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"Chomo chomini res sacra"  
- Czáowiek dla czáowieka jest rzeczą ĞwiĊtą.  

Seneka 
 

„Homo Homini Res Sacra”
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WstĊp 
 

Przywództwo pojawia siĊ nie tylko w Ğrodowisku biznesowym, choü jest to 

najwiĊkszy obszar dziaáalnoĞci liderów, ale w zasadzie w kaĪdej dziedzinie Īycia. DziĞ 

przywództwo oznacza wydobywanie z ludzi najlepszych cech i zarządzanie nimi        

w sposób umoĪliwiający im wspólną pracĊ we wskazanym przez lidera kierunku. 

Coraz czĊĞciej uznaje siĊ przywództwo za umiejĊtnoĞü, którą moĪna przekazywaü, 

czyli moĪna siĊ go nauczyü.  

Inspiracją do napisania niniejszego opracowania byáo przeczytanie pewnej 

sentencji: „ĩaden czáowiek nie jest samotną wyspą”, oraz zgáĊbianie tajników 

marketingu wielopoziomowego, który w niesamowity sposób identyfikuje siĊ               

z powyĪszym stwierdzeniem. W biznesie opartym o system marketingu sieciowego 

nikt nie osiągnie sukcesu bez pomocy innych. Innymi sáowy, sukces zawsze jest 

efektem zbiorowego wysiáku, do którego jest wstanie zmobilizowaü tylko skuteczny 

przywódca. 

Moim celem natomiast jest przedstawienie procesu ksztaátowania postawy 

lidera dziaáającego w marketingu wielopoziomowym. Opracowanie skáada siĊ z trzech 

czĊĞci.   W rozdziale pierwszym przedstawiam proces ksztaátowania osobowoĞci 

lidera z uwzglĊdnieniem dwóch atrybutów: wizji i postawy. Rozdziaá drugi ukazuje 

zjawisko ekonomiczne XXI wieku, jakim jest marketing wielopoziomowy. Ostatni, 

trzeci rozdziaá pracy poĞwiĊciáem dąĪeniu do sukcesu, który uzaleĪniony jest 

bezpoĞrednio od sukcesu wspóápracowników.  

Niniejsza praca ma przede wszystkim znaczenie praktyczne, poprzez 

wskazanie Ĩródeá wiedzy niezbĊdnej do niniejszego opracowania na temat 

umiejĊtnoĞci przywódczych. KaĪdy naród musi stale doskonaliü te umiejĊtnoĞci, jeĞli 

chce siĊ liczyü i mieü osiągniĊcia. ĝwiat dzieli siĊ na przywódców i tych, którzy 

podąĪają za nimi bo kaĪdy w sercu nosi buáawĊ przywództwa, lecz niestety nieliczni 

wydobĊdą ją na zewnątrz. 
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Rozdziaá 1 
OsobowoĞü Lidera 

 

W dobie szybkich zmian technologicznych, globalizacji oraz 

báyskawicznego przekazu informacji - jakich doĞwiadczamy w XXI wieku nie 

wolno zapominaü o postĊpie moralnym, a tym samym o ksztaátowaniu wáasnych 

charakterów. Jaka nas czeka przyszáoĞü, zaleĪy wáaĞnie od tego, czy bĊdzie wielu 

ludzi o piĊknym charakterze. Czáowiek powinien byü szlachetny, Īyczliwy, gotowy 

do poĞwiĊcenia. Wtedy bĊdzie budowaá, tworzyá dobro i szczĊĞcie.  

 Aby sprostaü wyzwaniom naszego wieku, nie wystarczy fachowoĞü               

i skuteczne metody pracy oraz wypróbowane strategie sukcesu. Obecne czasy 

wymagają nowych kompetencji. Dzisiejsi ludzie sukcesu bazują na sile swojego 

umysáu. Mocno wyryte są sáowa: „BĊdziesz tym, kim sam siebie w Īyciu uczynisz”.1  

Jak staü siĊ w Īyciu osobistym i zawodowym autorytetem, czáowiekiem 

odpowiedzialnym za siebie i innych? Jak rozbudziü w sobie ducha 

przedsiĊbiorczoĞci, jeĪeli do tej pory wykonywaáo siĊ pracĊ dla innych? Jak 

zmieniaü wizje i cele Īyciowe? By odpowiedzieü na tego typu pytania, naleĪaáoby 

siĊ zatrzymaü w pĊdzie dnia codziennego. Wziąü Īycie w swoje rĊce, zaplanowaü 

wáasną karierĊ, pogáĊbiaü kompetencje w dziedzinie stosunków miĊdzyludzkich. 

DąĪyü do szczĊĞcia i sukcesu utrzymując równowagĊ pomiĊdzy waĪnymi 

obszarami Īycia. 

 NiezaleĪnie od tego, czy realizujemy siĊ w sferze biznesu, w organizacji 

koĞcielnej czy w sieci marketingu wielopoziomowego, nasza siáa lub sáaboĞü 

znajdzie wyraz w naszym postĊpowaniu jako przywódcy. Nikt nie jest ekspertem 

we wszystkim, ale cechą dobrego lidera jest umiejĊtnoĞü gromadzenia wokóá siebie 

ludzi o wysokich kwalifikacjach. Aby staü siĊ dobrym liderem, naleĪy najpierw 

staü siĊ dobrym studentem.  

W pierwszym rozdziale przedstawiĊ kilka podstawowych cech, które 

wpáywają na ksztaátowanie postawy lidera i rozwijają umiejĊtnoĞci przywódcze. 

Bycie liderem to charakter, a nie stanowisko. OsobowoĞü przywódcza oznacza teĪ 

zdolnoĞü do wpáywania na ludzi i wydarzenia. W Īyciu mamy tylko dwie 

moĪliwoĞci: wpáywaü na innych lub pozwoliü, by inni wpáywali na nas.  

                                                           
1 Brian Tracy, Frank M. Scheelen, OsobowoĞü Lidera, s. 9,  
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                  1.1. Ksztaátowanie Kapitaáu Ludzkiego 
 

Jak rozpoznaü przywódcĊ? W Īyciu spotykamy przywódców róĪnego 

kalibru, o róĪnych indywidualnych cechach. Nie wszyscy są dobrymi 

administratorami, niektórzy sprawiają wraĪenie zupeánie przeciĊtnych; 

prawdziwego przywódcĊ moĪemy natomiast rozpoznaü po tym, Īe jego podwáadni 

znakomicie pracują. WielkoĞü przywódcy nie mierzy siĊ zakresem jego wáadzy, 

lecz zdolnoĞcią inspirowania innych do dziaáania. Wywierając wpáyw na drugiego 

czáowieka waĪnym jest, by ksztaátowaü jednoczeĞnie zdolnoĞci przywódcze swoich 

zwolenników. W tym miejscu moĪna by  postawiü tezĊ: im wiĊcej ludzi rozwinie 

siĊ dziĊki tobie, tym peániejsza bĊdzie twoja wáasna realizacja.  

PomyĞlne stymulowanie rozwoju ludzkich osobowoĞci zaleĪy od 

nastĊpujących czynników: 

- Docenianie ludzi. Jest to kwestia postawy. 

- ZajĊcie siĊ ludĨmi. Jest to kwestia czasu. 

- WiĊĨ z ludĨmi. Jest to kwestia charakteru. 

- Ustanowienie norm dla ludzi. Jest to kwestia wizji. 

- Wpáyw na ludzi. Jest to kwestia przywództwa.2  

Czynniki, które wpáywają na skuteczne ksztaátowanie rozwoju podwáadnych 

to: 

1. Przyjmowaü sáuszne zaáoĪenia na temat ludzi - Przywódca wáaĞciwie oceniający 

ludzi jest gáównym motorem ciągáego rozwoju podwáadnych. Jest on 

drogowskazem, który zaraĪa entuzjazmem, dodaje otuchy oraz wierzy w ludzi.  

KaĪdy czáowiek pragnie uznania, towarzystwa, zrozumienia, miáoĞci, bycia 

waĪnym. Lider powinien rozwijaü w bliĨnich potrzebĊ dowartoĞciowania. ZachĊta 

i pochwaáa są tlenem ludzkiej duszy, bo celem dobrego lidera jest trafiaü do 

ludzkiego serca i duszy ludzkiej.3 Psychologowie dostarczają kolejnych dowodów 

potwierdzających prawdĊ, Īe zachĊta wyzwala w ludziach to, co najlepsze. Ludzie, 

którym przedstawiamy ich wáasny pozytywnie skorygowany wizerunek, staja siĊ 

lepsi na miarĊ swoich moĪliwoĞci. Gdy dowiadują siĊ, jacy są naprawdĊ, staja siĊ 

gorsi. Mówiąc, jacy mogliby byü, pomagamy im staü siĊ takimi, jakimi mogą byü. 

Taki idealizm jest prawdziwym realizmem, poniewaĪ pomaga ludziom 
                                                           
2 Jon C. Maxwell, Byü Liderem, Czyli Jak Przewodziü Innym, s. 140-142,  
3 Por. Robert T. Kiyosaki i Charon L. Lechter, Szkoáa Biznesu, s.101, 
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aktualizowaü wáasne potencjaáy.4 Henry Ford powiedziaá: „KtoĞ kto wydobywa ze 

mnie to, co najlepsze, jest moim najlepszym przyjacielem”.  

2. Zadawaü wáaĞciwe pytania dotyczące ludzi – Czy ksztaátujĊ ludzi, czy teĪ 

ksztaátujĊ swoje marzenia i uĪywam ludzi do ich realizowania? Ludzie przede 

wszystkim. Pytanie to dotyczy motywów przywódcy. MiĊdzy motywacja                

a manipulacja jest subtelna róĪnica. Manipulacja to wspólne dziaáanie dla mojej 

korzyĞci, natomiast motywacja to wspólne dziaáanie dla wspólnych korzyĞci.  

Czy sáucham ludzi wyáącznie uszami, czy teĪ potrafiĊ usáyszeü coĞ wiĊcej niĪ 

sáowa? Ludzie najbardziej potrzebują, abyĞmy ich z zainteresowaniem wysáuchali  

i starali siĊ zrozumieü. Widząc nasze zrozumienie, odzyskują chĊü do zrozumienia 

tego, co my mamy im do powiedzenia. 

Co jest najsilniejszą stroną tej osoby? KaĪdy, kto stale zmuszony jest pracowaü                 

w obszarach osobistej sáaboĞci, a nie osobistej siáy, prĊdzej czy póĨniej utraci 

motywacjĊ do dziaáania. Pozytywna motywacja utrzymuje siĊ tak dáugo, dopóki 

ludzie widzą sens i rozumieją znaczenie tego, co kaĪemy im robiü. Bardzo 

skuteczną zachĊtą mogą byü sáowa: „To, co robisz, jest potrzebne i waĪne”.         

3. Udzielaü ludziom odpowiedniej formy pomocy - Lider pomaga rozwijaü             

w ludziach talenty oraz przezwyciĊĪaü ich sáaboĞci. Niektórzy najzdolniejsi 

ludzie w firmie nie wykorzystują swych najmocniejszych atutów. Powinien 

daü im siebie. Z dystansu moĪna wywieraü silne wraĪenie. Chcąc wywieraü 

wpáyw, trzeba ten dystans zmniejszyü. Kochaü wszystkich, a poĞwiĊcaü swój czas 20 

procentom najwaĪniejszych osób w instytucji.5 Lider zachĊca wielu; poucza nieli-

cznych. Musi byü wobec nich szczery. Powinien budowaü plan ich rozwoju oraz 

identyfikowaü siĊ z grupą. Daü poczucie wáasnoĞci swoim podopiecznym, tak 

wyraĪa sáowami Sidney J. Harris: „Ludzie chcą, by ich doceniaü, a nie robiü na nich 

wraĪenie. Chcą byü postrzegani jako istoty ludzkie, a nie jako rezonatory czyjegoĞ 

                                                           
4 Jon C. Maxwell, Byü Liderem, Czyli Jak Przewodziü Innym, s. 145,  
5 http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_Pareto - Zasada Pareta (Zasada 80/20 lub 80 na 20) - zasada 

opisująca wiele zjawisk, w których 20% badanych obiektów związanych jest z 80% pewnych zasobów. 
Nazwa pochodzi od nazwiska wáoskiego socjologa i ekonomisty Vilfredo Pareto, który na podstawie 
analizy danych statystycznych dochodów ludnoĞci we Wáoszech w 1897 roku stwierdziá, Īe 20% 
mieszkaĔców Wáoch jest w posiadaniu 80% majątku w kraju. Nazwy Zasada Pareta uĪyá dla opisu 
wiĊkszej iloĞci zjawisk w 1941 roku Joseph Juran w swoich badaniach nad jakoĞcią, zauwaĪając, Īe 
80% problemów jest powodowanych przez 20% przyczyn. Na przeáomie XX i XXI wieku Richard 
Koch wydaá kilka ksiąĪek dotyczących zasady Pareta i jej zastosowaĔ w róĪnych dziedzinach Īycia. 
Uznaá on m.in teoriĊ ewolucji za szczególny przykáad tej zasady.  
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egoizmu. Chcą byü traktowani jako cel sam w sobie, a niejako Ğrodek sáuĪący 

gratyfikacji czyjejĞ próĪnoĞci.”6 

Obowiązkiem lidera - przywódcy jest sáuĪenie pomocą tym, którzy z nim pracują, a tym 

samym winien im jest daü peáną szansĊ powodzenia:  

• Znakomitą atmosferĊ pracy: pozytywną, ciepáą, otwartą, twórczą                     

i zachĊcającą do dziaáania. 

• Odpowiednie narzĊdzia pracy. Nie naleĪy zatrudniaü znakomitych ludzi do 

wspaniaáej pracy, dając im kiepskie narzĊdzia. 

• Program staáego podnoszenia kwalifikacji. Rozwijający siĊ pracownicy budują 

rozwijające siĊ firmy. 

• Znakomitych ludzi, dla których bĊdą pracowaü. Musi powstaü kolektyw. Punktem 

wyjĞcia jest poczucie wspólnoty. Wspólna praca prowadzi do sukcesu. 

• Przekonującą wizjĊ i perspektywĊ. Ludziom naleĪy pozwoliü pracowaü nad czymĞ 

wiĊkszym niĪ oni sami. 

Praca z wybitnym przywódcą, to wielkie szczĊĞcie i szansa Īyciowa. Wielcy 

przywódcy ulepszają swych podwáadnych, pomagają im osiągaü znacznie wiĊcej, 

niĪ mogliby zdobyü pracując samodzielnie lub pod kiepskim przewodnictwem. 

Pierwsze pytanie przywódcy brzmi: „Jak mogĊ pomóc swemu otoczeniu na drodze 

do sukcesu?" Znalezienie odpowiedzi na nie i wprowadzenie jej w Īycie - to 

zwyciĊstwo wszystkich zainteresowanych!7 

Ludzie, jeĞli mają przywódcĊ, który dostrzega ich wartoĞci, pomaga siĊ 

rozwijaü, doskonaliü i zwiĊkszaü swoją efektywnoĞü. NajwaĪniejszym zadaniem 

lidera jest pozyskiwanie i utrzymywanie przy sobie wartoĞciowych ludzi. JeĞli chce 

siĊ odnosiü sukcesy jako lider, naleĪy wychowywaü innych liderów i stworzyü 

zespóá. Przywódca ma zmysá dziaáania, potrzebuje jednak innych przywódców, 

którzy pomogą mu go urzeczywistniü. Wielcy liderzy tworzą nowych liderów. 

Skala sukcesu lidera zaleĪy od ludzi z jego najbliĪszego otoczenia.8 

Ksztaátowanie ludzi wymaga czasu. Andrew Carnegie w wywiadzie stwierdziá, Īe: 

„ludzi obrabia siĊ podobnie jak záotonoĞną skaáĊ: aby pozyskaü jedną uncjĊ kruszcu, trzeba 

przerzuciü tony kamienia.” Natomiast Robert-Hatia: „Jest coĞ znacznie rzadszego      

i bardziej unikalnego niĪ zdolnoĞci. Jest to umiejĊtnoĞü ich rozpoznawania". 
                                                           
6 Jon C. Maxwell, Byü Liderem, Czyli Jak Przewodziü Innym, s. 157,  
7 Jon C. Maxwell, Byü Liderem, Czyli Jak Przewodziü Innym, s. 158,  
8 Jon C. Maxwell, Tworzyü Liderów, Jak Wprowadzaü Innych Na DrogĊ Sukcesu, s. 10-11,  
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Firmy, które sobie dobrze radzą, mają przywódców dobrze radzących sobie           

z ludĨmi. Dave E. Smalley opisuje w ksiąĪce Floorcrąft, jak Andrew Carnegie 

zdecydowaá siĊ páaciü Charlesowi Schwabowi milion dolarów rocznie za to tylko, 

Īe umiaá postĊpowaü z personelem. Carnegie miaá wówczas wielu ludzi znających 

swój fach i doĞwiadczonych, brakowaáo im jednak zasadniczej ludzkiej cechy, 

jaką jest zdolnoĞü pozyskiwania innych do wspóápracy i wydobywania                    

z pracowników tego, co najcenniejsze. WiĊkszoĞü szefów wielkich korporacji, na 

pytanie o najwaĪniejszą cechĊ odpowiedzialnego przywódcy, odpowiada Jedno-

znacznie: „UmiejĊtnoĞü postĊpowania z ludĨmi". Teddy Roosevelt powiedziaá: 

„NajwaĪniejszym skáadnikiem formuáy sukcesu jest wiedza o wspóáĪyciu z ludĨmi". 

John Rockefeller - twórca gigantycznych korporacji - oĞwiadczyá, Īe gotów jest 

páaciü za umiejĊtnoĞü kierowania ludĨmi wiĊcej niĪ za jakąkolwiek inną kwalifikacjĊ. 

W Centrum Twórczego Przywództwa w Greensboro, w Karolinie Póánocnej, przebadano 

105 dyrektorów odnoszących sukcesy w karierze zawodowej; stwierdzono, co 

nastĊpuje: 

• Przyznawali siĊ do báĊdów i akceptowali ich konsekwencje; nie usiáowali obarczaü 

winą innych osób. 

• Potrafili radziü sobie z wielką rozmaitoĞcią róĪnego typu ludzi. 

• Prezentowali wybitne umiejĊtnoĞci w zakresie stosunków interpersonalnych oraz 

wraĪliwoĞü i takt w kontaktach z ludĨmi. 

• Charakteryzowaá ich spokój i pewnoĞü siebie; nie przejawiali zmiennoĞci nastrojów. 

Badano teĪ osoby, którym nie wiodáo siĊ na stanowiskach kierowniczych. 

Zaobserwowano u nich: niewraĪliwoĞü, skáonnoĞü do ubliĪania, záoĞliwoĞü, dystans                   

i nieprzewidywalnoĞü zachowaĔ. NajwiĊkszą ich wadą byá brak wraĪliwoĞci w sto-

sunku do drugiego czáowieka. 9 

Generalnie zmiany w umysáach ludzkich powstają na drodze obserwacji                          

i naĞladownictwa, a nie w wyniku sáownej argumentacji. Ludzie robiĊ to, co widzą. 

SzybkoĞü przywódcy determinuje szybkoĞü jego podwáadnych, którzy nigdy nie 

posuną siĊ dalej niĪ on sam. 

Aby móc ksztaátowaü ludzi, trzeba siĊ wpierw o nich zatroszczyü. Wielu liderów wymaga 

od ludzi zaangaĪowania, nie okazując im odpowiedniego zainteresowania i troski. 

BáĊdy menedĪerów na stanowiskach kierowniczych polegają na tym, Īe codziennie 

okradają swych podwáadnych z tego, co im siĊ naleĪy: zaspokojenia potrzeby szacunku 
                                                           
9 Jon C. Maxwell, Byü Liderem, Czyli Jak Przewodziü Innym, s. 159, 
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i uznania, przewaĪnie nie zdając sobie z tego sprawy, a przecieĪ ludzie stanowią 

najcenniejszy kapitaá kaĪdej firmy, bez wzglĊdu na to, czy zajmuje siĊ ona produkcją 

dóbr przeznaczonych do sprzedaĪy, sprzedaje dobra wyprodukowane gdzie indziej, 

czy teĪ oferuje usáugi niematerialne. Ludzie realizują pomyĞlnie lub niepomyĞlnie 

kaĪdy plan skonstruowany na szczeblu kierowniczym. Wedáug Williama J.H. 

Boetckera pracownicy dzielą siĊ na cztery grupy: 

1. Tych, którzy zawsze robią mniej, niĪ im siĊ kaĪe. 

2. Tych, którzy robią to, co im siĊ kaĪe, i nic ponadto. 

3. Tych, którzy pracują bez potrzeby nadzoru.   

4. Tych, którzy inspirują innych do pracy.10  

Ralph Waldo Emerson powiedziaá: „Ufaj ludziom, a bĊdą ci wierni; bądĨ dla nich 

wielkoduszny i wspaniaáomyĞlny, a staną siĊ wielcy i wspaniali", zaĞ chiĔska 

sekwencja dobrego przywództwa wyraĪa siĊ w sáowach: IdĨ do ludzi. ĩyj z nimi. Ucz siĊ 

od nich. Kochaj ich. Zacznij od tego, co wiedzą. Buduj na tym, co mają. Lecz                      

o najlepszych przywódcach, gdy ich cel zostaá osiągniĊty, ich dzieáo speánione, ludzie 

bĊdą mówiü: „My sami to zrobiliĞmy".  

KoncepcjĊ ksztaátowania kapitaáu ludzkiego uzyskaü moĪna przez zapewnienie im 

moĪliwoĞci rozwoju. I tak za Edwinem Markhamem naleĪaáo by powiedzieü: „ĩadne  

ludzkie plany nie są warte zachodu, jeĞli nie budują czáowieka; póki tego nie widzimy, 

jesteĞmy Ğlepi.”11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Por. Jon C. Maxwell, Byü Liderem, Czyli Jak Przewodziü Innym, s. 161-166, 
11 Jon C. Maxwell, Tworzyü Liderów, Jak Wprowadzaü Innych Na DrogĊ Sukcesu, s. 31, 
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1.2. Wizja – Podstawowy Atrybut Lidera 
 

Kluczem do zrozumienia zjawiska przywództwa jest wizja. Gdy nie ma 

wizji, Īycie zaczyna przypominaü loteriĊ. Liderzy posiadający wizjĊ, widzą wiĊcej       

i dalej niĪ inni. Wielcy przywódcy mają imperia w swych umysáach. 

WyobraĨnia jest jednym z najpotĊĪniejszych atrybutów czáowieka. Jest 

fabryką marzeĔ. Przywódcy mają czas na marzenia - specjalnie zarezerwowany, 

czas poĞwiĊcony wielkim snom. Tragedią dnia dzisiejszego jest to, Īe zabijamy w 

naszych dzieciach zdolnoĞü marzenia, zmuszając je do przedwczesnego 

dojrzewania. Prawdziwi przywódcy nigdy nie utracili dzieciĊcej zdolnoĞci do 

snucia marzeĔ. Wspaniaáa kobieta, Helen Kelner, która byáa gáucha i niewidoma - 

powiedziaáa: „NajwiĊkszym nieszczĊĞciem czáowieka jest mieü wzrok i nie mieü Īadnej 

wizji". Sáabe oczy ograniczają nasze widzenie, lecz sáaba wizja ogranicza nasze dziaáania. 

Wizja jest zawsze motorem dynamicznego przywództwa.12 

Nic tak nie podnieca i nie motywuje ludzi, jak wizja osiągniĊcia czegoĞ 

szczególnego. Przywództwo jest tą specjalną i wyjątkową zdolnoĞcią wpáywania na 

ludzi w sposób pobudzający ich do osiągania poĪytecznych celów i wychodzenia 

naprzeciw interesom grupy. Przywódca: 

•   Wie, co robiü dalej; 

•   Wie, dlaczego jest to waĪne; oraz 

•   Wie, jak wykorzystaü odpowiednie Ğrodki do zaspokojenia aktualnej potrzeby. 

Silne przywództwo oparte na wizji, poáączone z modlitwą i wiarą, stanowi kombinacjĊ 

prawie nie do pobicia. Brak jasnej wizji znacznie umniejsza rezultaty przywództwa. 

Wizja reprezentowana przez przywódcĊ powinna byü jasna i zwiĊĨle wyraĪona.  

Niemal wszystko, co robi lider, zaleĪy od tego, jaką ma wizjĊ. JeĞli wizja ta jest 

skromna, podobne bĊdą jego i jego zwolenników osiągniĊcia. Pewien wysoki rangą 

francuski polityk, który rozumiaá tĊ zasadĊ, wyraziá ją, zwracając siĊ do Winstona 

Churchilla: „JeĞli dokonuje Pan wielkich rzeczy, przyciąga Pan wielkich ludzi. 

JeĞli robi Pan maáe rzeczy, przyciąga Pan maáych ludzi. Mali ludzie zazwyczaj 

sprawiają káopoty". Twórcza wizja przyciąga zwyciĊzców. Ludzie zbyt czĊsto 

ograniczają swoje moĪliwoĞci. MyĞlą na maáą skalĊ. Obawiają siĊ ryzyka. Ludzie, 

którzy nie chcą wytĊĪyü siá, nie urosną. Jak mówi pisarz Henry Drummond: 

                                                           
12 Bill Newman, DziesiĊü Cnót Dobrego Przywódcy, s. 12, 
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„Dopóki czáowiek nie bierze na siebie wiĊcej, niĪ - jak sądzi - zdoáa dokonaü, nie 

zrobi wszystkiego, co rzeczywiĞcie jest w jego mocy". Kiedy lider ma juĪ wizjĊ 

swego dzieáa, musi stworzyü zespóá, który ją zrealizuje. Gdzie moĪe znaleĨü 

zwyciĊzców? Nie jest to áatwe. Tak naprawdĊ najczĊĞciej zwyciĊzców naleĪy 

stworzyü, a nie znaleĨü.13  

WiĊkszoĞü z nas ma ogromne potencjaáy, które nie zostaáy nigdy rozwiniĊte tylko 

dlatego, Īe nie rozpoznaliĞmy ich lub okolicznoĞci Īyciowe nie wymagaáy tego od nas. 

Zawsze oĞmielajmy siĊ marzyü - nie tylko indywidualnie, lecz takĪe na poziomie 

zespoáowym. Warto rozbudzaü wyobraĨniĊ, gdyĪ ona pozwoli nam i osobom z nami 

wspóádziaáającym zaowocowaü w przyszáoĞci. Wizja to peána ĞwiadomoĞü tego, 

gdzie siĊ jest, dokąd zmierza, w jaki sposób zamierza siĊ tam dostaü i co bĊdzie siĊ 

robiü, gdy tam juĪ siĊ dojdzie. To sny na jawie o przyszáoĞci. To widzenie wielkiego 

obrazu i osobiste malowanie jego czĊĞci. Wizja to poczucie wyzwania, jakie stawia 

otaczający Ğwiat, i potrzeba wyciĞniĊcia na nim piĊtna siáą wáasnych idei, 

osobowoĞci, zasobów i pragnieĔ. Wizja musi byü skoncentrowana. Gdy jest zbyt 

szeroka, ludzie bĊdą w niej báądziü i zniechĊcą siĊ. Wizje niekonkretne są 

bezuĪyteczne. Muszą byü jasne, zwiĊĨle wyraĪone i skupione. Wizje mĊtne                 

i niewyraĨnie zdefiniowane prowadzą ludzi na manowce. Wizja powinna byü 

osiągalna, lecz nie za cenĊ zbytnich ograniczeĔ. Musi byü ona realistyczna, dostĊpna 

w osiągniĊciu celu, w przeciwnym razie bĊdzie ona zniechĊcaü i pozbawiaü zapaáu.14  

Wizje są zaraĨliwe. Mogą czasem wydawaü siĊ gáupie, wywierają jednak potĊĪny 

wpáyw na innych ludzi. Wizja jest jak buchające ognisko, wokóá którego ludzie siĊ 

gromadzą. Daje Ğwiatáo, energiĊ, ciepáo i poczucie jednoĞci, wielu z nas woli jednak 

staü w cieniu, nie decydując siĊ podejĞü  i uczestniczyü w wizji. ĝwiat potrzebuje 

wizjonerów, którzy odwaĪą siĊ inicjowaü ryzykowne przedsiĊwziĊcia. Historia zna 

wiele takich postaci, dlatego jest nam teraz lepiej. Napoleon widziaá Wáochy, a nie 

Alpy. Miaá cel i wiedziaá, dokąd zmierza. Waszyngton widziaá najemników                

w Trenton. Czáowiek mniejszego formatu widziaáby pewnie rzekĊ Dela-ware skutą 

lodem. WiĊkszoĞü widzi przeszkody; nieliczni widzą cele. Gdy przestaje siĊ patrzeü  

w cel, zawsze widzi siĊ przeszkody. Dla Izraelitów Goliat byá „za duĪy, by go 

uderzyü"; dla maáego Dawida - „za duĪy, by do niego nie trafiü".  

                                                           
13 Jon C. Maxwell, Tworzyü Liderów, Jak Wprowadzaü Innych Na DrogĊ Sukcesu, s. 31-32, 
14 Bill Newman, DziesiĊü Cnót Dobrego Przywódcy, s. 13-15, 
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Wizja jest Ĩródáem mocy. Rodzi ona entuzjazm bĊdący oĞrodkiem dynamicznej siáy. 

To z kolei prowadzi do wiĊkszej wydajnoĞci, której ĞwiadomoĞü podnosi poczucie 

wáasnej wartoĞci. Wizja wytwarza entuzjazm, którego moc dostarcza energii 

napĊdzającej kaĪdą twórczą ideĊ. Wizje i marzenia trzeba stale podsycaü, inaczej 

wygasną jak ogieĔ bez paliwa. Wizją trzeba Īyü z dnia na dzieĔ; musi ona staü siĊ 

czĊĞcią ciebie. KaĪdego dnia trzeba do niej wracaü i przeĪywaü ją od nowa. Wizje 

odbudowują siĊ w warunkach spokoju, a giną w zamĊcie i atmosferze poĞpiechu. 

WáaĞciwoĞcią wielkiego lidera jest nie tylko zdolnoĞü posiadania wizji, lecz takĪe jej 

artykuáowania w sposób pozwalający ludziom rozumieü ją i uczestniczyü w jej realizacji Nie nale-

Īy zazdroĞnie strzec wizji i chroniü zawartej w niej perspektywy. Wizją, która ma oddziaáywaü, 

trzeba siĊ podzieliü. Wizja jest fundamentem sukcesu. Wyáania cele, które sobie 

stawiamy i które stają siĊ czynnikami motywującymi, nie pozwalającymi spocząü 

na laurach. ĝwiadomoĞü celów pozwala przezwyciĊĪaü trudnoĞci i poraĪki. Stawianie 

i osiąganie realistycznych celów prowadzi do satysfakcji i poczucia sukcesu. 

Wytyczanie celów pomaga w staáym precyzowaniu i konkretyzowaniu wizji. Henry 

Kaiser powiedziaá: „OkreĞl, czego najbardziej w Īyciu pragniesz, wypisz Ğrodki, 

jakimi chcesz to osiągnąü, i nie pozwól, by cokolwiek odwiodáo ciĊ od dąĪenia do 

celu". SposobnoĞci nigdy nie przychodzą do tych, którzy czekają; wykorzystują je ci, 

którzy oĞmielają siĊ atakowaü. Jedyna róĪnica miĊdzy „marzycielem" i „stawiającym 

cele" polega na dodawaniu do marzeĔ terminów ich realizacji. „Tragedią Īycia ludzkiego 

nie jest Ğmierü, lecz to, co umiera w czáowieku za Īycia" – Albert Schweitzer.15  

Skąd ta ogromna presja w kierunku formuáowania celów? Ma ona dwie 

przyczyny. Po pierwsze, wizja jest czymĞ konkretnym i sugestywnym - swoistym 

manifestem instytucji. W warunkach konkurencyjnego rynku peáni funkcjĊ waĪnej 

deklaracji wyróĪniającej siĊ w chórze syrenich gáosów walczących o klientelĊ. 

Jest wiĊc prawdziwym symbolem istnienia. Po drugie, wizja staje siĊ nowym 

narzĊdziem kierowania, zastĊpującym 1000-stronicową instrukcjĊ - nieporĊczną           

i ograniczającą inicjatywĊ. W dobie totalnej decentralizacji stającej siĊ 

nieodzownym warunkiem przetrwania, wizja jest oĞrodkiem skupiającym 

zbiorową uwagĊ. 

Czy wizja kreuje przywódcĊ, czy teĪ przywódca tworzy wizjĊ? OtóĪ 

najprawdopodobniej wizja jest najpierw. Ludzie robią to, co widzą. Badania na 

uniwersytecie w Stanford pokazaáy, Īe 89% wiedzy przyswajamy wzrokowo, 10% 
                                                           
15 Bill Newman, DziesiĊü Cnót Dobrego Przywódcy, s. 15-34, 
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- sáuchowo, a tylko l% przy pomocy pozostaáych zmysáów. Innymi sáowy, rozwój 

czáowieka zaleĪy od stymulacji wzrokowej.16  

Ludzie nie pójdą za samym pomysáem. Pójdą za przywódcą, który ma pomysá                

i który potrafi siĊ z nimi skutecznie porozumieü. Wynika stąd, Īe wizja moĪe 

kreowaü przywódcĊ, aczkolwiek musi on wziąü odpowiedzialnoĞü za jej 

urzeczywistnienie, jeĞli ma ona siĊ rozwijaü i zyskiwaü zwolenników. Przywódca 

nigdy nie zaprowadzi swych ludzi dalej niĪ do punktu, który sam osiągnąá. KaĪdy 

dobry przywódca zadaje sobie trzy pytania: Co inni ludzie widzą? Dlaczego widzą tak  

a nie inaczej? Jak mógábym zmieniü ich percepcjĊ?  

Temperatura instytucji, odzwierciedla temperaturĊ przywódcy. Dlatego ogniskiem 

wizji jest osoba przywódcy. Jaki lider, tacy podwáadni. Ludzie najpierw znajdują 

przywódcĊ a potem wizjĊ. Liderzy wpierw mają wizjĊ, a póĨniej angaĪują ludzi. 

Theodore Hesburgh powiedziaá: „Istotą przywództwa jest posiadanie wizji". Musi to 

byü wizja dająca siĊ jasno i mocno wyartykuáowaü przy kaĪdej okazji. Niejasne 

sformuáowania są objawem braku wáasnej wizji lub podpierania siĊ cudzymi pomy-

sáami. KaĪdy, kto znalazá wizjĊ w sobie i jest jej autorem, potrafi Ją jasno                    

i przekonująco przedstawiü. Nie naleĪy myliü ludzi mających konkretne wizje              

z nawiedzonymi marzycielami. 

•   Osoba z wizją duĪo robi i niewiele mówi. 

•   Nawiedzony marzyciel robi bardzo niewiele, za to mówi duĪo. 

•   Osoba z wizją czerpie silĊ z wewnĊtrznych przekonaĔ. 

•   Nawiedzony marzyciel czerpie siáĊ z warunków zewnĊtrznych. 

•   Osoba z wizją kontynuuje, gdy powstaną problemy. 

•   Nawiedzony marzyciel wycofuje siĊ, gdy tylko droga zaczyna byü trudna. 

Thomas Edison sprzedawaá gazety w pociągach. Andrew Carnegie za swoją pierwszą 

pracĊ otrzymywaá 4 dolary miesiĊcznie, John D. Rockefeller - 6 dolarów tygodniowo. 

Nie jest waĪne, Īe Abraham Lincoln urodziá siĊ w drewnianej chaáupie; istotne jest, jak 

siĊ z niej wydostaá. Demostenes, najwiĊkszy mówca staroĪytnoĞci, byá jąkaáą! 

Podczas swego pierwszego publicznego wystąpienia zostaá wyĞmiany. Juliusz Cezar byá 

epileptykiem. Napoleon pochodziá z biednej rodziny i nie byá wcale urodzonym 

geniuszem (w Akademii Wojskowej byá na czterdziestym szóstym miejscu w klasie 

záoĪonej z szeĞüdziesiĊciu piĊciu adeptów). Beethoven byá gáuchy, podobnie jak 
                                                           
16 Jon C. Maxwell, Byü Liderem, Czyli Jak Przewodziü Innym, s. 169, 
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Thomas Edison. Charles Dickens byá chromy, podobnie jak Haendel. Homer byá 

Ğlepy; Platon - garbaty; Sir Walter Scott - sparaliĪowany. Skąd ci wielcy ludzie 

czerpali siáĊ potrzebną do przezwyciĊĪania przeciwnoĞci losu. Wielkie wizje zaczynają 

siĊ od „pracy wewnĊtrznej", Napoleon Hill powiedziaá: „PielĊgnuj swe wizje                    

i marzenia, one są bowiem dzieümi duszy twojej; z nich wyrastają twoje osiągniĊcia”. 17  

Jedna z najwspanialszych zasad, mówiąca o pokonaniu niepowodzeĔ mówi, Īe nie 

moĪesz pozwoliü niepowodzeniom, by ciĊ pokonaáy. PoniĪej znajduje siĊ lista poraĪek 

pewnego mĊĪczyzny. Chronologia jego Īycia jest niewątpliwym dowodem na to, Īe nie 

trzeba wstydziü siĊ poraĪek - jedynie poddanie siĊ przynosi wstyd. 

1831 - poraĪka w biznesie; 

1832 - niepowodzenie jako wspóátwórca prawa stanowego; 

1833 - nastĊpna poraĪka w biznesie; 

1834 - wybrany na stanowisko czáonka ciaáa ustawodawczego stanu; 

1835 - umiera ukochana osoba; 

1836 - zaáamanie nerwowe; 

1838 - poraĪka na stanowisku mówcy; 

1840 - poraĪka na stanowisku wyborcy; 

1843 - poraĪka w Kongresie; 

1846 - wybrany do Kongresu; 

1848 - poraĪka w Kongresie; 

1855 - poraĪka w senacie; 

1856 - poraĪka na stanowisku wiceprezydenta; 

1858 - poraĪka w senacie. 

Kim byá ten "nieudacznik", który ponosiá poraĪkĊ za poraĪką? Jest to mĊĪczyzna, 

który w 1860 r. zostaá wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych - Abraham Lincoln. 

Nie pozwoliá, by niepowodzenia pokonaáy go. Jego osobista wizja byáa tak silna, Īe 

pozwalaáa mu wytrwaü przez lata, gdy wcielaá ją w Īycie. Lincoln zrozumiaá, Īe ucieczka 

nie jest wyjĞciem i Īe jego Īyciowe osiągniĊcia są rezultatem wytrwaáoĞci. Wszyscy moĪemy 

wiele nauczyü siĊ patrząc na osobĊ Abraham H Lincolna. To wáaĞnie wizja stanowi o sile 

lidera, który ją posiada. JeĪeli stawiamy czoáa niepowodzeniom w naszym Īyciu, bez 

wątpienia doĞwiadczymy zarówno radoĞci jak i smutku, zwyciĊstwa jak i poraĪki. Silna wizja 

pozwala nam na przezwyciĊĪenie przeciwieĔstw, poniewaĪ moĪemy "widzieü" peáen 

                                                           
17 Zob. Jon C. Maxwell, Byü Liderem, Czyli Jak Przewodziü Innym, s. 173-175, 
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obraz i wiedzieü, czy cena warta koĔcowych rezultatów. Aby wizja trwaáa, musi byü 

gáĊboka, JeĪeli wizja jest wystarczająco potĊĪna, bĊdzie trwaáa przez pokolenia.18  

 

1.3. Postawa Lidera 

 
Temat postawy jest na tyle waĪny dla potencjalnych liderów, Īe warto 

poĞwiĊciü mu choü kilka stron niniejszej pracy. W tym miejscu naleĪy przywoáaü kilka 

myĞli podstawowych. Norman Yincent Peale sáusznie zauwaĪyá, Īe pozytywne myĞlenie 

jest sposobem postrzegania problemu, entuzjazm natomiast - sposobem jego 

odczuwania.19 Te dwa czynniki decydują o sposobie dziaáania. 

Gdyby moĪna byáo zrobiü cokolwiek dla ludzi, to warto pomóc im zmieniü nie 

tyle same problemy, co perspektywĊ ich widzenia. Pozytywne myĞlenie nie zawsze 

zmienia okolicznoĞci, w których siĊ znajdujemy, zawsze natomiast zmienia nas 

samych. Gdy potrafimy poprawnie myĞleü w trudnych sytuacjach, lepiej radzimy sobie 

z Īyciowymi problemami. Zatem postawa jest waĪniejsza niĪ fakty, niĪ przeszáoĞü, 

wyksztaácenie, pieniądze, okolicznoĞci, niepowodzenia i sukcesy; waĪniejsza niĪ 

wszystko to, co ludzie myĞlą, mówią i robią. Jest waĪniejsza niĪ wygląd, zdolnoĞci           

i umiejĊtnoĞci. Postawa moĪe stworzyü i zniszczyü przedsiĊbiorstwo, koĞcióá, dom. 

Znamienne jest to, Īe codziennie mamy moĪliwoĞü wyboru postawy. Nie moĪemy 

zmieniü przeszáoĞci. Nie mamy wpáywu na to, Īe ludzie bĊdą zachowywaü siĊ                 

w okreĞlony sposób. Nie zmienimy teĪ rzeczy nieuniknionych. To od nas zaleĪy, w jaki 

sposób bĊdziemy reagowaü na otaczającą nas rzeczywistoĞü i jaka bĊdzie nasza postawa. 

Dotyczy to kaĪdego czáowieka - jesteĞmy odpowiedzialni za swoje postawy. Postawa 

nie tylko stanowi klucz do Īycia wáasnego, lecz takĪe decyduje o oddziaáywaniu na 

innych. Biblia naucza, aby miáowaü ludzi jak siebie samego. Oznacza to, Īe najpierw trzeba 

uwierzyü w siebie, aby móc miáowaü innych i wierzyü w nich. Swoje Īycie naleĪy wypeániü 

pozytywnymi myĞlami i wyobraĪeniami, oraz niezmiernie waĪną kwestią jest to, by 

przebywaü w otoczeniu wáaĞciwych ludzi. W Starym Testamencie napisano: „ĩelazo ostrzy 

Īelazo, tak jak czáowiek ksztaátuje drugiego czáowieka". Otaczanie siĊ wáaĞciwymi ludĨmi, 

powala wáaĞciwie uksztaátowaü postawĊ.20  

                                                           
18 Charles Lever, JeĪeli Nie MoĪesz Pokonaü Muru, Zbuduj Drzwi!, s. 47-62, 
19 Jon C. Maxwell, Byü Liderem, Czyli Jak Przewodziü Innym, s. 107, 
20 Dexter Yager, Ron Ball, Wszystkiego co wiem bĊdąc na szczycie nauczyáem siĊ na dole, s. 41-45, 
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Przywództwo dotyczy bardziej dyspozycji niĪ pozycji. Dyspozycja przywódcy 

ma znaczenie, poniewaĪ wywiera wpáyw na sposób myĞlenia i odczuwania 

podwáadnych. Wielcy przywódcy rozumieją, w jaki sposób wáaĞciwa postawa 

ksztaátuje wáaĞciwą atmosferĊ, a ta z kolei zapewnia poĪądane ludzkie reakcje. Postawa 

lidera stanowi najcenniejszy kapitaá ludzki. Sama postawa jednak nie wystarczy, by zostaü 

wybitnym przywódcą, z drugiej strony jednak bez wáaĞciwych postaw nie da siĊ 

uruchomiü peáni potencjalnych moĪliwoĞci jednostki. Postawy są tym „czymĞ", co 

pozwala wybiü siĊ ponad innych. Walt Emerson powiedziaá: „To, co jest za nami, i to, 

co jest przed nami, jest niczym w porównaniu z tym, co jest wewnątrz nas".21 

Ksztaátowanie psychologicznej strony pozytywnego programowania naszego ducha 

pomaga uzewnĊtrzniü pozytywną postawĊ na zewnątrz, by promieniowaü pewnoĞcią 

siebie i wiarą we wáasne siáy. PewnoĞü siebie to reakcja na pozytywne programowanie. 

Wiara w siebie oznacza, Īe zna siĊ swoją wartoĞü, i nie trzeba o tym nikogo 

przekonywaü. Ludzie, którzy ufają we wáasne siáy, są atrakcyjni dla wiĊkszoĞci  

z nas, gdyĪ dziĊki nim mamy lepsze samopoczucie. MoĪna wykazaü kilka zasad, 

które mogą pomóc w procesie pozytywnego programowania: 

1.Wiara w siebie. 

2.Witaü siĊ z ludĨmi jako pierwszy. 

3.Zawieraü znajomoĞci we wáaĞciwy sposób. 

4.W rozmowach z nowo poznanymi ludĨmi uĪywaü ich imienia. 

5.Byü wobec innych Īyczliwym i taktownym. 

6.Nie szczĊdziü ludziom pochwaá. 

7.Mówiü, wyglądaü i zachowywaü siĊ jak czáowiek, który wierzy w siebie.  

Wygląd czáowieka pewnego siebie to przede wszystkim zadbana, miáa 

powierzchownoĞü  i staranne ubranie. KtóĪ nie czuje siĊ pewniej, gdy wie, Īe 

prezentuje siĊ bardzo dobrze? Zachowanie czáowieka wierzącego w siebie to sprawowa-

nie kontroli nad wáasnym Īyciem i wáasnymi dziaáaniami. Stosując odpowiedni jĊzyk 

ciaáa, poprzez postawĊ zawsze wyprostowaną, z uniesioną gáową i ĞciągniĊtymi áopat-

kami. Nie musi w ogóle siĊ odzywaü, wystarczy to, co mówi jego ciaáo.22  

Kiedy mamy do siebie stosunek pozytywny, ludzie stają siĊ dla nas bardziej 

mili. Kiedy nienawidzimy siebie, nienawidzimy kaĪdego. Kiedy kochamy samych 

siebie, caáy Ğwiat staje siĊ bardziej Īyczliwy. Wizerunek wáasny jest schematem 

                                                           
21 Jon C. Maxwell, Byü Liderem, Czyli Jak Przewodziü Innym, s. 122, 
22 David P. Schloss, NiemoĪliwe jest moĪliwe, s. 39-43, 
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ustalającym, jak bĊdziemy siĊ zachowywaü, z kim siĊ bĊdziemy siĊ spotykaü, 

czego/kogo bĊdziemy unikaü; kaĪda nasza myĞl i czyn wywodzi siĊ z tego, jak widzimy 

samych siebie. Nasze wyobraĪenie o nas samych zabarwione jest naszymi 

doĞwiadczeniami, zwyciĊstwami i poraĪkami, minionymi myĞlami o nas samych 

oraz o tym, jak inni ludzie na nas reagowali. Przyjmując takie wyobraĪenie jako 

fakt, dalej Īyjemy wewnątrz ram tego obrazu. ToteĪ nasz wizerunek wáasny 

decyduje o tym, jak bardzo lubimy ten Ğwiat i jak bardzo lubimy w nim Īyü,                   

a dokáadniej - ile osiągniemy w Īyciu. JesteĞmy tacy, jacy myĞlimy, Īe jesteĞmy. 

WáaĞnie, dlatego doktor Maxwell Malto: napisaá: „Celem kaĪdej psychoterapii jest 

zmiana wyobraĪenia o samym sobie".23 Pierwszym krokiem ku radykalnej poprawie 

naszych wyników jest zmiana sposobu, w jaki o sobie myĞlimy i mówimy. TĊpy 

uczeĔ moĪe siĊ staü prymusem, kiedy tylko zmieni wyobraĪenie o swoich 

moĪliwoĞciach. Dopóki czáowiek postrzega siebie jako biedaka, dopóty pozostanie 

biedakiem. JeĞli ktoĞ postrzegaá siebie jako magnata finansowego, stanie siĊ 

bogaty. Wizerunek wáasny jest jak termostat, a czáowiek winien tylko ustawiaü swoją 

postawĊ na podziaáce tegoĪ termostatu. To my sami tworzymy naszą wáasną jakoĞü 

Īycia. Decydujemy o naszym wizerunku wáasnym o naszej wáasnej wartoĞci i o tym, 

jak wiele szczĊĞcia siĊ spodziewaü. Wizerunek wáasny decyduje o naszym nastawieniu, 

czyli o tym, co zamierzamy o sobie myĞleü. Pozytywny wizerunek wáasny 

koncentruje siĊ na komplementach skierowanych pod swoim adresem. JednoczeĞnie 

naleĪy pamiĊtaü o pracy nad doskonaleniem siebie. Patrząc na innych, moĪemy 

ksztaátowaü nasz wáasny wizerunek. Ludzie ze zdrowym wizerunkiem wáasnym 

domagają siĊ szacunku od otoczenia. Sami traktując siĊ dobrze, pokazują innym, jak 

powinni byü traktowani. Ludzie traktują nas tak, jak my traktujemy siebie. Ci, z którymi 

mamy do czynienia, szybko wyczuwają, czy Īywimy do siebie szacunek. JeĞli 

bĊdziemy siebie traktowaü z szacunkiem, oni bĊdą postĊpowaü podobnie. Natomiast 

negatywny wizerunek wáasny podpowiada: „Ja na to nie zasáugujĊ". To prowadzi do 

wyksztaácenia osobowoĞci podĞwiadomie sabotującej wáasne szczĊĞcie. KaĪdy z nas 

musi nieustannie pracowaü nad utrzymywaniem pozytywnego i zdrowego wizerunku 

wáasnego. Oto kilka rad, jak moĪemy radykalnie polepszyü nasze wewnĊtrzne 

samopoczucie: 

1.Przyjmowaü komplementy - odpowiadaü na nie: „dziĊkujĊ". 

                                                           
23 Andrew Matthews, BądĨ SzczĊĞliwy, s. 17, 
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2.Obdarowywaü innych komplementami - jeden z najáatwiejszych sposobów, aby 

dobrze pomyĞleü o sobie, to uznaü wartoĞü innych. 

3.Zawsze mówiü dobrze o sobie – w przeciwnym razie, lepiej nic nie mówiü! 

4.Chwaliü siebie – warto przy nadarzającej siĊ okazji zrobienia czegoĞ pozytywnego 

poklepaü siĊ po ramieniu i doceniü swoją wartoĞü. 

5.Oddzieliü swoje zachowanie od siebie samego – tj. przyjąü do wiadomoĞci, Īe 

nasze zachowanie nie jest związane z naszą wartoĞcią. JeĞli zrobi siĊ jakieĞ 

gáupstwo lub popeáni báąd, to nie znaczy, Īe jest siĊ záym (Trzeba kochaü 

grzesznika, a nienawidziü grzech). 

6.Dobrze traktowaü swoje ciaáo - nie mamy innego. To, co robimy, zawsze ma 

wpáyw na wszystko inne.  

7.Niech ludzie wiedzą, jak chcemy byü przez nich traktowani - nikt nie powinien 

siĊ zgadzaü na to, aby go obraĪano. 

8.Obcowaü w towarzystwie dobrych ludzi. 

9.NaleĪy pracowaü z przyjemnoĞcią, bez poczucia winy. 

10.UĪywaü pozytywnych afirmacji. 

11.Czytaü ksiąĪki, które inspirują i wzbogacają duchowo. 

12. WyobraĪaü siebie takiego, jakim siĊ chce byü. PomoĪe to w sposób 

automatyczny ukierunkowaü pozytywne myĞli.24 NajwaĪniejsze, aby robiü 

wszystko, by pielĊgnowaü pozytywne myĞli. Niemal kaĪdy czáowiek bywa chwilami 

pozytywnie nastawiony, ale tylko nieliczni potrafią zachowaü takie nastawienie 

wystarczająco dáugo, by osiągnąü w Īyciu swoje cele. Istnieją dwie tego 

przyczyny. Po pierwsze, wiĊkszoĞü ludzi z natury przyjmuje postawĊ negatywną. 

Po drugie, zamiast wyznaczaü cele, Īywią tylko poboĪne Īyczenia. Cele to swoiste 

mapy drogowe prowadzące do sukcesu i bez tych map ludzie báądzą. Ludzie idą 

po linii najmniejszego oporu, zarówno pod wzglĊdem psychicznym, jak                     

i fizycznym. O wiele áatwiej leĪeü w domu na kanapie, niĪ zrobiü to, co jest 

konieczne, by odnieĞü w Īyciu zwyciĊstwo. àatwiej jest równieĪ myĞleü 

negatywnie niĪ pozytywnie. Negatywizm jest chorobą, i to, na nieszczĊĞcie, 

zaraĨliwą. WszĊdzie go peáno. Stwierdzenia: „nie potrafiĊ" i „to niemoĪliwe" 

stworzyliĞmy sami. Jedyne prawdziwe ograniczenia, które moĪna napotykaü                 

w swoim Īyciu, pochodzą od nas samych.25  

                                                           
24 Andrew Matthews, BądĨ SzczĊĞliwy, s. 18-24, 
25 David P. Schloss, NiemoĪliwe jest moĪliwe, s.26-27,  
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Gdy pada sáowo „postawa", wiĊkszoĞü ludzi myĞli w kategoriach pozytywnych                          

i negatywnych postaw umysáowych. DefinicjĊ „pozytywnego myĞlenia" moĪna 

sprowadziü do sáów: „chodzi o to, Īeby czuü siĊ naprawdĊ dobrze wtedy, gdy czuje siĊ 

bardzo Ĩle”. Sposób myĞlenia determinuje, kim siĊ stajemy. Pozytywna postawa daje 

pozytywne efekty. Jedną z takich postaw jest entuzjazm. Elbert Hubbard 

powiedziaá: „Bez entuzjazmu nigdy nie osiągniĊto niczego wielkiego".26 RóĪnica 

miĊdzy dobrym kaznodzieją i wielkim kaznodzieją, dobrą matką i wspaniaáą 

matką, dobrym mówcą i mówcą genialnym, a takĪe dobrym i znakomitym 

sprzedawcą, polega wáaĞnie na obecnoĞci czynnika entuzjazmu. Sáowo 

„entuzjazm" jest pochodzenia greckiego, przy czym sáowa en theos oznaczają po 

prostu „Boga wewnĊtrznego". ZewnĊtrznie oznacza to siáĊ przekonaĔ, oddanie 

sprawie, wiarĊ w sens dziaáania, firmĊ, produkt, etc. Prawdziwy entuzjazm nie 

jest grą ani pozą; páynie on ze Ĩródeá i zasobów wewnĊtrznych. Autentycznego 

entuzjazmu nie moĪna prezentowaü lub nie, w zaleĪnoĞci od potrzeb i okolicznoĞci, 

jest on bowiem sposobem Īycia, a nie narzĊdziem uĪywanym do wywierania wpáy-

wów.  

Sáawny amerykaĔski biznesmen i pisarz D. Conway Stone powiedziaá: „Jest pewna maáa 

róĪnica pomiĊdzy ludĨmi, ale ta maáa róĪnica zamienia siĊ w duĪą róĪnicĊ. Ta maáa róĪnica 

to postawa. DuĪa róĪnica polega na tym, czy ta postawa jest pozytywna, czy negatywna”.27 

WáaĞciwa postawa wewnĊtrzna w momencie podejmowania przedsiĊwziĊcia jest 

decydującym czynnikiem sukcesu. Krótko mówiąc, postawa jest waĪniejsza niĪ 

umiejĊtnoĞci. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Harvarda pokazaáy, iĪ 

sukcesy, osiągniĊcia, awanse, itp. wynikają w 85% z postaw, a tylko 15%                          

z doskonaáoĞci technicznej. Analiza ta nie uwzglĊdnia czynników szczĊĞcia                         

i zadowolenia.28  

Wedáug opinii ojca amerykaĔskiej psychologii, Williama Jamcsa, najwaĪniejszym 

odkryciem naszych czasów jest myĞl: „MoĪemy zmieniaü nasze Īycie, zmieniając 

postawy Īyciowe”. W jĊzyku potocznym oznacza to, Īe nie jesteĞmy skazani na 

postawy, które obecnie prezentujemy. Fascynujące zagadnienie postaw ma wiele 

aspektów. Jeden z nich dotyczy optymizmu. Jak moĪna zdefiniowaü tĊ cenną 

wáaĞciwoĞü? MoĪna to zrobiü na wiele sposobów, np.: pesymista mówi: „UwierzĊ, kiedy 

                                                           
26 Zig Ziglar, Do Zobaczenia Na Szczycie, s.227, 
27 Don King, Dwunasty Punkt Kinga Przywództwo, s. 12, 
28 Zig Ziglar, Do Zobaczenia Na Szczycie, s.218-219, 



 22

zobaczĊ", optymista mówi: „ZobaczĊ, kiedy uwierzĊ" - Robert Schuller.29 OptymiĞci 

podejmują dziaáania - pesymiĞci podejmują tematy. Optymista spoglądający na 

szklankĊ do poáowy napeánioną wodą postrzega szklankĊ w poáowie peáną, pesymista 

natomiast widzi szklankĊ do poáowy opróĪnioną. Skąd bierze siĊ ta róĪnica percepcji? 

Jest niemal uniwersalną prawidáowoĞcią, Īe ktoĞ, kto bierze od spoáeczeĔstwa, nie 

starając siĊ dawaü mu czegoĞ w zamian, jest pesymistą, a czĊsto teĪ fatalistą, 

poniewaĪ boi siĊ, Īe dla niego nie wystarczy. OsobĊ dającą z siebie wszystko            

i aktywnie wnoszącą wkáad w dobro spoáeczne przepeánia optymizm i pewnoĞü, gdyĪ 

uczestniczy ona osobiĞcie  w wypracowywaniu rozwiązaĔ ludzkich problemów.               

W Īyciu granica miĊdzy sukcesem i klĊską bywa bardzo cienka. Postawa jest tą 

„maáą" rzeczą, z której wynikają wielkie róĪnice. ĩycie uczy, Īe czĊsto bardzo 

niepozorne szczegóáy decydują o triumfie lub tragedii, sukcesie lub klĊsce, 

zwyciĊstwie lub poraĪce. SzczĊĞcie bardzo blisko sąsiaduje z nieszczĊĞciem, pomyĞlna 

sprzedaĪ z fiaskiem handlowym, mistrzostwo w sporcie ze zwykáym uczestnictwem.  

Tak jak lustro odzwierciedla twarz czáowieka, tak to, jakim jest on naprawdĊ widaü po 

przyjacioáach, jakich wybiera. Przyjaciel powinien podbudowywaü nasze morale w drodze do 

osiągniĊcia celów. RównieĪ wybór wspóápracowników, winien byü tak przeprowadzony by 

pomagali programowaü nasz umysáowy komputer w pozytywny sposób. 

Sposób ubierania siĊ jest Ğwietnym kluczem do oceny, co dana osoba myĞli o sobie. 

LuĨne, pomiĊte ubranie sugeruje patrzącemu brak ambicji i ustalenia konstruktywnego celu. Osoba 

taka ma prawdopodobnie niezbyt wysokie zdanie o sobie. Prawdopodobnie wiĊkszoĞü takich 

przypadków jest podĞwiadoma, ale wspóáczesne analizy najwiĊkszych amerykaĔskich 

biznesmenów wskazują na to, Īe sposób ubierania siĊ w znacznym stopniu daje Ğwiadectwo                         

o czáowieku. NaleĪy jednak pamiĊtaü, by  noszone ubrania odpowiadaáy posturze                            

i osobowoĞci. Sposób ubioru jest sprawą osobistą, ale nie kaĪdy styl jest odpowiedni dla 

kaĪdego. Gdy prowadzi siĊ rozmowĊ o interesach, wygląd musi Ğwiadczyü o tym, ze jesteĞmy 

biznesmenami.  

Nastawienie jest nastĊpną przeszkodą w uzyskaniu dobrego obrazu wáasnego. Nastawienie "nie 

dam rady tego zrobiü" natychmiast klasyfikuje czáowieka jako osobĊ mającą negatywny obraz 

wáasny. Nastawienie bierze siĊ z uksztaátowania umysáu. Psycholodzy i teolodzy szybko zgodzą 

siĊ z tym, Īe podĞwiadomoĞü lub serce w peáni kontroluje nasze dziaáanie i czyny. 

Nastawienie jest skáadnikiem naszej osobowoĞci. Z tego wypáywa to, co lubimy lub nie             

w odniesieniu do ludzi i rzeczy. Nastawienie osoby stanowi o tym, czy bĊdzie zdobywaáa sobie 
                                                           
29 TamĪe, s.220, 
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przyjacióá, czy teĪ zostanie banitą. Ludzie nie lubią znajdowaü siĊ w towarzystwie kogoĞ, kto ma 

negatywne nastawienie. W czĊĞci dobry wizerunek wáasny bierze siĊ ze zdrowego nastawienia do 

siebie i do swoich moĪliwoĞci. Sukces jest nieodáączną cechą osoby, która mówi "ja mogĊ to 

zrobiü", a nastĊpnie nie ma Īadnych ubocznych myĞli ani wątpliwoĞci. Osoba z dobrym 

wizerunkiem wáasnym ciĊĪko pracuje. PowaĪnie traktuje swoją pracĊ  i wykonuje ją dobrze. 

Zawsze przejdzie dodatkowy kilometr, aby zapewniü sobie caákowitą satysfakcjĊ. CiĊĪka praca 

jest wymaganiem dla osoby pragnącej odnosiü sukcesy. Wagi dobrego wizerunku wáasnego nie 

sposób przeceniü, gdyĪ pozwoli iĞü do przodu w chwili, gdy okolicznoĞci powiedzą "Stop!".30  

Jaką postawĊ naleĪaáoby przyjąü chcąc stworzyü solidny fundament za-

chowaĔ, by móc za pomocą postaw kontrolowaü okolicznoĞci, nie pozwalając 

okolicznoĞciom na ksztaátowanie naszych postaw. Umysá ludzki dziaáa jak ogród. 

JeĞli posadzimy groch, nie wyhodujemy ziemniaków - o tym wie kaĪdy. Sadzimy 

ziarnko grochu nie po to, by otrzymaü jedno ziarnko grochu w zamian, lecz by 

zebraü wiele ziaren. Od zasadzenia do czasu zbioru ziarenka grochu ulegają 

zwielokrotnieniu. Podobnie rzecz siĊ ma z naszym umysáem. Cokolwiek zasadzimy 

lub posiejemy, pojawi siĊ póĨniej w zwielokrotnionej postaci. „Ziarna" negatywne                

i pozytywne „rozmnaĪają siĊ" pod wpáywem dziaáania wyobraĨni. W umyĞle mamy 

dwóch doradców; obaj pracują pod naszym nadzorem. Jeden z nich zajmuje siĊ 

pozytywnymi depozytami i „wypáatami", drugi - negatywnymi. Z kaĪdą transakcją 

związany jest wybór doradcy. Gdy przedstawia siĊ jakiĞ problem negatywnemu 

doradcy, przypomina nam jak marnie sprawialiĞmy siĊ w przeszáoĞci, i zacznie 

przewidywaü niepowodzenia. Doradca pozytywny entuzjastycznie przypomni, jak wiele 

trudniejszych problemów moĪna rozwiązaü. Obaj doradcy mają racjĊ, kaĪdy na swój 

sposób. Konsultowaü powinno siĊ wyáącznie z pozytywnym doradcą. Pozytywne 

myĞlenie, jak gáosi od wielu lat dr Norman Yincent Peale, przynosi pozytywne 

rezultaty. Niestety, Īyjemy w negatywnym Ğrodowisku, dlatego wiĊkszoĞü z nas 

oczekuje najgorszego i zwykle oczekiwania te speániają siĊ. Kto sieje negatywizm, 

zbiera jego Īniwo. Cokolwiek wprowadza siĊ do swego umysáu, staje siĊ czĊĞcią nas. 

Twierdzenie – „JeĞli nie Īyjesz zgodnie ze swymi przekonaniami, Twoje przekonania 

stają siĊ zgodne z Twoim Īyciem”. Nie jest tylko zgrabną konstrukcją sáowną. KaĪde 

podjĊte dziaáanie i kaĪda myĞl, którą dopuszczamy, mają znamienny wpáyw na nasze 

Īycie. Systematycznie, codziennie napeániamy swoje Īoáądki, a jak czĊsto karmimy 

umysáy mające nieograniczoną wartoĞü i kryjące nieobliczalny potencjaá szczĊĞcia? 
                                                           
30 Dexter R. Yager, Nie Pozwól Nikomu SkraĞü Swych MarzeĔ, s. 34-39, 
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WiĊkszoĞü ludzi czyni to przypadkowo i okazjonalnie. Warto równieĪ zwróümy 

uwagĊ na pewną prawidáowoĞü dotyczącą ludzi wszystkich profesji: prawników, 

lekarzy, handlowców, nauczycieli, trenerów, naukowców, artystów; osoby o szczyto-

wych osiągniĊciach oraz ci, którzy dąĪą do nich, regularnie korzystają z seminariów 

na wáasny koszt, czytają dobre ksiąĪki i systematycznie sáuchają motywujących 

nagraĔ. Ludzie tej kategorii Ğwiadomie szukają informacji i inspiracji, dziĊki czemu 

stale siĊ rozwijają. Dlaczego ludzie sukcesu mają pozytywne postawy? A moĪe 

pozytywne postawy zapewniają ludziom sukcesy? OtóĪ pozytywne myĞlenie jest 

rezultatem Ğwiadomego karmienia umysáu dobrymi, czystymi, silnymi, pozytywnymi 

treĞciami w sposób regularny. Ludzie, którzy to praktykują, dbają o wáaĞciwą 

codzienną dietĊ umysáową w podobny sposób jak o dietĊ fizyczną. Wiedzą, Īe 

dostarczając odpowiedniej strawy czĊĞci ciaáa powyĪej szyi, nigdy nie bĊdą mieli 

problemów z odĪywieniem czĊĞci pozostaáej. Nie zaznają nigdy zmartwienia, jak zdobyü               

i utrzymaü dach nad gáową oraz zapewniü sobie bezpieczeĔstwo finansowe w podeszáym 

wieku. Wszystko, czego siĊ uczymy, przyswajamy z udziaáem ĞwiadomoĞci. Jednak 

naprawdĊ dobrze wykonujemy czynnoĞci sterowane podĞwiadomie. A zatem: coĞ, 

czego uczymy siĊ Ğwiadomie, moĪna przenieĞü do podĞwiadomoĞci                       

i doprowadziü do perfekcji. Wszystko, co siĊ robi perfekcyjnie, sterowane jest 

podĞwiadomie. Dotyczy to równieĪ postawy. MoĪliwe jest przeniesienie do 

podĞwiadomoĞci pewnych reakcji wynikających z postawy. MoĪna doprowadziü 

ten proces do stadium, w którym instynktownie bĊdzie siĊ reagowaáo pozytywnie 

zarówno na negatywne, jak i pozytywne sytuacje. Wymaga to jednak uporu, 

wysiáku i pracy, zanim zostanie osiągniĊte. Pozytywna reakcja na dowolny bodziec 

staje siĊ czymĞ w rodzaju dziaáania odruchowego lub odruchu warunkowego.31  

Gáównym czynnikiem w procesie ksztaátowania postawy lidera, a zarazem 

wielkim sprzymierzeĔcem i sojusznikiem jest - wytrwaáoĞü. Rzeczy wyjątkowe są 

dzieáem wyjątkowych ludzi, a są oni wyjątkowi dziĊki swojej postawie. KaĪdy 

moĪe byü wielkim czáowiekiem, lecz najpierw musi rozwinąü tĊ wielkoĞü w sobie. 

KaĪdy czáowiek z osobna decyduje, czy chce mieü postawĊ zwyciĊzcy! Nikt nie 

rodzi siĊ z okreĞlonym nastawieniem do Īycia. Do sukcesu i do poraĪki prowadzi 

ta sama droga, tylko, Īe do sukcesu jest nieco dalej. StopieĔ determinacji 

Ğwiadczy o tym, jak bardzo lider wierzy w siebie, swoje siáy i zdolnoĞci. Walka      

o to, by zachowaü pozytywną postawĊ, trwa nieustannie. Trzeba w siebie 
                                                           
31 Zig Ziglar, Do Zobaczenia Na Szczycie, s.244-267, 
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uwierzyü, przestaü mówiü: „Nie uda mi siĊ", „Nie potrafiĊ", „To niemoĪliwe". 

Wychwytywaü wszystkie negatywne myĞli i natychmiast zamieniaü je w pozytywne. 

W przemianie negacji w pozytywy pomaga nam nasza siáa, która pochodzi z wnĊtrza 

czáowieka.32  

Postawa przywódcy jest naĞladowana szybciej niĪ jego dziaáania. JeĞli lider 

myĞli, Īe jest pokonany, to jest. JeĞli myĞli, Īe siĊ nie oĞmieli, to siĊ nie oĞmieli. 

JeĞli chciaáby wygraü, lecz myĞli, Īe nie moĪe, jest niemal pewne, Īe przegra. 

ĩyciowe bitwy nie zawsze wygrywają ludzie silniejsi i szybsi, lecz prĊdzej czy 

póĨniej tym, który wygrywa,  jest ten, który myĞli, Īe moĪe zwyciĊĪyü. ĩycie jest peáne 

niespodzianek, a proces formowania postaw nigdy siĊ nie koĔczy. Pesymista narzeka 

na wiatr. Optymista myĞli, Īe uda mu siĊ go zmieniü. Przywódca ustawia Īagle. 

Postawa to nie automat, trzeba nad nią pracowaü. Najwspanialszym dniem           

w naszym Īyciu bĊdzie ten, w którym weĨmiemy caákowitą odpowiedzialnoĞü za 

swoje postawy. To dzieĔ osiągniĊcia prawdziwej dojrzaáoĞci. Nie mamy wpáywu na 

to, ile lat bĊdziemy Īyli, natomiast to, ile w nich bĊdzie Īycia, zaleĪy od nas. Nie 

mamy wpáywu na piĊkno swej twarzy, lecz od nas zaleĪy, jaki bĊdzie miaáa wyraz. 

Nie moĪemy uniknąü trudnych momentów w Īyciu, moĪemy jednak uczyniü je 

áatwiejszym. Nie moĪemy zmieniü negatywnej atmosfery panującej na Ğwiecie, 

mamy jednakĪe wpáyw na stan naszych umysáów. Zbyt czĊsto staramy siĊ 

wybieraü i kontrolowaü rzeczy, na które nie mamy wpáywu. Zbyt rzadko 

wybieramy i kontrolujemy to, co jest w naszej mocy... swoją postawĊ. Znaczenie ma 

to, co dzieje siĊ w nas, a nie to, co nam siĊ przydarza. Warto przytoczyü pewna filozofiĊ 

wyraĪoną w nastĊpującym zdaniu: „Bóg decyduje o tym, przez co mamy przejĞü. 

Od nas zaleĪy, jak to zrobimy". Opisuje ono postawĊ Yiktora Frankla 

maltretowanego w hitlerowskim obozie koncentracyjnym. Jego sáowa 

wypowiedziane do znĊcającego siĊ przeĞladowcy brzmiaáy: „Jedyną rzeczą, której 

nie moĪesz mnie pozbawiü, jest sposób, w jaki decydujĊ siĊ reagowaü na to, co mi 

robisz. Ostatnią ludzką wolnoĞcią jest moĪliwoĞü wyboru postawy w danych 

okolicznoĞciach Īyciowych".33 

Jest niezwykle waĪne, aby lider przejawiaá ową wspaniaáą postawĊ nie 

tylko dla zapewnienia sobie sukcesu, lecz równieĪ z korzyĞcią dla innych. 

OdpowiedzialnoĞü przywódcy naleĪy zawsze postrzegaü z perspektywy innych 

                                                           
32 David P. Schloss, NiemoĪliwe jest moĪliwe, s.30-32,  
33 Jon C. Maxwell, Byü Liderem, Czyli Jak Przewodziü Innym, s. 130, 
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ludzi, nie tylko wáasnej. Piáka odbija siĊ od Ğciany z dokáadnie tą samą siáą, z którą 

zostaáa rzucona. Znamy fizyczną zasadĊ akcji i reakcji. Analogiczne prawo dziaáa 

w sferze wpáywów miĊdzyludzkich, a jego efekty rosną wraz z oddziaáywaniem 

przywódcy. Dziaáanie przywódcy wywoáuje reakcjĊ zwielokrotnioną, 

proporcjonalną do liczby zwolenników. Na uĞmiech odpowiada wiele uĞmiechów. 

Agresja skierowana do ludzi powraca w spotĊgowanym wymiarze. Postawa 

przywódcy wywiera znacznie wiĊkszy wpáyw niĪ jego konkretne dziaáania. Postawa 

naĞladowana jest przez innych nawet wówczas, gdy nie są akceptowane wynikające               

z niej dziaáania. PostawĊ moĪna wyraĪaü, nie mówiąc ani jednego sáowa. Ludzie 

sukcesu zawsze myĞlą kategoriami „mogĊ", „chcĊ", „jestem". Paul Meier powiedziaá: 

„Postawy nie są niczym wiĊcej niĪ nawykami myĞlowymi, a nawyki moĪemy 

ksztaátowaü. Powtarzające siĊ dziaáanie staje siĊ zrealizowaną postawą".34 Po pierwsze: 

naleĪy uwaĪaü, co siĊ mówi; czyta; sáucha; z kim przebywa oraz jak i o co siĊ modli. 

Pozytywna postawa moĪe po pewnym czasie zastąpiü postawĊ negatywną. Trzeba 

podkreĞliü, Īe bitwa ta nigdy siĊ nie koĔczy, warta jest jednak naszych wysiáków. Im 

wiĊcej negatywnych myĞli wykorzeniamy, im bardziej ugruntowujemy pozytywne 

postawy, tym gáĊbsze mamy poczucie wewnĊtrznej odnowy i osobistej satysfakcji. 

Proces ksztaátowania pozytywnych postaw i celowoĞü przezwyciĊĪania negatywnego 

myĞlenia moĪna porównaü do pielenia ogródka z chwastów. Ów chwasty są symbolem 

naszych záych nawyków i negatywnych myĞli. Chcąc, by nasze Īycie byáo piĊkne                     

i poĪyteczne, a nasze poszukiwanie szczĊĞcia pomyĞlne, powinniĞmy stale plewiü 

swój umysá.  

Istotnym dodatkiem do wáaĞciwej postawy jest odpowiedni wysiáek. Lider zawsze 

podnosi poprzeczkĊ wyĪej i wyĪej, miesiąc po miesiącu. Jaką postawĊ powinien mieü lider 

realizujący swoje cele i pragnienia w marketingu wielopoziomowym? Na tak postawione 

pytanie, odpowiedzi moĪemy doszukiwaü siĊ w 11 punktach Dona Kinga, a mianowicie: 

1. Lider sáuĪy ludziom. Jest zawsze pozytywnie nastawiony. Wzbudza zaufanie, wierzy      

w  ludzi i staje siĊ ich przyjacielem. 

2. Lider jest czáowiekiem akcji – daje przykáad swojej grupie.  

3. Jest skromny, ale stanowczy, ma wysoki poziom swojej wartoĞci. UĪywa swego serca 

równie czĊsto jak rozumu.  

4. Wyznacza sobie wysokie cele.  

5. Lider jest lojalny.  
                                                           
34 TamĪe, s. 137, 
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6. Posiada wew. SiáĊ. Jest uczciwy i trzyma siĊ okreĞlonych zasad.  

7. Lider jest oddany swoim celom i marzeniom.  

8. Jest nauczycielem i mentorem.  

9. Lider kocha ludzi – umacnia wiĊzi i buduje przyjaĨĔ. Ma otwarty umysá.  

10. Lider jest elastyczny i cierpliwy.  

11. Podejmuje decyzje. Ma ĞwiadomoĞü, Īe nawet záa decyzja jest lepsza, niĪ brak 

decyzji.35  

Lider swoją postawą emanuje w sposób niewerbalny, odrzucając wymówki i nie zwaĪając 

na przeszkody - zwyciĊĪa. Natomiast, kiedy nauczy siĊ wychowywaü ludzi, moĪe staü siĊ 

wielkim, efektywnym przywódcą w budowaniu wáasnego biznesu w marketingu 

sieciowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
35 Don King, Dwunasty Punkt Kinga Przywództwo, s. 15-17, 
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Rozdziaá 2 
Marketing Wielopoziomowy 

 

W drugim rozdziale pragnĊ choü w maáej czĊĞci przybliĪyü fenomen marketingu 

wielopoziomowego, który daje moĪliwoĞü przejĞü przez Īycie nie jako przegrany 

lecz jako lider – zwyciĊzca. Czy MLM pozwala ksztaátowaü postawĊ, osobowoĞü 

oraz czy wskazuje drogĊ do osiągniĊcia sukcesu? A tak w ogóle co to jest MLM?  

Marketing Wielopoziomowy inaczej MLM (Multi-Level-Marketing) obecnie 

jest jedną z najszybciej rozwijających siĊ i niestety wciąĪ jeszcze najmniej 

zrozumiaáych metod wprowadzania produktów na rynek. Jest niesamowitym 

wehikuáem ekonomicznym 21-go wieku, dziĊki któremu moĪna uzyskaü 

nieograniczone moĪliwoĞci finansowe jak i moĪliwoĞci ksztaátowania rozwoju 

osobowego. Funkcjonuje on dziĊki tej samej „naturalnej strukturze”, jaka dodaje 

czáowiekowi siá, karmi i trzyma przy Īyciu. Dlatego teĪ niepowtarzalna formuáa 

tego przedsiĊwziĊcia gospodarczego jest tak szczególna. Jest lustrzanym odbiciem 

samego Īycia. W marketingu wielopoziomowym – tak jak w Īyciu – zasada 

„sprzĊĪenia zwrotnego” dziaáa prosto i bezbáĊdnie. Sukces lub niepowodzenie jest 

bezpoĞrednim rezultatem wáasnych czynów. SiáĊ tegoĪ przedsiĊwziĊcia moĪna 

dostrzec przy strukturach wielopoziomowych, gdyĪ mamy do czynienia z ukáadem 

partnerskim: „wygraá - wygraá”.  
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2.1. Rys Historyczny. 
 

Pomimo, iĪ forma sprzedaĪy bezpoĞredniej ma w Ameryce dáugą tradycjĊ 

(Encyklopedia Britanica North American - 1768, South Western Company - 1868, 

California Perfume Company -1886, której zmieniono nazwĊ w 1939 roku na Avon 

Products), to za jednego wielopoziomowego ojców marketingu wielopoziomowego 

moĪna uznaü máodego amerykaĔskiego uczonego Carla Rehnborg, który powiedziaá 

kiedyĞ, Īe „Zdrowie czáowieka zaleĪy nie od tego, co je, lecz od tego, czego nie je". 

WáaĞnie Carl Rehnborg wynalazá pierwszy w Ğwiecie biologicznie aktywny dodatek 

do ĪywnoĞci, a ze swoich przyjacióá i znajomych uczyniá pierwszych dystrybutorów – 

„Proponujcie te preparaty wszystkim waszym przyjacioáom - mówiá, - a ja wypáacĊ 

Wam prowizjĊ, jeĪeli je sprzedacie. System zacząá pracowaü i w 1934 roku Carl 

Rehnborg zaáoĪyá pierwszą firmĊ, pracującą na zasadach marketingu 

wielopoziomowego. Po kilku latach dwóch pracowników, którzy odnosili sukcesy          

w tej firmie - Rich DeVos i Jay Van Andel stworzyáo wáasną firmĊ „Amway”. Od tej 

chwili rozpocząá siĊ szybki rozkwit marketingu wielopoziomowego, nikt nie posiadaá 

jeszcze doĞwiadczeĔ, ale wielu miaáo marzenia i wiarĊ w ich speánienie.  

Jednak nie brakowaáo przeciwników tego nowego zjawiska ekonomicznego. Od 1970 

do 1979r. Federal Trade Comission (AmerykaĔski Urząd Nadzoru Handlu) prowadziá 

dochodzenie, czy wielopoziomowe systemy sprzedaĪy - Multi Level Marketing oraz 

Network Marketing - mają znamiona nielegalnego systemu piramidalnego. Wyrok 

zapadá na korzyĞü firmy Amway i jest dziĞ podstawą dla rozstrzygania podstawowych 

róĪnic, wystĊpujących miĊdzy cienką granicą, oddzielającą legalne, od nielegalnych 

systemów sprzedaĪy. I tak naprawdĊ globalny rozkwit tej branĪy nastąpiá w roku 

1979. W poáowie lat 80-tych, wielkie amerykaĔskie koncerny network marketingowe, 

rozpoczĊáy intensywną ekspansjĊ na caáy Ğwiat. Ich polityka globalna rozpoczĊáa siĊ 

od Kanady, poprzez kraje Ameryki Poáudniowej, aĪ po AzjĊ i EuropĊ. Na starym 

kontynencie, jako punkt wyjĞcia i bazĊ niezbĊdną do dalszej rozbudowy, wybrano 

Wielką BrytaniĊ. 

W roku 1990 AmerykĊ dotknĊáa ciĊĪka recesja, a wielu absolwentów uniwersytetów 

nie miaáo szans na rozpoczĊcie pracy zawodowej. Doktor Charles King - absolwent 

Uniwersytetu w Harvardzie - wykáadaá w tym czasie marketing na Uniwersytecie 

Illinois Chicago. Staraá siĊ znaleĨü alternatywną formĊ moĪliwoĞci pracy dla 
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absolwentów swojego uniwersytetu pochylając siĊ nad network marketingiem. Fakty, 

liczby i dane przemawiaáy za tym, aby skáoniü dziekanat do wprowadzenia na uczelni 

nowego wydziaáu. Od roku 1992 network marketing staá siĊ nowym kierunkiem 

studiów. Prym w USA wiodą uniwersytety Houston i Illinois. Przykáadowo, plan 

nauczania kierunku network marketing na uniwersytecie Illinois Chicago skáada siĊ z 

3 moduáów: planowanie przedsiĊbiorstwa network marketingowego, dyskusja do 

realizacji planu, zarządzanie strukturą network marketingową i kilkutysiĊczną grupą 

osób. 

Powstaáa wiĊc, po pierwsze fachowo wyszkolona ekipa menedĪerów network 

marketingu, która wprowadzaáa do biznesu nowe grupy zawodowe takie jak lekarze, 

adwokaci czy czáonkowie zarządów duĪych korporacji. Po drugie, inne uniwersytety 

zaczĊáy traktowaü network marketing, jako prawidáową formĊ sprzedaĪy i zaczĊáy 

wprowadzaü go jako kierunek studiów. Po trzecie, prasa i spoáeczeĔstwo zaczĊáo 

zmieniaü 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 siáĊ napĊdową. Tak jak w kaĪdej 

dziedzinie, w której chce siĊ osiągnąü sukces naleĪy mieü pasjĊ i pokochaü to, co 

siĊ robi.  

W zrozumieniu zjawiska marketingu wielopoziomowego inaczej MLM            

(Multi-Level-Marketing) – powinno pozwoliü rozbicie powyĪszej nazwy na 

czynniki pierwsze. Tak wiĊc Marketing oznacza nic innego jak przeniesienie 

produktu lub usáugi od producenta do konsumenta. Wielopoziomowy – odnosi siĊ 

do systemu wynagradzania tych osób, które przyczyniáy siĊ do sprzedaĪy 

produktów lub wykonania usáug. Multi (wielo) oznacza wiĊcej niĪ jeden, natomiast 

Level (poziom) odwoáuje siĊ do tego, co moĪna okreĞliü terminem „generacja”. 

Inaczej moĪna by go nazwaü marketingiem wielogeneracyjnym. Jednak marketing 

wielopoziomowy jest terminem najczĊĞciej uĪywanym.37 

W dystrybucji produktów moĪna wyróĪniü trzy podstawowe metody:  

1. SprzedaĪ detaliczna, 

2. SprzedaĪ bezpoĞrednia, 

3. Marketing Wielopoziomowy. 

Marketingu wielopoziomowego nie powinno siĊ myliü z pierwszymi dwoma 

sposobami dystrybucji, a zwáaszcza z metodą sprzedaĪy bezpoĞredniej, z którą 

MLM jest zwykle utoĪsamiany. Choüby przez sam fakt, Īe wiĊkszoĞü cieszących 

siĊ powaĪaniem firm dziaáających w systemie MLM naleĪy do Związku SprzedaĪy 

BezpoĞredniej (Direct Sales Association). Pomimo tego pragnĊ wykazaü kilka 

cech, które wyróĪniają MLM od sprzedaĪy detalicznej czy bezpoĞredniej. 

Podstawową róĪnicą jest to, Īe w MLM pracuje siĊ dla siebie, a nie dla kogoĞ. 

NastĊpnym niezrozumieniem funkcjonowania MLM jest wyobraĪenie, ze naleĪy 

sprzedawaü produkty, Īeby osiągnąü sukces. Pomimo tego, Īe niektóre programy 

wymagają okreĞlonej lub minimalnej wartoĞci sprzedaĪy w celu otrzymania premii 

lecz naleĪy pamiĊtaü, Īe prawdziwy sukces polega na budowaniu organizacji. 

Fundamentalnym przesáaniem powinno byü to, aby pozwoliü swoim obrotom 

wzrastaü w sposób naturalny w wyniku tworzenia organizacji. W marketingu 

                                                           
37 Por. Don Failla, MLM Podstawy Marketingu Wielopoziomowego, s.10-11,   



 32

wielopoziomowym nie trzeba sprzedawaü produktów w tradycyjnym znaczeniu 

tego sáowa. Jakkolwiek obrót towarowy musi siĊ dokonaü; w przeciwnym razie 

nikt nie zarobi lub mamy do czynienia z nielegalną piramidą finansową.  

Innym okreĞleniem MLM jest Marketing Sieciowy (Network Marketing), 

gdyĪ tworzona jest organizacja, sieü za pomocą której rekomendowane, 

rozprowadzane – są towary. ĩeby stworzyü duĪą dobrze prosperującą firmĊ, 

potrzebna jest równowaga, tj. naleĪy wprowadzaü nowych „dystrybutorów” do 

wáasnej organizacji i uczyü ich systemu MLM. W miĊdzyczasie odbywa siĊ 

sprzedaĪ (odsprzedaĪ) towarów. NaleĪy jednak bardzo mocno podkreĞliü, Īe 

marketing wielopoziomowy polega przede wszystkim na tworzeniu organizacji,          

w której wielu dystrybutorów dokonuje niewielkiej konsumpcji wáasnej                       

i sprzedaĪy jednostkowej.38 Aby zrozumieü, co jest kwintesencją MLM; sprzedaĪ 

produktów czy budowa organizacji, naleĪy zadaü sobie pytanie: co jest 

korzystniejsze jeĞli chodzi o nasze dochody? Mieü 100% z wáasnej sprzedaĪy, czyli 

1 osoby, czy ze 100 osób mieü 1% zysku? NastĊpnie rodzi siĊ kolejne pytanie: ile 

mogĊ sam sprzedaü w okreĞlonym czasie, a ile moĪe sprzedaü 100 osób w tym 

samym czasie? 39 I tak marketing wielopoziomowy staje siĊ sposobem na 

nieograniczone rozciąganie czasu. Budowanie sieci powoduje, Īe w okreĞlonym 

czasie coraz wiĊksza iloĞü osób w naszej strukturze przekazuje niezbĊdne 

informacje o produktach i systemie MLM, a od caáego obrotu towarowego                     

i konsumpcji tych wyrobów naliczana jest premia. UmiejĊtne áączenie sprzedaĪy               

z budowaniem sieci konsumenckiej to podstawa do odniesienia zawodowego 

sukcesu. Budowanie sieci konsumenckiej w ramach MLM powoduje, Īe wáaĞciwie 

nie ma ograniczeĔ, jeĞli chodzi o nasze dochody, nie ma równieĪ ograniczeĔ 

czasowych ani terytorialnych, a jeĪeli do tego produkt jest zuĪywalny                        

i z najwyĪszej pod wzglĊdem jakoĞci póáki, powoduje to wrĊcz nieograniczone 

moĪliwoĞci. 

Na uwagĊ zasáuguje fakt, Īe w takiej organizacji kaĪdy z osobna buduje wáasne 

przedsiĊbiorstwo, jest niezaleĪnym przedsiĊbiorcą, odpowiada za siebie, kaĪdy 

páaci podatki, ZUS itp. Natomiast obroty caáej grupy rosną, co powoduje coraz 

wiĊksze dochody.  

                                                           
38 Por. Don Failla, MLM Podstawy Marketingu Wielopoziomowego, s.11-15,   
39 Network magazyn, nr 03/2004, s. 30-31, 
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 Aby profesjonalnie budowaü sieü w oparciu o system MLM, naleĪy przestaü 

byü sprzedawcą produktu, naleĪy zostaü typem lidera, nauczyciela, mentora, który 

wskazuje innym jak speániaü swoje Īyciowe marzenia poprzez uczenie nastĊpnych 

osób tego, by dąĪyáy do realizowania swoich marzeĔ. 40   

W marketingu sieciowym liderzy pociągają za sobą wszystkich ludzi, podczas gdy              

w tradycyjnej firmie czy urzĊdzie promuje siĊ tylko nieliczne jednostki, caáa zaĞ 

reszta ma siĊ zadowoliü wypáacaną regularnie pensją.  

Edukacja, którą prowadzą firmy MLM wydobywa z wnĊtrza czáowieka 

osobĊ bogatą. KaĪdy ma okazjĊ stanąü twarzą w twarz z obawami, radzenia sobie  

z nimi, pokonania ich, a w efekcie kreowania postawy zwyciĊzcy,41 oraz 

ksztaátowania osobowoĞci lidera w Īyciu osobistym i zawodowym. 

Tworząc wáasną firmĊ opartą o system MLM naleĪaáoby sobie zadaü pytanie: 

Co naleĪy zrobiü, Īeby firma nieprzerwanie rosáa i przynosiáa coraz wiĊksze dochody? 

Ile naleĪy zainwestowaü wáasnego czasu i pieniĊdzy w przedsiĊwziĊcie? Czy dany 

biznes jest bezpieczny i zyskowny, gwarancje pomoc i doradztwo doĞwiadczonych 

osób oraz cieszy siĊ uznaniem spoáeczeĔstwa?   

Wybierając marketing wielopoziomowy, wybiera siĊ moĪliwoĞü prowadzenia 

wáasnego biznesu, w którym:  

x nie są potrzebne sklepy, hurtownie oraz zaciąganie zobowiązaĔ z tytuáu np. 

dzierĪawy,  

x nie ma sztywnego grafiku pracy,  

x istnieje wielki potencjaá wzrostu,  

x minimalne inwestycje przynoszą maksymalne zyski,  

x zapewniony jest psychiczny komfort pracy, a kaĪdy jest zainteresowany sukcesem 

innych, poniewaĪ w MLM „sukces jednego czáowieka oparty jest na sukcesie jego 

Partnerów”.  

NajwaĪniejsze - marketing sieciowy nie nakáada sztywnych ram. Zapewnia 

swobodĊ wyboru. MoĪna traktowaü ten biznes jako dodatkowy zarobek, lub zająü siĊ 

nim bardziej profesjonalnie. Samemu okreĞla siĊ swój grafik pracy, porządek dnia 

oraz zarobek. Marketing wielopoziomowy oferuje pewnoĞü jutra. A to w jakim 

stopniu bĊdzie siĊ uczestniczyü w tym przedsiĊwziĊciu - zaleĪy tylko od nas. 

 

                                                           
40 Network magazyn, nr 03/2004, s. 30-31., 
41 Robert T. Kiyosaki i Charon L. Lechter, Szkoáa Biznesu, s.157, 
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Rozdziaá 3 
Szkoáa Sukcesu 

 

W rozdziale trzecim opisaáem podstawowe zagadnienia, na które naleĪy zwróciü 

uwagĊ  wstĊpując do szkoáy opartej na systemie marketingu wielopoziomowego. Choü 

wiele firm oferuje milionom ludzi taką samą edukacjĊ w biznesie, jednak moĪliwoĞü 

budowania wáasnej sieci, zamiast spĊdzania swojego Īycia na pracy dla sieci robi diametralną 

róĪnicĊ. 

Nauczanie ludzi, aby zrozumieli potĊgĊ budowania ich wáasnego biznesu, ich 

wáasnej sieci, nie jest áatwym zadaniem. Powodem tego jest fakt, iĪ wiĊkszoĞü ludzi 

nauczono, aby byli lojalnymi, ciĊĪko pracującymi pracownikami, a nie wáaĞcicielami biznesu, 

którzy budują wáasne przedsiĊbiorstwo. JeĪeli czáowiek chce byü bogatym, a nie jedynie 

wysoko opáacanym pracownikiem bogatych, musi iĞü do takiej szkoáy biznesu, która nauczy go, 

jak zostaü przedsiĊbiorcą. „Problem z wiĊkszoĞcią szkóá biznesu jest taki, Īe biorą 

najzdolniejsze jednostki  i uczą je, jak zostaü menedĪerami pracującymi dla bogatych, a nie 

menedĪerami kierującymi pracownikami.”42 Znaczącym powodem, dla którego warto wspieraü 

marketing sieciowy jest to, Īe wiele firm w tym biznesie jest tak naprawdĊ szkoáą biznesu. Nie 

jest to szkoáa biznesu, która ksztaáci inteligentne dzieci w kierunku bycia pracownikiem dla ludzi 

bogatych. Wiele firm marketingu wielopoziomowego - to szkoáy biznesu, które przekazują 

wartoĞci niespotykane w tradycyjnych szkoáach biznesu. Takie wartoĞci jak to, Īe najlepszym 

sposobem osiągniĊcia zamoĪnoĞci jest uczenie siebie oraz innych ludzi bycia wáaĞcicielami 

biznesu, zamiast uczenia ich bycia lojalnymi pracownikami pracującymi dla bogatych. Taki 

wáaĞnie rodzaj szkoáy prowadzi system MLM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Robert T. Kiyosaki i Charon L. Lechter, Szkoáa Biznesu, s. 14, 
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3.1.  Budowanie Przywództwa. 
 

UnikalnoĞü programu kreującego postawy przywódcze w marketingu 

sieciowym polega na tym, Īe mamy tu do czynienia z innym typem lidera. Armia 

rozwija typ lidera, który motywuje kobiety i mĊĪczyzn do obrony kraju. ĝwiat 

biznesu rozwija typ lidera, który tworzy zespoáy do pokonania konkurencji.                  

W marketingu wielopoziomowym natomiast rozwija siĊ typ lidera, który staje siĊ 

wspaniaáym nauczycielem uczącym innych, jak speániaü swoje Īyciowe marzenia 

poprzez uczenie nastĊpnych osób tego, by dąĪyáy do realizowania swoich 

Īyciowych marzeĔ. Zamiast zabijania wrogów czy niszczenia konkurencji, 

wiĊkszoĞü liderów marketingu sieciowego inspiruje i uczy innych, jak zdobyü 

swoją finansową nagrodĊ, jaką nam Ğwiat oferuje, bez koniecznoĞci szkodzenia 

innym.43  

Zasada biznesu opartego na systemie MLM polega na dzieleniu go                     

z innymi. Aby rozpocząü ten proces naleĪy stanąü twarzą w twarz z wieloma 

kandydatami posiadającymi kwalifikacje. Warunkiem osiągniĊcia sukcesu                    

w marketingu sieciowym, jest stanie siĊ mistrzem w dobieraniu kandydatów. 

Utrzymanie pozytywnego nastawienie przy doborze partnerów biznesowych jest 

niezbĊdnym czynnikiem. 

Aby zbudowaü stabilnie zrównowaĪoną i zorientowaną na przyszáoĞü organizacjĊ 

naleĪy wziąü na siebie ryzyko i staü siĊ przywódcą. Przywództwo dotyka nas 

wszystkich. Bycie przywódcą nie jest pozycją czy teĪ przeznaczeniem, ale jest 

podróĪą. Nie jest czymĞ, co moĪna otrzymaü w piĊknie zapakowanej paczce. Jest 

to proces rozpoznawania talentu i usprawniania umiejĊtnoĞci.44    

 W Ğwiecie wielkich klasycznych korporacji, dochodzi siĊ do wyĪszych         

i lepiej páatnych posad przez przejĞcie nad, obok, po innych ludziach w miarĊ 

wspinania siĊ w górĊ. Natomiast w biznesie opartym na marketingu 

wielopoziomowym nie moĪna wybudowaü nic wartego zachodu, ani dotrzeü na 

wyĪszy poziom, jeĞli nie bĊdzie siĊ uczyü innych wszystkiego, co siĊ wie. Ideaáem 

jest, by partnerzy biznesowi z gáĊbi organizacji duplikowali swoich partnerów          

z górnej organizacji - tych co osiągają wymierne wyniki, tych najlepszych - 

                                                           
43 Robert T. Kiyosaki i Charon L. Lechter, Szkoáa Biznesu, s. 112, 
44 Dexter R. Yager, Sr. i D. Yager, PodrĊcznik Biznesu, s. 220, oraz s. 433-439, 
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Liderów. W MLM sukces jednego czáowieka zbudowany jest na sukcesie innych 

ludzi.45  

 Dobry przywódca daje przykáad, poniewaĪ jest naĞladowany we wszystkim, 

co mówi a szczególnie we wszystkim co robi. Jego pozytywne nastawienie                         

i podekscytowanie rodzi podekscytowanie, jest zaraĨliwe w tym pozytywnym 

kontekĞcie. Potrafi on wywoáaü w partnerze biznesowym poczucie przynaleĪnoĞci 

do organizacji. Lider powinien Ğwieciü przykáadem i ciągle siĊ rozwijaü, byü 

lojalnym – staáym i wiarygodnym. LojalnoĞü sprawia, Īe emanuje siĊ 

entuzjazmem, który rozĞwietla caáą osobowoĞü czáowieka.  

Budując swój biznes w MLM naleĪy najpierw budowaü innego czáowieka, 

staü siĊ architektem, kreatorem przyszáych liderów, na których fundamentach 

stanie stabilne przedsiĊbiorstwo. W tworzeniu relacji w organizacji niezbĊdne jest 

korzystanie z systemu edukacyjnego, a mianowicie: literatura biznesu, ksiąĪki 

pozytywnego myĞlenia, nagrania CD i DVD, spotkania – konsultacje z mentorem, 

otwarte spotkania biznesowe. 

Innym waĪnym czynnikiem jest oddziaáywanie moralne. XXI wiek to wiek 

„ja” w spoáeczeĔstwie, które káadzie niewielki nacisk na koncept „grupy”. Dlatego 

teĪ edyfikacja musi zacząü siĊ od domu rodzinnego. NaleĪy uczyü siĊ 

komplementowaü  i zachĊcaü wspóámaáĪonka i dzieci, zamiast krytykowaü i winiü 

ich. NaleĪy wzajemnie budowaü na sile kaĪdego i przeoczaü ich sáaboĞci. 

Edyfikacja partnerów biznesowych z górnej oraz z dolnej organizacji jest jednym  

z najwaĪniejszych skáadników, Īeby zduplikowaü siebie w swoim biznesie. CzĊsto 

ludzie budują swoje biznesy na samej sile wiary w nich, nawet wtedy, kiedy oni 

juĪ nie wierzą w siebie. Ponad to, kiedy widzą edyfikacjĊ skierowaną w ich stronĊ, 

w sposób naturalny podąĪają za wzorem.  

Lider buduje przyjaĨĔ, jest dobrym sáuchaczem. Sáuchanie jest efektywną metodą 

tworzenie powiązaĔ i efektywnej komunikacji. Otwarta komunikacja jest zaĞ 

esencją przyjaĨni. Dobry przywódca traktuje swoich przyjacióá jak równych sobie. 

Buduje zaufanie, które jest koniecznoĞcią trwaáych relacji. „Traktuj innych tak, jak 

chciaábyĞ, Īeby oni ciebie traktowali” – jest Záotą Zasadą, przy pomocy, której 

naleĪy budowaü organizacjĊ w marketingu wielopoziomowym. Jest ona lustrem,             

w które odbija myĞli, czyny i ambicje kaĪdego czáowieka.46  

                                                           
45 Por. Dexter Yager, Podstawowe Zasady Budowania Wáasnego Biznesu, s. 30,  
46 Dexter Yager, Podstawowe Zasady Budowania Wáasnego Biznesu, s. 31-34, 
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    Bez lojalnoĞci, bez edyfikacji, bez przyjaĨni – bĊdących produktami 

ubocznymi Záotej Zasady – nie wybuduje siĊ dobrego, stabilnego distributorship. 

Te cechy są elementem spajającym caáoĞü organizacji. Sukces w marketingu 

wielopoziomowym osiągnie ten lider, który pomoĪe wystarczająco innym ludziom 

osiągnąü sukces. 

  W celu osiągniĊcia wymiernych rezultatów w budowaniu przywództwa 

moĪna wyodrĊbniü piĊü fundamentalnych üwiczeĔ: 

1. Prowokowanie procesu, 

2. Inspirowanie wspólnych wizji, 

3. UmoĪliwianie innym rozpoczĊcie dziaáania, 

4. Modelowanie drogi, 

5. Umacnianie serca. 

Poznanie powyĪszych üwiczeĔ pozwoli zdefiniowaü naturĊ przywództwa.  

 Prowokowanie procesu – Przywództwo jest procesem aktywnym a nie 

biernym. Przywódcy w marketingu wielopoziomowym są jakby pionierami – 

ludĨmi, którzy wkraczają w nieznane. Korzystanie z „systemu”: ksiąĪek, nagraĔ 

CD i DVD, spotkaĔ zapewnia rozwiązania systemu tradycyjnego jak równieĪ                 

i nowego. Rzucanie wyzwaĔ procesowi wskazuje na szukanie nowych moĪliwoĞci 

w celu spowodowania by system pracowaá dla kaĪdego. Zapoznanie siĊ                        

z piĊcioletnim lub dziesiĊcioletnim planem, w celu uwolnienia siĊ od typowego 

harmonogramu 45-letniej „rutynowej” kariery.  

W aspekcie wyzwania rzuconego procesowi, naleĪy opuĞciü sferĊ komfortu i bez 

przerwy poszukiwaü sposobów poprawienia swego postĊpu i wzrostu.  

Przewodzenie literalnie oznacza „wyprzedzenie”, które zaleĪy w duĪej mierze od 

inicjatywy przywódcy (umiejĊtnoĞci wyáamania siĊ z uzaleĪnienia od grupy) i jego 

kreatywnoĞci (umiejĊtnoĞci szukania sposobnoĞci). Pionierzy nastawieni są na 

przecieranie nowych szlaków, tak chociaĪby jak: Ford, Xerox, Birdseye, Polaroid, 

Apple. Dobre przywództwo sprzyja kreatywnoĞci i inicjatywie, a tworzenie 

atmosfery sprzyjającej tym cechom musi przepáywaü przez caáą organizacjĊ dla 

trwaáego sukcesu. RównieĪ staáe dąĪenie do zdobycia wiedzy, jeĪeli jest poprawnie 

wykorzystywana, staje siĊ atrakcyjna dla innych ludzi, którzy chcą zmieniü swoje 

status quo. Dlatego nie wolno traciü zapaáu do posuwania siĊ wraz z innymi do 

przodu. Lider stale ulepsza siebie i swoje umiejĊtnoĞci. Sukces w interesach nie 

jest prostym procesem. Kluczem otwierającym drzwi do szansy jest uczenie siĊ, 
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eksperymentowanie, innowacyjnoĞü oraz zmiany związane z ryzykiem i poraĪką. 

Ryzyko i potencjalna poraĪka jest naturalnym elementem procesu uczenia siĊ.47 

„Zaszczyt naleĪy do czáowieka, który jest akurat na arenie; którego twarz jest 

zniszczona pyáem, potem i krwią; który stara siĊ dzielnie; który pomyli siĊ                      

i wkrótce przychodzi znowu i znowu; który zna wielki entuzjazm i wielkie 

poĞwiecenie; który poĞwiĊca siĊ wielkiej sprawie; który, w najlepszym przypadku 

zna na koĔcu triumf wielkiego osiągniĊcia; i który w najgorszym przypadku, jeĞli 

mu nie wychodzi nie wychodzi mu przy wspaniaáym wysiáku” – Cheodore Roosvelt 

dwudziesty szósty prezydent USA.48 

 Inspirowanie wspólnych wizji – Przywódca powinien posiadaü zdolnoĞü do 

kreowania wizji, winien spoglądaü poza horyzont czasu. Niektórzy nazywają to 

wizjonerstwem; inni okreĞlają to jako powód, misjĊ, cel lub program osobisty. Inaczej 

jest to poĪądanie spowodowania, aby coĞ siĊ wydarzyáo, nastąpiáa zmiana porządku 

rzeczy. Stworzenie wizji musi byü poparte akcją; czyli naleĪy podzieliü siĊ nią                    

z innymi. Przywódca to ktoĞ, kto ma odwagĊ marzyü, kto potrafi organizowaü i kto 

dysponuje siáą potrzebną do wykonania niezbĊdnego dziaáania. To ktoĞ, kto wie, 

dokąd chce iĞü, wstaje i idzie tam. „Dopóki nie spróbujesz, nikt nie wie, co moĪesz zrobiü 

- ani Ğwiat, ani ty sam" – Ralph Waldo Emerson.49 Ludzie dopóki nie zaakceptują wizji 

jako swojej, do póty nie pójdą za takim przywódcą. Dlatego nie moĪna rozkazywaü 

zaangaĪowaniu, moĪna je tylko inspirowaü. Odnoszący sukcesy przywódcy Īyją                 

z jasnym poczuciem misji, wiedzą dokąd podąĪają, a to oferuje innym ludziom 

pozytywny obraz przyszáoĞci, inspiruje lepszą wydajnoĞü i dostarcza odwagi wobec 

nieznanego. Lider równieĪ pobudza swoją wizjĊ. Wzmacnia marzenia i aspiracje 

innych do ujrzenia ekscytujących moĪliwoĞci tkwiących w przyszáoĞci. Dobry 

przywódca moĪe spowodowaü, Īe inni zaakceptują jego wizjĊ za wáasną, gdy poáączy 

ich wspólny cel. Aby tego dokonaü lider musi poznaü swoich ludzi, musi mówiü ich 

jĊzykiem oraz musi rozumieü ich potrzeby. Ludzie muszą uwierzyü, Īe przywódca ma 

w sercu ich zainteresowania. 

 UmoĪliwienie innym rozpoczĊcia dziaáania – Lider nie moĪe samotnie 

osiągnąü sukcesu. Musi dzieliü z innymi swoje wizje, co wiĊcej, musi nauczyü siĊ 

umoĪliwiü innym dziaáanie zmierzające do realizowania ich marzeĔ. Przywódca 

                                                           
47 Por. Dexter R. Yager, Sr. i D. Yager, PodrĊcznik Biznesu, s. 443-446, 
48 Dexter Yager, Podstawowe Zasady Budowania Wáasnego Biznesu, s. 23, 
49 Bill Newman, DziesiĊü Cnót Dobrego Przywódcy, s. 16, 
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zapewnia sobie pomoc i wspóápracĊ wszystkich tych, którzy muszą uruchomiü 

projekt. On angaĪuje tych, którzy muszą Īyü wynikami, a innym umoĪliwia 

wykonanie dobrej pracy. Umacnia wspóápracĊ, buduje zespoáy oraz umoĪliwia 

innym dziaáanie. DoĞwiadczenia wykazują, Īe w 91% analizowanych przypadkach 

przywódcy z dumą dyskutowali wagĊ pracy zespoáowej i wspóápracy.50  

Dobry przywódca rozwija umiejĊtnoĞci komunikowania siĊ. Ta cecha jest 

niezbĊdna w celu efektywnego przekazania swoich ideaáów innym ludziom, 

począwszy od kontaktów twarzą w twarz do wystąpieĔ, przemówieĔ przed peánym 

stadionem. Dopóki przywódca nie rozwinie przekonywujących werbalnych                    

i pozawerbalnych umiejĊtnoĞci komunikowania siĊ, inne zdolnoĞci przywódcze 

prawdopodobnie nie zostaną dostrzeĪone. Dobre komunikowanie siĊ wáącza innych 

ludzi do procesu podejmowania decyzji. Czáowiek jest zdolny do wykonywania 

czynnoĞci w najlepszy sposób, gdy wáączy siĊ do projektu dla wáasnych powodów. 

Jest to istotą pracy zespoáowej i umoĪliwienia dziaáania innym. Dlatego teĪ 

przywódca powinien dostarczyü innym silnej motywacji stania siĊ nieodáączną 

czĊĞcią tego, co ma siĊ zdarzyü. Ten rodzaj wáasnoĞci umysáowej i pracy 

zespoáowej moĪe zdarzyü siĊ dziĊki efektywnemu komunikowaniu siĊ. Lider – 

Przywódca dzieli siĊ swoimi oczekiwaniami. OkreĞla jasne priorytety i wytyczne. 

UmoĪliwienie innym dziaáania pomoĪe im staü siĊ silnymi, zdolnymi i oddanymi. 

Ludzie w organizacji danego lidera muszą mieü poczucie wáasnoĞci. Muszą czuü 

siĊ wzmocnieni, mocą zespoáu, wtedy z wiĊkszą chĊcią uĪyją swej energii dla 

osiągniĊcia wspaniaáych wyników.51    

 Modelowanie drogi – Aby spowodowaü by ludzie postĊpowali wedáug 

planu, naleĪy wyznaczyü drogĊ. W innym przypadku, jeĪeli czáowiek nie wie 

dokąd zmierza, kaĪda droga go tam zaprowadzi. Przywódca musi byü lepiej 

przygotowany, dobrze zorganizowany i musi potrafiü lepiej niĪ inni przewidywaü. 

UmiejĊtnoĞci organizacji i planowania moĪna siĊ nauczyü, a są absolutną 

koniecznoĞcią dla utrzymania dáugotrwaáego przywództwa. Lider musi zachowaü 

obiektywizm w związku ze wzlotami i upadkami. Powinien trzymaü na wodzy 

przeroĞniĊte ego podczas sukcesów  i wyniszczane ego w okresach rozczarowania  

i niepowodzeĔ.  

                                                           
50 Dexter R. Yager, Sr. i D. Yager, PodrĊcznik Biznesu, s. 450-452, 
51 Dexter R. Yager, Sr. i D. Yager, PodrĊcznik Biznesu, s. 450-452, 
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Przywódca mocno wierzy w swój cel, jest pasjonatem w osiągniĊciu go. 

Doprowadzenie do celu musi byü dominującą motywacją. WiarygodnoĞü tworzy 

zaufanie, zaufanie buduje silną organizacjĊ.  

Modelowanie drogi poprzez planowanie i przewodzenie przykáadem oznacza to, Īe 

zachowana jest spójnoĞü sáowa z czynem.  

 Wzmacnianie serc – „Wspinanie siĊ na szczyt jest Īmudne i dáugie. Ludzie 

stają siĊ wyczerpani, sfrustrowani i rozczarowani. CzĊsto pojawiają siĊ tendencje 

do rezygnacji. Przywódcy muszą wzmocniü serca swoich naĞladowców, aby 

dziaáali nadal”.52    

Przywódca tworzy klimat prowadzący do lepszej wydajnoĞci i satysfakcji                        

w organizacji. Jest przyjacielem, który troszczy siĊ o ludzi. Jest zorientowany na 

czáowieka, lecz nie moĪe za niego walczyü i rozwiązywaü wszystkich problemów. 

To oni muszą wzmacniaü siĊ poprzez walkĊ z wyzwaniami. Lider ma inne zadanie. 

Lider motywuje. Motywacja powinna wykraczaü poza przywództwo sytuacyjne. 

Ludzie lubią byü waĪni i czuü siĊ docenieni. Nad tymi subtelnymi czynnikami 

przywódca organizacji musi siĊ mocno pochyliü. Winien rozpoznawaü i doceniaü 

dobre pomysáy. Umacniając innych, naleĪy równieĪ pamiĊtaü o umacnianiu 

swojego wáasnego serca. 

Przywódca kocha to, co robi, wie, dlaczego buduje swój biznes oparty                

o system marketingu wielopoziomowego. OdpowiedzialnoĞü wykracza poza 

kierowanie innymi ludĨmi. Wie, czego chce. Realizuje marzenia swoje i swoich 

najbliĪszych. Stare chiĔskie przysáowie mówi, Īe „JeĪeli potrzebujesz jednego roku 

pomyĞlnoĞci, posiej zboĪe. JeĪeli potrzebujesz dziesiĊciu lat pomyĞlnoĞci, zasadĨ 

drzewa. JeĪeli  potrzebujesz stu lat pomyĞlnoĞci, wyksztaáü ludzi.”53  

Dobry przywódca potrafi zadecydowaü jak wszystko siĊ potoczy, nastĊpnie 

wszystko buduje w oparciu o tĊ decyzjĊ. W tym rozwój ludzi powinien byü gáówną 

opoką jego wyborów.  

 JeĪeli lider chce rozwijaü swe zdolnoĞci przywódcze i odnosiü sukcesy, 

powinien robiü to, czego wiĊkszoĞü ludzi obawia siĊ robiü.54 JeĪeli dziaáania te 

mają przynosiü profity przez dáugi czas, w takim przypadku naleĪaáoby 

                                                           
52 Dexter R. Yager, Sr. i D. Yager, PodrĊcznik Biznesu, s. 453, 
53 TamĪe, s. 456, 
54 Robert T. Kiyosaki i Charon L. Lechter, Szkoáa Biznesu, str. 101, 
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wychowywaü ludzi – zaczynając od samego siebie. Taka postawa pozwoli 

efektywnie budowaü wáasne przedsiĊbiorstwo w marketingu sieciowym. 

       

3.2.  Mentoring i Coaching. 
 

NadrzĊdną zasadą utrzymania pozyskanych partnerów biznesowych                         

w marketingu wielopoziomowym oraz ich rozwój moĪna zawdziĊczaü systemowi 

opartemu o mentoring i coaching. W strukturach wielopoziomowych wywierają 

one zauwaĪalny wpáyw na sposób zarządzania i przywództwa.  

Mentoring – na szczeblu doĞwiadczonych przedsiĊbiorców skojarzonych                     

w strukturach marketingu sieciowego z ich máodszymi kolegami, którzy dopiero 

niedawno zetknĊli siĊ z organizacją zastosowanie mentoringu daje wymierny 

wpáyw na caáoĞü organizacji. Mentorzy sáuĪą radą w przedmiocie wyznaczania 

celów i ukáadania strategii, dzieląc siĊ swą wiedzą i doĞwiadczeniem. Osoby 

otoczone opieką otrzymują radĊ, szerszą perspektywĊ osobistą i zawodową. 

Mentoring ma istotne znaczenie dla delegowania i szeregu innych sytuacji 

wystĊpujących w procesie zarządzania i motywowania, jak np. budowanie 

zespoáów, psychiczne wspieranie, inspirowanie i utrzymywanie kadry. MoĪna go 

zaszeregowaü do dwóch kategorii: pomoc nowemu partnerowi otoczonemu opieką 

osiągniĊciu celów szkoleniowych i zawodowych oraz budowanie pewnoĞci siebie            

i zaufania do wáasnych moĪliwoĞci. Koncentracja mentora powinna ograniczaü siĊ 

bardziej w stronĊ doradztwa niĪ ratowaniu w káopotach. Mentor sáuĪy radą                    

w odniesieniu do waĪnych problemów kariery zawodowej (lub Īycia osobistego). 

W MLM mentorem moĪe byü tylko partner z górnej linii „sponsorowania”. 

Korzystanie z systemu mentoringu ma charakter obustronny. Podnosi umiejĊtnoĞci 

interpersonalne, uzyskuje siĊ lepszy wgląd w struktury i funkcjonowanie 

organizacji oraz odczuwanie satysfakcji, zadowolenia z widocznego rozwoju 

swych podopiecznych. Rola mentora speánia funkcjĊ trenera, motywatora, 

przewodnika, doradcy. Dobry mentor wykonuje swoją rolĊ poprzez wnikliwe 

zadawanie pytaĔ, które pomogą podopiecznym odróĪniü problemy rzeczywiste od 

pozornych; pyta raczej „jak” i „co”, a nie „dlaczego”; wsáuchując siĊ w odczucia 

podopiecznych równie aktywnie jak w ich sáowa, dzieląc siĊ wáasnymi 
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obserwacjami tam, gdzie jest to potrzebne.55 Korzystając ze sáów Billa Gatesa 

moĪna stwierdziü, Īe dobry mentor kieruje siĊ maksymą „Ja nie ksztaácĊ … ja siĊ 

uczĊ”. Programowi mentoringu powinien przyĞwiecaü faktyczny cel potrzeb 

organizacji. System regulujący relacje mentor – podopieczny jest kluczową czĊĞcią 

struktur zarządzania, który oferuje korzyĞci zarówno w krótkim, jak i dáugim 

okresie. 

Tak jak istnieją mentorzy, którzy są znakomitymi wzorcami do 

naĞladowania, tak są teĪ ludzie, którzy są odwrotnymi wzorcami. W wiĊkszoĞci 

przypadków, wszyscy stykamy siĊ z jednymi i drugimi. NaleĪy mądrze wybieraü 

swoich mentorów. NaleĪy uwaĪaü na to, od kogo przyjmuje siĊ rady. Jest to jedna 

z najwaĪniejszych rzeczy, jakie moĪna zrobiü. Gdy chcemy dojĞü do konkretnego 

celu, warto wybraü takiego mentora, który tam juĪ doszedá. Warto szukaü wzorców 

do naĞladowania, braü z nich przykáad jak i szukaü odwrotnych wzorców, by uczyü 

siĊ na ich báĊdach, przykáadach. PrzyszáoĞü kaĪdego czáowieka zaleĪy równieĪ od 

osób, z którymi spĊdza siĊ wiĊkszoĞü swojego czasu. Warto zapytaü siĊ samego 

siebie: „Czy są oni dobrymi wzorcami do naĞladowania?” JeĞli nie, warto poszukaü 

ludzi, którzy zmierzają w tym samym kierunku, np. ludzi z systemu marketingu 

sieciowego.56      

Coaching – jest zintegrowanym zespoáem dziaáaĔ mających na celu 

zwiĊkszenie sprawnoĞci jednostki lub zespoáu, na który skáadają siĊ: 

- kontekst zrozumienia i zaufania, 

- uĪywanie sáowa „prosiü”, a nie tylko „kazaü”, 

- uzgodnienie celów, 

- optymalizacja szans na osiąganie wyników,        

- dziaáanie bieĪące, zwrotne reakcje, 

- okresowe, pogáĊbione sesje treningowe,  

- uznanie przez menedĪera zobowiązania do przejĊcia funkcji trenera i motywacja 

do takich dziaáaĔ. 

W Ğwiecie biznesu coaching jest formą systematycznego szkolenia. Typowym 

celem jest ksztaátowanie kwalifikacji w zakresie komunikowania, rozwiązywania 

problemów, pracy w zespoáach, sprzedaĪy, lub nawet wzmacnianie takich cech 

charakteru jak „wywieranie wpáywu”.  

                                                           
55 Por. Biznes, Tom 6, Planowanie Kariery, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 37-39, 
56 Robert T. Kiyosaki i Charon L. Lechter, Kwadrant Przepáywu PieniĊdzy, s. 245-249, 
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Aby coaching byá skuteczny, zarówno trener, jak i osoba szkolona muszą 

wczeĞniej uzgodniü sposób ksztaátowania wzajemnych relacji – sukces jednego 

czáowieka zbudowany jest na sukcesie drugiego: wygrany – wygrany. Osoba 

szkolona musi rozumieü preferencje szkolącego, co do przebiegu szkolenia. 

NadrzĊdną zasadą w marketingu wielopoziomowym jest trzymanie siĊ zasady: 

„Nauczyciel uczy przyszáych nauczycieli, Īeby uczyli nauczycieli, uczących 

nauczycieli, itd.”.  

We wszystkich aspektach szkolenia skuteczny trener powinien czĊĞciej stawiaü 

pytania, niĪ dostarczaü gotowych odpowiedzi. Jego rolą jest pobudzanie 

szkolonego do zgáaszania twórczych pomysáów, moĪliwych dziaáaĔ, z którymi       

w naturalny sposób bĊdzie mógá siĊ utoĪsamiü. NastĊpnie nauczyciel winien 

pomóc uczniowi w wyborze jednej z moĪliwoĞci i zaangaĪowaniu siĊ w niezbĊdne 

dziaáania. Pomaga to zidentyfikowaü potencjalne przeszkody oraz konkretyzuje 

kolejne kroki.  

Szkolenie ma wiele wspólnego z relacją mentor – podopieczny, jak                        

i z doradztwem. PowyĪsza relacja obejmuje formĊ pomocy danej osobie                    

w przezwyciĊĪaniu problemów związanych z osiąganiem sukcesu i realizowaniem 

jej potencjaáu. Trenerów, menedĪerów i doradców áączą silne kompetencje 

interpersonalne, w tym: 

- dobra umiejĊtnoĞü sáuchania, 

- umiejĊtnoĞü stawiania pytaĔ – „otwierania” szkolonych przez stawianie 

otwartych pytaĔ i unikanie odpowiedzi „tak” lub „nie”, 

- powstrzymywanie siĊ od przedwczesnych ocen,  

- sáuĪenie konstruktywną informacją zwrotną, 

- sprawdzanie zrozumienia, 

- koncentrowanie siĊ na gáównym problemie czy celu. 

WartoĞü powyĪszych przymiotów polega na tym, Īe pozwalają one wyjaĞniaü 

sprawy, rozwiązywaü problemy, zmieniaü wzorce zachowania i dawaü szansĊ 

uczenia siĊ i planowania dziaáaĔ w celu uzyskania postĊpu.57 Prawdopodobnie 

najwaĪniejszą rzeczą, którą moĪe zrobiü kaĪdy trener, jest udostĊpnienie siebie 

zawodnikom; spowodowanie, aby zrozumieli, Īe drzwi jego domu są zawsze dla 

                                                           
57 Biznes, Tom 6, Planowanie Kariery, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 33-36, 
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nich otwarte, Īe patrzy na nich i jak na pojedyncze jednostki i jak na zespóá, Īe 

mogą z nim porozmawiaü.58    

Nauczyciel nigdy nie nauczy swoich uczniów, dopóki nie stworzy im 

warunki,  w których oni bĊdą mogli siĊ uczyü. W marketingu sieciowym wymierne 

sukcesy odniosą tylko ci ludzie, którzy nauczą siĊ pewnych reguá: po pierwsze - 

wiara w system sukcesu, którego nauczają wiodący w tym biznesie, po drugie - 

naleĪy przejĞü dodatkowy kilometr; chcieü zboczyü z wáasnej drogi, aby pomóc 

komuĞ innemu speániü jego (jej) marzenia, po trzecie – okreĞli cel i bĊdzie dąĪyá do 

niego, aĪ do osiągniĊci sukcesu.  

 

3.3.  Budowanie MarzeĔ. 
 

Nasze Īycie wypeánione jest marzeniami. To, czym i kim jesteĞmy dzisiaj 

jest wynikiem speánienia marzeĔ. Czy kaĪdy ma tego ĞwiadomoĞü? Czy ma 

satysfakcjonowaü nas status quo? Czy zadowala nas to, co siĊ wokóá nas dzieje, 

czy moĪe warto byáoby coĞ zmieniü, poprawiü? WáaĞciwie, dlaczego nie moĪna 

polepszyü swego Īycia, lepszego mniemania o sobie, lepszych relacji z ludĨmi, 

lepszego Ğwiata, lepszej przyszáoĞci? Dlaczego nie prowadziü Īycia rodzinnego,               

o jakim marzymy? Dlaczego nie otaczaü siĊ sympatycznymi ludĨmi? Dlaczego nie 

staü siĊ odnoszącym sukcesy czáowiekiem? Dlaczego nie cieszyü siĊ powodzeniem 

i dobrobytem, o jakim czytamy w baĞniach? Dlaczego, dlaczego, dlaczego nie? 

Tak moĪna zadawaü pytania w nieskoĔczonoĞü. OdpowiedĨ brzmi: - nie ma 

takiego powodu. Wszystko sprowadza siĊ do jednego: trzeba mieü wizjĊ, trzeba 

byü marzycielem.  

Filozofowie i mĊdrcy przez wieki spierali siĊ w wielu kwestiach, ale w jednym 

punkcie pozostają jednomyĞlni: ”Stajemy siĊ tacy, w jaki sposób myĞlimy”. 

Emerson powiedziaá: „Czáowiek jest taki, w jaki sposób myĞli przez caáy dzieĔ”. 

Marek Aureliusz, ująá to nastĊpująco: „ĩycie czáowieka jest takie, jakie są jego 

myĞli”. William Jamek powiedziaá: „NajwiĊkszym odkryciem mego pokolenia jest 

to, Īe istoty ludzkie mogą odmieniaü swoje Īycie przez zmianĊ postawy Īyciowej”. 

W biblii zaĞ czytamy: „Jakie myĞli ma czáowiek w sercu swoim, taki teĪ jest”.59 

                                                           
58 Bill McCartney, trener druĪyny piáki noĪnej Uniwersytetu Kolorado i autor bestsellerów, Dexter R. 

Yager, Sr. i Doyle Yager, PodrĊcznik Biznesu, s. 457, 
59 Glenn Bland, AmerykaĔski Sposób na Sukces, s. 30, 
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Czynami czáowieka kieruje jego umysá, który karmi siĊ owocami jego myĞli. I tak 

jesteĞmy sumą wáasnych myĞli. JeĞli myĞlimy kategoriami negatywnymi tzw. 

„myĞli chwasty”, rezultaty bĊdą negatywne, ale jeĞli myĞli są pozytywne tzw. 

„myĞli kwiaty”, rezultaty bĊdą wymierne. Dlatego teĪ, niezmiernie istotnym jest, 

abyĞmy starali siĊ mieü staranny wgląd w nasze myĞli, poniewaĪ „stajemy siĊ tacy, 

w jaki sposób myĞlimy”. 

 Marzenia są dane przez Boga i powinny byü pielĊgnowane. Niestety, wielu 

ludzi pozwala na to, aby Īycie okradáo ich z marzeĔ. Záodziej przybiera postaü 

wielu osób i róĪnych okolicznoĞci. Swemu marzeniu naleĪy daü szansĊ i nigdy nie 

wolno pozwoliü, aby ktokolwiek podejmowaá za nas decyzje i je zniszczyá! 

Pozytywna wyobraĨnia jest niezmiernie waĪna. Jest mapą drogową do sukcesu. 

Nikt nie wyjedzie w dáugą podróĪ bez wczeĞniejszego spojrzenia na mapĊ. 

Podobnie ci, którzy nie mają marzeĔ ani celów, do których dąĪą, wĊdrują bez celu, 

nigdy nie osiągając niczego o wiĊkszej wartoĞci.60 Prawda jest taka, Īe jeĪeli nie 

wiesz, dokąd zmierzasz, kaĪdą droga tam dojdziesz. 

 Budowla najwiĊkszego i najpiĊkniejszego wieĪowca rozpoczyna siĊ wpierw            

w umyĞle a nastĊpnie w pracowni architekta, zanim zaczną siĊ prace przy 

fundamentach i dopiero po jakimĞ czasie (jakby wiekach) nastĊpowaá szybki efekt 

wzrostu konstrukcji widzialnych murów. Podobnie bez wáaĞciwej wizji (pomysáy           

i pragnienia), marzeĔ (artystycznego obrazu ukoĔczonego wieĪowca) i celów 

(szkiców) – rozáoĪonych na elementy tworzące plan dziaáania (dzienne                        

i tygodniowe porcje) – realizujący budowĊ mógáby straciü orientacjĊ i chĊü do 

pracy.61 

Dlaczego marzenia są tak istotne w osiągniĊciu zamierzonego celu? Przede 

wszystkim, są niezbĊdne do indywidualnego rozwoju. Wizja wáasnej przyszáoĞci 

sprawia, Īe pragnie siĊ siĊgaü coraz dalej i opanowaü umiejĊtnoĞci konieczne do jej 

realizacji. „Nigdy nie przestawaj marzyü i mierz wyĪej, niĪ sądzisz, Īe mógábyĞ 

siĊgnąü. Nie troszcz siĊ jedynie to, by byü lepszym niĪ ludzie Īyjący lub dawniej; 

spróbuj byü lepszym od samego siebie”. Bez wizji zatrzyma siĊ czáowiek na 

poziomie przeciĊtnoĞci.62 ĩycie powinno byü przyjemne. Kiedy realizuje siĊ swoje 

marzenie i z kaĪdym krokiem zbliĪa siĊ do celu, doznaje siĊ ogromnej satysfakcji 

                                                           
60 Por. Dexter R. Yager, Nie Pozwól Nikomu SkraĞü Swych MarzeĔ, s. 8, 
61 Dexter Yager Sr. i Doyle Yager, PodrĊcznik Biznesu, s. 131-134, 
62 Pat Mesiti, ZbudĨ siĊ do MarzeĔ, s. 20, 
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oraz poczucie osobistego zwyciĊstwa. NajwiĊcej chyba satysfakcji w Īyciu 

dostarcza nie samo osiągniĊcie wyznaczonego celu, lecz podąĪanie za nim. Sukces 

opisywany jest jako pogoĔ za piĊknym marzeniem. Ta pogoĔ powinna byü 

zarówno przyjemna, jak i uwieĔczona nagrodą.  

Marzenia ksztaátują charakter, postawĊ, budują czáowieka. Snucie marzeĔ pomaga 

chĊtniej podejmowaü ryzyko. ZachĊca do postawienia pierwszego kroku, do tego, 

by przestaü uczestniczyü tylko w tym, co bezpieczne, lecz wyjĞü poza swoją strefĊ 

komfortu i odwaĪyü siĊ uwierzyü. Marzenia nadają odpowiedni kierunek                

i rzeczywisty cel. KiedyĞ ĝw. Hieronim powiedziaá: „Zacznij dzisiaj byü tym, kim 

bĊdziesz póĨniej”.63 Prawdziwy marzyciel zapisuje na kartce swoje cele, w sposób 

dojrzaáy i zdecydowany dąĪy ku ich realizacji.  

 ZwierzĊta nie są w stanie myĞleü: stosują logikĊ, pamiĊtają i rozwiązują 

problemy. Nawet doznają emocji; umieją wyraĪaü miáoĞü i tĊsknotĊ np. za ludĨmi, 

potrafią okazywaü szczĊĞcie i smutek. ZwierzĊta jednak nie potrafią marzyü. Brak 

im tego duchowego wyposaĪenia. Marzenia są cechą wyjątkowo ludzką. To coĞ 

wiĊcej niĪ emocje i coĞ wiĊcej niĪ myĞli. PotĊga marzenia wykracza poza logikĊ     

i uczucia; leĪy blisko serca tego, co jest czáowiecze, co jest stworzone na 

podobieĔstwo Boga. Marzenia są tak osobiste jak odciski palców, są wyjątkowo 

ludzkie. ĩadne dwie osoby nie marzą podobnie. Mogą podzielaü marzenie; mogą 

marzyü wspólnie o tej samej rzeczy, ale kaĪdy marzy w prywatnym i bezpiecznym 

miejscu, w gáĊbi swojego serca, w miejscu, do którego nie moĪe wejĞü, ani którego 

nie moĪe posiąĞü nikt inny. Nasze marzenia są naszą wáasnoĞcią i wyraĪają to, 

czym i kim jesteĞmy. Marzenia są tak niepowtarzalne jak páatki Ğniegu, ale mogą 

byü równieĪ wątáe jak owe páatki, jeĞli nie są odĪywiane i utrzymywane przy Īyciu. 

Gdy marzenie umiera, coĞ zasadniczo ludzkiego jest tracone i wraz z nim ginie 

najlepsza czĊĞü istnienia. „BądĨ wierny marzeniom, bo jeĞli marzenia umierają, 

Īycie jest jak ptak ze záamanym skrzydáem, który nie moĪe lataü” – Langston 

Hughes.64  

Marzyciele zdają sobie sprawĊ, Īe prawdziwe bogactwo pochodzi z wnĊtrza, jego 

Ĩródáem są takie wartoĞci, jak dobry charakter, spójnoĞü wewnĊtrzna i harmonia – 

osiąganie doskonaáoĞci we wszystkich sferach Īycia. Nie ma znaczenia, w jakim 

mieszkasz domu, waĪniejsze jest, jaki dom stworzyáeĞ w sobie. RównieĪ nie marka 

                                                           
63 TamĪe, s. 33, 
64 Por. Charles Paul Conn, Marzenie które nie umrze, s. 212-213, 
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samochodu nadaje ci toĪsamoĞü i godnoĞü, ale charakter kierowcy. To, kim siĊ jest 

pod codzienną maską, bardziej siĊ liczy niĪ to, jak siĊ wygląda z zewnątrz.  

Wizjoner jest myĞlicielem twórczym, pilnym, przewidującym, znajdującym 

rozwiązania a nie borykającym siĊ z problemami. Dlatego koniecznym jest by 

dzieliü siĊ marzeniami z ludĨmi wiernymi i lojalnymi. NaleĪy pomagaü ludziom 

zmieniaü ich Īycie, a oni pomogą nam zmieniü nasze. To przesáanie jest 

fundamentem w osiągniĊciu sukcesu w marketingu wielopoziomowym. Inaczej 

równieĪ moĪna wyraziü tĊ sentencjĊ sáowami: „MoĪesz mieü w Īyciu wszystko, 

czego pragniesz, jeĞli pomoĪesz innym mieü to, czego oni pragną”, oraz 

„Otrzymujesz od innych to, co najlepsze, gdy dajesz im najlepszą czĊĞü siebie”.  

 Przywódca jest twórczym myĞlicielem, w podąĪaniu za swoimi marzeniami 

nie odrywa siĊ od rzeczywistoĞci i jest przystĊpny dla innych i otwarty. ĩyje          

w przyjaĨni z ludĨmi, buduje mosty prowadzące tam, dokąd pragnie dotrzeü, co 

otwiera dalej drzwi wiodące do rozmaitych moĪliwoĞci. Utrzymuje swoją wizjĊ 

przy Īyciu i podąĪa za nią. Kierując siĊ sáowami Napoleona moĪna powiedzieü, Īe 

„WyobraĨnia rządzi Ğwiatem” i dlatego koniecznym jest obudziü w sobie marzenia 

i ruszaü po zwyciĊstwo. Kiedy ludzie mają marzenia, które pielĊgnują i rozwijają – 

odnoszą sukcesy. Kiedy ich nie realizują, powoli siĊ wypalają od wewnątrz. 

Posiadanie marzeĔ przenosi od frustracji dnia dzisiejszego do moĪliwoĞci, jaki 

niesie przyszáoĞü. Dzisiaj ludzie budzą siĊ po trzydziestce i stwierdzają, Īe nie są 

tymi, którymi naprawdĊ chcieli byü. Badania przeprowadzone przez Massachusetts 

Institute of Technology wykazaáy, Īe na pytanie: „Czego chcesz od Īycia?” 

wiĊkszoĞü ludzi odpowiada negatywnie.65 Mówią oni o tym, jak okropna jest ich 

praca lub jak chcieliby wszystko zmieniü. Nie mają dokáadnie okreĞlonego celu. 

Pozbawieni są pragnieĔ popychających do sukcesów. Mówią raczej, czego 

chcieliby siĊ pozbyü aniĪeli osiągnąü.  

Marzenia mogą uchroniü nas przez beznadziejnoĞcią dnia codziennego. 

Ukierunkowują na osiąganie szczĊĞcia i peáni Īycia. Wobec tego naleĪy unikaü 

negatywnych myĞli i zastĊpowaü je marzeniami. Wszyscy potrzebujemy marzeĔ – 

marzeĔ zapierających dech. Studiując Īyciorysy wielkich przywódców, przekonujemy 

                                                           
65 Dexter Yager i Ron Ball, Wszystkiego Co Wiem BĊdąc Na Szczycie – Nauczyáem SiĊ Na Dole, s. 13-
14,  
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siĊ, Īe mieli marzenia. I niech sáowa Malcolma S. Forbesa brzmią nam w uszach: 

„Kiedy przestajesz marzyü, przestajesz Īyü".66  

Marzenia są naturalnym wyraĪeniem ludzkiego ducha. Rodzą siĊ áatwo, 

maáym wysiákiem, z serca, ale mogą teĪ umrzeü równieĪ áatwo, jak siĊ narodziáy. By 

Īyü peánią Īycia - trzeba marzyü, marzyü i tak jak powiedziaá Winston Churchill: 

Nigdy siĊ nie poddawaj, Nigdy siĊ nie poddawaj, nigdy, przenigdy siĊ nie poddawaj.  

                  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Bill Newman, DziesiĊü Cnót Dobrego Przywódcy, s. 13, 
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ZakoĔczenie 
 

Celem niniejszego opracowania byáo ukazanie w sposób jak najbardziej 

dostĊpny procesu ksztaátowania postawy lidera oraz dąĪenie do osiągniĊcia sukcesu    

w marketingu wielopoziomowym. Praca ta mówi o zwyciĊĪaniu. Równie waĪne jak 

realizowanie wszystkich swoich marzeĔ jest dąĪenie do ich speánienia; spoglądanie 

wstecz ze ĞwiadomoĞcią, Īe zrobiliĞmy wszystko, co w naszej mocy, Īe nie 

zrezygnowaliĞmy. Nie moĪna odkáadaü swoich pragnieĔ na póákĊ, bo jeĪeli naprawdĊ 

chce siĊ odnieĞü w Īyciu sukces, prĊdzej czy póĨniej naleĪy usypaü wokóá siebie 

okopy, zająü stanowisko bojowe i walczyü o to, czego pragniemy.  

Praca niestety nie wyczerpuje tak rozlegáego tematu, gdyĪ kaĪdy poruszony               

w niej „po czĊĞci”, termin: przywództwo, ksztaátowanie postawy lidera, budowanie 

marzeĔ, mentoring, coaching, czy teĪ sam marketing wielopoziomowy, wymaga 

indywidualnej analizy a tym samym napisania oddzielnej pracy. Jednak to, co 

skáoniáo mnie do pochylenia siĊ nad w/w terminami w takiej formie, byáo 

zasygnalizowanie problemu potrzeby ksztaátowania postawy lidera oraz zwrócenie 

uwagi na bardzo ciekawe zjawisko ekonomiczne, jakim jest system MLM. Zamiarem 

moim byáo równieĪ wskazanie Ĩródeá wiedzy niezbĊdnej do dalszego pogáĊbiania 

przedmiotowego tematu. Staraáam siĊ przedstawiü w sposób bardzo ogólny, istotne 

aspekty, na które powinna zwróciü osoba pragnąca rozwijaü umiejĊtnoĞci przywódcze.  

Pomimo wielu krytycznych i skrajnych opinii na temat marketingu 

wielopoziomowego uwaĪam, iĪ naleĪy dopatrywaü siĊ w nim szansy, zarówno dla 

„prostego” jak i wyksztaáconego czáowieka, na osiągniĊcie sukcesu, byle tylko potrafiá  

rozwijaü w sobie przedsiĊbiorczoĞü oraz nastawiá siĊ na sukces drugiego czáowieka, 

gdyĪ tylko sukces jego partnerów biznesowych pozwoli wspiąü siĊ na wyĪyny.   

Analiza materiaáów i informacji Ĩródáowych pozwala na sformuáowanie 

nastĊpujących wniosków: 

PrzyszáoĞü nigdy jeszcze nie stawiaáa czáowiekowi takich wyzwaĔ. Aby im sprostaü, 

naleĪy ksztaátowaü „gatunek” przywódców. Zasady są ponadczasowe, metody trzeba 

stale korygowaü. Pewne zachowania i techniki dobrze sáuĪące w przeszáoĞci dziĞ 

mogą okazaü siĊ nieprzydatne. Dzisiejsi liderzy wkraczają w przyszáoĞü niosącą 

gwaátowne zmiany i stawiającą duĪe wymagania. Przywódcy przyszáoĞci muszą chcieü 

zmierzyü siĊ z nieznanym, poniewaĪ najwiĊkszym ryzykiem jest niechĊü do 
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podejmowania ryzyka. Liderzy bĊdą musieli szukaü wáaĞciwej informacji i rozwijaü 

umiejĊtnoĞci sprawnego porozumiewania siĊ. PowaĪnym problemem wspóáczesnoĞci 

jest przeáom w dziedzinie wymiany informacji, któremu towarzyszy kryzys 

porozumiewania siĊ. BĊdą musieli nauczyü siĊ Īyü w równowadze. Przywódcy oddani 

ideom zmian, studiowania i doskonaáoĞci muszą umieü kreowaü zwyciĊzców                   

w klimacie zmiennoĞci. Nie jesteĞmy naszym ludziom winni jaĞniejszej przyszáoĞci; 

raczej przyszáoĞü wymaga od nas przygotowania jaĞniejszych ludzi. Wspólnymi siáami 

moĪemy zmieniü Ğwiat.  

Konrad Adenauer powiedziaá: „Wszyscy Īyjemy pod tym samym niebem, mamy 

jednak róĪne horyzonty", dlatego naleĪy postawiü pytanie retoryczne: Czy lider, 

który rozwija caáy swój potencjaá, by byü bardziej kompetentnym i przygotowanym na 

wyzwania przyszáoĞci? Nie chodzi o to, czy moĪe byü wyjątkowym przywódcą, lecz 

mo to, czy nimw rzeczywistoĞci bĊdzie. W Īyciu sami podejmujemy decyzje. 

Jednak nie jesteĞmy caákiem 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, ukoĔczyá policealne studium ekonomiczne o profilu 

"finanse i rachunkowoĞü" a póĨniej studia magisterskie o profilu "teologiczno-

filozoficznym" na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, filia we 

Wáocáawku oddziaá w Koninie. Gdy stwierdziá, Īe najlepszą rzeczą w jaką 

moĪe teraz zainwestowaü bĊdzie inwestycja w siebie, dlatego ukoĔczyá trzy 

"podyplomówki" na uczelniach wyĪszych. Pierwszy dyplom obroniá w 2005 

roku na Uniwersytecie àódzkim w àodzi tj. studium podyplomowe "prawo 

ubezpieczeĔ spoáecznych i gospodarczych", kolejny w 2008 roku na 

Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie, studium podyplomowe "ogólno-

menadĪerskie" a w 2009 roku studium podyplomowe z "coaching-u"                     

w WyĪszej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ponadto ukoĔczyá wiele szkoleĔ 

sprzedaĪowych i menadĪerskich https://www.goldenline.pl/mariusz-

andrzejczak4/ a takĪe kurs dla czáonków rad nadzorczych w spóákach skarbu 

paĔstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.   

Posiada ponad 10-cio letnie doĞwiadczenie w pracy administracyjno-biurowej 

oraz kierowniczej w instytucji paĔstwowej. Od prawie 25-ciu lat zdobywa 

doĞwiadczenie w sprzedaĪy i zarządzaniu zespoáami. Prowadziá zespoáy                  

w kilku najwiĊkszych w Polsce firmach finansowo-ubezpieczeniowych 

osiągając ponadprzeciĊtne wyniki sprzedaĪowe a mianowicie, byá pierwszym 

menadĪerem  w regionie i 11 w Polsce. Byá wspóáwáaĞcicielem firmy 

szkoleniowej,  franczyza "Sandler Training", która specjalizuje siĊ                       

w nauczaniu technikach sprzedaĪy. W ostatnich latach przepracowaá ponad 

1000 godzin na sali szkoleniowej i przeszkoliá tysiące osób pod kątem 

sprzedaĪowym, produktowym, kompetencji miĊkkich oraz motywacji. 

NajwiĊkszą jego pasją jest jednak MLM, budowanie zespoáów, poznawanie 

ludzi, tworzenie przyjaĨni, coaching, mentoring, przywództwo i ogólnie 

przedsiĊbiorczoĞü. Zdobywaá równieĪ szlify w kilku wielkich korporacjach 

sprzedaĪowych opartych o system MLM. W latach 90-tych poznaá swojego 

pierwszego mentora, który zaszczepiá w nim ziarno przywództwa. UĪywając 
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sáów Roberta Kiyosaki, autora m.in. ksiąĪki "Bogaty ojciec, biedny ojciec"; 

poznaá "bogatego ojca" Antoniego CieĞlaka, który nauczyá Go podstaw MLM-

u i budowania biznesu.  

Zdobytą wiedzĊ z lat dziewiĊüdziesiątych, dopiero zacząá wykorzystywaü pod 

koniec 2010 roku, gdy poznaá i podjąá wspóápracĊ z Markiem Prucnalem. 

NajwiĊkszy sukces osiągnąá wspóápracując z Grupą Kapitaáową EuCO. 

Zbudowaá w 7 lat organizacjĊ liczącą pow. 4.000 osób z milionowymi 

obrotami miesiĊcznie. DziĊki pracy i determinacji, Mariusz wraz z zespoáem, 

uzyskali ponad 250 mln zá. odszkodowaĔ od Towarzystw Ubezpieczeniowych 

z polis OC sprawcy. Wyksztaáciá bezpoĞrednio i poĞrednio kilku milionerów  

w swoim zespole a samemu do elitarnego "klubu milionerów w EuCO" 

doáączyá po 4 latach od podpisania umowy agencyjnej.  

Jego dewizą jest:  

"WolĊ zarabiaü 1% z pracy 100 osób niĪ 100% z wáasnej pracy" oraz "Buduj 

szerokoĞü i gáĊbokoĞü w oparciu o partnerstwo. Inwestuj w ludzi, buduj 

przyjaĨĔ a oni sobie i tobie zbudują biznes". Na swoich szkoleniach czĊsto 

zadaje metaforyczne pytanie: "Chcesz mieü 1% zarobku z kaĪdego litra 

sprzedanego paliwa np. w Polsce czy wolisz mieü 100% dochodu z jednej, 

nawet najlepiej prosperującej stacji benzynowej?"   

Mariusz bardzo mocno stawia na wáasny rozwój osobisty ale przede 

wszystkim wspiera i tworzy Ğrodowisko do wzrastania dla jego partnerów 

biznesowych.  

Aktualnie nadal rozwija struktury sprzedaĪowe w kilku gaáĊziach usáug. 

Pierwsza to: pomaganie osobom poszkodowanym, którzy ucierpieli                       

w wypadkach i ich rodzinom. Kolejna usáuga to wypoĪyczanie aut 

zastĊpczych a ostatni projekt dotyczy MiĝP, czyli wraz z zespoáem pomaga 

firmom optymalizowaü koszty energii elektrycznej i gazu.  

 Prywatnie jest od 22 lat mĊĪem i ojcem dwóch fantastycznych 

dziewczyn, które są dla niego wsparciem, radoĞcią a jednoczeĞnie wyzwaniem 

by byü dla nich nieustającym wzorem i ostoją. Wspólnie z rodziną są 

zaangaĪowani w 100% w tworzenie niezaleĪnoĞci finansowej.    

 JeĪeli zastanawiasz siĊ czy warto podjąü wspóápracĊ z Mariuszem to 

zadzwoĔ do niego tel. 604 900 079 lub napisz e-mail: m.andrzejczak@euco.pl                  

a najlepiej spotkaj siĊ z nim i porozmawiaj. JeĪeli nosisz w sercu buáawĊ 
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przywództwa lub co najmniej ziarno przedsiĊbiorczoĞci by uniezaleĪniü swój 

czas od swoich dochodów a swoje dochody od swojego czasu pracy to 

bĊdziesz w najlepszych rĊkach.  

Mariusz zgadza siĊ ze sáowami R. Kiyosaki: "Stawanie siĊ przedsiĊbiorcą moĪe 

okazaü siĊ najlepszym moĪliwym programem rozwoju osobistego, a twój biznes - 

twoją wáasną szkoáą biznesu. Kiedy ty sam siĊ rozwijasz - rozwija siĊ teĪ twoja firma”.  

Powodzenia i do zobaczenia na plaĪach Ğwiata. 

www.mariuszandrzejczak.pl  

https://web.facebook.com/mariusz.andrzejczak.18  
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