniu organizacji.

Fundamentalnym przes aniem powinno by
wzrasta
37

to, aby pozwoli

swoim obrotom

w sposób naturalny w wyniku tworzenia organizacji. W marketingu

Por. Don Failla, MLM Podstawy Marketingu Wielopoziomowego, s.10-11,
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wielopoziomowym nie trzeba sprzedawa

produktów w tradycyjnym znaczeniu

tego s owa. Jakkolwiek obrót towarowy musi si dokona ; w przeciwnym razie
nikt nie zarobi lub mamy do czynienia z nielegaln piramid finansow .
Innym okre leniem MLM jest Marketing Sieciowy (Network Marketing),
gdy

tworzona jest organizacja, sie

rozprowadzane – s

towary.

za pomoc

eby stworzy

du

której rekomendowane,

dobrze prosperuj c

firm ,

potrzebna jest równowaga, tj. nale y wprowadza nowych „dystrybutorów” do
w asnej organizacji i uczy
sprzeda

ich systemu MLM. W mi dzyczasie odbywa si

(odsprzeda ) towarów. Nale y jednak bardzo mocno podkre li ,

e

marketing wielopoziomowy polega przede wszystkim na tworzeniu organizacji,
w której wielu dystrybutorów dokonuje niewielkiej konsumpcji w asnej
i sprzeda y jednostkowej.38 Aby zrozumie , co jest kwintesencj MLM; sprzeda
produktów czy budowa organizacji, nale y zada

sobie pytanie: co jest

korzystniejsze je li chodzi o nasze dochody? Mie 100% z w asnej sprzeda y, czyli
1 osoby, czy ze 100 osób mie 1% zysku? Nast pnie rodzi si kolejne pytanie: ile
mog sam sprzeda w okre lonym czasie, a ile mo e sprzeda 100 osób w tym
samym czasie?
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I tak marketing wielopoziomowy staje si

sposobem na

nieograniczone rozci ganie czasu. Budowanie sieci powoduje, e w okre lonym
czasie coraz wi ksza ilo

osób w naszej strukturze przekazuje niezb dne

informacje o produktach i systemie MLM, a od ca ego obrotu towarowego
i konsumpcji tych wyrobów naliczana jest premia. Umiej tne

czenie sprzeda y

z budowaniem sieci konsumenckiej to podstawa do odniesienia zawodowego
sukcesu. Budowanie sieci konsumenckiej w ramach MLM powoduje, e w a ciwie
nie ma ogranicze , je li chodzi o nasze dochody, nie ma równie

ogranicze

czasowych ani terytorialnych, a je eli do tego produkt jest zu ywalny
i z najwy szej pod wzgl dem jako ci pó ki, powoduje to wr cz nieograniczone
mo liwo ci.
Na uwag zas uguje fakt, e w takiej organizacji ka dy z osobna buduje w asne
przedsi biorstwo, jest niezale nym przedsi biorc , odpowiada za siebie, ka dy
p aci podatki, ZUS itp. Natomiast obroty ca ej grupy rosn , co powoduje coraz
wi ksze dochody.

38
39

Por. Don Failla, MLM Podstawy Marketingu Wielopoziomowego, s.11-15,
Network magazyn, nr 03/2004, s. 30-31,
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Aby profesjonalnie budowa sie w oparciu o system MLM, nale y przesta
by sprzedawc produktu, nale y zosta typem lidera, nauczyciela, mentora, który
wskazuje innym jak spe nia swoje yciowe marzenia poprzez uczenie nast pnych
osób tego, by d y y do realizowania swoich marze . 40
W marketingu sieciowym liderzy poci gaj za sob wszystkich ludzi, podczas gdy
w tradycyjnej firmie czy urz dzie promuje si tylko nieliczne jednostki, ca a za
reszta ma si zadowoli wyp acan regularnie pensj .
Edukacja, któr

prowadz

firmy MLM wydobywa z wn trza cz owieka

osob bogat . Ka dy ma okazj stan

twarz w twarz z obawami, radzenia sobie

z nimi, pokonania ich, a w efekcie kreowania postawy zwyci zcy,41 oraz
kszta towania osobowo ci lidera w yciu osobistym i zawodowym.
Tworz c w asn firm opart o system MLM nale a oby sobie zada pytanie:
Co nale y zrobi , eby firma nieprzerwanie ros a i przynosi a coraz wi ksze dochody?
Ile nale y zainwestowa w asnego czasu i pieni dzy w przedsi wzi cie? Czy dany
biznes jest bezpieczny i zyskowny, gwarancje pomoc i doradztwo do wiadczonych
osób oraz cieszy si uznaniem spo ecze stwa?
Wybieraj c marketing wielopoziomowy, wybiera si

mo liwo

prowadzenia

w asnego biznesu, w którym:
nie s

potrzebne sklepy, hurtownie oraz zaci ganie zobowi za

z tytu u np.

dzier awy,
nie ma sztywnego grafiku pracy,
istnieje wielki potencja wzrostu,
minimalne inwestycje przynosz maksymalne zyski,
zapewniony jest psychiczny komfort pracy, a ka dy jest zainteresowany sukcesem
innych, poniewa w MLM „sukces jednego cz owieka oparty jest na sukcesie jego
Partnerów”.
Najwa niejsze - marketing sieciowy nie nak ada sztywnych ram. Zapewnia
swobod wyboru. Mo na traktowa ten biznes jako dodatkowy zarobek, lub zaj

si

nim bardziej profesjonalnie. Samemu okre la si swój grafik pracy, porz dek dnia
oraz zarobek. Marketing wielopoziomowy oferuje pewno

jutra. A to w jakim

stopniu b dzie si uczestniczy w tym przedsi wzi ciu - zale y tylko od nas.

40
41

Network magazyn, nr 03/2004, s. 30-31.,
Robert T. Kiyosaki i Charon L. Lechter, Szko a Biznesu, s.157,
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Rozdzia 3
Szko a Sukcesu
W rozdziale trzecim opisa em podstawowe zagadnienia, na które nale y zwróci
uwag wst puj c do szko y opartej na systemie marketingu wielopoziomowego. Cho
wiele firm oferuje milionom ludzi tak sam edukacj w biznesie, jednak mo liwo
budowania w asnej sieci, zamiast sp dzania swojego ycia na pracy dla sieci robi diametraln
ró nic .
Nauczanie ludzi, aby zrozumieli pot g budowania ich w asnego biznesu, ich
w asnej sieci, nie jest atwym zadaniem. Powodem tego jest fakt, i wi kszo

ludzi

nauczono, aby byli lojalnymi, ci ko pracuj cymi pracownikami, a nie w a cicielami biznesu,
którzy buduj w asne przedsi biorstwo. Je eli cz owiek chce by bogatym, a nie jedynie
wysoko op acanym pracownikiem bogatych, musi i do takiej szko y biznesu, która nauczy go,
jak zosta przedsi biorc . „Problem z wi kszo ci

szkó biznesu jest taki, e bior

najzdolniejsze jednostki i ucz je, jak zosta mened erami pracuj cymi dla bogatych, a nie
mened erami kieruj cymi pracownikami.”42 Znacz cym powodem, dla którego warto wspiera
marketing sieciowy jest to, e wiele firm w tym biznesie jest tak naprawd szko biznesu. Nie
jest to szko a biznesu, która kszta ci inteligentne dzieci w kierunku bycia pracownikiem dla ludzi
bogatych. Wiele firm marketingu wielopoziomowego - to szko y biznesu, które przekazuj
warto ci niespotykane w tradycyjnych szko ach biznesu. Takie warto ci jak to, e najlepszym
sposobem osi gni cia zamo no ci jest uczenie siebie oraz innych ludzi bycia w a cicielami
biznesu, zamiast uczenia ich bycia lojalnymi pracownikami pracuj cymi dla bogatych. Taki
w a nie rodzaj szko y prowadzi system MLM.

42

Robert T. Kiyosaki i Charon L. Lechter, Szko a Biznesu, s. 14,
34

3.1. Budowanie Przywództwa.
Unikalno

programu kreuj cego postawy przywódcze w marketingu

sieciowym polega na tym, e mamy tu do czynienia z innym typem lidera. Armia
rozwija typ lidera, który motywuje kobiety i m czyzn do obrony kraju.

wiat

biznesu rozwija typ lidera, który tworzy zespo y do pokonania konkurencji.
W marketingu wielopoziomowym natomiast rozwija si typ lidera, który staje si
wspania ym nauczycielem ucz cym innych, jak spe nia swoje yciowe marzenia
poprzez uczenie nast pnych osób tego, by d y y do realizowania swoich
yciowych marze . Zamiast zabijania wrogów czy niszczenia konkurencji,
wi kszo

liderów marketingu sieciowego inspiruje i uczy innych, jak zdoby

swoj finansow nagrod , jak nam wiat oferuje, bez konieczno ci szkodzenia
innym.43
Zasada biznesu opartego na systemie MLM polega na dzieleniu go
z innymi. Aby rozpocz
kandydatami

ten proces nale y stan

posiadaj cymi

kwalifikacje.

w marketingu sieciowym, jest stanie si

twarz w twarz z wieloma

Warunkiem

osi gni cia

sukcesu

mistrzem w dobieraniu kandydatów.

Utrzymanie pozytywnego nastawienie przy doborze partnerów biznesowych jest
niezb dnym czynnikiem.
Aby zbudowa stabilnie zrównowa on i zorientowan na przysz o
nale y wzi

organizacj

na siebie ryzyko i sta si przywódc . Przywództwo dotyka nas

wszystkich. Bycie przywódc nie jest pozycj czy te przeznaczeniem, ale jest
podró . Nie jest czym , co mo na otrzyma w pi knie zapakowanej paczce. Jest
to proces rozpoznawania talentu i usprawniania umiej tno ci.44
W wiecie wielkich klasycznych korporacji, dochodzi si

do wy szych

i lepiej p atnych posad przez przej cie nad, obok, po innych ludziach w miar
wspinania

si

w

gór .

Natomiast

w

biznesie

opartym

na

marketingu

wielopoziomowym nie mo na wybudowa nic wartego zachodu, ani dotrze na
wy szy poziom, je li nie b dzie si uczy innych wszystkiego, co si wie. Idea em
jest, by partnerzy biznesowi z g bi organizacji duplikowali swoich partnerów
z górnej organizacji - tych co osi gaj

43
44

wymierne wyniki, tych najlepszych -

Robert T. Kiyosaki i Charon L. Lechter, Szko a Biznesu, s. 112,
Dexter R. Yager, Sr. i D. Yager, Podr cznik Biznesu, s. 220, oraz s. 433-439,
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Liderów. W MLM sukces jednego cz owieka zbudowany jest na sukcesie innych
ludzi.45
Dobry przywódca daje przyk ad, poniewa jest na ladowany we wszystkim,
co mówi a szczególnie we wszystkim co robi. Jego pozytywne nastawienie
i podekscytowanie rodzi podekscytowanie, jest zara liwe w tym pozytywnym
kontek cie. Potrafi on wywo a w partnerze biznesowym poczucie przynale no ci
do organizacji. Lider powinien wieci

przyk adem i ci gle si

lojalnym – sta ym i wiarygodnym. Lojalno
entuzjazmem, który roz wietla ca

osobowo

sprawia,

rozwija , by

e emanuje si

cz owieka.

Buduj c swój biznes w MLM nale y najpierw budowa innego cz owieka,
sta

si

architektem, kreatorem przysz ych liderów, na których fundamentach

stanie stabilne przedsi biorstwo. W tworzeniu relacji w organizacji niezb dne jest
korzystanie z systemu edukacyjnego, a mianowicie: literatura biznesu, ksi ki
pozytywnego my lenia, nagrania CD i DVD, spotkania – konsultacje z mentorem,
otwarte spotkania biznesowe.
Innym wa nym czynnikiem jest oddzia ywanie moralne. XXI wiek to wiek
„ja” w spo ecze stwie, które k adzie niewielki nacisk na koncept „grupy”. Dlatego
te

edyfikacja musi zacz

komplementowa

si

od domu rodzinnego. Nale y uczy

si

i zach ca wspó ma onka i dzieci, zamiast krytykowa i wini

ich. Nale y wzajemnie budowa

na sile ka dego i przeocza

ich s abo ci.

Edyfikacja partnerów biznesowych z górnej oraz z dolnej organizacji jest jednym
z najwa niejszych sk adników, eby zduplikowa siebie w swoim biznesie. Cz sto
ludzie buduj swoje biznesy na samej sile wiary w nich, nawet wtedy, kiedy oni
ju nie wierz w siebie. Ponad to, kiedy widz edyfikacj skierowan w ich stron ,
w sposób naturalny pod aj za wzorem.
Lider buduje przyja , jest dobrym s uchaczem. S uchanie jest efektywn metod
tworzenie powi za

i efektywnej komunikacji. Otwarta komunikacja jest za

esencj przyja ni. Dobry przywódca traktuje swoich przyjació jak równych sobie.
Buduje zaufanie, które jest konieczno ci trwa ych relacji. „Traktuj innych tak, jak
chcia by , eby oni ciebie traktowali” – jest Z ot Zasad , przy pomocy, której
nale y budowa organizacj w marketingu wielopoziomowym. Jest ona lustrem,
w które odbija my li, czyny i ambicje ka dego cz owieka.46
45
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Por. Dexter Yager, Podstawowe Zasady Budowania W asnego Biznesu, s. 30,
Dexter Yager, Podstawowe Zasady Budowania W asnego Biznesu, s. 31-34,
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Bez lojalno ci, bez edyfikacji, bez przyja ni – b d cych produktami
ubocznymi Z otej Zasady – nie wybuduje si dobrego, stabilnego distributorship.
Te cechy s

elementem spajaj cym ca o

organizacji. Sukces w marketingu

wielopoziomowym osi gnie ten lider, który pomo e wystarczaj co innym ludziom
osi gn

sukces.
W celu osi gni cia wymiernych rezultatów w budowaniu przywództwa

mo na wyodr bni pi

fundamentalnych wicze :

1. Prowokowanie procesu,
2. Inspirowanie wspólnych wizji,
3. Umo liwianie innym rozpocz cie dzia ania,
4. Modelowanie drogi,
5. Umacnianie serca.
Poznanie powy szych wicze pozwoli zdefiniowa natur przywództwa.
Prowokowanie procesu – Przywództwo jest procesem aktywnym a nie
biernym. Przywódcy w marketingu wielopoziomowym s

jakby pionierami –

lud mi, którzy wkraczaj w nieznane. Korzystanie z „systemu”: ksi ek, nagra
CD i DVD, spotka

zapewnia rozwi zania systemu tradycyjnego jak równie

i nowego. Rzucanie wyzwa procesowi wskazuje na szukanie nowych mo liwo ci
w celu spowodowania by system pracowa

dla ka dego. Zapoznanie si

z pi cioletnim lub dziesi cioletnim planem, w celu uwolnienia si od typowego
harmonogramu 45-letniej „rutynowej” kariery.
W aspekcie wyzwania rzuconego procesowi, nale y opu ci sfer komfortu i bez
przerwy poszukiwa sposobów poprawienia swego post pu i wzrostu.
Przewodzenie literalnie oznacza „wyprzedzenie”, które zale y w du ej mierze od
inicjatywy przywódcy (umiej tno ci wy amania si z uzale nienia od grupy) i jego
kreatywno ci (umiej tno ci szukania sposobno ci). Pionierzy nastawieni s

na

przecieranie nowych szlaków, tak chocia by jak: Ford, Xerox, Birdseye, Polaroid,
Apple. Dobre przywództwo sprzyja kreatywno ci i inicjatywie, a tworzenie
atmosfery sprzyjaj cej tym cechom musi przep ywa przez ca

organizacj dla

trwa ego sukcesu. Równie sta e d enie do zdobycia wiedzy, je eli jest poprawnie
wykorzystywana, staje si atrakcyjna dla innych ludzi, którzy chc zmieni swoje
status quo. Dlatego nie wolno traci zapa u do posuwania si wraz z innymi do
przodu. Lider stale ulepsza siebie i swoje umiej tno ci. Sukces w interesach nie
jest prostym procesem. Kluczem otwieraj cym drzwi do szansy jest uczenie si ,
37

eksperymentowanie, innowacyjno

oraz zmiany zwi zane z ryzykiem i pora k .

Ryzyko i potencjalna pora ka jest naturalnym elementem procesu uczenia si .47
„Zaszczyt nale y do cz owieka, który jest akurat na arenie; którego twarz jest
zniszczona py em, potem i krwi ; który stara si

dzielnie; który pomyli si

i wkrótce przychodzi znowu i znowu; który zna wielki entuzjazm i wielkie
po wiecenie; który po wi ca si wielkiej sprawie; który, w najlepszym przypadku
zna na ko cu triumf wielkiego osi gni cia; i który w najgorszym przypadku, je li
mu nie wychodzi nie wychodzi mu przy wspania ym wysi ku” – Cheodore Roosvelt
dwudziesty szósty prezydent USA.48
Inspirowanie wspólnych wizji – Przywódca powinien posiada zdolno
kreowania wizji, winien spogl da

poza horyzont czasu. Niektórzy nazywaj

do
to

wizjonerstwem; inni okre laj to jako powód, misj , cel lub program osobisty. Inaczej
jest to po danie spowodowania, aby co si wydarzy o, nast pi a zmiana porz dku
rzeczy. Stworzenie wizji musi by poparte akcj ; czyli nale y podzieli

si

ni

z innymi. Przywódca to kto , kto ma odwag marzy , kto potrafi organizowa i kto
dysponuje si

potrzebn do wykonania niezb dnego dzia ania. To kto , kto wie,

dok d chce i , wstaje i idzie tam. „Dopóki nie spróbujesz, nikt nie wie, co mo esz zrobi
- ani wiat, ani ty sam" – Ralph Waldo Emerson.49 Ludzie dopóki nie zaakceptuj wizji
jako swojej, do póty nie pójd za takim przywódc . Dlatego nie mo na rozkazywa
zaanga owaniu, mo na je tylko inspirowa . Odnosz cy sukcesy przywódcy

yj

z jasnym poczuciem misji, wiedz dok d pod aj , a to oferuje innym ludziom
pozytywny obraz przysz o ci, inspiruje lepsz wydajno

i dostarcza odwagi wobec

nieznanego. Lider równie pobudza swoj wizj . Wzmacnia marzenia i aspiracje
innych do ujrzenia ekscytuj cych mo liwo ci tkwi cych w przysz o ci. Dobry
przywódca mo e spowodowa , e inni zaakceptuj jego wizj za w asn , gdy po czy
ich wspólny cel. Aby tego dokona lider musi pozna swoich ludzi, musi mówi ich
j zykiem oraz musi rozumie ich potrzeby. Ludzie musz uwierzy , e przywódca ma
w sercu ich zainteresowania.
Umo liwienie innym rozpocz cia dzia ania – Lider nie mo e samotnie
osi gn

sukcesu. Musi dzieli z innymi swoje wizje, co wi cej, musi nauczy si

umo liwi innym dzia anie zmierzaj ce do realizowania ich marze . Przywódca
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zapewnia sobie pomoc i wspó prac wszystkich tych, którzy musz uruchomi
projekt. On anga uje tych, którzy musz

y

wynikami, a innym umo liwia

wykonanie dobrej pracy. Umacnia wspó prac , buduje zespo y oraz umo liwia
innym dzia anie. Do wiadczenia wykazuj , e w 91% analizowanych przypadkach
przywódcy z dum dyskutowali wag pracy zespo owej i wspó pracy.50
Dobry przywódca rozwija umiej tno ci komunikowania si . Ta cecha jest
niezb dna w celu efektywnego przekazania swoich idea ów innym ludziom,
pocz wszy od kontaktów twarz w twarz do wyst pie , przemówie przed pe nym
stadionem. Dopóki przywódca nie rozwinie przekonywuj cych werbalnych
i pozawerbalnych umiej tno ci komunikowania si , inne zdolno ci przywódcze
prawdopodobnie nie zostan dostrze one. Dobre komunikowanie si w cza innych
ludzi do procesu podejmowania decyzji. Cz owiek jest zdolny do wykonywania
czynno ci w najlepszy sposób, gdy w czy si do projektu dla w asnych powodów.
Jest to istot

pracy zespo owej i umo liwienia dzia ania innym. Dlatego te

przywódca powinien dostarczy innym silnej motywacji stania si
cz ci

tego, co ma si

nieod czn

zdarzy . Ten rodzaj w asno ci umys owej i pracy

zespo owej mo e zdarzy si dzi ki efektywnemu komunikowaniu si . Lider –
Przywódca dzieli si swoimi oczekiwaniami. Okre la jasne priorytety i wytyczne.
Umo liwienie innym dzia ania pomo e im sta si silnymi, zdolnymi i oddanymi.
Ludzie w organizacji danego lidera musz mie poczucie w asno ci. Musz czu
si wzmocnieni, moc zespo u, wtedy z wi ksz ch ci u yj swej energii dla
osi gni cia wspania ych wyników.51
Modelowanie drogi – Aby spowodowa
planu, nale y wyznaczy

by ludzie post powali wed ug

drog . W innym przypadku, je eli cz owiek nie wie

dok d zmierza, ka da droga go tam zaprowadzi. Przywódca musi by

lepiej

przygotowany, dobrze zorganizowany i musi potrafi lepiej ni inni przewidywa .
Umiej tno ci organizacji i planowania mo na si

nauczy , a s

absolutn

konieczno ci dla utrzymania d ugotrwa ego przywództwa. Lider musi zachowa
obiektywizm w zwi zku ze wzlotami i upadkami. Powinien trzyma na wodzy
przero ni te ego podczas sukcesów i wyniszczane ego w okresach rozczarowania
i niepowodze .
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Przywódca mocno wierzy w swój cel, jest pasjonatem w osi gni ciu go.
Doprowadzenie do celu musi by dominuj c motywacj . Wiarygodno

tworzy

zaufanie, zaufanie buduje siln organizacj .
Modelowanie drogi poprzez planowanie i przewodzenie przyk adem oznacza to, e
zachowana jest spójno

s owa z czynem.

Wzmacnianie serc – „Wspinanie si na szczyt jest mudne i d ugie. Ludzie
staj si wyczerpani, sfrustrowani i rozczarowani. Cz sto pojawiaj si tendencje
do rezygnacji. Przywódcy musz

wzmocni

serca swoich na ladowców, aby

dzia ali nadal”.52
Przywódca tworzy klimat prowadz cy do lepszej wydajno ci i satysfakcji
w organizacji. Jest przyjacielem, który troszczy si o ludzi. Jest zorientowany na
cz owieka, lecz nie mo e za niego walczy i rozwi zywa wszystkich problemów.
To oni musz wzmacnia si poprzez walk z wyzwaniami. Lider ma inne zadanie.
Lider motywuje. Motywacja powinna wykracza poza przywództwo sytuacyjne.
Ludzie lubi by wa ni i czu si docenieni. Nad tymi subtelnymi czynnikami
przywódca organizacji musi si mocno pochyli . Winien rozpoznawa i docenia
dobre pomys y. Umacniaj c innych, nale y równie

pami ta

o umacnianiu

swojego w asnego serca.
Przywódca kocha to, co robi, wie, dlaczego buduje swój biznes oparty
o system marketingu wielopoziomowego. Odpowiedzialno

wykracza poza

kierowanie innymi lud mi. Wie, czego chce. Realizuje marzenia swoje i swoich
najbli szych. Stare chi skie przys owie mówi, e „Je eli potrzebujesz jednego roku
pomy lno ci, posiej zbo e. Je eli potrzebujesz dziesi ciu lat pomy lno ci, zasad
drzewa. Je eli potrzebujesz stu lat pomy lno ci, wykszta
Dobry przywódca potrafi zadecydowa

ludzi.”53

jak wszystko si

potoczy, nast pnie

wszystko buduje w oparciu o t decyzj . W tym rozwój ludzi powinien by g ówn
opok jego wyborów.
Je eli lider chce rozwija swe zdolno ci przywódcze i odnosi sukcesy,
powinien robi to, czego wi kszo
maj

przynosi

ludzi obawia si robi .54 Je eli dzia ania te

profity przez d ugi czas, w takim przypadku nale a oby
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wychowywa

ludzi – zaczynaj c od samego siebie. Taka postawa pozwoli

efektywnie budowa w asne przedsi biorstwo w marketingu sieciowym.

3.2. Mentoring i Coaching.
Nadrz dn

zasad

utrzymania

pozyskanych

partnerów

biznesowych

w marketingu wielopoziomowym oraz ich rozwój mo na zawdzi cza systemowi
opartemu o mentoring i coaching. W strukturach wielopoziomowych wywieraj
one zauwa alny wp yw na sposób zarz dzania i przywództwa.
Mentoring – na szczeblu do wiadczonych przedsi biorców skojarzonych
w strukturach marketingu sieciowego z ich m odszymi kolegami, którzy dopiero
niedawno zetkn li si
wp yw na ca o

z organizacj

zastosowanie mentoringu daje wymierny

organizacji. Mentorzy s u

celów i uk adania strategii, dziel c si
otoczone opiek

otrzymuj

sw

rad , szersz

rad w przedmiocie wyznaczania
wiedz

i do wiadczeniem. Osoby

perspektyw

osobist

i zawodow .

Mentoring ma istotne znaczenie dla delegowania i szeregu innych sytuacji
wyst puj cych w procesie zarz dzania i motywowania, jak np. budowanie
zespo ów, psychiczne wspieranie, inspirowanie i utrzymywanie kadry. Mo na go
zaszeregowa do dwóch kategorii: pomoc nowemu partnerowi otoczonemu opiek
osi gni ciu celów szkoleniowych i zawodowych oraz budowanie pewno ci siebie
i zaufania do w asnych mo liwo ci. Koncentracja mentora powinna ogranicza si
bardziej w stron

doradztwa ni

ratowaniu w k opotach. Mentor s u y rad

w odniesieniu do wa nych problemów kariery zawodowej (lub ycia osobistego).
W MLM mentorem mo e by

tylko partner z górnej linii „sponsorowania”.

Korzystanie z systemu mentoringu ma charakter obustronny. Podnosi umiej tno ci
interpersonalne, uzyskuje si

lepszy wgl d w struktury i funkcjonowanie

organizacji oraz odczuwanie satysfakcji, zadowolenia z widocznego rozwoju
swych podopiecznych. Rola mentora spe nia funkcj
przewodnika, doradcy. Dobry mentor wykonuje swoj

trenera, motywatora,
rol

poprzez wnikliwe

zadawanie pyta , które pomog podopiecznym odró ni problemy rzeczywiste od
pozornych; pyta raczej „jak” i „co”, a nie „dlaczego”; ws uchuj c si w odczucia
podopiecznych równie aktywnie jak w ich s owa, dziel c si

w asnymi
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obserwacjami tam, gdzie jest to potrzebne.55 Korzystaj c ze s ów Billa Gatesa
mo na stwierdzi , e dobry mentor kieruje si maksym „Ja nie kszta c … ja si
ucz ”. Programowi mentoringu powinien przy wieca

faktyczny cel potrzeb

organizacji. System reguluj cy relacje mentor – podopieczny jest kluczow cz ci
struktur zarz dzania, który oferuje korzy ci zarówno w krótkim, jak i d ugim
okresie.
Tak jak istniej

mentorzy, którzy s

znakomitymi wzorcami do

na ladowania, tak s te ludzie, którzy s odwrotnymi wzorcami. W wi kszo ci
przypadków, wszyscy stykamy si z jednymi i drugimi. Nale y m drze wybiera
swoich mentorów. Nale y uwa a na to, od kogo przyjmuje si rady. Jest to jedna
z najwa niejszych rzeczy, jakie mo na zrobi . Gdy chcemy doj

do konkretnego

celu, warto wybra takiego mentora, który tam ju doszed . Warto szuka wzorców
do na ladowania, bra z nich przyk ad jak i szuka odwrotnych wzorców, by uczy
si na ich b dach, przyk adach. Przysz o
osób, z którymi sp dza si wi kszo

ka dego cz owieka zale y równie od

swojego czasu. Warto zapyta si samego

siebie: „Czy s oni dobrymi wzorcami do na ladowania?” Je li nie, warto poszuka
ludzi, którzy zmierzaj w tym samym kierunku, np. ludzi z systemu marketingu
sieciowego.56
Coaching – jest zintegrowanym zespo em dzia a

maj cych na celu

zwi kszenie sprawno ci jednostki lub zespo u, na który sk adaj si :
- kontekst zrozumienia i zaufania,
- u ywanie s owa „prosi ”, a nie tylko „kaza ”,
- uzgodnienie celów,
- optymalizacja szans na osi ganie wyników,
- dzia anie bie ce, zwrotne reakcje,
- okresowe, pog bione sesje treningowe,
- uznanie przez mened era zobowi zania do przej cia funkcji trenera i motywacja
do takich dzia a .
W wiecie biznesu coaching jest form

systematycznego szkolenia. Typowym

celem jest kszta towanie kwalifikacji w zakresie komunikowania, rozwi zywania
problemów, pracy w zespo ach, sprzeda y, lub nawet wzmacnianie takich cech
charakteru jak „wywieranie wp ywu”.
55
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Aby coaching by

skuteczny, zarówno trener, jak i osoba szkolona musz

wcze niej uzgodni sposób kszta towania wzajemnych relacji – sukces jednego
cz owieka zbudowany jest na sukcesie drugiego: wygrany – wygrany. Osoba
szkolona musi rozumie
Nadrz dn

zasad

preferencje szkol cego, co do przebiegu szkolenia.

w marketingu wielopoziomowym jest trzymanie si

„Nauczyciel uczy przysz ych nauczycieli,

zasady:

eby uczyli nauczycieli, ucz cych

nauczycieli, itd.”.
We wszystkich aspektach szkolenia skuteczny trener powinien cz ciej stawia
pytania, ni

dostarcza

gotowych odpowiedzi. Jego rol

jest pobudzanie

szkolonego do zg aszania twórczych pomys ów, mo liwych dzia a , z którymi
w naturalny sposób b dzie móg si

uto sami . Nast pnie nauczyciel winien

pomóc uczniowi w wyborze jednej z mo liwo ci i zaanga owaniu si w niezb dne
dzia ania. Pomaga to zidentyfikowa potencjalne przeszkody oraz konkretyzuje
kolejne kroki.
Szkolenie

ma

wiele

wspólnego

z

relacj

mentor

i z doradztwem. Powy sza relacja obejmuje form

–

podopieczny,

jak

pomocy danej osobie

w przezwyci aniu problemów zwi zanych z osi ganiem sukcesu i realizowaniem
jej potencja u. Trenerów, mened erów i doradców

cz

silne kompetencje

interpersonalne, w tym:
- dobra umiej tno
- umiej tno

s uchania,

stawiania pyta

– „otwierania” szkolonych przez stawianie

otwartych pyta i unikanie odpowiedzi „tak” lub „nie”,
- powstrzymywanie si od przedwczesnych ocen,
- s u enie konstruktywn informacj zwrotn ,
- sprawdzanie zrozumienia,
- koncentrowanie si na g ównym problemie czy celu.
Warto

powy szych przymiotów polega na tym,

sprawy, rozwi zywa

problemy, zmienia

uczenia si i planowania dzia a

e pozwalaj

one wyja nia

wzorce zachowania i dawa

w celu uzyskania post pu.

57

szans

Prawdopodobnie

najwa niejsz rzecz , któr mo e zrobi ka dy trener, jest udost pnienie siebie
zawodnikom; spowodowanie, aby zrozumieli, e drzwi jego domu s zawsze dla
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nich otwarte, e patrzy na nich i jak na pojedyncze jednostki i jak na zespó , e
mog z nim porozmawia .58
Nauczyciel nigdy nie nauczy swoich uczniów, dopóki nie stworzy im
warunki, w których oni b d mogli si uczy . W marketingu sieciowym wymierne
sukcesy odnios tylko ci ludzie, którzy naucz si pewnych regu : po pierwsze wiara w system sukcesu, którego nauczaj wiod cy w tym biznesie, po drugie nale y przej

dodatkowy kilometr; chcie zboczy z w asnej drogi, aby pomóc

komu innemu spe ni jego (jej) marzenia, po trzecie – okre li cel i b dzie d y do
niego, a do osi gni ci sukcesu.

3.3. Budowanie Marze .
Nasze ycie wype nione jest marzeniami. To, czym i kim jeste my dzisiaj
jest wynikiem spe nienia marze . Czy ka dy ma tego

wiadomo ? Czy ma

satysfakcjonowa nas status quo? Czy zadowala nas to, co si wokó nas dzieje,
czy mo e warto by oby co zmieni , poprawi ? W a ciwie, dlaczego nie mo na
polepszy swego ycia, lepszego mniemania o sobie, lepszych relacji z lud mi,
lepszego wiata, lepszej przysz o ci? Dlaczego nie prowadzi

ycia rodzinnego,

o jakim marzymy? Dlaczego nie otacza si sympatycznymi lud mi? Dlaczego nie
sta si odnosz cym sukcesy cz owiekiem? Dlaczego nie cieszy si powodzeniem
i dobrobytem, o jakim czytamy w ba niach? Dlaczego, dlaczego, dlaczego nie?
Tak mo na zadawa

pytania w niesko czono . Odpowied

brzmi: - nie ma

takiego powodu. Wszystko sprowadza si do jednego: trzeba mie wizj , trzeba
by marzycielem.
Filozofowie i m drcy przez wieki spierali si w wielu kwestiach, ale w jednym
punkcie pozostaj

jednomy lni: ”Stajemy si

tacy, w jaki sposób my limy”.

Emerson powiedzia : „Cz owiek jest taki, w jaki sposób my li przez ca y dzie ”.
Marek Aureliusz, uj

to nast puj co: „ ycie cz owieka jest takie, jakie s jego

my li”. William Jamek powiedzia : „Najwi kszym odkryciem mego pokolenia jest
to, e istoty ludzkie mog odmienia swoje ycie przez zmian postawy yciowej”.
W biblii za czytamy: „Jakie my li ma cz owiek w sercu swoim, taki te jest”.59
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Czynami cz owieka kieruje jego umys , który karmi si owocami jego my li. I tak
jeste my sum

w asnych my li. Je li my limy kategoriami negatywnymi tzw.

„my li chwasty”, rezultaty b d negatywne, ale je li my li s pozytywne tzw.
„my li kwiaty”, rezultaty b d wymierne. Dlatego te , niezmiernie istotnym jest,
aby my starali si mie staranny wgl d w nasze my li, poniewa „stajemy si tacy,
w jaki sposób my limy”.
Marzenia s dane przez Boga i powinny by piel gnowane. Niestety, wielu
ludzi pozwala na to, aby ycie okrad o ich z marze . Z odziej przybiera posta
wielu osób i ró nych okoliczno ci. Swemu marzeniu nale y da szans i nigdy nie
wolno pozwoli , aby ktokolwiek podejmowa za nas decyzje i je zniszczy !
Pozytywna wyobra nia jest niezmiernie wa na. Jest map drogow do sukcesu.
Nikt nie wyjedzie w d ug

podró

bez wcze niejszego spojrzenia na map .

Podobnie ci, którzy nie maj marze ani celów, do których d

, w druj bez celu,

nigdy nie osi gaj c niczego o wi kszej warto ci.60 Prawda jest taka, e je eli nie
wiesz, dok d zmierzasz, ka d droga tam dojdziesz.
Budowla najwi kszego i najpi kniejszego wie owca rozpoczyna si wpierw
w umy le a nast pnie w pracowni architekta, zanim zaczn

si

prace przy

fundamentach i dopiero po jakim czasie (jakby wiekach) nast powa szybki efekt
wzrostu konstrukcji widzialnych murów. Podobnie bez w a ciwej wizji (pomys y
i pragnienia), marze

(artystycznego obrazu uko czonego wie owca) i celów

(szkiców) – roz o onych na elementy tworz ce plan dzia ania (dzienne
i tygodniowe porcje) – realizuj cy budow móg by straci orientacj i ch
pracy.

do

61

Dlaczego marzenia s

tak istotne w osi gni ciu zamierzonego celu? Przede

wszystkim, s niezb dne do indywidualnego rozwoju. Wizja w asnej przysz o ci
sprawia, e pragnie si si ga coraz dalej i opanowa umiej tno ci konieczne do jej
realizacji. „Nigdy nie przestawaj marzy i mierz wy ej, ni s dzisz, e móg by
si gn . Nie troszcz si jedynie to, by by lepszym ni ludzie yj cy lub dawniej;
spróbuj by

lepszym od samego siebie”. Bez wizji zatrzyma si

cz owiek na

poziomie przeci tno ci.62 ycie powinno by przyjemne. Kiedy realizuje si swoje
marzenie i z ka dym krokiem zbli a si do celu, doznaje si ogromnej satysfakcji
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oraz poczucie osobistego zwyci stwa. Najwi cej chyba satysfakcji w

yciu

dostarcza nie samo osi gni cie wyznaczonego celu, lecz pod anie za nim. Sukces
opisywany jest jako pogo

za pi knym marzeniem. Ta pogo

powinna by

zarówno przyjemna, jak i uwie czona nagrod .
Marzenia kszta tuj charakter, postaw , buduj cz owieka. Snucie marze pomaga
ch tniej podejmowa ryzyko. Zach ca do postawienia pierwszego kroku, do tego,
by przesta uczestniczy tylko w tym, co bezpieczne, lecz wyj
komfortu i odwa y
i rzeczywisty cel. Kiedy

si

uwierzy . Marzenia nadaj

poza swoj stref

odpowiedni kierunek

w. Hieronim powiedzia : „Zacznij dzisiaj by tym, kim

b dziesz pó niej”.63 Prawdziwy marzyciel zapisuje na kartce swoje cele, w sposób
dojrza y i zdecydowany d y ku ich realizacji.
Zwierz ta nie s w stanie my le : stosuj logik , pami taj i rozwi zuj
problemy. Nawet doznaj emocji; umiej wyra a mi o

i t sknot np. za lud mi,

potrafi okazywa szcz cie i smutek. Zwierz ta jednak nie potrafi marzy . Brak
im tego duchowego wyposa enia. Marzenia s cech wyj tkowo ludzk . To co
wi cej ni emocje i co wi cej ni my li. Pot ga marzenia wykracza poza logik
i uczucia; le y blisko serca tego, co jest cz owiecze, co jest stworzone na
podobie stwo Boga. Marzenia s tak osobiste jak odciski palców, s wyj tkowo
ludzkie.

adne dwie osoby nie marz podobnie. Mog podziela marzenie; mog

marzy wspólnie o tej samej rzeczy, ale ka dy marzy w prywatnym i bezpiecznym
miejscu, w g bi swojego serca, w miejscu, do którego nie mo e wej , ani którego
nie mo e posi

nikt inny. Nasze marzenia s nasz w asno ci i wyra aj to,

czym i kim jeste my. Marzenia s tak niepowtarzalne jak p atki niegu, ale mog
by równie w t e jak owe p atki, je li nie s od ywiane i utrzymywane przy yciu.
Gdy marzenie umiera, co zasadniczo ludzkiego jest tracone i wraz z nim ginie
najlepsza cz

istnienia. „B d wierny marzeniom, bo je li marzenia umieraj ,

ycie jest jak ptak ze z amanym skrzyd em, który nie mo e lata ” – Langston
Hughes.64
Marzyciele zdaj sobie spraw , e prawdziwe bogactwo pochodzi z wn trza, jego
ród em s takie warto ci, jak dobry charakter, spójno

wewn trzna i harmonia –

osi ganie doskona o ci we wszystkich sferach ycia. Nie ma znaczenia, w jakim
mieszkasz domu, wa niejsze jest, jaki dom stworzy e w sobie. Równie nie marka
63
64

Tam e, s. 33,
Por. Charles Paul Conn, Marzenie które nie umrze, s. 212-213,
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samochodu nadaje ci to samo

i godno , ale charakter kierowcy. To, kim si jest

pod codzienn mask , bardziej si liczy ni to, jak si wygl da z zewn trz.
Wizjoner jest my licielem twórczym, pilnym, przewiduj cym, znajduj cym
rozwi zania a nie borykaj cym si z problemami. Dlatego koniecznym jest by
dzieli si marzeniami z lud mi wiernymi i lojalnymi. Nale y pomaga ludziom
zmienia

ich

ycie, a oni pomog

nam zmieni

nasze. To przes anie jest

fundamentem w osi gni ciu sukcesu w marketingu wielopoziomowym. Inaczej
równie mo na wyrazi t sentencj s owami: „Mo esz mie w yciu wszystko,
czego pragniesz, je li pomo esz innym mie

to, czego oni pragn ”, oraz

„Otrzymujesz od innych to, co najlepsze, gdy dajesz im najlepsz cz

siebie”.

Przywódca jest twórczym my licielem, w pod aniu za swoimi marzeniami
nie odrywa si od rzeczywisto ci i jest przyst pny dla innych i otwarty.

yje

w przyja ni z lud mi, buduje mosty prowadz ce tam, dok d pragnie dotrze , co
otwiera dalej drzwi wiod ce do rozmaitych mo liwo ci. Utrzymuje swoj wizj
przy yciu i pod a za ni . Kieruj c si s owami Napoleona mo na powiedzie , e
„Wyobra nia rz dzi wiatem” i dlatego koniecznym jest obudzi w sobie marzenia
i rusza po zwyci stwo. Kiedy ludzie maj marzenia, które piel gnuj i rozwijaj –
odnosz

sukcesy. Kiedy ich nie realizuj , powoli si

Posiadanie marze

wypalaj

od wewn trz.

przenosi od frustracji dnia dzisiejszego do mo liwo ci, jaki

niesie przysz o . Dzisiaj ludzie budz si po trzydziestce i stwierdzaj , e nie s
tymi, którymi naprawd chcieli by . Badania przeprowadzone przez Massachusetts
Institute of Technology wykaza y,
wi kszo

e na pytanie: „Czego chcesz od

ludzi odpowiada negatywnie.
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ycia?”

Mówi oni o tym, jak okropna jest ich

praca lub jak chcieliby wszystko zmieni . Nie maj dok adnie okre lonego celu.
Pozbawieni s

pragnie

popychaj cych do sukcesów. Mówi

raczej, czego

chcieliby si pozby ani eli osi gn .
Marzenia mog
Ukierunkowuj

uchroni

nas przez beznadziejno ci

na osi ganie szcz cia i pe ni

dnia codziennego.

ycia. Wobec tego nale y unika

negatywnych my li i zast powa je marzeniami. Wszyscy potrzebujemy marze –
marze zapieraj cych dech. Studiuj c yciorysy wielkich przywódców, przekonujemy
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Dexter Yager i Ron Ball, Wszystkiego Co Wiem B d c Na Szczycie – Nauczy em Si Na Dole, s. 1314,
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si , e mieli marzenia. I niech s owa Malcolma S. Forbesa brzmi nam w uszach:
„Kiedy przestajesz marzy , przestajesz y ".66
Marzenia s

naturalnym wyra eniem ludzkiego ducha. Rodz

ma ym wysi kiem, z serca, ale mog te umrze równie
y pe ni

si

atwo,

atwo, jak si narodzi y. By

ycia - trzeba marzy , marzy i tak jak powiedzia Winston Churchill:

Nigdy si nie poddawaj, Nigdy si nie poddawaj, nigdy, przenigdy si nie poddawaj.
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Bill Newman, Dziesi

Cnót Dobrego Przywódcy, s. 13,
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Zako czenie
Celem niniejszego opracowania by o ukazanie w sposób jak najbardziej
dost pny procesu kszta towania postawy lidera oraz d enie do osi gni cia sukcesu
w marketingu wielopoziomowym. Praca ta mówi o zwyci aniu. Równie wa ne jak
realizowanie wszystkich swoich marze jest d enie do ich spe nienia; spogl danie
wstecz ze

wiadomo ci ,

e zrobili my wszystko, co w naszej mocy,

e nie

zrezygnowali my. Nie mo na odk ada swoich pragnie na pó k , bo je eli naprawd
chce si odnie
okopy, zaj

w yciu sukces, pr dzej czy pó niej nale y usypa wokó siebie

stanowisko bojowe i walczy o to, czego pragniemy.

Praca niestety nie wyczerpuje tak rozleg ego tematu, gdy ka dy poruszony
w niej „po cz ci”, termin: przywództwo, kszta towanie postawy lidera, budowanie
marze , mentoring, coaching, czy te sam marketing wielopoziomowy, wymaga
indywidualnej analizy a tym samym napisania oddzielnej pracy. Jednak to, co
sk oni o mnie do pochylenia si

nad w/w terminami w takiej formie, by o

zasygnalizowanie problemu potrzeby kszta towania postawy lidera oraz zwrócenie
uwagi na bardzo ciekawe zjawisko ekonomiczne, jakim jest system MLM. Zamiarem
moim by o równie wskazanie róde wiedzy niezb dnej do dalszego pog biania
przedmiotowego tematu. Stara am si przedstawi w sposób bardzo ogólny, istotne
aspekty, na które powinna zwróci osoba pragn ca rozwija umiej tno ci przywódcze.
Pomimo wielu krytycznych i skrajnych opinii na temat marketingu
wielopoziomowego uwa am, i nale y dopatrywa si w nim szansy, zarówno dla
„prostego” jak i wykszta conego cz owieka, na osi gni cie sukcesu, byle tylko potrafi
rozwija w sobie przedsi biorczo

oraz nastawi si na sukces drugiego cz owieka,

gdy tylko sukces jego partnerów biznesowych pozwoli wspi
Analiza materia ów i informacji

si na wy yny.

ród owych pozwala na sformu owanie

nast puj cych wniosków:
Przysz o

nigdy jeszcze nie stawia a cz owiekowi takich wyzwa . Aby im sprosta ,

nale y kszta towa „gatunek” przywódców. Zasady s ponadczasowe, metody trzeba
stale korygowa . Pewne zachowania i techniki dobrze s u ce w przesz o ci dzi
mog okaza si nieprzydatne. Dzisiejsi liderzy wkraczaj w przysz o

nios c

gwa towne zmiany i stawiaj c du e wymagania. Przywódcy przysz o ci musz chcie
zmierzy

si

z nieznanym, poniewa

najwi kszym ryzykiem jest niech

do
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podejmowania ryzyka. Liderzy b d musieli szuka w a ciwej informacji i rozwija
umiej tno ci sprawnego porozumiewania si . Powa nym problemem wspó czesno ci
jest prze om w dziedzinie wymiany informacji, któremu towarzyszy kryzys
porozumiewania si . B d musieli nauczy si

y w równowadze. Przywódcy oddani

ideom zmian, studiowania i doskona o ci musz

umie kreowa zwyci zców

w klimacie zmienno ci. Nie jeste my naszym ludziom winni ja niejszej przysz o ci;
raczej przysz o

wymaga od nas przygotowania ja niejszych ludzi. Wspólnymi si ami

mo emy zmieni

wiat.

Konrad Adenauer powiedzia : „Wszyscy yjemy pod tym samym niebem, mamy
jednak ró ne horyzonty", dlatego nale y postawi pytanie retoryczne: Czy lider,
który rozwija ca y swój potencja , by by bardziej kompetentnym i przygotowanym na
wyzwania przysz o ci? Nie chodzi o to, czy mo e by wyj tkowym przywódc , lecz
mo to, czy nimw rzeczywisto ci b dzie. W

yciu sami podejmujemy decyzje.

Jednak nie jeste my ca kiem bezradni. Sami wybieramy swój kierunek!
Sukces wymaga pracy i wiary.
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O autorze:
MariuszAndrzejczak, ur. 29 stycznia 1975 roku w rodzinie robotniczej
z silnym wychowaniem katolickim. Po zdaniu matury w technikum górniczym
o profilu mechanicznym, uko czy policealne studium ekonomiczne o profilu
"finanse i rachunkowo " a pó niej studia magisterskie o profilu "teologicznofilozoficznym" na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, filia we
W oc awku oddzia w Koninie. Gdy stwierdzi , e najlepsz rzecz w jak
mo e teraz zainwestowa b dzie inwestycja w siebie, dlatego uko czy trzy
"podyplomówki" na uczelniach wy szych. Pierwszy dyplom obroni w 2005
roku na Uniwersytecie
ubezpiecze

ódzkim w

odzi tj. studium podyplomowe "prawo

spo ecznych i gospodarczych", kolejny w 2008 roku na

Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie, studium podyplomowe "ogólnomenad erskie" a w 2009 roku studium podyplomowe z "coaching-u"
w Wy szej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ponadto uko czy wiele szkole
sprzeda owych

i

menad erskich

https://www.goldenline.pl/mariusz-

andrzejczak4/ a tak e kurs dla cz onków rad nadzorczych w spó kach skarbu
pa stwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Posiada ponad 10-cio letnie do wiadczenie w pracy administracyjno-biurowej
oraz kierowniczej w instytucji pa stwowej. Od prawie 25-ciu lat zdobywa
do wiadczenie w sprzeda y i zarz dzaniu zespo ami. Prowadzi

zespo y

w kilku najwi kszych w Polsce firmach finansowo-ubezpieczeniowych
osi gaj c ponadprzeci tne wyniki sprzeda owe a mianowicie, by pierwszym
menad erem
szkoleniowej,

w regionie i 11 w Polsce. By
franczyza

"Sandler

Training",

wspó w a cicielem firmy
która

specjalizuje

si

w nauczaniu technikach sprzeda y. W ostatnich latach przepracowa ponad
1000 godzin na sali szkoleniowej i przeszkoli tysi ce osób pod k tem
sprzeda owym,

produktowym,

kompetencji

mi kkich

oraz

motywacji.

Najwi ksz jego pasj jest jednak MLM, budowanie zespo ów, poznawanie
ludzi, tworzenie przyja ni, coaching, mentoring, przywództwo i ogólnie
przedsi biorczo . Zdobywa równie

szlify w kilku wielkich korporacjach

sprzeda owych opartych o system MLM. W latach 90-tych pozna swojego
pierwszego mentora, który zaszczepi w nim ziarno przywództwa. U ywaj c
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s ów Roberta Kiyosaki, autora m.in. ksi ki "Bogaty ojciec, biedny ojciec";
pozna "bogatego ojca" Antoniego Cie laka, który nauczy Go podstaw MLMu i budowania biznesu.
Zdobyt wiedz z lat dziewi dziesi tych, dopiero zacz
koniec 2010 roku, gdy pozna i podj
Najwi kszy sukces osi gn

wspó prac

z Markiem Prucnalem.

wspó pracuj c z Grup

Zbudowa w 7 lat organizacj

licz c

wykorzystywa pod
Kapita ow

EuCO.

pow. 4.000 osób z milionowymi

obrotami miesi cznie. Dzi ki pracy i determinacji, Mariusz wraz z zespo em,
uzyskali ponad 250 mln z . odszkodowa od Towarzystw Ubezpieczeniowych
z polis OC sprawcy. Wykszta ci bezpo rednio i po rednio kilku milionerów
w swoim zespole a samemu do elitarnego "klubu milionerów w EuCO"
do czy po 4 latach od podpisania umowy agencyjnej.
Jego dewiz jest:
"Wol zarabia 1% z pracy 100 osób ni 100% z w asnej pracy" oraz "Buduj
szeroko
przyja

i g boko

w oparciu o partnerstwo. Inwestuj w ludzi, buduj

a oni sobie i tobie zbuduj biznes". Na swoich szkoleniach cz sto

zadaje metaforyczne pytanie: "Chcesz mie

1% zarobku z ka dego litra

sprzedanego paliwa np. w Polsce czy wolisz mie 100% dochodu z jednej,
nawet najlepiej prosperuj cej stacji benzynowej?"
Mariusz bardzo mocno stawia na w asny rozwój osobisty ale przede
wszystkim wspiera i tworzy rodowisko do wzrastania dla jego partnerów
biznesowych.
Aktualnie nadal rozwija struktury sprzeda owe w kilku ga ziach us ug.
Pierwsza

to:

pomaganie

osobom

poszkodowanym,

którzy

ucierpieli

w wypadkach i ich rodzinom. Kolejna us uga to wypo yczanie aut
zast pczych a ostatni projekt dotyczy Mi P, czyli wraz z zespo em pomaga
firmom optymalizowa koszty energii elektrycznej i gazu.
Prywatnie jest od 22 lat m em i ojcem dwóch fantastycznych
dziewczyn, które s dla niego wsparciem, rado ci a jednocze nie wyzwaniem
by by

dla nich nieustaj cym wzorem i ostoj . Wspólnie z rodzin

s

zaanga owani w 100% w tworzenie niezale no ci finansowej.
Je eli zastanawiasz si czy warto podj

wspó prac z Mariuszem to

zadzwo do niego tel. 604 900 079 lub napisz e-mail: m.andrzejczak@euco.pl
a najlepiej spotkaj si z nim i porozmawiaj. Je eli nosisz w sercu bu aw
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przywództwa lub co najmniej ziarno przedsi biorczo ci by uniezale ni swój
czas od swoich dochodów a swoje dochody od swojego czasu pracy to
b dziesz w najlepszych r kach.
Mariusz zgadza si ze s owami R. Kiyosaki: "Stawanie si przedsi biorc mo e
okaza si najlepszym mo liwym programem rozwoju osobistego, a twój biznes twoj w asn szko biznesu. Kiedy ty sam si rozwijasz - rozwija si te twoja firma”.
Powodzenia i do zobaczenia na pla ach wiata.
www.mariuszandrzejczak.pl
https://web.facebook.com/mariusz.andrzejczak.18
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