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Wszystkim tym, których kiedyś skreślono, 
a którzy mają odwagę zmieniać świat, 

sięgając po wielkie marzenia.
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Podziękowania

Jest tak wiele osób, którym powinienem podziękować. Zanim to jed-
nak uczynię, najpierw podziękuję tej najważniejszej osobie w moim 
życiu. To moja małżonka, Barbara Milewski. Gdybym miał dopisać 
dodatkowy rozdział do tej książki, brzmiałby mniej więcej tak: każda 
historia, nawet najbardziej burzliwa, kończy się happy endem. Moim 
był ślub na Hawajach, jaki wzięliśmy w sierpniu 2015 roku. 
 Gdy będziesz czytał tę książkę, możesz mieć wrażenie, że wszystko, 
co zrobiliśmy, jest moją zasługą. To mylne odczucie. Choć nie chcę 
odbierać ważności temu, co zrobiłem, pragnę, byś miał świadomość, 
że obok mnie zawsze była Basia. Nie tylko była, lecz także niejedno-
krotnie brała na swoje barki wielką odpowiedzialność. Gdybym opisał, 
jak wiele zrobiła wraz z zespołem, z pewnością powstałaby kolejna 
książka. 
 Basiu, dziękuję Ci za Twoją miłość i za to, że zawsze ze mną byłaś. 
Nawet w najtrudniejszych momentach. 
 Richard i Veronica Tan – dziękuję za Waszą wiarę we mnie i przy-
jaźń, która znaczy dla mnie bardzo wiele.
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 Chciałbym podziękować mojej rodzinie. Dagmara Wrzosek, Marta 
Skorupka, Michał Skorupka, Irena Żukowska i Andrzej Sobolewski –  
Wasza obecność w zespole nadaje sens temu, co robię.
 Dziękuję grupie fantastycznych ludzi z Milewski & Partnerzy, którzy  
stali się dla mnie kimś więcej niż przyjaciółmi. Łukasz Piec, Marcin 
Pałągiewicz, Jana Ignaszewicz, Marcin Arkusz, Karina Sandomierska, 
Dorota Wereszczyńska, Krystian Mosiej, Aleksandra Wolska, Anna  
Mierzejewska, Teresa Milatti – dziękuję za wspólną drogę i wszelkie 
wyzwania, jakie pokonaliśmy.
 Dziękuję kolegom, których już z nami nie ma, a z którymi miałem 
zaszczyt podążać wspólną drogą. Robert Biernat, Aleksander Waszak, 
Tomasz Plata, Tomasz Jaroszek, Maciej Jutrzenka – to była prawdziwa 
przyjemność.
 Szczególnie podziękowania kieruję do mojego wieloletniego przy-
jaciela, Patryka Wójcika, którego szczerość zawsze mnie rozbrajała. 
 Dziękuję Krzyśkowi Sandomierskiemu za wspaniałe twórcze chwile –  
nigdy ich nie zapomnę. 
 Dziękuję mojemu wieloletniemu przyjacielowi Przemysławowi  
za to, że zawsze jest, bez względu na okoliczności i wyzwania, jakie 
podejmuję. To wielki dar mieć takiego przyjaciela jak Ty.
 Dziękuję Ani Grabce i jej zespołowi za pracę nad książką. Gdyby  
nie determinacja Ani, działania do późna w nocy i pomoc w tym, 
przez co przechodziłem w trakcie pisania, nie wiem, czy byłbym w sta-
nie ją ukończyć. Ania, Ty doskonale wiesz, jak wiele mnie to kosztowało.
 Dziękuję ludziom, bez których wsparcia tak wielkie marzenia były-
by o wiele trudniejsze do zrealizowania. Mowa o Pawle Danielewskim, 
z którym miałem przyjemność pracować przez kilka ostatnich mie-
sięcy. Dziękuję też zespołowi Gracjana Klegera i Grzegorza Kordeczki  
za to, że wspierali nas w działaniach promocyjnych przez tyle miesięcy. 
 Kuba Rajkiewicz, Andrzej Cichocki, Kuba Bączek, Robert Zagożdżon,  
Krzysztof i Mirosława Cybul, Magda Malicka, Łukasz Jakóbiak, Kamila  
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Rowińska, Beata Kapcewicz, Robert Krool, Piotr Majewski, Ilona  
Pruszko, Grzegorz Celeban – dziękuję Wam nie tylko za fenomenalne 
wystąpienia podczas naszych kongresów, lecz także za przyjaźń i za to,  
że nigdy nie odwróciliście się do mnie plecami, nawet wtedy, gdy  
nie mogliście nic zyskać. To prawdziwa miara autentyczności relacji.
 Dziękuję polskim i zagranicznym prelegentom, których mogliśmy 
gościć – wszyscy byliście niesamowici!
 Dziękuję Marcinowi Kądziołce za misję, która nas łączy i trwa od kilku 
dobrych lat.
 Dziękuję ludziom, których uważam za mentorów. Les Brown – dzię-
kuję za naszą przyjaźń i cenne wskazówki, jakie dostałem w trudnych 
momentach życia. Tony Robbins – dziękuję za cudowne lekcje, jakie 
przeżyłem. Dan Millman – dziękuję za to, że wiele lat temu wszedłem 
na Drogę Wojownika Miłującego Pokój.

T. Harv Eker – dziękuję za niesamowitą spójność i misję, która swym
zasięgiem ogarnęła cały świat. Cieszę się, że jestem jego częścią.
 Arnon Barnes – dziękuję za Twoją przyjaźń, życiową mądrość i nie-
zwykłą mądrość, która mnie inspiruje.
 Blair Singer – dziękuję za Twoją przyjaźń i jakość, jaką dajesz światu. 
Jesteś prawdziwym mistrzem.
 Nick Vujicic – dziękuję za Twoją historię, która popycha ku wielkim 
czynom. Nigdy tego nie zapomnę. 
 Dziękuję Januszowi Jabłońskiemu i jego zespołowi z firmy Berm, 
którzy od początku tej drogi ze wszystkich sił wspierali nas w organi-
zacji i logistyce. Wasza praca miała ogromne znaczenie.
 Dziękuję dziesiątkom tysięcy Partnerów z całego świata za to,  
że uwierzyliście, że niemożliwe jest realne. Nawet jeśli było to tylko 
jednorazowe udostępnienie informacji o tym, co robimy – dziękuję  
z całego serca!
 Dziękuję naszym klientom, których jest ponad ćwierć miliona,  
a dla których wszystko robiliśmy – w najtrudniejszych momentach,  
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gdy życie przygniatało mnie ze wszystkich sił, to właśnie o Was my-
ślałem, czerpiąc z tego niesamowitą siłę. Wyobrażałem sobie, że jest 
ktoś, kto bardzo potrzebuje tego, co robimy. 

Dziękuję Ani Urbańskiej i Krzysztofowi Liegmannowi.
 Jeśli kogoś pominąłem w tych podziękowaniach, nie było to celowe. 
Liczba osób, która podążała za nami, była tak ogromna, że musiałbym 
pisać te podziękowania przez dwa tygodnie. Dziękuję Wam wszystkim.
 Dziękuję Bogu za to, że towarzyszył mi w tej wieloletniej batalii  
i zawsze podawał pomocną dłoń. Nawet w chwilach, w których  
nie miałem sił do walki, był zawsze krok przed mną i otwierał mi kolejne 
drzwi. Nigdy tego nie zapomnę.
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Przedmowa

Intuicja, odrobina szaleństwa, żyłka do hazardu…? Co kierowało  
Łukaszem Milewskim, kiedy zaproponował mi zrealizowanie najwięk-
szego marzenia? Do dziś tego nie wiem. 
 Spotkaliśmy się we wrześniu 2014 roku, tuż po tym, jak z drużyną  
narodową siatkarzy Stéphane’a Antigi zdobyłem złoty medal Mistrzostw 
Świata w siatkówce. Byłem trenerem mentalnym kadry i odpowiada-
łem za przygotowanie psychiczne zawodników. 
 Łukasz zaprosił mnie wtedy do swojego warszawskiego aparta-
mentu na krótki wywiad. Przed trzema kamerami usiedliśmy przy 
herbacie na pięknym tarasie i zaczęliśmy rozmawiać. 
 Kilkanaście miesięcy wcześniej podziwiałem Łukasza na scenie 
eventu rozwojowego NAC 2013. Pomyślałem wtedy coś w stylu:  
„Super byłoby poznać tak inspirującego człowieka!”, nie miałem  
jednak odwagi podejść. Teraz siedziałem z nim na kanapie, rozmawia-
liśmy, żartowaliśmy i... działa się magia. 
 Od słowa do słowa czułem coraz większe flow, zaufanie i pasję. 
Choć w głowie kiełkowały różne myśli, to, co najbardziej utkwiło  
mi w pamięci, wydarzyło się po wywiadzie.
 Weszliśmy z Basią (jeszcze wtedy nosiła nazwisko Wrzosek) do apar-
tamentu i rozmawialiśmy o rynku rozwojowym w Polsce, siatkówce  
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i marzeniach. Wiedziałem, że wkrótce Firma Milewski & Partnerzy  
organizuje dwa wielkie wydarzenia – pierwsze, „The Way Ahead”  
z Anthonym Robbinsem, i drugie, „Życie bez ograniczeń” z Nickiem 
Vujicicem w Poznaniu, na którym mogło pojawić się nawet 30 000 
ludzi. Na samą myśl drżały mi kolana z ekscytacji. 
 Tak dobrze czułem się z Basią i z Łukaszem, że przyszło mi do głowy 
poprosić ich o dobrą miejscówkę na „Życie bez ograniczeń”. Bardzo 
chciałem pojawić się na evencie, poczuć tę atmosferę i poznać gwiaz-
dy światowej sceny rozwoju osobistego. W tym samym momencie,  
w którym dotarła do mnie ta myśl, Łukasz Milewski wypowiedział  
słowa, których nigdy nie zapomnę: „A może wpadłbyś na event  
z Nickiem Vujicicem?”. „Z przyjemnością!” – odpowiedziałem natych-
miast, szczęśliwy i zszokowany tym, że Łukasz czyta w moich myślach. 
„Okeeeej... – usłyszałem. Łukasz na moment zawiesił głos, a we mnie  
poziom adrenaliny wystrzelił w górę. Czułem, że zaraz  wydarzy się 
coś ważnego. – Nie planowałem tego, ale... Chciałbym, żebyś wystąpił 
na scenie razem z Nickiem” – dodał.
 Zrobiło mi się gorąco. W jednej sekundzie wyobraziłem sobie  
30 000 osób, które obserwują każdy mój ruch i słyszą każde moje 
słowo. Wyobraziłem sobie odpowiedzialność, presję, ilość pracy  
do wykonania. Usłyszałem wewnętrznego krytyka: „Nie dasz rady”, 
„Nie potrafisz”, „Nie masz doświadczenia”, „To nie dla ciebie”. Po se-
kundzie jednak, widząc spokój i opanowanie Łukasza, usłyszałem 
zaskakująco mocny i pewny swój głos: „Łukasz, to będzie dla mnie 
prawdziwy zaszczyt!”.
 Zapadła decyzja o moim wystąpieniu na „Życiu bez ograniczeń”. 
Od tego momentu tak naprawdę, od eventu w Poznaniu w 2015 roku 
zaczęła się moja przygoda z rynkiem rozwoju i inspiracji. 
 Wiem, że Łukasz tego nie planował, nie analizował, zresztą –  
nie znał mnie – ale taki właśnie jest: jeśli jego ogromna intuicja po-
czuje przepływ energii i jeśli on sam komuś zaufa, to jest mu w stanie 
nieba uchylić i otworzyć drzwi do wspaniałej przygody. 
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Choć jeszcze wtedy nie wierzyłem do końca, że mogę zrobić dobry 
speech dla tak olbrzymiej publiczności, Łukasz był pewny, że się uda. 
Kilka miesięcy później stałem na backstage’u „Życia bez ograniczeń”. 
Czułem wsparcie i Łukasza, i Basi, i całej ich ekipy. Mimo że Piotrek 
Szwedes właśnie mnie zapowiadał, mimo że słyszałem szmer głosów 
trzydziestu tysięcy osób, byłem niezwykle spokojny, skoncentrowany 
i szczęśliwy. 
 Moje wyjście na scenę zarejestrowały kamery. Do dziś jestem po-
ruszony, gdy oglądam te obrazki. Byłem jak w transie. Miałem otwarte 
serce i chciałem podzielić się nie tylko wiedzą, lecz także motywacją 
do działania. 
 Publiczność była cudowna. Gdy nagrodziła mnie standing ovation 
i długimi oklaskami, wiedziałem, że czeka mnie niezapomniana przy-
goda. Jednocześnie czułem spokój, bo wiedziałem, że mam Partnera, 
który nie boi się wyzwań, który wierzy w ludzi i który jeszcze nie raz 
mnie zaskoczy! 
 Od tego czasu minęło wiele miesięcy. Oczywiście zdarzały nam 
się sprzeczki, różnice zdań, a nawet kłótnie – w końcu mamy mocne  
charaktery i jesteśmy asertywni – zawsze jednak mogłem liczyć  
na rady Łukasza, jego wsparcie, niezwykłą wiedzę i... mocny humor! 
 Moja kariera (jeśli mogę ją tak nazwać) na rynku rozwoju potoczyła 
się błyskawicznie. W ciągu dwóch lat stałem się mówcą, który dzieli 
scenę z Vujicicem, Brownem, Cialdinim, Harringtonem, Kasparovem, 
Millmanem, Antigą czy Tracym. W najbliższym czasie wystąpię w Taj-
wanie, Tanzanii, USA, na Bali i Teneryfie. Moje książki stały się bestselle- 
rami, a ja wygłosiłem wykład na Oxfordzie oraz inspiruję największe 
firmy w Polsce i na świecie.
 Jedno wiem na pewno – nie byłoby to możliwe bez wsparcia  
Łukasza. Dzięki jego książce każdy z nas ma szansę zbliżyć się  
do tego wizjonera, zrozumieć go w zacznie większym niż dotąd  
stopniu i dostrzec tytaniczną pracę, poświęcenie i trud, które stoją  
za każdym eventem firmy Milewski & Partnerzy. 
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Opowiedziane historie czasem okażą się dramatyczne, czasem wy-
wołają zaskoczenie, ale mają dwa niezmienne elementy – inspiru-
ją i motywują do tego, żeby walczyć o swoje marzenia i nigdy się  
nie poddawać. 
 Przeczytałem wiele biografii i autobiografii, ale ta książka jest inna. 
Jeśli jesteś gotowy, Drogi Czytelniku, na prawdziwy emocjonalny 
rollercoaster, zaparz sobie herbatę, zapnij pasy i zanurz się w świe-
cie wielkich eventów, wielkich emocji i wielkich marzeń. Zanurz się 
w świecie Łukasza Milewskiego – człowieka potężnego ponad miarę!

Jakub B. Bączek
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każda, 
nawet najdalsza
Podróż, zaczyna się 
od Pierwszego kroku

Ponoć to, co najwspanialsze w życiu, przychodzi niespodziewanie. Za-
krada się i zaskakuje w ostatniej chwili. 
 Nawet wtedy, gdy tracisz siły do walki, jest krok za tobą. Czeka 
do momentu, w którym zapali się pierwszy płomień nadziei. Gdy  
to się stanie, chwyta Cię w swoje ramiona i przypomina, że życie  
ludzkie jest cudowną podróżą. Tym płomieniem jest absolutna wiara 
w to, co robisz. Tym, co Cię chwyta, jest autentyczna miłość. 
 Muszę przyznać, że przez wiele lat nie potrafiłem odnaleźć same-
go siebie. Czułem się jak rzucony sępom na pożarcie. Nie potrafiłem 
określić swojego ja w miejskiej dżungli życia. Nie rozumiałem świata  
i panujących w nim zasad. Wielość absurdów życia, jaką dostrzegałem, 
wywoływała we mnie odrzucenie i potworny bunt.
 W takich chwilach moim jedynym ukojeniem był taniec. Lubiłem 
wejść na dach bloku, w którym mieszkałem, i patrzeć w gwiazdy.  
Włączałem wtedy swój poczciwy stary discman. Po chwili moje 
uszy, moje ciało i moją duszę zalewała fala obezwładniającej melodii.  
Co mogłem wtedy zrobić? Zaczynałem tańczyć w sposób niezwykły. 
 Mój taniec był błaganiem o pomoc. Wysyłałem go w kierunku 
gwiazd. 
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 Nigdy nie miałem pewności, czy ktoś mnie nie usłyszy. Nigdy  
nie miałem pewności, czy ktoś nie zadzwoni do zakładu psychia-
trycznego. 
Wiedziałem jednak, że po tym, co mi się przytrafiło, jedynie taniec 
mógł mnie uratować. Czułem, że tylko wtedy, gdy tańczę, mogę  
poczuć prawdziwą wolność. 
 W takim momentach zaczynałem wierzyć, że wszystko jest moż-
liwe, a moje ciało ze wszystkich sił szeptało, że będzie dobrze. Mimo 
to czułem się wewnętrznie rozdarty, zupełnie jakbym stał nad prze-
paścią na moście linowym, mając świadomość, że most za chwilę się 
zerwie, a ja nie mam dokąd uciec.
 Mój stan trwał do czasu, gdy zrozumiałem, o co naprawdę chodzi 
w tej zabawie zwanej życiem.
 Po skończeniu miejscowego liceum podjąłem decyzję o wyjeździe 
z rodzinnego miasta. 
 Żyłem w niezwyczajnej rodzinie. Trudna sytuacja finansowa spo-
wodowała, że w wieku 16 lat zacząłem utrzymywać się samodziel-
nie. Kiedy moi rówieśnicy grali w piłkę, ja zarabiałem na życie. Kiedy  
ze swoimi dziewczynami chodzili do dyskoteki, ja opracowywałem 
biznesplan. Kiedy chodzili do szkoły, ja planowałem swoją przyszłość. 
Mimo sukcesów, jakie odnosiłem, przez wiele lat nie czułem satysfak-
cji z życia. Był jedynie niepokój, którego w żaden sposób nie mogłem 
zwalczyć. 
 Teraz wiem, że przez te wszystkie lata spałem. Tylko wydawało  
mi się, że żyję. Tak było do czasu spotkania z Tym, który stał się moim 
przewodnikiem i przyjacielem.
 Zawsze uważałem, że mam pełne prawo żyć w sposób, jakie-
go pragnę. Zawsze wierzyłem, że z czasem to osiągnę. Zawsze też  
chodziłem swoimi ścieżkami.
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Nigdy nie podejrzewałem, że wydarzy się coś, co zmusi mnie do na-
uczenia się życia od nowa.
 Nie wiedziałem, że istnieją tajemnice, które trzeba poznać, zanim 
możliwe stanie się przebudzenie się do prawdziwego życia. Było  
to potrzebne, bym bez przeszkód mógł zmienić swoje życie. 
 On wskazał błędy w moim myśleniu. 
 Sam z natury był wielkim wojownikiem. Nieustannie żartował  
z moich problemów i nazywał je błahostkami. Robił tak do chwili, 
aż zacząłem patrzeć na świat jego oczami, pełnymi miłości, radości  
i współczucia. Nie odpuścił, dopóki ja również nie stałem się praw-
dziwym wojownikiem.
 Spędzałem z nim mnóstwo czasu, słuchałem go i wbrew sobie 
śmiałem się z paradoksów swojego życia.
 Ja i On jesteśmy wojownikami. Jesteśmy tymi, którzy walczą o we-
wnętrzną wolność rodzaju ludzkiego. Zdajemy sobie sprawę z tego,  
że życie wpaja nam wiele ograniczeń, nakazów i zakazów, które  
w rzeczywistości nic nie znaczą. 
 Wszystko, co musisz, i wszystko, co powinieneś, to tylko złudzenia, 
które mają na celu przywiązanie Cię do społecznych tradycji, zasło- 
nienie prawdy i uczynienie z Ciebie więźnia iluzji.
 Ta iluzja to pudełko wyobrażeń, w którym przebywasz. 
 Zadaniem wojownika jest pomóc Ci otworzyć oczy, byś zaczął żyć 
pełnią życia. Wtedy każdy cel jest na wyciągnięcie ręki. 
 Tego właśnie chciałbym Cię nauczyć. 
 Przebudź się. Życie każdego dnia stwarza Ci ogrom wspaniałych 
możliwości. 
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wiele lat temu

droga do Prawdziwego domu

„W końcu zaczyna się moje życie!” – wykrzyczałem, wsiadając na mo-
tor. 
 Jeszcze pięć minut temu ściskałem ojca, mamę i siostrę, którzy  
mieli gorącą nadzieję, że wrócę do domu równie szybko, jak go opusz-
czałem. Gdy odpalałem silnik, poczułem się silny i gotowy na każde 
wyzwanie, jakie przyniesie mi życie. W uszach dudnił mi fantastyczny 
głos mojego ulubionego wokalisty.
 Kierowałem się na zachód; tam, gdzie marzenia mogą zamienić się 
w rzeczywistość. Po prawie dwóch godzinach jazdy ujrzałem światła 
metropolii. Ściemniało się, więc potraktowałem je jak świeczki na tor-
cie zapalonym na moją cześć. 
 Im bardziej zbliżałem się do mojego nowego miejsca zamieszkania, 
tym bardziej buzowało od emocji moje wnętrze.
 W końcu odnalazłem kamienicę w centrum miasta. Na ostatnim 
piętrze znajdował się wynajęty przeze mnie pokój. 
 W drzwiach przywitał mnie facet wyglądający na dwadzieścia kilka 
lat. Od dzisiaj miał być moim gospodarzem. Przywitałem się i schowa-
łem w pustyni nowego pokoju. 
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 Pokój był duży i biały niczym korytarz szpitalny. Stały w nim łóżko,  
mała komoda i stół. Nie miałem szafy, więc rzuciłem w kąt swoje  
rzeczy i wyjrzałem przez okno. 
 Zobaczyłem milion świateł, które zlewały się z miejskim szumem. 
Dziesięć minut później spacerowałem po pobliskim parku, rozko-
szując się zapachem świeżego bzu. Jak zahipnotyzowany do późnej 
nocy przechadzałem się uliczkami Starego Miasta. 
 Zachwycił mnie występ grupy łączącej dźwięk bębnów, taniec  
i ogień. To była prawdziwa uczta dla moich zmysłów. W mojej głowie 
przesuwały się obrazy przeszłości. Nie tęskniłem za domem rodzin-
nym; wierzyłem, że właśnie rozpoczyna się nowy etap w moim życiu.  
Nie miałem jeszcze pracy, ale marzyłem o sukcesie i stawaniu się  
najlepszym.

Następne lata mojego życia mijały niczym stacje metra – szybko, lecz 
widowiskowo. 
 W pracy zdobyłem wszystko, co było do zdobycia. W życiu oso-
bistym odnalazłem miłość swojego życia. Stworzyłem firmę, która  
od momentu uruchomienia rozwijała się niczym błyskawica. Pusty  
pokój na ostatnim piętrze kamienicy zamieniłem w luksusowy  
apartament. 
 I w życiu prywatnym, i w firmie otaczało mnie wielu fantastycznych 
ludzi, którzy stali się moim paliwem napędowym. Przyznaję: nigdy  
nie potrafiłem robić czegoś dla siebie; wszystko, co robiłem, wykony-
wałem z myślą o innych – z tego czerpałem motywację. Odnalazłem 
siłę i osiągałem to, co chciałem. Byłem szczęśliwy, a jednak dręczyły 
mnie koszmary senne.
 Niby nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że jeden ze snów powta-
rzał się regularnie. Budziłem się ze strachu oblany potem. 
 Śniło mi się, że znajduję się na podeście na środku oceanu. Siedzę  
w pozycji kwiatu lotosu. Ocean jest koloru nasyconego granatu.
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 Po prawej stronie góry stanowiły idealne odwzorowanie tych  
w Tajlandii; były porośnięte zielenią. Wokół nikogo. 
 Nie minęło kilka sekund, gdy poczułem, że niewidzialna siła wpycha 
mnie do wody. Choć nie umiałem pływać, jakimś cudem płynąłem.  
W głębinach zaatakował mnie zielony wąż morski. Miał około dziesięciu 
metrów długości i metr szerokości. Wymierzyłem mu cios trójzębem.
 Wtedy poczułem, że ktoś wciąga mnie na podest. Spojrzałem prze-
rażony. Przede mną stał starszy siwy mężczyzna. Miał może sześćdzie-
siąt lat i atletyczną budowę ciała. Był ubrany w białe szaty i brązowe 
sandały.

– Kim jesteś? – wykrzyknąłem.
– Nie zadawaj pytań, jeśli nie jesteś gotów, by usłyszeć odpowiedzi –

odparł.
 Patrzył na mnie w specyficzny sposób. Miałem wrażenie, że znam 
go od wieków. 

– Zobacz, co mam dla ciebie, Łukaszu – odezwał się ponownie. –
To mapa, która wskaże ci drogę.

– Dokąd?
– Do przebudzenia.
– Nie rozumiem – powiedziałem. – Jakie przebudzenie masz

na myśli?
– Nie teraz, Łukaszu – usłyszałem tylko. – Jeszcze nie teraz.
Nieznajomy zniknął, zanim zdążyłem się odezwać. Wraz z nim za-

padł się podest. Poczułem, że się topię. 
Po chwili ktoś wyciągnął mnie na brzeg. Jak przez mgłę zobaczy-

łem nad sobą uśmiechniętą brunetkę, nie mogłem jednak rozpoznać 
rysów jej twarzy. Budziłem się za każdym razem, gdy chciałem jej się 
przyjrzeć.

Dziś wiem, że to była Ona. Ta, którą kocham. 
 Prowadziłem więc życie idealne – tak mi się przynajmniej wyda- 
wało – do pamiętnego maja, który zmienił wszystko. Wszystko,  
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w co głęboko wierzyłem, każda z wartości, jaką wyznawałem, legły  
w gruzach, zniszczone przez ludzi, których kochałem. 

Bez wątpienia życie wystawiło mnie na wielką próbę. Co się stało?
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jedno zagranie, które 
odmieniło moje życie

Wczesnym latem 2010 roku miałem prawo być szczęśliwy i wierzyć  
w to, że moje życie rozwija się w jak najlepszym kierunku. 
 Miłość i rodzina dostarczały mi niesamowitej radości i satysfakcji. 
Otaczało mnie wielu przyjaciół, z którymi tworzyliśmy grupę ludzi – 
jak mi się wydawało – patrzących w tym samym kierunku. Każdy z nas 
wierzył w to, co robił. Rozumieliśmy się bez słów. Wspólnie spędzaliś- 
my każdą wolną chwilę. Kochałem ich jak braci. 
 Dzięki ciężkiej pracy nasza firma stała się liderem w swojej branży. 
Rozwijaliśmy sieć klubów w całej Polsce. To, co robiliśmy, realnie wpły-
wało na życie innych. Jakość wszystkiego, co oferowaliśmy, sprawiała, 
że ludzie, zamiast trafiać na GPW, brali udział w organizowanych przez 
nas zajęciach.
 Akademia Inwestora zaczęła zapraszać do kraju inwestorów z całe-
go świata. Byliśmy świadomi, że sięgamy szczytów. 
 Mimo sukcesów od roku coś nie dawało mi spokoju. Nie potrafiłem 
tego nazwać; po prostu czułem, że w moim życiu wydarzy się coś 
niezwykle ważnego.
 Pewnego wieczoru zadzwonił do mnie dobry znajomy z pytaniem, 
czy nie potrzebuję pomocy i czy wszystko jest OK. Szkoda, że nie wi-
działeś wtedy mojej miny.
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 Pamiętam, że wziąłem głęboki wdech i odpowiedziałem spokojnie: 
„Skoro tak twierdzisz, to pewnie jej potrzebuję. Co się stało?”.
 To był Rafał, wówczas jeden z moich klientów, obecnie przyjaciel, 
na którego zawsze mogę liczyć. 
 Słuchałem go przez dziesięć minut, ale nie było to zwykłe słuchanie.
 Wyobraź sobie moment, w którym dowiadujesz się, że zdradzili Cię 
ludzie, których darzyłeś bezgranicznym zaufaniem. Bez słowa ostrze-
żenia wbili Ci przysłowiowy nóż w plecy.
 Za moimi plecami powstała konkurencyjna firma, która wszystko, 
co dotychczas oferowaliśmy, proponowała w cenach niższych o 95%, 
nie to jednak było najgorsze. 
 Jak się okazało, w ciągu miesiąca straciłem praktycznie wszystkich 
klientów. Zostałem z kontraktem o wartości kilkuset tysięcy złotych, 
zgodnie z którym podczas wakacji musiałem zorganizować dla sta-
łych klientów spotkanie z jednym z najsłynniejszych światowych  
inwestorów. Problem polegał na tym, że klientów praktycznie  
nie miałem. Ani jednego. Doskonale zaplanowana akcja, przeprowa-
dzona w takim momencie, bym nie mógł się podnieść.
 Przez pierwszy tydzień grałem na harmonijce i tańczyłem. Nie mo- 
głem znaleźć sobie miejsca. To oczywiście sarkazm, bo nie było  
mi do śmiechu. Zrozumiałem, że z moich wartości nie zostało nic. 
Wiedziałem tylko, że potworna siła zniszczyła to, w co wierzyłem, i to, 
co tak bardzo kochałem. Gdzieś zgubiłem sens. 
 Wokół mnie pozostało niewielu ludzi – rodzina i prawdziwi przyjacie-
le, którzy robili wszystko, by dodać mi otuchy. Jestem im za to wdzięcz-
ny; gdyby nie oni, nie przetrwałbym tego okresu. To, co mnie uratowa-
ło, to strategia, której nauczył mnie On podczas pamiętnej rozmowy  
w jednej z warszawskich kawiarni.
 Jak myślisz, co zrobiłem? 
 Posłuchałem Jego rady. Nie reagowałem, nie walczyłem z obra-
zem, którym sam wykreowałem. Było mi niezmiernie wstyd wobec 
klientów, że stali się świadkami tak żenującego widowiska. 
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 Gdy moi dotychczasowy współpracownicy dostrzegli, że już  
nie działa wymierzony we mnie czarny PR, zaczęli obrażać moją  
partnerkę. Wielką wewnętrzną walką było niereagowanie na podob-
ne prowokacje. Jak się potem okazało, niekiedy największą wygraną 
jest właśnie brak walki. 
 Odkąd sięgam pamięcią, moją rolą w Akademii Inwestora było kre-
owanie wizerunku ludzi, których uczyliśmy, oraz marketing i sprzedaż 
naszych produktów i usług. 
 Wydawało mi się, że stworzyliśmy świetny zespół praktyków, którzy 
w większości byli znakomitymi inwestorami. Przez tyle lat współpracy 
ani razu nie usłyszałem, że coś robię nie tak. 
 Z kolegami z pracy spędzałem każdą wolną chwilę, a czasem na-
wet święta. Wydawało mi się, że z niektórymi rozumiem się bez słów. 
 Nie mogłem uwierzyć, gdy rozpoczął się zmasowany atak na moją 
osobę. Nie wiedziałem, co zrobiłem nie tak. Nie wiedziałem, dlaczego 
działają z takim wyrachowaniem i tak wielką agresją. Nie minął mie-
siąc, a bez mojej wiedzy zorganizowali spotkanie z wieloma naszymi  
dotychczasowymi klientami. Omal nie udusiłem się z wrażenia, gdy 
poznałem oficjalny powód rozstania: nie pozwalałem moim współ-
pracownikom prowadzić zajęć tak, jak chcieli, chociaż w większości  
z nich nie brałem udziału. Ufałem ludziom, z którymi pracowałem,  
i zapewniałem im swobodę.
 Po tym, co się wydarzyło, wiedziałem już, że czasu nie cofnę.  
Nie odzyskam źle zainwestowanego zaufania. Mogłem jedynie patrzeć  
w przyszłość.

Wybrałem zmasowane działanie. 
 Czy udało mi się zorganizować wspomnianą konferencję? Oczy-
wiście. W dodatku zakończyła się sukcesem i osiągnęła rekordową 
frekwencję. Byłem jedyną osobą zajmującą się sprzedażą, więc cała 
odpowiedzialność za wynik spoczywała na moich barkach. 
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 W chwili, w której piszę te słowa, przede mną kolejny kongres, który 
organizuję. Tym razem dla 4000 ludzi. Wiem, że dostałem od życia 
prezent. 
 To, co trzy lata temu wydawało mi się życiowym dramatem, oka-
zało się momentem przełomowym w moim życiu. Przyjaciele, którzy  
mnie zdradzili, nauczyli mnie, że tylko ja decyduję o swoim jutrze.  
Jestem im za to dozgonnie wdzięczny. Pomogli mi odnaleźć prawdzi-
wego siebie i zrozumieć, co naprawdę jest w życiu ważne. Zahartowali  
mojego ducha.
 Uznałem, że największą nagrodą za ich zdradę będzie mój osobisty  
sukces. Po kilku latach nie ma ich na rynku, a ich strona dawno zniknęła 
w otchłani Internetu. A ja? Czuję wdzięczność za wszystkie cudowne  
chwile, jakie przeżyliśmy, i za prezent, jaki mi podarowali. 
 Bo widzisz, każdy z nas ma szanse i możliwości. Wierzę, że każdy 
otrzymuje przynajmniej jeden talent, który może wykorzystać na dro- 
dze do własnego celu. Ludzie dążą w swoim życiu do tego, żeby 
mieć więcej pieniędzy, sławę, cudowną rodzinę; chcą być na szczycie,  
chcą być rozpoznawalni. Droga, którą przeszedłem, pokazała mi,  
że najważniejszym życiowym celem jest przede wszystkim odnaleźć 
miłość i zbudować rodzinę, by potem móc tworzyć dzieła, które będą 
trwalsze niż my sami. 
 Wiem, że już to zrobiliśmy, organizując z moim zespołem największe  
wydarzenia rozwojowe na świecie. Cieszę się, że w ten mocny sposób  
możemy mieć realny wpływ na życie ludzi. Inspirujemy, opowia-
damy historie, pokazujemy innych, którzy osiągnęli niesamowite 
sukcesy, a także tych, których – choć przeszli niełatwą drogę – nic  
nie było w stanie powstrzymać. 
 Nikt z nas świadomie nie wybiera ani miejsca, w którym się rodzi, 
ani rodziny, w jakiej przyjdzie mu żyć, ani okoliczności, które staną się 
jego udziałem. Ale od nas zależy, co z tym zrobimy.
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 To niezwykłe, ale w każdej trudnej sytuacji działo się ze mną coś 
dziwnego. Każdy kolejny cios, każdy kolejny upadek zwiększały  
we mnie pragnienie, by iść naprzód. Im więcej dostawałem, tym 
bardziej stawałem się uparty. W wolnych chwilach rozmawiałem  
z Szefem, którego większość nazywa Bogiem. Za każdym razem dosta-
wałem precyzyjne wskazówki. Jedna z naszych rozmów szczególnie  
utkwiła mi w pamięci.
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Podążać drogą serca

Ja: Boże, ilekroć myślę o swoich marzeniach, czuję wewnętrzną radość, 
ekscytację i podniecenie. Właściwie trudno określić, co wtedy czu-
ję, ale jest tak, jakbym wyszedł na scenę zwaną życiem i tańczył   
w rytm cudownej melodii.

Bóg: W czym więc widzisz problem?
Ja: Czy nie pragnę zbyt wiele?
Bóg: Co to znaczy: „zbyt wiele”? Możesz to określić?
Ja: Czy nie jestem zachłanny?
Bóg: A potrafisz sobie wyobrazić wszechświat i jego nieskończoność?

Bez wątpienia tak. Skoro zatem wiesz, że wszechświat jest moim 
dziełem, wiesz też, że piękna istota zwana człowiekiem jest moim 
najwspanialszym obrazem. Czy myślisz, że coś – lub ktoś – co jest 
nieograniczone i wszechmocne, stworzyłoby tylko swoją mierną  
i ograniczoną kopię?

Ja: Nie.
Bóg: Dlaczego więc wątpisz w to, że wszystko, cokolwiek zapragniesz,

mogłoby się ziścić?
Ja: Bo nie wiem, czy na to zasługuję… 
Bóg: Czyim sługą jesteś? Jedynie samego siebie, bo ja wypełniam

wszystko, więc nikt poza tobą nie może zdecydować, ile jesteś 
wart i na co zasługujesz. Przyznasz, że jest to logiczne?
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Ja: Zgadza się. Co powinienem zrobić?
Bóg: Człowiek został stworzony po to, by doświadczać siebie w różnych 

przejawach, kochać i tworzyć trwałe dzieła. Reszta jest niczym  
i wszystkim, a ty masz pełną dowolność. Tutaj, na ziemi, macie takie 
określenie: „przyjaciel”, choć tak naprawdę wszystko, co żyje i jest 
częścią materii, jest twoim przyjacielem. Tylko tego nie dostrze-
gasz. Gdybym chciał wcielić się w jakże ograniczoną rolę twego 
przyjaciela, powiedziałbym: im głębiej czegoś pragniesz, im więk-
sze jest twoje marzenie i im mocniej w nie wierzysz, tym bliżej je-
steś swojego prawdziwego domu. Wiedz, że twój prawdziwy dom 
jest najcudowniejszym miejscem, jakie posiadasz. Można do niego 
dotrzeć tylko poprzez serce. Jeżeli wierzysz w coś, co nazywacie  
»nierealnym«, to znaczy, że wyruszasz na spotkanie ze mną,  
bo nie mam żadnych granic i nie ma dla mnie niemożliwego. 
Rozumiesz? Wtedy przebywasz najbliżej mnie. Zwykłe marzenia 
pozostawiam tobie. Możesz nazywać mnie agentem do zadań 
specjalnych, który ma napisane na czole: »wykonywanie niemoż-
liwego«. 

Ja: Staram się, ale co, jeśli dopada mnie zwątpienie? 
Bóg: Zamknij oczy, zanurz się w radosnej ciszy i uwierz, że zawsze

przy tobie jestem, bo chcę obdarowywać cię tym, co najcudow-
niejsze. Musisz mi jednak na to pozwolić. 

Ja: Jak to? Nie rozumiem. 
Bóg: Jestem tym, co nazywacie miłością. Stworzyłem was z miłością, 

mimo to niektórzy często odwracają się ode mnie. Wtedy nie mam 
jak im pomóc. Mogę pomóc spełnić każde marzenie, pod wa-
runkiem, że w twoim sercu jest miłość, bo tylko wtedy otwierasz  
mi bramę do czynienia cudów. Jeśli więc kochasz siebie, podajesz 
mi rękę; gdy także mnie kochasz, możemy zdziałać cuda. Ludzie 
o tym zapominają i ulegają iluzji. Poddają się schematowi niskiej 
samooceny, który jest niczym innym jak pustką, która nie istnieje.  
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Bez względu na to, co o tobie mówiono, co sam o sobie my-
ślałeś, a także tego, co nauczono cię myśleć o sobie, pamiętaj,  
że pochodzisz z nieograniczonego. Zdejmij więc skorupę tego, 
kim myślałeś, że jesteś, i pozwól sobie zobaczyć, jak wspaniały 
jesteś. Pamiętaj, że cuda nie wymagają skomplikowanych metod 
działania; cuda potrzebują prostej miłości, która – o dziwo – jest 
dla was najtrudniejsza. Rozumiesz? 

Ja: Tak. Dziękuję. 

Dziś jestem podziwiany i szanowany przez setki tysięcy ludzi, po-
nieważ zrobiłem coś wielkiego: stworzyłem im warunki i możliwości  
rozwoju.
 Ale prawdą o mnie jest też to, że w dzieciństwie moje jestem było 
inne, bo postrzegano mnie jako największą ofiarę losu. Frajera, który  
nie potrafi o nic walczyć. Moja samoocena była poniżej poziomu  
depresji. 
 Czy ta postawa i ocena były przypadkowe? Oczywiście, że nie.  
W dzieciństwie mama powtarzała mi, żebym nigdy nie krzywdził  
innych ludzi. Tak silnie zostało to we mnie zakorzenione, że nawet jeśli 
kolega z piaskownicy uderzył mnie, nie byłem w stanie mu oddać. 
Wzorzec był tak silny, że przez wiele lat życie uderzało we mnie z roz-
pędu. Jak pociąg, który z impetem we mnie wjeżdża, gdy stoję torach 
i nie jestem w stanie się ruszyć.
 Przyjmowałem kolejne ciosy tylko dlatego, że ktoś w dobrej wierze 
nauczył mnie, że nie można krzywdzić ludzi. Nawet się nie broniłem. 
Przyjmowałem absolutnie wszystko, co się działo. Ten mały chłopiec 
w tej chwili nie tylko organizuje największe wydarzenie na świecie  
i pracuje z tysiącami ludzi, lecz także od czasu do czasu wychodzi  
na scenę i przemawia, choć wiele lat temu co drugie słowo zapowie-
trzał się i jąkał i nic, absolutnie nic nie wskazywało na to, że będzie  
w stanie wyjść i mówić do ludzi. 
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Znowu zacząłem decydować o tym, kim jestem. 
Znowu zacząłem dokonywać świadomych wyborów. 
Dziś jestem takim, jutro będę innym człowiekiem. 
Jedną z najważniejszych umiejętności w życiu – poza reagowa-

niem – jest umiejętność zadawania sobie właściwych pytań. Sztuka 
zadawania pytań jest siłą napędową, która zmienia moje życie w tem-
pie błyskawicznym. 
 I te pytania pojawią się książce. Zadam Ci je, abyś mógł zrozumieć, 
co chcę Ci przekazać. A chcę przekazać Ci coś, co wypływa z mojej 
historii. 
 Moją intencją jest to, abyś nie musiał przechodzić przez wszystko, 
przez co ja przeszedłem. Abyś mógł uczyć się na moich doświadcze-
niach i prowadzić szczęśliwe życie. 
 Nawet jeżeli pojawią się trudne momenty, lepiej sobie z nimi pora-
dzisz i będziesz w stanie je zrozumieć, bo absolutnie nic, co dzieje się 
w naszym życiu, nie jest zbiorem przypadków.
 Wszystko ma sens, głębię i znaczenie, ale zazwyczaj przekonujemy 
się o tym dopiero po fakcie. 

Gdy byłem młody, marzyłem o tym, żeby zrobić coś, co będzie  
miało sens, co będzie miało znaczenie.

Czy czułeś kiedyś, że jesteś sam na świecie? Bez szans i perspektyw? 
 Tak było lata temu w moim przypadku. Czy gdybyś miał jedną 
szansę, jedną okazję, by zdobyć to, czego pragniesz – wykorzystałbyś 
ją czy pozwoliłbyś jej uciec? Zaryzykowałbyś wszystko? 

Pozwól, że opowiem Ci pewną historię. Wielkie marzenia zawsze 
rodzą się w sercu, nie zaś w umyśle, który nie jest w stanie pojąć tego, 
co czujesz. 
 Chciałem zmienić świat. Co to właściwie znaczyło? Jeszcze wtedy 
nie wiedziałem.
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 Większość z nas marzy o sławie, szczęściu, wielkich pieniądzach, 
rodzinie. Ja marzyłem o tym, by zrobić coś, co wniesie wartość,  
dostarczy nadziei i wiary, że niemożliwe jest realne.
 Nie mogłem znieść myśli, że coś jest niemożliwe. Spójrz na świat. 
Każdego ranka budzisz się, widząc miejską dżunglę. W każdej se-
kundzie mijasz ludzi, których serce i dusza wołają: „Mam marzenie!”. 
Czasem bardzo banalne: mieć ciepły kąt, mieć co jeść. Czasem serce 
woła: „Pokochaj mnie i zaakceptuj!”. Czasem: „Podaj mi dłoń”. Czasem 
po prostu ktoś pragnie uwagi. Nie zamykaj oczu. Poślij mu nadzieję! 
 Widziałem zdolnych ludzi, którzy marnowali swoje szanse. Widzia-
łem też takich, których świat spisał na straty. Jest Ci trudno? Nie dajesz 
rady? To dobrze. To znaczy, że jesteś blisko. 
 Ile razy słyszałeś: „Odpuść, zostaw to!”, „Nie uda ci się”, „Po co właści-
wie to robisz?”? Ile razy ktoś próbował wmówić Ci, że nie masz szans? 
Nie w tym kraju, nie w tym miejscu. Bo ja słyszałem to milion razy. 
 Dziś wiem, że wszystko jest możliwe! Życie bez ograniczeń to fakt, 
nie marzenie. Ta historia nigdy nie będzie miała końca. 
 Nazywam się Łukasz Milewski. Reprezentuję firmę Milewski & Partnerzy  
i ponad 20 wspaniałych osób. 
 Zapraszam ludzi, którzy dokonali czegoś niezwykłego, czego  
nie dokonał nikt inny. Po co? Abyś nigdy więcej nie mówił, że czegoś  
nie możesz. Pamiętaj, że mi też tak wmawiano. A ja? A ja miałem  
marzenie...
 Po latach przyjmowania kolejnych ciosów nadszedł dzień, w któ-
rym dostrzegłem szansę. Czekałem na nią całe życie. A było to tak…
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sPotkanie z mentorami

Dzisiaj jest ten dzień, w którym spotkam się z mentorami w jednej  
ze znanych warszawskich kawiarni. 
 Opowiem im o tym, czego chcę, do czego dążę, czego pragnę, jaki 
jest mój cel. Poproszę ich o pomoc. 
 Zanim zdradzę Ci, jakie decyzje podjęli, chcę, abyś poznał ich historie.  
Każdy z nich miał przynajmniej jeden mocny moment w swoim życiu. 
Każdy z nich sam decydował, czego chce, i sam reagował, tak aby 
jego życie było wolne i niezależne mimo doświadczeń, które nie-
jednego człowieka rozłożyłyby na łopatki. Każdy z nich przeżył coś 
mocnego, co ukształtowało go jako człowieka, a z czego mogłem 
czerpać przed wielkim wyzwaniem, jakie mnie czekało. 
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zbyszek – 
uParty do szPiku kości

Zbyszek to chłopiec, którego największym marzeniem było nauczyć 
się jeździć na rowerze. 
 Każdy z nas choć raz świadomie przeżył dzień, który „zmienił wszyst-
ko”. Bywają jednak sytuacje, w których nie masz pojęcia, o co chodzi, 
gdy zdarzenia, które mają wpływ na Twoje dalsze życie, dzieją się poza 
Twoją kontrolą.

Dziś Zbyszek stoi przed Tobą jako dorosły i szczęśliwy człowiek, który  
niejeden sukces ma na swoim koncie. Zrealizował wiele planów,  
które sobie założył. Można powiedzieć, że jest spełnionym człowie-
kiem.

Czy zawsze tak było? 
 Opowiem Ci o jego największym marzeniu, którego spełnienie 
wpłynęło na wybory, jakich dokonywał – do dziś korzysta ze swoich 
osiągnięć w relacjach, biznesie i we wszystkim, co go otacza. 

Jesteś gotowy?
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Największym sukcesem Zbyszka było to, że… jako dziecko nauczył się 
jeździć na rowerze! 
 Nie śmiej się. To był jego największy sukces. Dlaczego? Żaden inny 
wyczyn nie wymagał tak dużego wysiłku i takiego poświęcenia jak 
jazda na rowerku!
 Domyślasz się, co czuł, gdy rówieśnicy wyprzedzali go na każdej 
prostej? Jechał parszywym, szarym, trzykołowym rowerkiem, ma-
rząc o tym, że kiedyś ich pokona. Każdego dnia mówił: „Kiedyś wam  
pokażę!”. Niestety, równa walka trwała co najwyżej dwie sekundy;  
po chwili znajdował się w tumanach kurzu i słyszał złośliwe słowa  
kolegi: „Ty ofermo…!”.
 Nauka jazdy stała się jego obsesją i zajęła mu dokładnie cztery 
lata. Po tysiącach prób i upadków, wielokrotnie zdartych kolanach  
i łokciach, rozbitej głowie, wizytach w szpitalach – w końcu nadszedł 
dzień, w którym poczuł się najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. 
 Gdy okazało się, że umie jeździć na dwóch kółkach, nie zszedł  
z roweru przez kilka godzin. Jeździł po mieście, ciesząc się i delektując  
każdą chwilą. Bał się zatrzymać, by przypadkiem nie zapomnieć,  
jak kręcić pedałami. Kilkugodzinna upragniona podróż zaprowadziła 
go do miejsca, w którym jest tu i teraz, wraz ze wszystkimi zwycię-
stwami i porażkami. 
 Tego wieczoru zrozumiał, że nawet jeśli poniesie miliony porażek 
seriami, pewnego dnia mu się uda. Wiedział, że gdy to nastąpi, nie bę- 
dzie mógł się zatrzymać. 
 Tę jedną zasadę stosował przez całe swoje późniejsze życie. Nigdy 
się nie poddawał.
 Zapewne zastanawiasz się, co w tym dziwnego? Jakiś dzieciak 
chciał jeździć na rowerze, a nauka przychodziła mu wyjątkowo trudno.  
Przecież są setki podobnych dzieci. Z pewnością, jest jednak jedno 
małe „ale”.
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 Gdy Zbyszek miał rok, w jego organizmie wykryto wirus, który  
wykańczał chłopca. Mimo podejmowanych prób lekarze nie mogli 
mu pomóc, zdecydowali więc o przeniesieniu małego do hospicjum.
 Mama Zbyszka, która bardzo kochała synka, nie mogła pogodzić 
się z sytuacją; wypisała dziecko na własne żądanie z tak potwornego 
miejsca. Właśnie wtedy Zbyszek, niczego nieświadomy, stoczył walkę 
o życie, którą wygrał dzięki swojej matce.

Ta sytuacja wpłynęła na całe jego dzieciństwo. Chłopiec był opóź-
niony w rozwoju ruchowym. Po raz pierwszy usiadł w wieku 2,5 lat. 
Pierwsze kroki zrobił w wieku 3 lat, znacznie później niż jego rówieśnicy.  
Przez cztery lata uczył się jazdy na rowerze; bał się, że gdy upadnie, 
znowu nie będzie mógł chodzić. 
 Stało się jednak coś dziwnego: każdy kolejny upadek bolał coraz 
mniej, a każdy kolejny dzień zmniejszał strach chłopca, aż wreszcie 
mały przestał się bać.
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stanisław –
każdy ból niesie 
w sobie wielką szansę 
na zmiany

Za swój największy sukces Stanisław uważał stworzenie cudownej, 
kochającej się rodziny, jaką dotąd oglądał tylko w filmach. 
 Czy jego życie zawsze tak wyglądało? Nie. 
 Stanisław spełniał się zawodowo, miał dobrze prosperującą firmę  
i niczego mu nie brakowało. Zanim jednak osiągnął wszystko, zmierzył  
się z czymś niezwykle okrutnym.
 W jego jedynym wspomnieniu z dzieciństwa były zapach alkoholu 
i ciągły strach, że ojciec po powrocie uderzy albo jego, albo matkę. 
Wielokrotnie sypiał na klatkach schodowych w sąsiednich blokach. 
Często kładł się do łóżka w kurtce, bo nigdy nie wiedział, czy za chwilę 
nie będzie musiał uciekać. 
 Najtrudniejszym elementem historii Stasia był fakt, że jego ojciec 
stał się człowiekiem o dwóch twarzach. Z jednej strony był kimś,  
kto potrafił pić dzień w dzień, a pod wpływem alkoholu stawał się 
agresywny, robił awantury, bił i poniżał matkę, z drugiej – kimś, kto  
po wyjściu z domu potrafił dać ostatni grosz człowiekowi, który po-
trzebował pomocy.
 Na zewnątrz był idealnym mężem i ojcem. Co niedzielę chodził  
do kościoła. Znajomi wiedzieli, że mogą zwrócić się do niego z każ-
dym problemem.
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 A jednak dla najbliższych nie był dobry. Gdy bił matkę, zdarzało się, 
że Staś obrywał przy okazji. 
 Dwie sytuacje w życiu chłopca wpłynęły na jego postanowienie  
prowadzenia życia zupełnie odmiennego od tego, które poznał  
w dzieciństwie. 
 Pierwszą sytuacja wydarzyła się, gdy Staś miał 4, może 5 lat. 
 Gdy pewnego dnia wrócił do domu, okazało się, że ojciec wraz  
z jednym ze swoich znajomych urządził sobie libację alkoholową.  
Panowie byli w znakomitych humorach i wyśmienicie się bawili.  
Nagle znajomemu ojca nie spodobało się zachowanie mamy Stani-
sława, ewidentnie niezadowolonej z alkoholowego spotkania. Gość 
podniósł na nią rękę, a ojciec, zamiast jej bronić, dołączył do kolegi. 
Staś pamięta, jak skakał po kanapie, płakał i krzyczał, żeby zostawi-
li mamę. To wydarzenie tak silnie wrosło w jego psychikę, że mały 
przysiągł sobie, że w przyszłości nie dopuści, by bliskiej mu kobiecie 
spadł włos z głowy. Tak nie wygląda miłość. Mężczyzna nie powinien 
zachowywać się w taki sposób, w jaki zachowywali się ojciec i jego  
znajomy. Bez względu na sytuację obowiązkiem faceta jest bronić  
kobiety, dbać o nią, szanować ją i kochać. 
 To był pierwszy bunt Stasia, który zrozumiał, że to, co obserwuje  
w domu, w żadnym wypadku nie jest miłością. 
 Inna historia wydarzyła się kilka lat później. 
 Staś dostał od ojca nowy rower. Godzinami na nim jeździł. Kilka 
dni po zakupie najechał na gwóźdź i przebił dętkę. Choć bał się ojca,  
po jego powrocie z pracy postanowił przyznać się do wszystkiego.
 – Tato – powiedział – przebiłem dętkę w rowerze. Nie wiem, jak  
to się stało. 
 Ojciec chwycił za kabel i zaczął wyzywać Stasia. Chciał go uderzyć, 
ale przeszkodziła mu mama. Dostała kablem po twarzy. 
 To był moment, w którym Stasiu uświadomił sobie, że bycie ojcem 
polega na czymś kimś zupełnie innym niż to, czego doświadczył. 
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 Ta historia pozostała w nim na długo i towarzyszyła mu również  
w dorosłym życiu. Postanowił, że jeżeli w przyszłości będzie mu dane 
zostać ojcem, jego relacje z dziećmi będą wyglądały zupełnie inaczej. 
Dzisiaj, z perspektywy lat, jest absolutnie przekonany, że mimo trud-
nych doświadczeń dostał od swojego najlepszy z możliwych prezen-
tów – wskazówki: 
 – synu, sam powinieneś stworzyć swoją rodzinę i sam zdecydować 
o tym, jak powinna wyglądać;
 – bycie ojcem oznacza coś więcej niż płacenie rachunków i stoso-
wanie systemu kar i nagród;
 – to ty musisz odkryć, jaki chcesz być dla innych. Już wiesz, kim 
masz NIE być.
 Smutne przeżycia paradoksalnie dodały Stanisławowi siły. Wyniósł 
z nich największą lekcję życia: każdy z nas, bez względu na to, gdzie 
się urodził i w jakich warunkach wychowywał, jest zobowiązany  
samodzielnie stworzyć własną definicję życia. Gdy wchodzisz w doro-
słość, jesteś zobowiązany odpowiedzieć sobie na pytania: „Co według 
mnie oznacza rodzina?”, „Co według mnie znaczy miłość?”, „Czym dla 
mnie jest partnerstwo?”.
 Bez względu na to, jakie doświadczenia stały się Twoim udziałem, 
nie zapominaj, że Twoim obowiązkiem jest weryfikowanie tego, czego  
chcesz, i określanie, jakie są Twoje definicje życia, miłości, przyjaźni  
i szacunku do innych.
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adam –
tańczący ze śmiercią 

Adam to facet, który słynął z tego, że działał szybciej niż inni. 
 Niezależnie od zadań biznesowych, w jakie się angażował, szybko 
podejmował decyzje. Zanim konkurencja zorientowała się, co mógłby 
zrobić, Adam znajdował się w połowie drogi. 
 Wydawało się, że to wrodzona umiejętność, jednak lata naszej zna-
jomości udowodniły, że to efekt jego życiowych doświadczeń. 
 W sposób niezwykle szybki i zdecydowany podejmował decyzje. 
Nie bał się ryzyka. W wolnych chwilach szukał nowych wrażeń. 
 Adam uprawiał sporty ekstremalne i skakał ze spadochronu, stale 
zwiększając dawki adrenaliny. Nieprzypadkowo. Do działań, jakie nas 
czekały, potrzebny był ktoś, kto posiada te umiejętności: szybkiego 
podejmowania decyzji, szybkiego reagowania, gotowości do podej-
mowania ryzyka. Potrzebowaliśmy kogoś, kto będzie miał odwagę 
wyjść przed szereg i robić rzeczy, które innym wydają się nierealne.
 Jako nastolatek Adam słynął z tego, że wszędzie było go pełno.  
Nie mógł usiedzieć w miejscu. Miał wręcz wrodzone ADHD; wszędzie  
dwoił się i troił. Gdy jego koledzy imprezowali, on wyszukiwał nowe 
możliwości biznesowe. Chciał dokonać w swoim życiu czegoś, co bę-
dzie miało znaczenie; co pokaże i jemu, i innym, że absolutnie wszystko  
jest możliwe. 
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Pewnego pięknego dnia dostał się do jednej z najlepszych szkół śred-
nich w swoim mieście. Nowi ludzie, nowe wyzwania – kochał zmiany!  
Rzadko spotyka się kogoś, kto tak kocha zmiany. Zazwyczaj ludzie 
obawiają się nowego. 
 Adam miał naturalną potrzebę zmian. Gdy przebywał za długo  
w jednym otoczeniu, nudził się i zaczynał poszukiwać nowych wyz- 
wań, wrażeń, ludzi. To on zaczepiał nieznajomych i nawiązywał nowe 
kontakty. To on kochał to, co nowe. 
 Po dwóch tygodniach w nowej szkole wysłano go na rutynowe 
badania do szpitala. Choć nikt nie wiedział, dlaczego cierpiał na ciągłe 
bóle głowy, szedł z uśmiechem na ustach. 
 Plan był prosty: w szpitalu spędzi dwa tygodnie. Niestety, badania 
trwały pół roku. Potem kolejne pół. Początkowo zabawna sytuacja  
i rutynowe badania przerodziły się w dramat i wyzwanie, z którym 
walczył przez trzy lata.
 Tomografia komputerowa wykazała, że ma złośliwego, nisko osa-
dzonego guza. Operacja mogła pozbawić go wzroku. 
 Jesteś w stanie wyobrazić sobie, co czuł ten dziewiętnastoletni 
chłopak, który rozpoczął szkołę średnią i wkraczał w dorosłość, gdy 
okazało się, że musi walczyć z czymś, co skazane było na porażkę?
 A jednak Adam okazał się facetem, który nigdy się nie poddawał 
(podobnie jak znany Ci już Zbyszek, którego marzeniem była jazda 
na rowerze); kochał wrażenia i adrenalinę, więc zamiast załamać się – 
zaczął szukać rozwiązania. 
 Nie zgodził się na operację. Nie wyobrażał sobie, że mógłby prze-
stać widzieć otaczający go świat. 
 Jeździł do każdego, o kim słyszał, że mógłby mu pomóc. Zgłaszał 
się do każdego zielarza i lekarzy różnych specjalności. Za cel postawił  
sobie wyzdrowienie. Nie wiedział, jak to zrobi, ale obiecał sobie,  
że  wyjdzie z tego. 
 Zmienił dietę. Każdego dnia biegał, choć z powodu nadwagi przy-
chodziło mu to z trudem. 
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 Przed wyjazdem do kolejnego lekarza obiecał sobie, że będzie  
w stanie przebiec dziesięć okrążeń na bieżni. Graniczyło to z cudem, 
ponieważ jego dotychczasowy rekord stanowiły zaledwie trzy okrą-
żenia.
 Miesiąc zajęło mu pokonanie założonego dystansu. Po drodze 
przeżył atak serca, w wyniku którego wylądował w szpitalu, wciąż  
jednak był zawzięty i miał silne przekonanie, że uda mu się, że znajdzie 
sposób również na guza – i tak się stało. 
 Gdy był w stanie przebiec dziesięć okrążeń, otrzymał informację, 
że jest w Polsce człowiek, który może mu pomóc. Od tamtej wizyty 
zaczęła się praca, dzięki której powoli wychodził na prostą. Z każdym 
miesiącem, z każdym dniem czuł się coraz silniejszy, coraz zdrowszy. 
Po czterech latach od tak strasznego dla niego wyroku okazało się,  
że jest zdrowy. Zupełnie zdrowy. Bez konieczności dokonywania  
trepanacji czaszki i bez operacji, która mogła pozbawić go wzroku.  
Po guzie nie było nawet śladu! 
 Do dziś nie wie, kto mu pomógł najbardziej, ponieważ korzystał 
z pomocy wielu ludzi. Twierdzi, że ma w Polsce wiele matek i wielu 
ojców chrzestnych, którzy dali mu szansę i nadzieję na to, że wróci 
do zdrowia.
 Ta historia na tyle mocno go ukształtowała, że diametralnie zmieniła  
jego dorosłość – odtąd, w obliczu wyzwań w biznesie i w życiu za-
wodowym, potrafił ryzykować bardziej niż inni. Dostał drugą szansę.  
Dostał drugie życie. Wierzył, że życie, które otrzymał po raz kolejny, 
jest po coś, a on sam ma do zrobienia i przekazania coś wartościo-
wego.
 Gdy inni zastanawiali się, gdy konkurencją targały wątpliwości,  
on robił trzy, cztery kroki do przodu. Kolejna najważniejsza lekcja, jaka 
płynęła z jego doświadczeń, oprócz tej, aby nigdy się nie poddawać, 
brzmiała: życie mamy tylko jedno. Nikt z nas nie wie, ile mamy czasu. 
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 Gdybyś żył ze świadomością, że każdy Twój dzień jest Twoim  
ostatnim dniem, z pewnością Twoje życie wyglądałoby inaczej;  
z pewnością podejmowałbyś bardziej odważne decyzje, żyłbyś  
pełnią życia, pamiętałbyś o tych, których kochasz, i starałbyś się  
wyciskać z życia to, co najlepsze. 
 Takie podejście Adam ma dziś. Każdego dnia żyje tak, jakby miał 
to być jego ostatni dzień. Dlatego nie boi się niczego oprócz czasu. 
Każdą chwilę chce wykorzystać maksymalnie, spędzając czas z tymi, 
których kocha. 
 Taki człowiek był nam wtedy niezbędny, byśmy mogli zrealizować 
to, co nieuniknione, a co jawiło się jako ogromne wyzwanie. 
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krzysztof – Podróżnik,
dla którego droga 
była ważniejsza niż cel 

Kolejnym człowiekiem, którego chcę przekonać do współpracy, był 
Krzysztof. 
 Facet z pozoru niewyróżniający się z tłumu: średniego wzrostu 
blondyn o niebieskich oczach. Zawsze cichy, spokojny, wycofany. 
 Kochał ludzi, uwielbiał przebywać w ich towarzystwie, a jednocze-
śnie uciekał przed nimi. Te sprzeczności były w nim, odkąd pamiętam. 
Najlepiej czuł się w miejscu, w którym był po prostu sam. 

Dlaczego właśnie Krzysztof i jego doświadczenie były mi potrzebne? 
 Już wiesz, że każdy z doradców, którego zaprosiłem do współpracy  
nad wyzwaniem, przeżył moment zwrotny w swoim życiu; moment, 
który go ukształtował i który dał mu siłę, by sięgał w życiu po jak  
najwięcej. 

Krzysztof także miał taką historię. 
Jako nastolatek uczył się w dobrej szkole. Planował, że pójdzie  

na studia i wyspecjalizuje się w dziedzinie, która go pasjonowała.  
Od zawsze interesowała go ludzka psychika; marzył o tym, by dostać 
się na psychologię. Chciał skończyć dobrą uczelnię i poświęcić się 
pracy z ludźmi, budowaniu ich wewnętrznie, dodawaniu im wiary,  
by z każdym dniem stawali się coraz lepsi. Niestety, nie wszystko 
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potoczyło się tak, jakby tego chciał. Ale z tego, czego doświadczył 
Krzysztof, płynie bardzo ważna lekcja dla nas wszystkich. 
 Krzysztof od zawsze był człowiekiem, który nie spoczął, dopóki  
nie zrealizował celu. Nawet jeżeli coś mu nie wychodziło, podejmował 
decyzję, bo był zdania, że jakakolwiek decyzja i jakiekolwiek działanie 
są lepsze niż brak decyzji, brak działania i pozostawanie w tym samym 
miejscu. 
 Ukończył szkołę średnią i postanowił zdawać egzaminy na dwie 
uczelnie. Ojciec, który nigdy w niego nie wierzył i nie interesował się 
tym, co robi jego syn, powiedział:

– Dostajesz pieniądze na podróż w jedną stronę. Musisz wybrać
kierunek i miasto, w którym chcesz studiować.
 Krzysztof pojechał pełen nadziei i wiary. Uczył się intensywnie –  
rok przygotowywał się do egzaminu. W mieście, w którym zamierzał 
studiować, mieszkała jego rodzina. Nie zgodziła się, aby spędził u niej 
jedną noc.
 Zatrzymał się u kolegi, który studiował na wymarzonej przez niego 
uczelni i który  wspierał go w działaniach, jakie podejmował. 
 Nadszedł dzień egzaminów. Krzysztof z energią wybrał się na uczel-
nię. W pewnym momencie uświadomił sobie, że zapomniał zażyć  
leków. Był alergikiem, a termin egzaminów przypadał na lato – okres, 
w którym mocno pyliły różne rośliny. 
 Gdy tylko o tym pomyślał, złapał go atak. Duszność. Kaszel. Łzy. 
Katar. Z chusteczką przy ustach napisał egzamin. Wrócił do domu  
i czekał na wyniki. 
 W chwili, w której otwierał kopertę z punktacją, czas się dla niego 
zatrzymał.
 Okazało się, że do egzaminu na wybrany przez niego kierunek po-
deszła rekordowa liczba studentów. Ponad pięćdziesiąt osób na jedno  
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miejsce. Liczba wolnych miejsc: osiemdziesiąt. Krzysztof zajął osiem-
dziesiątą piątą lokatę. Zabrakło mu pół punktu. Pół punktu, aby  
dostać się na wymarzone studia. 
 Uczelnia zaproponowała mu zostanie przez rok wolnym studen-
tem, niestety, była to propozycja, która wykraczała poza jego możli-
wości finansowe. 
 Wydawało się, że temu młodemu chłopakowi runęło całe życie. 
Dodatkowego żalu przysporzył fakt, że jeszcze rok temu miał odło-
żone pieniądze na studia, jednak w wyniku trudnej sytuacji rodzinnej 
pomógł komuś, kogo kocha, i oddał pieniądze, by go ratować. 
 To nie wszystko. Okazało się, że gdyby wybrał uczelnię w innym 
mieście, dostałby się bez problemu, bo było mniej chętnych. 
 Większość osób podjęłaby alternatywne działanie. On również  
złożył dokumenty na innej uczelni. Wybrał prawo, ponieważ uznał,  
że ma duże poczucie moralności.
 Co się dzieje? W ostatnim dniu rejestracji Krzysztof zabiera podanie 
z uczelni. Uzmysławia sobie, że prawo nie jest kierunkiem dla niego. 
Postanawia nie iść na „jakieś” studia. Albo dostanie się na te, które  
sobie wymarzył, albo na żadne.

W tej sytuacji podejmuje jedną z ważniejszych decyzji w swoim życiu. 
 Krzysztof zawsze marzył o tym, żeby pomagać ludziom, znalazł 
więc inny sposób na naukę. 

W Warszawie jedna z firm edukowała znanych trenerów i coachów. 
Choć nie miał pieniędzy, zaproponował właścicielom, że odpracuje 
czas, który poświęcą mu, by mógł nauczyć się wszystkiego. Był nie-
zwykle zdeterminowany i zmotywowany. 
 Firma otworzyła mu drogę do marzeń. Dotarł do swojego celu  
i po latach pracował z wieloma osobami. Wprawdzie w inny sposób, 
niż początkowo zakładał, bo nie ukończył studiów psychologicznych  
i nie został psychologiem, jednak zgłębiał dokładnie ten sam pro-
gram, który oferowały uczelnie. 
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 Uczył się zarówno pod okiem praktyków, jak i samodzielnie. Miał 
siłę, dar przekonywania i pasję do nauki. Dziś wspiera wszystkich tych, 
którzy pomagają innym.
 Z jego doświadczeń płynie jakże ważna lekcja: jeśli Twoje wiel-
kie marzenie nie spełnia się w sposób, jaki planowałeś, być może 
Bóg ma dla Ciebie inną drogę i swoje marzenie zrealizujesz inaczej?  
To Ty wybierasz, w co chcesz wierzyć i co jest Twoim marzeniem,  
ale to Szef, który jest na górze, decyduje o sposobie, w jaki do tego 
dotrzesz. Najważniejsze, że przychodzi taki moment, w którym  
to osiągasz. 
 W sytuacji, w której wielu młodym ludziom załamałoby się, Krzysz-
tof postanowił podjąć wyzwanie i zrealizować swój cel. 
 Dwa miesiące po otrzymaniu wyników egzaminu spakował dwie 
torby – jedna była pełna książek, w drugiej miał ubrania. Oświadczył  
ojcu, że wyjeżdża i zmienia swoje życie. Na pożegnanie usłyszał,  
że wróci najpóźniej za dwa miesiące. 
 Od tamtego momentu minęło wiele lat, Krzysztof poniósł wiele 
porażek i kilkakrotnie wracał do domu, wzbudzając w ojcu złośliwą 
satysfakcję. 

Aż nadszedł dzień, w którym wyjechał – i tym razem nie wrócił. 
 To Ty decydujesz o terminie spełnienia Twoich marzeń. Najważ-
niejsze, abyś zawsze pamiętał, dokąd zmierzasz, nawet jeśli droga  
nie będzie taka, jakiej chciałeś. Czasem świat i anioły, które nas otaczają,  
mogą poprowadzić Cię zupełnie inną ścieżką. W innym miejscu, w in-
nym czasie spotkasz innych ludzi i otworzysz inne drzwi do swojego 
celu.

Nie wyobrażam sobie, żebym nie mógł korzystać z doświadczenia 
Krzysztofa w tym, co dopiero nas czeka. To my zawsze decydujemy, 
co chcemy realizować w życiu. 
 Życie ludzkie jest jak metafora drogi, po której poruszamy się samo-
chodem. Niekiedy, aby dotrzeć do celu, nie jedziesz prosto. Czasem 
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chcesz jechać prosto, ale masz czerwone światło. Czasami zielone świa-
tło jest przy skręcie w lewo, a Ty, gdy zdecydujesz się skręcić, również 
dotrzeć do swojego celu. 
 Czasem wybór drogi jest zbiegiem okoliczności. Czasem wszech-
świat prowadzi nas najlepszą dla nas drogą. 
 Gdy kładziemy się spać i mimo zmęczenia zaczynamy marzyć, 
myślimy o tym, co fantastycznego możemy osiągnąć w przyszłości.  
Całkowicie rozluźnieni zatapiamy się w sferę marzeń. Świat wyda-
je nam się prosty, cudowny, fantastyczny, kolorowy i wszystko jest  
możliwe.
 W tej magicznej chwili każdy z nas podąża do jednego miejsca, 
które ja nazwałem restauracją wszechświata. Wierzę, że istnieje takie  
miejsce, z którym łączymy się tuż przed zaśnięciem. Podchodzi  
do Ciebie kelner i pyta: „Czego sobie życzysz?”. „Bardzo chciałbym 
mieć nowe BMW” – odpowiadasz. „BMW możesz mieć za trzy miesią-
ce – słyszysz w odpowiedzi.  – W tej chwili możesz dostać malucha”. 
Co wybierasz? 
 Często otrzymujemy dodatkowo instrukcję, w jaki sposób odebrać 
nagrodę. Droga nie zależy tylko i wyłącznie od nas, bo nie jesteśmy 
sami na ziemi. Nasze losy łączą się z losami innymi. To, jak szybko  
osiągniemy swoje cele i spełnimy swoje marzenia, zależy także ludzi, 
których spotykamy na swojej drodze. 
 Krzysztof również spotkał aniołów w ludzkiej skórze – to ludzie,  
którzy pojawiają się w trudnym dla nas momencie tylko po to,  
by przekazać nam ważną informację. Gdy wypełnią swoją misję –  
znikają z naszego życia, kontakt się urywa, choć nic złego się nie wy-
darzyło, nikt się z nikim nie pokłócił. To nam w naturalny sposób dano 
przestrzeń, byśmy szli dalej. 
 Ci aniołowie są często naszymi przewodnikami; towarzyszą nam, 
byśmy mogli szczęśliwie pokonać drogę. Ty wysyłasz zamówienie  
do wszechświata, ale to wszechświat włącza Ci zielone lub czerwone 
światła, mówiąc: „Idź dalej” albo: „Poczekaj”. 



46

 Nie jesteś jedynym człowiekiem na ziemi, ale jesteś człowiekiem 
absolutnie wyjątkowym, jednym z ponad siedmiu miliardów ludzi,  
z których każdy ma swoje marzenia.
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unnamed (bezimienny) – 
wojownik,
który Przegrał 
najważniejszą walkę 

Ostatni mentor, którego chciałem zaprosić, aby wspierał mnie radami 
i doświadczeniem w drodze, która mnie czekała, był niezwykły pod 
wieloma względami. 
 Najdziwniejsze było jednak to, że nigdy nie poznałem jego praw-
dziwego imienia; nigdy nie powiedział mi, jak się nazywa. Zawsze  
prosił, abym zwracał się do niego per ty. 
 Jego historia była niezwykle barwna i kolorowa. 
 W młodości podróżował po całym świecie, zdobywał cenne do-
świadczenie. Kochał świat, był bardzo otwarty na ludzi. Angażował 
się w akcje społeczne, wspierał innych na różnych etapach ich życia. 
 Jak każdy ze wspomnianych bohaterów miał w swoim życiu  
moment, który zmienił wszystko. 
 Historia wydarzyła się wiele lat temu, kiedy był dorosłym mężczyzną. 
 Któregoś dnia wrócił do domu rodzinnego; chciał odwiedzić rodzi-
nę i najbliższych. Spotkał starych znajomych i przyjaciół. Przyjaciółka 
mieszkająca w bloku obok poprosiła go o przysługę – następnego 
dnia miała rozmowę rekrutacyjną, starała się o bardzo dobre stano-
wisko, ale jej małym synem, Olafem, nie miał kto się zająć. Poprosiła 
Bezimiennego, aby się nim zaopiekował.
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 Nie wiadomo dlaczego Bezimienny nie chciał się zgodzić. Zwykle 
chętnie pomagał innym i chętnie poświęcał im swój czas, jednak tym 
razem czuł, że nie powinien tego robić. Że nie powinien znajdować 
się w tamtym miejscu i w tamtym czasie. 
 Pod naciskiem rodziny zgodził się jednak i następnego dnia udał 
do mieszkania znajomej, w którym czekał na niego niezwykle wesoły 
dzieciak.
Bezimiennego cały czas dręczyła myśl, że coś się stanie. Niepokój  
narastał w nim z każdą sekundą. 
 W pewnym momencie poszedł do kuchni. Gdy zaparzał herbatę, 
jego oczom ukazał się czarny pająk, który zwisał z sufitu. Duży, czarny 
pająk, których zazwyczaj nie widuje się w blokach. Bezimienny poczuł  
dziwne ukłucie w środku, niepokój. Nie minęło kilka sekund, gdy  
w mieszkaniu zjawił się jego bratanek z informacją o tym, że jego 
mama miała wypadek.
 Bezimienny poprosił chłopca, aby został z Olafem, i pobiegł spraw-
dzić, co dzieje się z matką. Po drodze zawołał ojca, który pracował 
niedaleko miejsca zamieszkania.
 Widoku, który ujrzał, nie zapomni do końca życia. 
 Jego matka siedziała na kanapie w jednym z pokojów. Ręce trzy-
mała w misce z wodą. Jedyne, co pozostało na jej ciele, to spalone 
resztki materiału. Nie myśląc długo, poprosił ojca, żeby jej nie dotykał –  
pracował kiedyś w ratownictwie i wiedział, że w takich sytuacjach 
jedyne, co trzeba zrobić, to wezwać pogotowie. Matkę zabrano  
do szpitala. 
 Kolejny tydzień był najdłuższym tygodniem w życiu Bezimiennego. 
 Poparzenie było na tyle silne, że prawa strona ciała matki była nie-
mal w całości spalona. Lewa, do dziś nikt nie wie dlaczego, nie została 
nawet naruszona.
 Nie było miejsca na OIOM-ie, dlatego przeniesiono ją na oddział 
otwarty. Zabandażowaną i świadomą tego, co się dzieje. 
 Pierwszego dnia opowiedziała, co jej się przydarzyło. 
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 Przygotowywała obiad. Postawiła patelnię na kuchence. W tym 
samym czasie zadzwoniła do niej ukochana siostra ze Stanów Zjed-
noczonych. Po kilku minutach matka chwyciła zimne mięso, chcąc 
położyć je na patelni. Patelnia była tak rozgrzana, że tłuszcz, który  
znajdował się na patelni, chlusnął na matkę. Po chwili ogień zajął  
jej ciało. 
 Bezimienny codziennie siedział przy mamie i zastanawiał się, co mo- 
że zrobić. Nie miał kontaktów, nie miał znajomości, nie był w sta-
nie sfinansować przeniesienia do innego szpitala. Lekarz co chwilę  
mówił mu, aby był gotowy na najgorsze. Gdy trzeciego dnia poradził  
mu, by znalazł na cmentarzu miejsce dla matki, z bezradności i wście-
kłości rozbił śmietnik w szpitalnej poczekalni.
 Czwartego dnia matka na chwilę odzyskała świadomość, którą tra-
ciła pod wpływem silnych środków przeciwbólowych. Powiedziała 
mu wtedy słowa, które zapamięta do końca życia: „Czy ja umieram? 
Czy jest źle?”. Nie miał odwagi powiedzieć niczego poza: „Mamo, 
jest źle, ale wierzę, że wszystko będzie dobrze”. Wtedy obiecał sobie,  
że zrobi wszystko, aby mama wyzdrowiała. Poprzysiągł sobie, że bę-
dzie robił wszystko, co najlepsze dla ludzi, jeśli Bóg uratuje matkę. 
 Mijały dni. 
 Gdy siódmego dnia przyszedł do szpitala, z mamą nie było kontaktu.  
Wciąż leżała na oddziale otwartym. Wciąż była w bandażach. Jak się 
okazało, w jej ciało wdała się gangrena. Dopiero siódmego dnia we-
zwano do niej kardiologa. 
 Siódmego dnia Bezimienny siedział przy niej cały dzień. Po kilku 
godzinach zadzwonił do przyjaciela z Krakowa i poprosił go o zamó-
wienie mszy w intencji zdrowia matki w jego ukochanym sanktuarium 
w Krakowie. Gdy skończył rozmawiać, podszedł do łóżka, ucałował 
matkę po raz ostatni i wyszedł ze szpitala. 
 Po wyjściu zobaczył jeden z najpiękniejszych zachodów słońca,  
jakie kiedykolwiek w widział. Niebo było tak cudowne. Spojrzał w górę  
i zapytał siebie, czy będzie dobrze, czy jego matka będzie zdrowa. 
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 Myślę, że w tym momencie zadawał pytanie samemu Stwórcy,  
bo jedyne, czego pragnął, to tego, by matka nie cierpiała i nie czuła bólu. 
 Do domu wracał godzinę. W przedpokoju zdążył zdjąć buty, nalać 
szklankę wody i usiąść w fotelu. Wtedy zadzwonił telefon. Trzy sygnały,  
najdłuższe sygnały w jego życiu. Wiedział, co oznaczają. 

Telefon odebrał ojciec. Dziesięć minut temu matka odeszła. 
W takich chwilach jak ta zatrzymuje się cały świat. 
Bezimienny wyszedł z domu i krążył bez celu kilka godzin. Nie mógł 

się pozbierać. Nie mógł opanować emocji, płaczu i natłoku myśli.  
Ciągle zadawał sobie pytania: „Dlaczego ona?!”, „Dlaczego w ten  
sposób?!”. Była jedną z kobiet, o których mówi się, że są ludźmi  
o złotym sercu. Zawsze dobra w stosunku do ludzi, zawsze uczynna,
zawsze pomocna i niezwykle wrażliwa na cierpienie innych. Nie po-
trafił pogodzić się z myślą, że kobieta, która nigdy nikomu krzywdy
nie zrobiła, która zawsze dbała o innych, odeszła w tak potwornych
cierpieniach.

Ten bunt, ten krzyk, który kierował w stronę Boga, nie dawały  
mu spokoju. 

Dwa miesiące po pogrzebie Bezimienny wciąż nie mógł się od-
naleźć w rzeczywistości. Każdego dnia zrywał się o 5.00 rano zlany 
potem. Czuł paniczny strach. Budziło go wrażenie, że ktoś go gonił,  
chciał wystraszyć. Nie miał pojęcia kto. Nie pamiętał swojego snu, nie 
wiedział, co się wydarzyło. Jedynie gorąca kąpiel przynosiła mu uko-
jenie. Odkręcał wodę, wchodził do wanny i dopiero, gdy czuł ukrop, 
przestawał się bać.

Po godzinie wychodził na miasto i włóczył się bez celu. Zwiedzał 
każdą uliczkę. Nie potrafił poradzić sobie z bólem. Pytania, na które 
nie znajdował odpowiedzi, wciąż do niego wracały. Strach, zamiast 
mijać, z każdym dniem narastał.

Członkowie rodziny byli pogrążeni we własnej żałobie; spotykali się 
w kuchni na śniadaniu, potem każdy wracał do swoich zajęć.
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 Nasz bohater podróżował tak bez celu, nie wiedząc, co dalej robić. 
Jego podróż zapewne trwałaby dalej, gdyby nie sytuacja, która pobu-
dziła go do życia i przypominała o złożonej przysiędze.
 Zadzwoniła do niego osoba z bliskiej rodziny. Pytała, jak się czuje,  
jakie ma plany, o czym marzy i co chciałby osiągnąć. Przez moment  
nawet wydawało mu się, że chce go wesprzeć. Gdy opowiedział,  
co chciałby robić, ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu usłyszał:  
„Ale mój drogi, na razie to ty jesteś zerem. Myśl realnie”.
 Te dwa zdania go zszokowały. Te dwa zdania mocno zapadły  
mu w pamięć. Choć mogłoby się wydawać, że właśnie ktoś bliski  
zadał mu cios, dostał największy prezent, jaki mógł sprawić mu los. 
 To, co usłyszał, nie pozwalało mu spać. Nie dowierzał, że w taki spo-
sób został potraktowany. Wewnętrzna złość, która się w nim obudziła, 
spowodowała, że szybko wrócił do rzeczywistości. Strach przerodził 
się w chęć zrobienia czegoś wielkiego w życiu. Bezcelowe działanie  
i chodzenie przerodziły się w działanie, które miało sens, czas i cel. 
 Po latach okazało się, że ta jedna sytuacja, ta jedna historia zmieniła 
bardzo wiele w jego życiu i stała się jednym z największych motywa-
torów.
 Doskonale pamiętał o obietnicy, którą złożył: jeśli Pan Bóg sprawi,  
by jego matka nie cierpiała, on zrobi wszystko, żeby pomagać lu-
dziom. I chociaż nie do końca zgadzał się ze sposobem, jaki wybrał 
Bóg, by skrócić cierpienia matki, dane Mu słowo napędzało go przez  
wiele lat.
 Stworzył fundację, która – poza działaniami biznesowymi – poma-
gała ludziom w rozwoju, w realizowaniu siebie; nie tylko tym, którzy 
nie mieli szans, żeby normalnie funkcjonować, lecz także tym, którzy 
mieli talent, ambicję i chęci, ale nie mieli środków i możliwości.
 Czego uczy nas historia Bezimiennego? Dlaczego został jednym  
z najważniejszych doradców i mentorów mojego życia?
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 Uczy nas dwóch ważnych rzeczy. Pierwsza lekcja jest taka: nigdy 
nie płacz, jeżeli odchodzi ktoś bliski, kogo kochasz, bo to, jak bardzo 
za nim tęsknisz, pokaże Ci, jak bardzo go kochałeś. 
 Istnieje na ziemi jedno uczucie, które wypełnia wszystko. Miłość. 
Prawdziwej miłości nie jesteś w stanie uwięzić i zatrzymać  
na zawsze. 
 Wyobraź sobie, że leżysz na cudownej plaży nad turkusowym  
cudownym oceanem. Bierzesz do ręki najcudowniejszy bielutki  
piasek, który mieni się kryształami. Ten piasek jest niczym innym jak 
symbolem miłości, która spotkała Cię w życiu, a jednocześnie symbo-
lem  wszystkich dobrych ludzi, którzy pojawili się na Twojej drodze  
i którzy sprawili, że Twoje życie miało sens. Gdy zamkniesz dłoń,  
piasek zacznie się wysypywać. Miłość zawsze jest i będzie wolna.  
Miłości prawdziwej nie jesteś w stanie fizycznie zatrzymać, ale praw-
dziwa miłość jest ponad czasem, ponad przestrzenią i ponad 
barierami fizycznymi. Prawdziwa miłość zawsze będzie, dopóki  
będziesz o niej pamiętał. Nawet jeśli wydaje Ci się, że straciłeś kogoś 
bliskiego, wystarczy, że zamkniesz oczy i przypomnisz sobie wszystkie  
cudowne momenty, w których byliście razem.
 Życie na ziemi jest cudowną podróżą, która uczy nas przede wszyst-
kim tego, żebyśmy w pełni korzystali z życia. Dostajemy wszystko.  
Mamy ogrom możliwości. Możemy gromadzić gadżety. Możemy  
doświadczać miłości cielesnej. Ale paradoksem życia jest to, że jedy-
ne, co zostaje, to pamięć i uczucia związane z tym, co przeżyliśmy, 
czego doświadczyliśmy, co zrozumieliśmy. To jest w nas wieczne.  

To nigdy nie zaginie. 
 Nie jesteś w stanie zatrzymać nikogo – i niczego – kto odchodzi 
z tego świata, ale pamięć i uczucia, których doświadczyłeś z ludźmi 
spotkanymi na drodze zwanej życiem, są tym, po co tutaj przycho-
dzimy, tym, co jest nieśmiertelne, i tym, co jest ponad czasem, ponad 
przestrzenią, ponad materią. 
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 Nawet jeśli ktoś, kogo kochasz, nie istnieje fizycznie, jest wokół  
Ciebie i zawsze Cię wypełnia. Dopóki pamiętasz, jak wyglądał,  
dopóki słyszysz jego głos – ta miłość nie przeminie. 
 Nasz Bezimienny przez kolejne lata każdego wieczoru wyobrażał 
sobie swoją matkę, jej głos i przypominał sobie wszystkie cudowne 
chwile, ponieważ najbardziej bał się tego, że mógłby o niej zapo-
mnieć. 
 Pod koniec tej opowieści jestem Ci winien coś jeszcze. 
 Dlaczego Bezimienny? Dlatego, że na dwa miesiące zapomniał  
o tym, kim jest. Stracił pamięć. Stracił poczucie własnej tożsamości. 
Nie pamiętał, jak żył, zapomniał, co wydarzyło się w dzieciństwie. Je-
dyne, co odczuwał, to ból i smutek. Jedyne, co pamiętał z dzieciń-
stwa, to dotyk matki. 
 Kiedy po śmierci matki wrócił do życia, zrozumiał jedną waż-
ną rzecz: nikt z nas nie jest wolny wobec trudnych sytuacji, wobec  
cierpienia. Każdy z nas będzie miał w życiu taki moment, w którym  
padnie na kolana, w którym przygniecie go coś, z czym absolutnie się 
nie zgadza i na co nie ma wpływu.
 Bezimienny radził sobie w życiu z wieloma sprawami, potrafił roz-
wiązywać problemy innych ludzi, ale po raz pierwszy był bezbronny, 
po raz pierwszy był bezsilny wobec śmierci kogoś, kogo kochał. Choć 
czuł, że nie powinien wychodzić, zrobił to, bo chciał czynić dobro.
 Przez wiele lat miał do siebie głęboki żal. Nie chciał, aby ktokolwiek 
używał jego imienia, bo za każdym razem, gdy myślał o sobie, czuł 
ogromny smutek i żal, że tego jednego dnia, w tej jednej godzinie  
nie było go w miejscu, w którym powinien być. 
 Być może dlatego nie wyjawił mi swojego imienia. Dzięki swojemu  
doświadczeniu nauczył się, że wszystko, co dzieje się w naszym ży-
ciu, jest jedną wielką podróżą, jest przystankiem na drodze zwanej 
życiem. Dziś jesteś tu, jutro będziesz tam. Nie wszystko jesteś w stanie 
przewidzieć. Podejmujesz decyzje każdego dnia, dokonujesz świa-
domych wyborów dotyczących swojego życia, ale nie masz wpływu  
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na decyzje, jakie podejmują inni. Nie masz wpływu na to, co przytrafia 
się innym. Nie masz wpływu na wypadki.
 Nawet jeśli dzieje się coś, czego nie rozumiesz, czego nie jesteś  
w stanie zaakceptować i z czym nie jesteś w stanie się pogodzić,  
zawsze jest Ktoś, kto wysyła Ci informacje.
 Bezimienny przez wiele lat nie mógł pogodzić się z tym, że jego 
matka tak bardzo cierpiała. Ale zrozumiał, że takie rzeczy czasem  
dzieją się po to, aby człowiek, który ich doświadcza, mógł zrozumieć, 
jak ważna jest miłość w życiu każdego człowieka. Jak ważne jest,  
by szanować chwilę obecną, tu i teraz, bo nigdy nie wiesz, czy los 
następnego dnia w brutalny sposób nie odbierze ci tego, co kochasz.
Nigdy nie wiesz, co stanie się z ludźmi, którzy są wokół Ciebie. Możesz 
jedynie decydować o sobie, możesz wpływać na ich losy, ale to oni 
decydują o swoim jutrze i o tym, co będzie. Nie zatrzymasz czasu,  
nie zmienisz sytuacji losowych, ale możesz zatrzymać uczucia  
i pamięć o tym, co przeżyliście wspólnie na tej drodze zwanej  
życiem. 
 Z historii Bezimiennego płynie jakże wielka lekcja dla nas wszyst-
kich: bądź tu i teraz. Absolutnie nie bój się niczego i zrozum w końcu, 
że miłość wykracza poza czas, przestrzeń, materię. Miłość jest 
zawsze. Nawet wtedy, gdy nie może dotknąć Cię ktoś, kogo  
bardzo kochasz. 
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wielkie wyzwanie

Poznałeś już historie moich mentorów – kluczowych dla mnie ludzi. 
 Za chwilę wprowadzę Cię na ścieżkę tego, co było nieuniknione. 
Wielkich marzeń realizowanych przez ostatnie cztery lata. 
 Do tej pory sądzę, że zrobiliśmy tak wiele, bo nie wiedzieliśmy,  
że się nie da. 
 Dawno temu uwierzyłem, że magia w przekraczaniu granic pole-
ga na ryzykowaniu wszystkiego dla marzenia, w które nie wierzy nikt 
oprócz Ciebie. Miałem w sobie bezczelność i odwagę, by ryzykować 
wszystkim. Od powodzenia biznesu ważniejszy był fakt zrealizowa-
nia danego celu. Nic nie mogłem na to poradzić; taki byłem, odkąd 
pamiętam: pierwszy skakałem ze spadochronu, pierwszy zjeżdżałem  
na linach rozciągniętych między najwyższymi mostami. Kochałem 
adrenalinę i tę niepewność efektu końcowego. 
 Pierwszym wydarzeniem, jakie zaplanowaliśmy, było „Millionaire 
Mind Intensive”, które odbyło się w maju 2013 roku. 
 Do Polski miał przylecieć sam T. Harv Eker. Człowiek, którego po-
dziwiałem od dawna. Facet, który obok Roberta Kiyosakiego miał  
namacalne dowody tego, co robi. W jego flagowym seminarium,  
które mieliśmy organizować w Polsce, wzięło udział ponad milion 
osób z całego świata. Ta liczba robiła piorunujące wrażenie.
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 Zanim to nastąpiło, wyruszyliśmy do Frankfurtu, aby obejrzeć nie-
miecką edycję wydarzenia. Zawsze, jeśli mamy możliwość, sprawdza-
my to, co zamierzamy promować; interesuje nas wyłącznie najwyższa 
jakość; nie zgadzamy się na żadne półśrodki. 
 Nie będzie przesady, jeśli powiem, że doznałem szoku kulturowego. 
 Czy widziałeś kiedyś roztańczonych Niemców, którzy od rana  
do wieczora bawią się na całego? To nie była zwykła nauka. Proces 
podzielono na kilka etapów. Niekiedy cała sala prosiła o chusteczki  
z powodu wzruszenia, z kolei podczas realizacji innych ćwiczeń  
na twarzach uczestników dostrzegałem totalny szok.
 Po trzech intensywnych dniach wiedziałem już, dlaczego MMI jest 
najpopularniejszym seminarium na świecie – bo dotykało tak wielu 
ważnych tematów. 
 Na pierwszy rzut oka chodziło o finanse, pod powierzchnią kryło 
się jednak coś znacznie głębszego. Harv w taki sposób zaprojektował 
całość, by człowiek rozwijał się na wielu płaszczyznach. 
 Już w drodze powrotnej próbowałem ułożyć plan wszystkiego,  
co było do zrobienia. Strona internetowa i systemy do obsługi imprezy  
powstały w tempie błyskawicznym, więc był to dobry moment,  
by zaplanować kampanię i poszukać partnerów do współpracy. 
 Wiele fantastycznych osób, które poczuły flow do tego, co robimy, 
z miejsca wzięło udział w kampanii, miałem jednak niezły ubaw. Na-
turalną koleją rzeczy na mojej liście potencjalnych partnerów znaleźli 
się ludzie najbardziej znani w branży. Ci sami, których promowałem 
na naszych późniejszych imprezach. 
 Co mnie tak rozbawiło? Efekt piłki kauczukowej. Odbijałem się  
od większości osób – w odpowiedzi na moją propozycję pojawiały się 
uśmiechy i zapewnienia, że, oczywiście, pomogą, kończyło się jednak 
tylko na słowach. To mnie dodatkowo motywowało, bo od zawsze 
uwielbiałem pokazywać, jak „NIE” zamienić na „TAK”. 
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 Pierwsze filmy i webinary wspominam z niezwykłym sentymen-
tem. Stały się bardzo ważną nauką. Wszystkie reklamy na Facebooku 
promujące MMI robiłem sam, działając metodą prób i błędów. Bardzo 
mnie to fascynowało i dostarczało olbrzymiej satysfakcji. W ostatnim 
miesiącu dołączył Paweł, który pomógł mi zrealizować plan, jakim 
było zebranie minimum 2000 uczestników. Efekt? 2350 osób.
 Mijały miesiące, a nasz zaledwie kilkuosobowy zespół dwoił się  
i troił, by spiąć wszystko na czas. 
 Najwięcej pracy miał trzyosobowy dział logistyki, który pracował 
dzień i noc. Mówiąc o logistyce, mam na myśli nie tylko to, co zrobio-
no w hali pamiętnego majowego weekendu; wybudowanie sceny, 
nagłośnienie, scenariusz wydawały się żartem przy liczbie materiałów 
i pomocy szkoleniowych, jakie musieliśmy opracować.
 Wyobraź sobie ogromny garaż na dwa samochody i połowę stu-
metrowego salonu po brzegi wypełnione tym, czego uczestnicy  
potrzebowali podczas seminarium. Gdybym sam tego nie organizo-
wał, nie uwierzyłbym, że jest to możliwe. 
 Materiały częściowo produkowaliśmy w Polsce, częściowo ścią-
galiśmy ze Stanów Zjednoczonych i Malezji. Wszystko robiło na nas 
ogromne wrażenie. Wszystko było przetłumaczone na trzy języki.
 W końcu nadszedł ten cudowny majowy weekend! 
 Do współpracy zaprosiliśmy ponad stu wolontariuszy, którzy dzień 
i noc pracowali z nami, by ludzie przeżyli coś wyjątkowego; proces, 
który zapamiętają do końca życia. 
 Już od pierwszej minuty było wiadomo, że energia i wartość  
to znaki rozpoznawcze MMI, mimo to mój umysł przebywał gdzieś 
indziej. Nie byłbym sobą, gdyby nie wydarzyło się coś, co okazało się 
kolejnym wielkim wyzwaniem, a właściwie kilkoma wyzwaniami.
 Około 8.00 dotarła do mnie niepokojąca informacja, że zgłaszają się 
ludzie, którzy nie mają biletów na spotkanie, choć twierdzą, że zapłacili 
za nie. Z każdą minutą było ich coraz więcej; w pewnym momencie 
liczba objęła kilkaset osób.
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 Wyobraź sobie, że angażujesz do współpracy partnera, który sprze-
daje bilety na Twoje wydarzenie. Jest tylko mały szczegół: nie płaci  
za nie. 
 Już wtedy wiedziałem, że jeśli MMI zakończy się takim wynikiem 
finansowym jak teraz, stanę się bankrutem. Organizacja pochłonęła  
miliony złotych, a dochód z biletów, niestety, nie pokrył kosztów.  
Ponadto kilkaset osób oczekuje przed wejściem na Twoją decyzję  
i posiada potwierdzenia przelewów. 
 Co wybierzesz? Decyzja mogła być tylko jedna. Wiedziałem,  
że nie odzyskam pieniędzy, ale ludzie byli dla mnie najważniejsi. 
Wspólnie z Basią kazaliśmy wszystkich wpuścić. Tak po prostu trzeba 
było zrobić. 
 Z każdą godziną coraz bardziej opadałem z sił. Pracowaliśmy  
od 5.00 rano do 23.00. Trzy godziny snu – i znowu na halę. Gdy patrzy-
liśmy na uczestników, wracał do nas sens wszystkiego, co robiliśmy. 
 Podczas tych trzech dni wydarzyło się tyle wspaniałych rzeczy,  
że nawet widmo bankructwa nie było w stanie nas zatrzymać. W du-
chu powiedziałem sobie: „Niech się dzieje wola nieba! Ja już zrobiłem 
wszystko, co mogłem zrobić”. I wiesz, co? Niebo mi odpowiedziało!
 Stałem przed halą. W pewnym momencie pojawiła się dziewczyna, 
która spokojnie mogłaby zagrać rolę w jednym z teledysków Emine-
ma. Do końca życia będę pamiętał determinację, jaka malowała się  
na jej twarzy. Nieśmiało do mnie podeszła i zapytała, czy wiem, kto  
organizuje tę imprezę. „Tak się składa – odpowiedziałem z uśmiechem –  
że ja”. „Mam do pana wielką prośbę – usłyszałem. – Czy jest możli-
wość kupienia biletu na jeden dzień? Bardzo bym chciała być tam  
z wami, ale mnie nie stać. To wszystko, co mam”. 
 W tej sekundzie całe życie przepłynęło mi przed oczami. Zobaczy-
łem wszystkie momenty, w których pragnąłem zmienić swoje życie. 
Tak bardzo zależało mi na tym, by zbudować coś, co w przyszłości 
będę mógł nazwać szczęściem. 
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 Doskonale wiedziałem, co czuła ta dziewczyna. Jednocześnie  
podziwiałem ją za odwagę. Byłem pełen szacunku, że przyszła i po- 
prosiła. Jak myślisz, co zrobiłem? A co mógłby zrobić Milewski?  
„Kochana, tutaj masz opaskę, tutaj skrypt szkoleniowy. Idź na salę,  
a to, co masz, zachowaj na obiad”. Rozpłakała się, nie wierząc, że ktoś 
po prostu coś jej daje. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jaką radość 
sprawiło mi to, co zrobiłem.
 Po pierwszym dniu podeszło do mnie dwóch młodziaków, którzy 
zdecydowanie nie wyglądali na pełnoletnich. „Proszę pana – usłysza-
łem. – Bardzo przepraszamy, że zadajemy takie pytanie, ale czy byłaby 
możliwość przenocowania na hali? Gdzieś w kącie? Nie mamy gdzie 
się podziać”.
 Bywałem bezdomny i zostawiany samemu sobie. Nie tylko widzia-
łem, ale i czułem ich strach. Najpierw nakarmiliśmy ich z Basią, następnie  
wysłaliśmy do jednego z warszawskich hoteli. Daliśmy im pieniądze, 
aby mogli przenocować i dotrzeć do nas następnego dnia. 
 Jak się później okazało, uciekli z domu, bo ich rodzice nie zgodzili 
się, by wzięli udział w MMI. Następnego dnia skontaktowaliśmy się 
z nimi i poinformowaliśmy, że kolejne dwa dni chłopcy spędzą pod 
naszą opieką. 
 Ich determinacja mi imponowała. Jeśli czegoś głęboko pragniesz, 
musisz iść na całość. I oni to zrobili. Po prostu wyłączasz hamulce  
i robisz dokładnie to, co podpowiada Ci serce. Nigdy nie potrafiłem 
inaczej. Zawsze kierowałem się w życiu tym, co czuję, nawet jeśli  
na poziomie umysłu wydawało się to totalnie irracjonalne. Gdy  
na poziomie umysłu nie wiedziałem, co powinienem zrobić, czeka-
łem na to, co poczuję w środku. Nigdy nie złamałem tej zasady; w tym 
względzie byłem nieustępliwy. 
 Gdy podejmowaliśmy decyzję o organizacji MMI, głębokie poczu-
cie pasji podpowiadało mi, że to dobry kierunek. Kompletnie nie li-
czyłem się z ryzykiem. Oto dostałem szansę robienia tego, co zawsze 
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kochałem. Dawania ludziom tego, czego tak bardzo mi brakowało  
w wielu momentach życia. Ze wszystkich sił wierzyłem, że wystarczy 
jedno stwierdzenie: „Wierzę w ciebie”, by na zawsze odmienił się los 
drugiego człowieka. 
 To niesamowite, ale czasem jedno zdanie wypowiedziane ze sceny 
może zmienić wszystko. 
 Trzeciego dnia seminarium zdobyłem na to mnóstwo dowodów. 
Jeszcze wtedy niewiele osób wiedziało, kim jest Milewski, dzięki temu 
na przerwach mogłem spacerować między nimi. 
 Przy jednym ze stolików usłyszałem o dziewczynie, która wybaczy-
ła ojcu i zadzwoniła do niego po raz pierwszy od dziesięciu lat. Dzięki 
MMI odważyła się zmienić ich wspólny los.
 Przy innym stoliku usłyszałem, że dwójka ludzi, która do niedawna 
stanowiła dla siebie konkurencję, postanowiła nawiązać współpracę. 
 Słysząc to, czułem się szczęśliwy. W środku prosiłem tylko, by dane 
mi było kontynuować tę podróż. 
 Podczas jednej z ostatnich długich przerw wydarzyło się coś nie-
zwykłego. Z oddali zauważyłem zamieszanie przy stolikach współ-
pracowników i wolontariuszy. Okazało się, że ludzie masowo chcą  
korzystać z propozycji dalszego rozwoju, jakie oferował im Harv.  
To był szok kulturowy dla Polski. Po raz pierwszy odbywało się semi-
narium, które nie tylko dawało ludziom ogromną wartość, lecz także 
umożliwiało kontynuowanie drogi rozwojowej.
 W większości były to międzynarodowe kursy z biznesu i relacji  
organizowane w mniejszych grupach. Patrzyłem na to, co się dzieje,  
i nie wierzyłem. Atrakcyjne oferty, dostępne tylko u nas.
 Tego dnia zrozumiałem ideę tego, co robią nasi partnerzy z Success 
Resources. Wiedziałem też, z jakim ryzykiem wiąże się to w przyszło-
ści. Czy się bałem? Jak diabli, ale kochałem to i nie wyobrażałem sobie 
innego zajęcia. 
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 Na świecie odbywa się kilkadziesiąt edycji MMI rocznie. Ceny  
biletów są tak ustawione, żeby jak największa liczba ludzi mogła  
skorzystać z tak niezwykłego procesu. W rzeczywistości zysk z biletów  
pokrywa maksymalnie 50% kosztów. Drugie 50% pochodzi ze sprze- 
daży dodatkowych szkoleń. Dzięki takiemu podejściu masa ludzi, 
których normalnie nie byłoby stać na seminarium, mogła z niego 
skorzystać i spróbować odmienić swoje życie. To było uczciwe  
podejście, bo zakładało wygraną obu stron.
 Tyle że ja nadal nie wiedziałem, co z nami będzie. Serce biło mi co-
raz mocniej. Nie minęło piętnaście minut, a dostałem pierwszy raport 
sprzedażowy.
 Nie był to ostateczny wynik, ponieważ uczestnicy mieli czterna-
ście dni na dokonanie zwrotu biletów, liczyłem jednak, że 100% tego  
nie zrobi. 
 Patrzę na liczby. Nerwowo używam kalkulatora w telefonie komór- 
kowym. Trzęsą mi się ręce. Gdy zobaczyłem wstępne szacunki,  
musiałem wyjść z hali. W tym momencie emocje wzięły górę. Byłem 
wykończony psychicznie i fizycznie, podobnie jak pozostali członko-
wie naszego zespołu – w końcu daliśmy z siebie wszystko. 
 Nie zdążyłem przejść dziesięciu metrów. Padłem na kolana. Nie mo- 
głem powstrzymać łez. To były łzy radości, bo prawdopodobnie  
uda nam się pokryć wszystkie koszty! 
 Jak się potem okazało, z większości ofert skorzystali ludzie z kilkuset-
osobowej grupy, którą po prostu wpuściliśmy. To było jak wiadomość 
od Boga. W tym momencie czułem się najszczęśliwszym człowiekiem 
na ziemi. Ciśnienie i nagromadzone emocje wprost wylewały się  
ze mnie. W środku narastała coraz większa ulga, która znaczyła jedno:  
pozostaję w grze! Mogę kontynuować to, co tak bardzo kocham!  
Nie liczyło się, czy zarobię. Gdy patrzyłem na radość zgromadzonych 
w hali ludzi, wiedziałem, że zyskałem coś znacznie cenniejszego,  
czego nie da się kupić za żadne pieniądze. To były wdzięczność  
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i szacunek za to, co zrobiliśmy. To był pierwszy znaczący touchdown  
na drodze do większych celów. 
 Nie zapomnę, jak Harv zaprosił mnie i Basię na scenę. Wzruszy-
łem się i nie potrafiłem tego ukryć. Pamiętam też, że wyglądałem jak 
siedem nieszczęść – wymięta koszula i marynarka; widok, o którym 
chciałbym zapomnieć. 
 Tak oto z chwilą, gdy zgasły ostatnie światła na hali MT Polska,  
zaczęła się prawdziwa rewolucja w świecie rozwoju osobistego  
w Polsce. Grupa szaleńców zrobiła coś, co wydawało się abstrakcją. 
Wiedzieliśmy jednak, że właśnie podnieśliśmy innym poprzeczkę.  
Nie wystarczyło już być dobrze wykwalifikowanym trenerem; po-
trzebne było jeszcze serce, jeśli rozumiesz, co mam na myśli. 
 Tego pamiętnego wieczoru poszliśmy na kolację z Harvem, pod-
czas której okazało, że jego serce też pochodzi z Polski: rodzice Ekera 
byli Polakami, którzy wyemigrowali do Kanady. Zbyt wiele zbiegów 
okoliczności jak na jedną imprezę, które tylko udowadniały, że kieru-
nek, jaki obraliśmy, był nasz!

Gotowy na kolejne wyznanie? Pora na NAC!
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nac – 
Pierwszy tak wielki 
kongres w Polsce

Po pierwszym „Millionaire Mind Intnsive” działaliśmy siłą rozpędu –  
dzięki temu dostaliśmy możliwość zorganizowania kultowego  
„National Achievers Congress”. 
 Historia tego wydarzenia sięga co najmniej dwudziestu lat wstecz, 
kiedy zapadła decyzja o organizacji pierwszej imprezy w Singapu-
rze. Nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego, gdyby nie fakt,  
że Richard – nie mając kompletnie doświadczenia w tej branży –  
wynajął salę na 5000 osób. 
 W tamtych latach nikt nie marzył o spotkaniu nawet dla 1000 osób, 
a co dopiero dla kilku tysięcy, on jednak tego dokonał. 
 Czułem się dokładnie tak samo.
 Przygotowania szły na całego. Wynajęliśmy dwie hale wielkości 
5000 m2 – w jednej zorganizowaliśmy catering i stoiska partnerów,  
w drugiej ustawiliśmy ponad 4000 krzeseł. 
 Z perspektywy uczestnika nie wygląda to na nic wielkiego: wystar-
czy znaleźć obiekt, postawić scenę i zaprosić prelegentów – i tak też 
początkowo mi się wydawało. 
 Jakże szybko rzeczywistość okazała się inna niż moje wyobrażenia...!
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 Wynajmując halę, dostajemy pusty, niewyposażony obiekt. Aby 
zorganizować wydarzenie, trzeba – między innymi – wynająć, roz-
stawić, a następnie złożyć kilka tysięcy krzeseł (na godziny), za które 
płacimy bez względu na to, czy ktoś się pojawi czy nie. Budowa sceny 
zajmuje zazwyczaj kilkanaście godzin i angażuje sztab ludzi. Każdy 
event powinien mieć odpowiednie oświetlenie i nagłośnienie – bez 
nich jakość tego, co robimy, drastycznie spada. Aby zamontować 
dodatkowe światła, potrzebny jest specjalny dźwig, który podjeżdża 
pod każdy punkt osobno – po raz kolejny zabawa na kilka godzin. 
 Z pewnością pamiętasz charakterystyczne czarne zasłony, które 
otaczały naszą halę w trakcie spotkania. Niby nic wielkiego, prosty 
element dekoracyjny zasłaniający ściany, tymczasem zawieszenie  
go to kilkugodzinna praca alpinistów. Każdy punkt podwieszenia  
trzeba było zamontować oddzielnie. Koszt: kilkadziesiąt tysięcy złotych.
 Żeby zorganizować imprezę na ponad 4000 osób, potrzebujesz 
sztabu ludzi. Dzień i noc współpracowało z nami prawie 200 osób, 
zaczynając od firmy sprzątającej, przez catering, lekarzy z karetką, 
ochronę, logistykę, strażaków, obsługę klientów, zespół zajmujący  
się promocją, opiekunów prelegentów, reżysera, koordynatorów  
i menedżerów, informatycy, a kończąc na mnie. Armia ludzi, któ-
rych praca musi być zsynchronizowana; każdy z nich musi wiedzieć,  
co robić w danym momencie, ponieważ w trakcie trwania spotkania  
nie ma czasu na tłumaczenie.
 Po doświadczeniach z pierwszą edycją „Millionaire Mind Intensive”, 
zamiast odczuwać przerażenie, wiedzieliśmy, że musimy wznieść się 
na wyższy poziom. 
 W kongresie po raz pierwszy w Polsce wystąpiło tak wiele gwiazd 
na jednej scenie. Byłem niezwykle nakręcony tym faktem. Nasz kraj 
mieli odwiedzić: Robert Kiyosaki i Kim Kiyosaki, Les Brown, Blair Singer, 
Robert Riopel, Marcus De Maria, Richard Tan oraz Andy Harrington  
we własnej osobie. Brzmiało jak nierealny sen.
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jak zjednoczyłem 
branżę rozwoju
osobistego w Polsce?

Tak, dobrze słyszysz. 
 Zanim odbył się pierwszy NAC, żaden z polskich prelegentów  
nie brał udziału w jakimkolwiek spektakularnym evencie z gwiazdami 
wielkiego formatu – najlepsi występowali głównie dla naszych wspól-
ników. 
 Tym razem kilka osób dostało szansę pojawienia się na jednej sce-
nie z ludźmi podziwianymi i szanowanymi na całym świecie. Samo 
wystąpienie z Robertem Kiyosakim i Lesem Brownem wyglądało  
jak podbój kosmosu. To wszystko w Polsce! 
 Wydawało się nierealne do tego stopnia, że w pewnym momen-
cie pojawiło się ryzyko, że wydarzenie w ogóle się nie odbędzie. 
Dlaczego?
 Moi partnerzy biznesowi posiadali ogromne doświadczenie  
w organizacji tego rodzaju imprez – ponad 20 lat w branży i działalność 
w 35 krajach budziły mój szacunek i niezwykłą otwartość na naukę.  
Z niezwykłą uważnością słuchałem ich rad i wskazówek. Sugerowali, 
by tak, jak na całym świecie, w Polsce wystąpiły wyłącznie gwiazdy  
z zagranicy – rozwiązanie bezpieczne i sprawdzone przez nich,  
korzystne również dla mnie. 
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Było jednak we mnie coś, co nie zgadzało się na tak obrót spraw.
 Bardzo zależało mi na zaprezentowaniu na jednej scenie polskich 
mówców, zacząłem więc negocjacje. Starałem się uświadomić Veronice  
i Richardowi, że w naszym kraju mamy równie wielkie talenty. Nasz 
spór skończył się kilkoma dniami ciszy. Wtedy postawiłem wszystko 
na szali, mówiąc, że albo wystąpią ludzie z Polski, albo odwołujemy 
imprezę – bardzo odważnie, biorąc pod uwagę fakt, że było to nasze 
drugie wspólne przedsięwzięcie.

Po kilku dniach, jak sądzę – pogłębionej analizy ryzyka i rynku – 
przysłali mi wiadomość: „To kto tam od Ciebie ma wystąpić?”.
 Poczułem ogromną ulgę; wiedziałem, że nie mogę stracić takiej 
szansy. Zadziałałem błyskawicznie, zwłaszcza że zanim zawalczyłem  
o prelekcje polskich trenerów, wiedziałem wstępnie, kogo chcę
zaprosić.

Wybór – choć niełatwy – nie był przypadkowy. 
 Na scenie wystąpiła szóstka najbardziej szanowanych i charakte-
rystycznych ludzi z branży rozwojowej w Polsce. Szóstka, która miała 
potwierdzić naszą siłę i nasz potencjał w zestawieniu ze światowymi 
gwiazdami.

Mimo że nasz układ z pozoru wyglądał na biznesowy, wiem, że było 
w tym coś głębszego. Tylko podczas tego jednego wydarzenia udało  
mi się zjednoczyć ludzi, którzy wcześniej nawet nie chcieli słyszeć  
o współpracy ze sobą, a co dopiero o wzajemnym wsparciu!

To było naprawdę coś – zespół autentycznie współpracujących
ze sobą prelegentów, by zapełnić halę. Nie wiedzieliśmy wówczas,  
że się nie da, dlatego robiliśmy wszystko, by to osiągnąć. Dobra  
atmosfera udzielała się już podczas kręcenia klipów promujących, 
włącznie ze wspólnymi webinarami, w których udział brało nawet  
10 000 widzów.
 Zjednoczyli się ludzie, którzy konkurowali ze sobą. Kilka tysięcy 
osób na jednym spotkaniu online? Choć wydawało nam się to nie-
możliwe – zrobiliśmy to. Polecieć na drugi koniec świata tylko po to,  
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by przeprowadzić wywiad z jedną gwiazd i dać ludziom wartość?  
Żaden problem!
 Inicjatorem wywiadu był Piotr Majewski, do którego dołączył Pa-
weł Danielewski. Tydzień później znajdowali się w RPA, ugoszczeni  
jak królowie przez naszych partnerów. Granice między tym, co było 
możliwe, a co nie, coraz bardziej się zacierały. Wieść o wydarzeniu  
niosła się po całym kraju, a nawet poza jego granicami. Wszyscy 
chcieli zjawić się na naszym NAC. Wprawdzie nasz zespół marketin-
gowy okazał się niezwykle skuteczny, ale wartość, którą oferowaliśmy 
ludziom, była równie ogromna.
 Kluczowe okazało się połączenie moich doświadczeń, związanych 
z promocją prelegentów i wydarzeń, z wiedzą dwóch ekspertów  
od marketingu w Polsce. Największą jednak siłą wykazali się partnerzy,  
którzy razem z nami promowali wydarzenie; to dzięki ich zaangażo-
waniu Internet wypełniły informacje na temat wydarzenia. To, co sta- 
nowiło dla nas największą wartość, to fakt, że ktoś, kto nie brał udziału  
w spotkaniu na żywo, również otrzymywał ogromną jakość me-
rytoryczną, w dodatku całkowicie bezpłatnie. Brzmi irracjonalnie,  
ale tak właśnie było. 
 Pamiętne wywiady z Lesem Brownem czy Robertem Kiyosakim, 
które przeprowadzili Piotr i Paweł, dawały ludziom bardzo wiele – 
świadczyły o tym tysiące komentarzy. Kilkugodzinne spotkania online 
wkrótce stały się standardem. Każdy, kto przygotowywał się na emo-
cjonujący wieczór z firmą Milewski & Partnerzy, wiedział, że potrwa  
on co najmniej kilka godzin i że będzie chciał więcej! 
 Po miesiącach promocji nadszedł pamiętny 12 października  
2013 roku. Tego dnia pobiliśmy kolejny rekord: nasze systemy rezer-
wacji i obsługa działały tak sprawnie, że w godzinę byliśmy w stanie 
zarejestrować 4300 osób! Nieprawdopodobny wynik, ale już wtedy 
możliwy do zrealizowania.
 Kilka minut po 9.00 rozbrzmiały charakterystyczne syreny, zapowia-
dając, że już za chwilę rozpocznie się niezwykły spektakl. Wychyliłem 
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się na chwilę zza kotary. Moim oczom ukazało się morze ludzi.  
Nie było ani jednego wolnego miejsca! Część osób stała, czekając,  
aż zespół dostawi kolejne krzesła. Pięć minut później każda z nich  
siedziała.
 Wideo zapowiadało otwarcie imprezy. Stałem na backstage’u  
z pierwszym prelegentem. Motywowałem go, jak tylko potrafiłem 
najlepiej. Powtarzałem, że wiem, że da świetne wystąpienie i dostar-
czy ludziom wartości. Serce biło mi w oszałamiającym tempie. Emocje 
sięgały zenitu. W takich chwilach zastanawiasz się, czy miesiące pracy  
sztabu ludzi zakończą się sukcesem. Czy na pewno wszystko pój-
dzie OK. Czy pamiętałem o wszystkim. A może coś jeszcze wymaga  
poprawienia? Przez dwa dni moją rolą było zajmowanie się prelegen-
tami i dbanie o ich komfort psychiczny i fizyczny.
 Mijały godziny. Emocje wirowały po hali. Refleksja. Zaduma. Moty-
wacja. Radość. Wzruszenie. 
 Pierwszego dnia występowali także Polacy. Byłem z nich niezwy-
kle dumny – poziomem nie odbiegali od zagranicznych kolegów. 
Mało tego! Kilka wystąpień okazało się po prostu lepszych! To właśnie 
wtedy padło z moich ust stwierdzenie, które dwa lata później wyko-
rzystano przeciwko mnie. Historię z tym związaną opowiem Ci nieco 
później, zwłaszcza że nie wiedziałem, jakie będą tego konsekwencje 
w przyszłości: „Polak – to brzmi dumnie! Jestem dumny z bycia Pola-
kiem!”.
 Czy wszystko przebiegało idealnie? Oczywiście, że nie! Dążenie  
do perfekcji to proces. Życie nauczyło mnie, że dążenie do ideału  
to robienie małych, ale szybkich kroków. Pamiętam lata, w których 
organizacja eventu dla 100 osób zajmowała mi ponad pół roku!  
Teraz wydaje mi się to zabawne, biorąc pod uwagę, że chociażby  
przez ostatnie trzy lata naszej działalności zorganizowaliśmy  
ich ponad 250 000. 
 Skąd tak długie przygotowania? Ponieważ dręczyło mnie poczu-
cie ciągłego niezadowolenia. W nieskończoność mogłem poprawiać 
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jedną kwestię, jeden aspekt, w efekcie traciłem tylko czas, podobnie 
jak traci go większość ludzi na tej planecie, którzy stale zastanawiają 
się nad tym, czy są gotowi.
 Przestałem to robić, gdy uświadomiłem sobie, że cenne sekundy 
życia przeciekają mi przez palce; gdy zrozumiałem, jak wielkie znacze-
nie ma każda chwila. Wtedy wszystko diametralnie się zmieniło.
 Choć NAC wydawał mi się prawdziwym logistycznym i organiza-
cyjnym majstersztykiem, nie uniknąłem błędów. Znalezienie odpo-
wiedniej firmy cateringowej, która spełniała nasze standardy, zajęło 
nam kilka imprez. Trzeba było coś załatwić w nocy? Coś poprawić?  
Nie było wyzwania, którego nie byliśmy w stanie podjąć! 
 Impreza rozkręcała się z godziny na godzinę. Patrząc wstecz,  
dostrzegam, że nie było słabych wystąpień; każdy prelegent dał  
pokaz swojego kunsztu. 

Drugi dzień wydarzenia był dla mnie ważny z trzech powodów. 
 Pierwszy: w końcu osobiście poznałem jednego z moich ukocha-
nych mentorów – Lesa Browna! Co za człowiek…! Mógłbym opowiadać  
o nim godzinami!

Ten jego rozbrajający śmiech… Ta miłość, która płynęła niczym górska
rzeka w kierunku ludzi… Na scenie był tak prawdziwy, tak autentycz-
ny, jakby był nagi. Nie dziwiło mnie to jednak – tak właśnie wyobraża-
łem go sobie, słuchając godzinami jego nagrań w trudnych momen-
tach mojego życia. Jakich? Dowiesz się, ale jeszcze nie na tej stronie. 
 Less był moim przyjacielem, który zawsze, gdy pojawiały się wątpli-
wości, mówił: „Dasz radę!”. Wierzyłem w to. 
 To, co prezentuje na scenie, jest dla mnie odbiciem prawdziwej  
i głębokiej motywacji. Nie znam drugiego człowieka na ziemi, który 
mówiąc do ludzi, tak bardzo kochałby ich całym sobą.
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 Nie mogłem oderwać od niego wzroku. Myślę, że tego dnia za-
hipnotyzował nie tylko mnie. To, co przeżył, było tak niesamowite  
i tak bardzo mi bliskie. 
 Pamiętam moment, w którym zszedł ze sceny bardzo zmęczony. 
Przytulił mnie i powiedział coś, co zapamiętam do końca życia: „Twoja  
wiara mnie tu przyciągnęła. Jeszcze dwa tygodnie temu miałem  
operację na otwartym sercu, a lekarze zakazali mi opuszczać miasto. 
Nie mogłem cię jednak zawieść”.
 Gdy to usłyszałem, popłynęły mi łzy. Patrzyliśmy na siebie dłuższą 
chwilę bez słowa, bo słowa nie były nam potrzebne. Jedyne, co czułem,  
to wdzięczność za każdą sekundę mojego życia. Byłem szczęśliwy,  
że ludzie mogli go poznać i usłyszeć.
 W tej jednej wyjątkowej chwili zrozumiałem sens prawdziwej  
motywacji. Ludzie, którzy nigdy nie przeżyli spotkania z takiego rodzaju 
człowiekiem motywatorem, jakim jest Les Brown, często wątpią w sens 
motywacji. Ich proces postrzegania jest mocno zawężony. Ktoś dzień 
i noc przez kilka miesięcy pracuje, by ściągnąć 4300 osób. Na scenę 
wychodzi człowiek, który przez godzinę opowiada o swojej historii  
i swoim doświadczeniu. Nie, to zdecydowanie nie jest szkolenie,  
na którym przekazuje się konkretne techniki, chociaż Les i takie posiada 
w swoim repertuarze; on mówi językiem serca. Patrzyłem, jak najwięksi 
twardziele chowali twarze w marynarki, by nikt nie zobaczył ich łez.  
Tak, on chyba ich wzruszył.
 Idąc przez życie, natykasz się na wiele wyzwań i w wielu trudnych 
momentach musisz walczyć. Nie zawsze masz to szczęście, że obok 
Ciebie znajdzie się choć jedna życzliwa osoba, która powie: „Dasz 
radę. Uwierz, to się może udać!”. Zazwyczaj słyszysz coś zupełnie od-
wrotnego.
 Warto przyjść na event motywacyjny choćby po to, by przez  
godzinę oglądać na scenie takiego Lesa Browna. Nie przekazuje  
Ci żadnych technik, ale daje Ci znacznie więcej – wzmacnia Twojego 
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ducha. Mówi o czymś, co znasz, co jest Ci bliskie, co niekiedy przynosi 
ulgę, a niekiedy wzrusza. Mija godzina, a Ty wiesz, że usłyszałeś dwa 
zdania, które uwolniły coś, co tak długo w Tobie siedziało. 
 Czy potrzebujemy technik, by coś osiągnąć w życiu? Nie, bo nawet 
gdy je dostajemy, w naszym przypadku mogą nie zadziałać. Dlaczego?  
Bo jesteś zupełnie innym człowiekiem i masz zupełnie inne doświad-
czenie. 
 Gdy czujesz inspirację, dostajesz jednocześnie prawdziwą wol-
ność wyboru: ktoś kładzie na Twoje ręce swoje życie i mówi: „Patrz,  
ja dałem radę! Ty także możesz!”.
 To niebywałe, jak silny wpływ na Twoje życie mogą mieć dwa zda-
nia wypowiedziane prosto z serca. Chcesz dowodu? Przypomnij sobie 
marzenie, na którym bardzo Ci zależało. Choć walczyłeś o nie mocno, 
w pewnym momencie uznałeś, że się nie uda. Zwątpiłeś, może nawet 
przeklinałeś dzień, w którym podjąłeś działanie. Na szczęście nagle  
w Twoim życiu pojawił się ktoś, kto podarował Ci trochę miłości.  
Kto wsparł Cię dobrym słowem i uśmiechem. Zanim się obejrzałeś, 
już to zdobyłeś. Tak właśnie działa prawdziwa motywacja. Nie techniki  
są nam najbardziej potrzebne, ale miłość i akceptacja. 
 To prawdziwa inspiracja, a nie techniki, uratowała moje życie. Gdy-
by nie siła, którą musiałem w sobie odnaleźć, by wszystko przejść,  
na nic zdałyby się nawet najlepsze strategie. Strategie działają i dają 
rezultaty tylko wtedy, gdy Twoje wnętrze jest silne i gotowe do działania.
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sPotkanie 
z „ojcem chrzestnym” 
milewski & Partnerzy

Skoro jesteśmy przy temacie gotowości, pora wspomnieć o drugim 
ważnym powodzie, który zdecydował o wyjątkowości tego dnia. 
 Bez wątpienia była to wizyta w Polsce i wystąpienie legendy,  
Roberta Kiyosakiego. Do dziś mam ogromny szacunek do tego czło-
wieka; odegrał istotną rolę w moim życiu.

Wiąże się z tym przezabawna historia.
 Kilka lat temu, gdy z moją małżonką nie mieliśmy pojęcia o rynku 
eventów, wymarzyliśmy sobie, że będziemy edukować inwestorów. 
To był rok 2007. 

W czerwcu 2007 roku powstała Akademia Inwestora, która po la-
tach zmieniła się w Milewski & Partnerzy. Pamiętasz, co to był za okres? 
Wtedy właśnie zaczęły się najbardziej spektakularne spadki na gieł-
dach światowych.
 Basia od lat była bardzo dobrym inwestorem i znakomicie odczyty- 
wała kierunki, w jakich zmierzała giełda. Któregoś dnia, widząc moje 
wyczyny na rynku rozwoju osobistego, stwierdziła, że powinniśmy  
zacząć edukować inwestorów. 
 Faktycznie, w tym czasie niewielu było profesjonalnych, a przede 
wszystkim zrozumiałych szkoleń na ten temat. Nie minęły dwa tygo-
dnie, a zebraliśmy ekipę doświadczonych inwestorów, którzy w sektorze  
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edukacji mieli rywalizować z prawdziwą potęgą, jaką była Giełda Pa-
pierów Wartościowych. 
 Jako jedyny w drużynie nie byłem inwestorem. Próbowałem  
nim być, podążałem za tym, co robiła Basia, ale wiedziałem,  
że to nie jest moja działka. To jednak nie przeszkodziło nam zaledwie  
w dwa lata osiągnąć status absolutnego lidera w tej dziedzinie. 
 Ludzie trafiali do nas głównie z polecenia, bo nie tylko potrafiliśmy 
tłumaczyć najbardziej zawiłe zagadnienia w zrozumiały sposób, lecz 
także osiągaliśmy efekty. Do tej pory w archiwach Internetu można 
znaleźć nasze prognozy na miesiąc przed wielkimi spadkami. Przewi-
dywaliśmy wielkie spadki z błędem zaledwie kilkudniowym! Ci, którzy 
nas posłuchali, odetchnęli z ulgą! 
 Zapewne zadajesz sobie pytanie, co to ma wspólnego z Robertem 
Kiyosakim, którego znałem tylko z książek? Bardzo wiele! W okresie, 
gdy wystartowała nasza firma, poszukiwałem najskuteczniejszego  
sposobu na wypromowanie tego, co robimy. Wędrując po Sieci,  
natrafiłem na informację, że Robert Kiyosaki pojawi się w Polsce.  
Spotkanie organizowała inna firma. W momencie, gdy to zobaczy-
łem, coś mnie tknęło. Nie minęła minuta, a chwyciłem za słuchawkę  
i wykręciłem numer do organizatorów. Telefon odebrał człowiek  
o niezwykle przyjemnym, ale mocnym głosie. Rozmowa wyglądała 
mniej więcej tak:
 – Dzień dobry, nazywam się Łukasz Milewski. Reprezentuję Akade-
mię Inwestora. Dzwonię, bo przeczytałem na waszej stronie, że orga-
nizujcie spotkanie z Robertem Kiyosakim. Szczerze gratuluję! Pewnie 
uzna mnie pan za wariata, ale dzwonię, by przekonać pana do mojego  
pomysłu. Nie spocznę, dopóki tego nie zrobię. 
 Po drugiej stronie usłyszałem życzliwy śmiech.
 – Słucham! 
 – Po wizycie Roberta w Polsce organizuję fantastyczne szkolenie 
dla inwestorów – kontynuowałem. – Chciałbym zaproponować pana 
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klientom specjalną ofertę zniżkową na to spotkanie, ponieważ wiem, 
jak pomocne może się dla nich okazać.
 Jakie było moje zdziwienie, gdy usłyszałem:
 – Świetnie się składa. Właśnie takiej oferty potrzebowaliśmy!
 W pierwszej chwili osłupiałem. Dzwonię do obcego faceta, który 
napracował się przy organizacji konferencji, który opłacił wszystkie 
koszty, a on zgadza się, gdy mówię, że chcę tam wejść ze swoją ofertą, 
nie dopłacając ani grosza.
 Okazało się, że spotkanie przewidywało atrakcyjne zniżki na kolejne 
szkolenia. Mało tego! Firma, która miała je zapewnić, wycofała się dwa 
tygodnie przed wydarzeniem, zostawiając moich nowych znajomych 
na lodzie. 
 Jak się potem okazało, pojawiłem się w odpowiednim miejscu  
i czasie. Nie minęły dwa dni, a ulotki akademii znalazły się w materiałach  
uczestników, co w połączeniu z naszymi prognozami i późniejszy-
mi spadkami na giełdzie sprawiło, że przez dwa lata nie wydaliśmy  
ani złotówki na promocję – każdy uczestnik konferencji korzystał  
z naszych usług i polecał nas swoim znajomym. 
 Dzięki Robertowi Kiyosakiemu i Instytutowi Praktycznej Edukacji, 
który reprezentował Bartek Szymkowiak, nasza firma wystartowała  
niczym torpeda! Ten sam Bartek kilka lat później zarekomendował 
mnie Veronice Tan, mojej obecnej partnerki biznesowej, jako osobę 
idealną do współpracy (tuż po tym, jak jeden ze znanych polskich  
trenerów robił wszystko, by zniszczyć nasz wizerunek w jej oczach). 
 Gdy ów trener dowiedział się, że organizujemy pierwszą edycję  
„Millionaire Mind Intensive”, zadzwonił do Singapuru ze skargą,  
dlaczego my to robimy, a nie on. Był jednak jednym z setek tysięcy 
klientów, którzy niczego nie zrobili dla firmy Veronicy, ponadto kopio-
wał ich programy. Znajomość Bartka z Veronicą okazała się silniejsza.
 Wróćmy jednak do Roberta Kiyosaki’ego i jego żony Kim. Nie tylko 
tego dnia, lecz także w trakcie ich wizyty byłem pod ich ogromnym 
wrażeniem. Oczarowały mnie ich klasa i otwartość. 
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 Już pierwszego wieczoru, mimo zmęczenia lotem, zaprosili mnie  
i Barbarę do swojego apartamentu. Spędziliśmy fantastyczny wieczór. 
Śmialiśmy się i żartowaliśmy. Opowiedziałem historię, którą poznałeś 
przed chwilą. 
 Robert śmiał się, ale na jego twarzy pojawiał się grymas bólu. Pod-
czas rozmowy zadawał nam wiele pytań. Pytał o sytuację w Polsce,  
o nasze problemy i wyzwania; chciał jak najlepiej przygotować się  
do swojego wystąpienia. 
 Pod koniec naszego spotkania Kim powiedziała coś, co spowodo-
wało, że znieruchomiałem. Okazało się, że Robert przebył ciężką ope-
rację i znajduje się pod wpływem mocnych leków. Rozważali zmianę 
planu i proponowali nam tylko wystąpienie Kim. 
 Choć rozumiałem ich sytuację, byłem przerażony. Sądziłem,  
że klientów nie będzie interesował stan zdrowia Roberta, ponieważ 
przyjechali głównie dla niego. Widziałem, jak domagają się zwrotu 
pieniędzy za bilety; byłem świadomy, że oznaczałoby to dla nas po-
ważne kłopoty. 
 Po intensywnej analizie sytuacji postanowiliśmy, że decyzję podej-
miemy 13 października. Robert miał być ostatnim prelegentem, istniała  
więc spora nadzieja, że jego stan się unormuje.
 Jaką ulgę poczułem, gdy zobaczyłem go wchodzącego na scenę! 
Całe ciśnienie zeszło ze mnie w kilka sekund, a serce kołatało mi coraz 
wolniej. Nie było to najlepsze wystąpienie Roberta, mimo że przedłu-
żył je o dwie godziny – zauważalny brak energii, zmęczenie i walka. 
 Gdy zapytałem go, dlaczego to zrobił, odpowiedział, że od daw-
na marzył, by wystąpić przed tak dużą publicznością jak ta w Polsce. 
Bartek, który był jego najsilniejszy partnerem, a jednocześnie wydaw-
cą, także organizował spotkania z nim, nie były one jednak tak liczne.  
Gdy zobaczył znajdujących się w hali ludzi, ponownie zakochał się  
w tym, co robił, i chciał im dać jak najwięcej. W kilka sekund ten człowiek  
zyskał w moich oczach jeszcze więcej. Skumulowane we mnie zmę-
czenie przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Byłem dumny z Roberta.  
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Zaszczytem było współpracować z nim. Czułem wdzięczność nie tylko  
dlatego, że poniekąd został ojcem chrzestnym Milewski & Partnerzy, 
lecz dlatego, że wytrzymał w tak trudnej dla niego sytuacji. W pamięci 
miałem rewolucję, jakiej dokonały w moim życiu jego książki. Byłem 
uczniem szkoły średniej, który po nocach nie spał, tylko zaczytywał 
się w tym, co pisał Robert. To on uświadomił mi, że w życiu istnieje coś 
więcej niż praca na etacie. Choć nikt w mojej rodzinie nigdy nie pro-
wadził nawet najmniejszego biznesu, Robert dodał mi niesamowitej 
odwagi i otworzył oczy. 
 W moim świecie organizacji światowej klasy eventów Robert  
Kiyosaki zawsze będzie zajmował zaszczytne i honorowe miejsce. 
Mimo krytyki, jakiej był poddawany, jest jednym z tych, którzy zro-
bili dla ludzi najwięcej. Jego książki rozeszły się w setkach milionów 
egzemplarzy. Śmiem twierdzić, że zapoczątkował światową rewolu-
cję w edukacji finansowej. Sądzę, że jest ojcem chrzestnym milionów 
małych i większych firm na całym świecie. Niejeden człowiek miał 
odwagę spróbować, co znaczy być samozatrudnionym lub stać się 
właścicielem małego biznesu. Robert realizował tę rewolucję, dając 
konkretne wskazówki, zmieniając sposób myślenia, po prostu moty-
wując do działania i otwierając oczy na nowe możliwości. Dalej są-
dzisz, że motywacja nie działa? Spójrz na to, co zrobił Robert – praw-
dziwy majstersztyk i wpływ większy niż Tony’ego Robbinsa, choć 
działali w dwóch różnych dziedzinach!
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kulisy wystąPienia 
ikara Polskiego
rynku rozwojowego

Następnie występował jeden z polskich mówców. 
 Choć każde wystąpienie było ważne, a ja wspierałem każdego pre-
legenta, tym razem chodziło o coś więcej. 
 Jego wystąpienie ustawiono między programami dwóch świato-
wej klasy mówców. Niełatwo sprostać takiemu wyzwaniu. Możesz 
stwierdzić, że jestem złośliwy, porównując go do mitycznego Ikara,  
nie potrafię jednak odnaleźć postaci, które lepiej zobrazowałaby  
naszą historię.
 Wszystko zaczęło się kilka lat temu, gdy Ikar szturmem wszedł  
na rynek rozwoju w Polsce. Zdecydowanie wyróżniał się w tłumie;  
był wyrazisty, błyskotliwy i inteligentny. Zwrócił moją uwagę.
 W ciągu pięciu lat dwukrotnie wysłałem mu propozycję współpracy.  
Były to czasy, gdy kilka miesięcy zajmowało mi zorganizowanie eventu  
na 100 osób. Za każdym razem otrzymywałem kulturalną, ale od-
mowną odpowiedź. W sumie nie dziwiłem się; był na topie – wszyscy 
chcieli uczestniczyć w jego szkoleniach. Moje pomysły były nowator-
skie i dawały mu szerszą perspektywę rozwoju, ale dla niego to wciąż 
było za mało. 
 Nie minęło kilka lat, a sam zgłosił się do z propozycją współpracy. 
Chciał wystąpić na NAC.
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 Znalazł się w bardzo trudnym momencie swojej kariery. Jego  
organizacja praktycznie się rozpadła, a większość ludzi odeszła. Został 
sam. Wydawało się, że najlepszy czas ma za sobą. Miałem w pamięci 
sytuację sprzed dwóch, trzech lat, gdy jednego dnia moi współpra-
cownicy zniszczyli mi firmę, dlatego nie mogłem pozostać obojęt-
ny. Nie wnikałem w prawdziwą przyczynę stanu, w jakim się znalazł; 
znałem jego emocje, więc doskonale wiedziałem, co czuje – dlatego 
chciałem mu pomóc. 
 Teraz opowiem Ci coś, co jest kluczowe dla naszej wspólnej historii. 
Wątek ten pojawi się nieco później i w nieco innej odsłonie, ale chciał-
bym, żebyś przeczytał go bardzo uważnie i zapamiętał, bo wrócimy 
do niego.
 Na hali ludzie bawili się w najlepsze. Powoli wybijała godzina zero 
dla naszego Ikara. Dokładnie pamiętam ten moment. Ponad trzydzie-
ści minut nie odstępowałem Ikara na krok. Spacerowaliśmy poza halą  
i wspominaliśmy nasz pierwszy kontakt. Miałem wrażenie, że gdzieś  
w środku żałował, że los nie połączył wcześniej naszych dróg. 
 Przez cały czas go dopingowałem. Pokazywałem mu perspektywę, 
jaka pojawi się, gdy zachwyci ludzi. Nie ukrywam, że snuliśmy wspól-
ne plany na przyszłość. Gdzieś w tle pojawiła się propozycja zostania 
jego agentem. Wiedziałem, że był gotowy, totalnie skupiony na swoim 
celu. 
 Ostatni raz złapałem go za ramię, życzyłem powodzenia – i się zaczę-
ło. W tamtym momencie na niczym mi bardziej nie zależało niż na tym, 
by pokazał klasę. 
 Kilkakrotnie podczas kongresu powtórzyłem ze sceny: „Polak –  
to brzmi dumnie”. Chciałem pokazać światu, że w naszym kraju także 
mamy talenty, którymi możemy się chwalić. Nie minęło kilka sekund,  
a Ikar prowadził jedno z najpiękniejszych show, jakie w życiu widzia-
łem. 
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 Przez półtorej godziny opowiadał ludziom swoją historię przy 
akompaniamencie genialnie dobranej muzyki. To było wystąpienie  
światowego formatu i najlepsze jego wystąpienie, jakie w życiu  
widziałem. Dlaczego? Bo zawarł w nim serce, przekazał autentyczną  
wartość i chęć pomocy ludziom. W ciągu tych dziewięćdziesięciu  
minut stał się kimś więcej; pomógł wielu ludziom uwolnić się od ogra-
niczających ich myśli. 
 Każde słowo, które wypowiadał ze sceny, było przemyślane.  
Absolutnie każde miało cel. Od zawsze wiedziałem, że jest jednym  
z najlepiej wytrenowanych mówców na świecie, jednak to, co pokazał 
tamtego dnia, spowodowało, że zbierałem szczękę z podłogi. To był 
jego dzień. Na hali znajdowali się przedstawiciele polskiego biznesu, 
a on wykorzystał swoją szansę. Człowiek, który dotychczas był znany  
głównie w środowisku rozwojowym, wypłynął na salony jednym  
genialnym wystąpieniem. Droga na świat powoli się przed nim otwie-
rała, zresztą już w trakcie NAC przeprowadziłem wstępne rozmowy  
z moimi partnerami. 
 Gdy w hali zgasły ostatnie światła, czuliśmy nie lada szczęście  
i satysfakcję. Wow, zrobiliśmy to wspólnie! Tylu partnerów w synergii  
z prelegentami zapełniło cały obiekt! Pierwszy światowej klasy event 
multispeakerowy w tej części Europy zakończył się sukcesem –  
i to niebywałym! Niesamowite uczucie. Wiedzieliśmy, że ogrom pracy, 
jaki włożyliśmy, nie poszedł na marne.
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zastanawiasz się,
co było dalej?

Nie minęła doba, a w Internecie zaczęły się pojawiać relacje z tego 
wydarzenia. W większości pozytywne, doceniające wystąpienia  
poszczególnych prelegentów. Nie brakowało też krytycznych, ale 
konstruktywnych, ani tych napisanych po prostu w złości.
 Jeden z takich wpisów zamieścił nasz partner, który sprzedawał  
bilety na wydarzenie, zarabiając na nich niemałą prowizję. Zadzwonił  
do mnie Janusz, który zajmował się logistyką, i zapytał, czy czytałem 
już „laurkę”. Usłyszałem, że pierwszego dnia owy partner miał pretensje  
do Janusza, że w części cateringowej przygotowano tylko miejsca 
stojące – nasz recenzent przed imprezą umówił się ze swoimi fanami,  
że w trakcie kongresu zorganizuje spotkanie autorskie. Był bardzo 
niepocieszony brakiem miejsc siedzących, zarzucał więc nam, że zro- 
biliśmy to specjalnie, by ludzie nie wychodzili. Prawda była taka,  
że przy takiej liczbie uczestników nie było szans na miejsca siedzące  
i pomieszczenie wszystkich przy obiedzie – zadecydowały o tym 
względy bezpieczeństwa.
 W takich chwilach jak ta zastanawiasz się nad znaczeniem słowa 
„człowiek”. 
 W tym samym tekście zarzucił nam, że co prawda obejrzał tylko jed-
no wystąpienie, bo resztę czasu spędził ze swoimi fanami, ale całość  
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była wyłącznie nastawiona na sprzedaż. Czy byłem na niego zły? 
Przez moment tak. Facet kompletnie nie rozumiał, dlaczego wydarze-
nie wyglądało tak, a nie inaczej. Jako dziennikarz nie pokusił się nawet 
o zadanie jednego pytania. Wydał po prostu nieuzasadniony osąd.

Przede wszystkim zacznijmy od tego, że aby zorganizować takie
spotkanie, trzeba ponieść koszty liczone w milionach złotych. Za naj-
większe gwiazdy płaci się honoraria liczone w setkach tysięcy dolarów.  
Część gwiazd decyduje się przyjechać tylko w zamian za pokrycie 
kosztów, warunkiem jest jednak, że pod koniec swojego wystąpienia 
będą mogły zaproponować autorskie programy rozwojowe. 
 Tak też było w przypadku naszego eventu. Półtorej godziny war-
tości, piętnaście minut prezentacji. To uczciwy układ między orga-
nizatorem, prelegentem a uczestnikami, tym bardziej że ceny były 
naprawdę okazyjne. Pieniądze, jakie zebraliśmy z samej sprzedaży 
biletów, nie pokryły nawet siedemdziesięciu procent kosztów. Orga-
nizując spotkanie z tyloma gwiazdami na raz, zawsze masz dylemat, 
na ile wycenić bilet. Nie chcesz stracić, a jednocześnie pragniesz,  
aby jak najwięcej ludzi mogło wziąć udział. Dlatego czasem organiza-
tor obniża ceny i bierze ryzyko na siebie. Tak też było w tym przypadku.  
Bilety kosztowały 300–500 zł; gdybyśmy chcieli wycenić je normalnie, 
bez wątpienia doszłoby kilkaset procent, ale wtedy – zamiast ponad 
czterech tysięcy ludzi – mielibyśmy maksymalnie pięciuset widzów. 
 Dlatego jeśli następnym razem dotrzesz do tekstu, który krytykuje  
oferowanie czegoś ze sceny, proszę, zastanów się dwa razy; zazwy-
czaj są pisane przez ludzi z branży, którzy nigdy nie mieli więcej  
niż 100 osób na sali. Czy nasz recenzent poczuł się lepiej, mając oka-
zję nas skrytykować? Na pewno przez chwilę tak, ponieważ wszyscy  
go cytowali i udostępniali jego wpis. Osiągnął swój cel, zaczęło być  
o nim coraz głośniej, jego blog szybko zwiększał zasięg. Pikanterii
całej sytuacji dodawał fakt, że uczył się marketingu od jednego
z prelegentów, który po przeczytaniu jego tekstu zastrzegł, by recen-
zent nigdy nie mówił, że kiedykolwiek był jego klientem. A wszystko
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to odbywało się na plecach ludzi, którzy zaryzykowali miliony złotych, 
by inni mogli otrzymać najwyższej jakości inspirację we własnym kraju.
 Zastanawia Cię, jaki był rezultat biznesowy? We wspomnianym już 
tekście poznałem symulację, która pokazywała, ile milionów zarobiliśmy  
na tej imprezie, przy całkowitym pominięciu sfery kosztów. 
 Po sprzedaży i rozliczeniu wszystkich kosztów zarobiliśmy 50 000. 
Stawka marna jak na kilka miesięcy pracy i ponad 20 osób w zespo-
le, co miesiąc opłacanych, pieniądze jednak kompletnie nie miały  
znaczenia. Byliśmy szczęśliwi, że nie dołożyliśmy. Budowaliśmy wtedy 
naszą markę i NAC z pewnością nam w tym pomógł.
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jak Potoczyła się 
historia „drużyny 
Pierścienia”?

Tak żartobliwie określiłem wszystkich prelegentów, z którymi miałem 
zaszczyt współpracować. 
 Przez miesiące przygotowań staliśmy się ekipą naprawdę zgranych 
kumpli, którzy uwierzyli, że magia w przekraczania granic polega  
na ryzykowaniu wszystkiego dla marzenia, w które nie wierzy nikt 
oprócz ciebie. Przynajmniej ja tak myślałem.
 Po wydarzeniu część z nich wzięła udział w spotkaniu online pod-
sumowującym całą imprezę. To było nasze ostatnie spotkanie zespo-
łowe. Z perspektywy czasu wiem, że naiwnie wierzyłem, że uda mi się 
tę współpracę utrzymać przez długi czas, okazało się jednak inaczej; 
„Drużyna Pierścienia” rozpadła się i większość osób poszła w swoją 
stronę.
 Radzili sobie całkiem nieźle – NAC ewidentnie pomógł im dotrzeć 
z ich misją do wielu odbiorców, którzy wcześniej o nich nie słyszeli.  
Część z nich miała kalendarz wystąpień firmowych zapełniony  
z rocznym wyprzedzeniem, część realizowała własne projekty. Spo-
śród wszystkich, którzy mnie otaczali, pozostał jeden człowiek, który 
pomagał mi nadal, choć nie miałem argumentu w postaci kolejnego 
wielkiego wydarzenia. 
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 Opowiedziałem mu o swoim marzeniu, jakim było dokonanie cze-
goś, co wydawało się niemożliwe i nieosiągalne. 
 Tym człowiekiem był Piotr Majewski, mój pierwszy nauczyciel marke-
tingu. Człowiek legenda. Nie mogłem zaproponować mu ani kolejnego  
wielkiego wystąpienia, bo nie miałem żadnego w planach, ani wielkiego 
honorarium, mimo to zgodził się pomóc.
 Wspólnie z Piotrem poprowadziliśmy dwie kampanie związane  
z kolejnymi edycjami „Millionaire Mind Intensive” w Polsce. Osiągnę-
liśmy zakładany efekt. Wtedy uświadomiłem sobie jedną z najważ-
niejszych lekcji w życiu: jeśli szukasz przyjaciół, nie rób tego na szczy-
cie, ale w drodze na szczyt. Prawdziwa wartość relacji ujawnia się 
dopiero wtedy, gdy poprosisz o pomoc, choć druga strona niewiele  
może na tym zyskać.
 Znaczyło to dla mnie o tyle dużo, że ja i Piotr byliśmy jak dwa róż-
ne światy – mniej więcej dziewięć na dziesięć naszych negocjacji 
kończyło się ostrą wymianą zdań. Jednak to nie przeszkodziło nam  
w realizowaniu celu. Szanowaliśmy siebie. Wielkie marzenie stawało 
się coraz bardziej realne – obiecuję, że wrócimy do tego tematu.
 Wiem, że chcesz mnie zapytać: „A co z Ikarem?”.
 Mimo wielu moich prób, zachęt, próśb o pomoc – wycofał się. 
Nie miałem wtedy niczego do zaoferowania poza dalszym budowa-
niem naszej relacji. On świetnie wykorzystał swój czas. Podniósł się 
po upadku niczym Feniks z popiołów. Jego fantastyczne wystąpienie  
pozwoliło mu wylecieć w kosmos. Wszystkie media zaczęły o nim  
pisać, zaczął być zapraszany do telewizji. W jednej chwili osiągnął  
więcej wizerunkowo niż przez wszystkie poprzednie lata. 
 Co złożyło się na ten sukces? Genialny talent do wystąpień – to fakt; 
wystąpienie na NAC było trampoliną. Ale w tej historii była jeszcze  
kobieta, która uwierzyła w niego tak mocno jak ja, i która otworzyła 
mu bramy do wszystkich mediów. Ikar stał się marką samą w sobie,  
a my, nie mając czasu, ruszyliśmy naprzód. To, co miało się wydarzyć 
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w nadchodzącym czasie, było nieuniknione, choć wymagało ogromu 
pracy i bicia kolejnych rekordów. Wewnętrznie czułem, że jestem go-
towy na znacznie więcej. Przed oczami widziałem wszystkich ludzi, 
którzy czekają, aż ktoś powie im, że mają większe możliwości; ludzi, 
którzy pragną, żeby ktoś im powiedział: „Wierzę w Ciebie”.
 W tym czasie cel, który był nieunikniony, stał się moją obsesją i za-
władnął całym moim życiem. Co było dalej? Jak zawsze życie napisało 
kolejne kartki tej historii. Dlatego zapraszam Cię dalej.
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sPotkanie z gigantem,
który obudził we mnie 
olbrzyma

Kilka miesięcy później – końcówka marca 2014 roku.

Kolejne miesiące mijały bardzo szybko. 
 Poza dużymi wydarzeniami organizowaliśmy także mniejsze,  
na które przyjeżdżali ludzie z całej Europy. To wszystko powodowa-
ło, że o Polsce zaczęło być coraz głośniej na świecie. Z ust niejednej 
zagranicznej gwiazdy usłyszałem, że „nasz kraj jest głodny rozwoju”. 
Coś w tym było. Niezależnie od tego, czy seminarium odbywało się  
w Warszawie, czy w Mediolanie – za każdym razem sytuacja wyglądała  
dokładnie tak samo: połowa sali wypełniona ludźmi z Polski, połowa z 
pozostałych krajów Europy. 
 Wzmacnialiśmy swoją pozycję. Wielu światowych ekspertów za-
częło dostrzegać, z jak wielką pasją działamy. Prelegenci, o których 
ściągnięciu kiedyś jedynie marzyłem, sami zaczęli zgłaszać się do nas 
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i proponować współpracę. Widząc to, czułem, że jestem coraz bliżej 
tego, co nieuniknione. 
 Nadszedł w końcu dzień, w którym razem z Basią i częścią zespołu 
polecieliśmy do Londynu – w słynnej hali ExCel London1 miało odbyć 
się flagowe seminarium Anthony’ego Robbinsa – „Unleash the Power 
Within”. 
 Po lądowaniu godzinna podróż do Docklands, szybki prysznic  
w hotelu i kilka minut później jesteśmy u celu. 
 Hala ExCel przypominała lotnisko – była dziesięciokrotnie większa 
aniżeli największa hala w Polsce; odległość z jednego końca na drugi 
wynosiła dwa kilometry. Gdybyś nie wiedział o wystąpieniu Tony’ego,  
pomyślałbyś, że zgromadzeni tam ludzie nie są normalni: wszyscy 
uśmiechnięci, każdy wita się z tobą, w powietrzu czuć ekscytację  
i dreszcz emocji. Tutaj każdy mógł być po prostu sobą. 
 Po drodze mijam przyjaciół z całego świata – każdy z nich przybył 
z grupą swoich ludzi. My również nie byliśmy sami, chociaż 20 osób 
wypadało słabo w porównaniu z grupą koleżanki z Niemiec, która  
liczyła ponad 700 osób.
 Idziemy w kierunku naszej hali, ale czuję, że coś w środku nie daje 
mi spokoju. Miałem wrażenie, jakby obudziło się we mnie potężne 
pragnienie, którego sam nie byłem w stanie zrozumieć. Ten głód 
emocjonalny rósł z minuty na minutę. Apogeum nastąpiło, gdy  
na scenie pojawił się on – Tony Robbins we własnej osobie.
 Za każdym razem wejściu Tony’ego towarzyszyła oprawa dźwię-
kowa, jakiej nie powstydziłaby się nawet największa gwiazda rocka. 
Coś w tym było, bo Robbins jak nikt inny w stopniu perfekcyjnym 
opanował utrzymywanie energii na najwyższym poziomie od pierw-
szej do ostatniej minuty – pod tym względem dorównywał mu jedy-
nie T. Harv Eker i jego „Umysł Milionera”, który także organizowaliśmy  
w Polsce. 
1 ExCel (Exhibition Centre London) – Londyńskie Centrum Wystawiennicze w Londynie 
(przyp. red.).



88

 Gdy Tony wchodził na scenę, czas przestawał istnieć; liczyło się tyl-
ko tu i teraz. Przez kolejne godziny i ja, mój zespół przechodziliśmy 
niezwykłą transformację. Moje ciało wibrowało od skrajnych emocji – 
Tony był mistrzem w ich wywoływaniu – aż dotarliśmy do momentu, 
który zmienił wszystko. 
 Kilka sekund, w czasie których podjąłem jedną z najważniejszych 
decyzji w swoim życiu. A stało się to tak… 

Tony poprosił o samodzielne wykonanie kolejnego ćwiczenie  
w skrypcie szkoleniowym. Mieliśmy na to kilka minut. Po chwili  
usłyszałem muzykę, do której słowa zapamiętałem doskonale:

Świat widział mnie patrzącego w lustro
Obrazy mnie stają się coraz bardziej wyraźne
Drogie Ja, napisałem ten list, by pomóc mojej duszy
Jeśli tego nie wyrażę, na zawszę będę trzymał to w środku
Jestem ze strony, gdzie nie mamy kontroli
Moja historia jest jak Twoja
To musiało zostać powiedziane
Przeczytaj zwoje i ukryj niewolników
Nienawiść nie ma koloru ani wieku
Przewróć stronę
Teraz mój gniew stał się wolnością
Piszę marzenia w ciemności i choć są daleko, widzę je
Wierzę, że niebo jest ponad piekłem
Błogosławieństwo znaczy więcej niż więzienie
W getcie niech miłość zwycięża
Z tą historią na ustach moje oczy widzą chwałę
Świat czeka na mój okrzyk „Mam marzenie!”2.

Rozglądam się po hali wypełnionej tysiącami ludźmi – każdy z nich  
w skupieniu robił to, o co go poproszono. 

2 Common, I have a dream – tłumaczenie za: tekstowo.pl [online: 2.09.2016].
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 Siedziałem blisko sceny. Podnoszę głowę i widzę, jak spojrzenia 
moje i Tony’ego się spotykają. Na jego twarzy pojawia się szeroki  
uśmiech. I ten błysk w oku, który mówi: „Dlaczego, do cholery,  
nie robisz tego, co wszyscy?”.
 W tym momencie poczułem, że coś wewnątrz mnie eksplodowa-
ło. Energia o sile, jakiej nigdy dotąd nie czułem, rozprzestrzeniała się  
na całe moje ciało.
 I wtedy zrobiłem coś, czego zapewne i on się nie spodziewał – 
wstałem i wyszedłem z hali. Niosło mnie w nieokreślonym kierunku. 
Maszerowałem ze słuchawkami z jednego końca hali na drugi. Podej-
rzewam, że tego wieczoru zrobiłem kilkanaście kilometrów. 
 Basia cały czas była blisko mnie, wspierała mnie, wiedziała jednak, 
że jeśli ze słuchawkami na uszach chodzę tam i z powrotem, właśnie 
tworzę. Zrobiła mi na to przestrzeń. 
 Jedna myśl nie dawała mi spokoju: za wszelką cenę ściągnąć  
Tony’ego Robbinsa do Polski. Jeszcze wtedy nie wiedziałem jak.  
Jeszcze wtedy sądziłem, że jest to jedno z tych zadań z plakietką  
„Niemożliwe”, zwłaszcza że wiele osób – nie tylko z Polski – próbo-
wało tego dokonać. W ciągu ostatnich kilku lat nikomu się nie udało,  
bo Tony zwykle realizuje ten sam scenariusz: Stany Zjednoczone,  
Australia i Londyn. Od lat nikomu nie udawało się przekonać go do zmia- 
ny trasy. Nikt też nie mógł rozgryźć, w czym tkwi klucz. 
 Mnie jednak życie nauczyło, aby się nie poddawać. Przed oczami  
stanęło mi dotychczasowe życie. Wewnętrzna złość mieszała się z nie-
zwykłym pragnieniem, które czułem wszędzie. Oto stanąłem przed 
wyzwaniem: jak zrealizować marzenie sprzed piętnastu lat? 

Wszystko zaczęło się wtedy, gdy stawiałem pierwsze kroki w dorosłym 
życiu. Chłopak, który nie miał niczego poza marzeniami, zupełnie sam 
w nowym mieście. 
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 Przybyłem do metropolii z nadzieją, że moje życie będzie coś  
znaczyć. Doskonale pamiętam moment, w którym wszedłem do no-
wego mieszkania w centrum miasta – to był pokój na ostatnim piętrze 
w kamienicy bez windy. Jedyne, co miałem, to łóżko, stolik i kuchenkę  
elektryczną. Wiedziałem, że najgorsze, co może mi się przytrafić,  
to konieczność powrotu, który nie wchodził w grę; nie mogłem dać 
satysfakcji tym, którzy tylko na to czekali. 
 Pamiętnego wieczoru wyszedłem na spacer po okolicy. Po po-
wrocie położyłem się i wziąłem do ręki książkę. Tak, to była najsłyn-
niejsza pozycja Tony’ego: „Obudź w sobie olbrzyma”. Jakie było moje 
zdziwienie, gdy w jednym z pierwszych rozdziałów przeczytałem,  
jak wyglądało pierwsze samodzielnie „mieszkanie” Tony’ego. Wszystko  
zgadzało się do ostatniego detalu! Oto znajdowałem się w miejscu,  
w którym wiele lat temu przebywał Robbins. Kolejne godziny upłynęły 
mi na czytaniu.
 Ponieważ zacząłem wdrażać rady w niej zawarte, szybko zauważy-
łem rezultaty we własnym życiu.
 Wyjątkowy był moment, w którym pracę akwizytora, sprzątacza 
kina wieczorami i osoby rozładowującej towar w markecie zamieni-
łem na pierwszą pracę w korporacji. Dostałem własne biurko i telefon. 
Szybko stałem się jednym z najlepszych specjalistów od telesprzedaży. 
 W wolnym czasie zgłębiałem wszystko, co stworzył Tony. Nie było 
wówczas szans, abym udał się na jeden z jego treningów – miałem 
sporo zobowiązań i nie było mnie na to stać – więc z uporem ma-
niaka i chirurgiczną wręcz precyzją wdrażałem wszystko, co było 
ogólnodostępne. Obiecałem sobie, że jeszcze nie wiem jak, ale kiedyś  
nie tylko poznam tego człowieka osobiście, lecz także zrobię wszystko,  
by przyjechał do Polski. Nie miałem najmniejszego pojęcia, jakie  
to potworne ryzyko, ale ta wiedza nie była mi do niczego potrzebna. 
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 Teraz stałem tak blisko niego, dosłownie kilka kroków. Co mogłem  
z tym zrobić? 
 Moja partnerka biznesowa, Veronica3, od dawna wiedziała, że za-
leży mi na ściągnięciu Tony’ego do Polski, jednak stale powtarzała  
mi, że w tej chwili to niemożliwe i że nie jestem gotowy. Nie pozwa-
lałem o sobie zapomnieć – każdą naszą rozmowę telefoniczną lub  
na żywo kończyłem w ten sam sposób: „Veronica, pamiętaj: Tony  
Robbins”. Tego wieczoru nie spotkałem jej na hali, ale dostałem SMS,  
że jutro chciałaby porozmawiać ze mną i z Basią. Całą noc przewracałem  
się z boku na bok, zastanawiając się nad strategią. 
 Podczas „Unleash the Power Within” mieliśmy status najskutecz-
niejszego partnera Success Resources na świecie, jednak nie robiło 
to na Tonym wrażenia. Chcę, byś wiedział, że Tony nie decyduje się 
przyjechać do danego kraju tylko dlatego, że mu zapłacisz; gdyby tak 
było, wystąpiłby w wielu miejscach. Owszem, faktem jest, że trzeba  
zapłacić okrągłą sumę, wyrażoną w milionach dolarów, dla niego  
jednak argumentem było coś ważniejszego. Co takiego? Jeszcze  
wtedy tego nie wiedziałem. 
 Następnego dnia spotkaliśmy się na śniadaniu z Veronicą i Richardem.  
Początkowo rozmowa dotyczyła bieżących spraw i bieżącego planu. 

– Mogę prosić was o przysługę? – zapytałem niespodziewanie
moich przyjaciół.

– Jaką, Łukaszu? – zapytali.
– Zorganizujcie mi, proszę, spotkanie z Tonym – powiedziałem. –

Choćby kilkuminutowe. Doskonale wiecie, że od lat jest to moim 
marzeniem. Dzięki temu stanę się jeszcze bardziej zdeterminowany  
do działania – przekonywałem.

– Łukaszu – usłyszałem – oprócz ciebie na sali jest trzydziestu
pięciu partnerów, którzy wykonali równie świetną robotę dla Tony’ego.  
Staram się załatwić wam wszystkim zdjęcie grupowe i możliwość  
rozmowy, ale niczego nie mogę obiecać.

3 Veronica Tan i jej mąż Richard – właściciele Success Resources, największej firmy szkoleniowej 
na świecie (przyp. red.).
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 Chociaż wiedziałem, że każda z obecnych tam osób zrobiła dla  
Tony’ego więcej niż my, wiedziałem, że nie mogę się poddać. 
 Dzień minął przezabawnie. Veronica i Richard znali mnie doskonali 
i wiedzieli, że jeśli pojawił się cień nadziei, na pewno się nie poddam. 
Dochodziło do kuriozalnych sytuacji: gdy mijałem ich na obiedzie,  
podchodziłem, by ich wyściskać i szepnąć Veronice na ucho:  
„Kochana, pamiętaj: Tony Robbins!”. Początkowa zabawa szybko prze-
rodziła się w ucieczkę przede mną – cała ekipa wiedziała, że Milewski 
nie odpuści, dlatego gdy tylko pojawiałem się na horyzoncie, znikali 
pospiesznie albo znajdowali sobie przypadkowego rozmówcę. Mnie 
jednak wcale nie było do śmiechu – z każdą minutą pragnienie stawa-
ło się coraz silniejsze, aż w końcu przejęło nade mną kontrolę. Chodzi-
łem jak nakręcony, wszędzie mnie było pełno. Stałem się jak Morfeusz 
w „Matrixie”, jak agent ścigający Leonarda diCaprio w słynnym „Złap 
mnie, jeśli potrafisz”, jak Batman, który pojawiał się nie wiadomo skąd. 
Byłem wszędzie.
 Pamiętam, że zbliżała się północ. Podczas ostatniego, niezwykle 
ważnego i emocjonalnego procesu, nastąpiła awaria nagłośnienia. 
Gdybyś wtedy widział wzrok Tony’ego, skierowany na ekipę technicz-
ną… Dla prelegenta jest to równoznaczne z dramatem życiowym – 
wiem coś o tym, bo gdy kilka miesięcy temu odbywało się „Giants 
of Life”, w czasie mojego godzinnego wystąpienia mikrofon wyłączył 
się osiem razy! Osiem, chociaż przez cały kongres działał bez zastrze-
żeń. Zacząłem śmiać się sam z siebie. Okazało się, że przewody zostały  
uszkodzone do tego stopnia, że iskry leciały. Udało się wprawdzie 
opanować sytuację i mogłem dokończyć wystąpienie, jednak wtedy  
byłem już gotów wyskoczyć na środek sceny i krzyczeć do ludzi,  
by mnie słyszeli.
 Tony zachował się fenomenalnie. Gdy po pięciu minutach uświa-
domił sobie, że sytuacja tak szybko nie wróci do normy – wyszedł 
do ludzi. Spacerował i przybijał piątki przez trzydzieści minut,  
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bo tyle czasu zajęło ekipie technicznej opanowanie awarii. Był pełen 
pasji i energii. Został do trzeciej w nocy i dokończył proces. 
 Około czterdziestu procent uczestników wyszło z hali, ponieważ 
uznało, że tego dnia już nic się nie wydarzy. Mylili się. To, co pokazał 
Robbins, było mistrzostwem świata! Z całych sił dziękował ludziom, 
że z nim zostali, ewidentnie wzruszony. Oczywiście nie byłbym sobą, 
gdybym nie odnalazł Veronicy. Akurat znajdowała się w miejscu, z któ-
rego nie miała jak uciec. Podszedłem do niej.

– Kochana – powiedziałem – nie wiem, jak to załatwisz, ale nie wyj-
dę z tej hali, dopóki nie spotkam się z Tonym choćby na dwie minuty. 
Zegarek wskazywał drugą w nocy. Veronica tylko się uśmiechnęła.
 Około trzeciej dostałem SMS. Widząc nadawcę, serce mi się zatrzy-
mało. To była Veronica! Napisała tylko: „Za pięć minut bądź w okolicy 
backstage’u. Spotkasz się z Tonym”. 
 Basia tego wieczoru źle się czuła, więc została w hotelu. Żałowałem, 
że nie ma jej ze mną. Co ciekawe, Veronica nigdy dotąd nie spotkała 
Tony’ego. Dlaczego? Dowiesz się w jednym z kolejnych rozdziałów.

Poleciałem jak na skrzydłach.
 Biegłem jak oszalały, na nikogo i na nic nie zwracając uwagi.  
Za chwilę miało spełnić się moje wielkie marzenie. „Co mu powiem?” –  
zastanawiałem się gorączkowo. Byłem szczęśliwy, ale w głowie mia-
łem pustkę. 
 Zjawiłem się w umówionym miejscu i stanąłem osłupiały. Nikogo 
nie było. Żadnego z trzydziestu pięciu partnerów. Przez moment  
pomyślałem, że ktoś zrobił mi niezły żart. 
 Po chwili zobaczyłem Michaela, menedżera Tony’ego Robbinsa. 
Wiedziałem już, że nikt nie odciągnie mnie od tego spotkania. 
 Gdy zapytałem, gdzie są pozostali partnerzy, stwierdził, że odpu-
ścili. Na hali nie było nikogo. Szedłem długim korytarzem w kierunku 
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zaplecza. W oddali zobaczyłem jedną kobietę, jak się okazało – księż-
niczkę arabską, która wsparła finansowo fundację Tony’ego i dostała 
możliwość spotkania się z nim osobiście. Najpierw ona, po dziesięciu 
minutach moja kolej. 
 Wchodzę i widzę, że Tony uśmiecha się szeroko. Czuję, jakby wła-
śnie uwolniły się wszystkie emocje, które gromadziły się we mnie 
przez lata. 
 Podchodzę z Michaelem, który przedstawia mnie i mówi, że ak-
tualnie jestem ich najmocniejszym partnerem. Tony podaje mi rękę  
i patrzy prosto w oczy, z których bije taka radość! Czuję łzy. Patrzymy 
na siebie kilka sekund. Tony ewidentnie czeka na to, co powiem.

I wtedy się zaczęło!
 Przez dwadzieścia minut nie dałem mu dojść do słowa. Przegada-
łem Robbinsa! Z prędkością światła opowiadałem mu o wszystkich 
trudnych momentach, które musiałem pokonać, i o tym, jak jego 
książka towarzyszyła mi w każdej walce. 

W pewnym momencie Tony przytula mnie. Nie należę do małych 
facetów, ale Tony to prawdziwy olbrzym. Nie wytrzymuję i mówię mu, 
że moim największym marzeniem jest sprowadzenie go do Polski.  
Że jestem na to gotowy. 
 Miałem w sobie tyle bezczelności, że obiecałem mu, że na spotkanie  
z nim ściągnę więcej ludzi, niż pojawiło się na „Unleash the Power 
Within”, czyli co najmniej kilka tysięcy. 

– Zgadzasz się? – pytam. – Nie wyjdę, dopóki mi nie odpowiesz.
Tony tylko patrzy na mnie, po chwili podaje mi rękę.
– Do zobaczenia, przyjacielu! – mówi.
Chociaż nie otrzymałem oficjalnego potwierdzenia, ze spotkania

wychodziłem z energią większą niż cała przyczepa Red Bulla. Nikt  
nie musiał dodawać mi skrzydeł – ja je miałem! I have a dream –  
słyszałem ciągle.
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Następnego dnia było równie ciekawie. 
 Podczas przerwy na lunch miało odbyć się zamknięte spotkanie  
z przedstawicielami Success Resources i wszystkimi partnerami  
Tony’ego.

W wyznaczonym miejscu i o uzgodnionej godzinie ląduję gdzieś 
na końcu hali. Witam się ze wszystkimi. Kilka minut spędzamy na picu 
aromatycznej kawy. Opisujemy swoje wrażenia. Każdy czeka na to,  
co wydarzy się za chwilę. Richard i Veronica zapowiedzieli, że poda-
dzą termin kolejnego „Unleash the Power Within” i wspólnie ustalimy 
strategię działania.
 Po powitaniu wszystkich następuje coś, co niejako stało się rytu-
ałem tych spotkań: każdy z partnerów wychodzi na środek, przed-
stawia się i opowiada o sobie. Mnie także nie ominęło wystąpienie,  
choć jeszcze rok temu irytowałem się, gdy zostawałem w biurze bez 
tłumacza. Angielskiego uczyłem się od zawsze, nigdy jednak nie po-
sługiwałem się nim na tyle płynnie, by samodzielnie komunikować 
się w istotnych kwestiach biznesowych. Tego wieczoru wszystko się 
zmieniło. Nie miałem nikogo do pomocy. 
 Jedno jest pewne: jeśli masz odpowiednią motywację, szybko się 
uczysz. Rok zajęła mi nauka płynnej komunikacji. 
 Po mojej prezentacji Veronica i Michael omówili plany na przyszły 
rok, strategię i możliwości. Spotkanie powoli dobiegało końca.

Wtedy na środek wyszedł Richard, menedżer Tony’ego.
– Przed spotkaniem obiecałem przekazać wam jeszcze jedną ważną

informację – zaczął. – W przyszłym roku, oprócz Londynu, Tony od-
wiedzi jeszcze jeden kraj. Jesteście ciekawi, jaki?
 Padają nazwy najbardziej oczywistych państw: Niemiec, Rosji, 
Włoch. Za każdym razem Richard kręci głową. 

– Polska! – krzyczy ktoś w pewnym momencie.
– Tak! – potwierdza Richard. – Chodzi o Polskę.
Zobaczyć miny tych wszystkich ludzi – bezcenne. Przedstawiciele
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dwóch państw wyszli, trzaskając drzwiami, ewidentnie niezadowo- 
leni z zaistniałej sytuacji.

– Jak myślicie – pyta Richard nieco sarkastycznie – dlaczego Polska
dostała Tony’ego?

Nie daje jednak czasu na odpowiedź.
– Bo wciąż się dopytywała i nie dawała nam żyć! – wykrzykuje.
Osłupiałem. Nie widziałem, co powiedzieć. W tamtym momencie

byłem chyba najszczęśliwszym facetem na ziemi. 
Po spotkaniu podszedłem i przytuliłem obu mentorów, dziękując 

im za zaufanie. Ustaliliśmy, że niebawem spotkamy się, by omówić 
szczegóły.

Jak zakończyła się pamiętna wizyta w Londynie? Wiadomością, którą 
wysłałem do tysięcy ludzi: 

Za nami Unleash the Power Within z Tonym Robbinsem. Na hali ExCel 
London większość świateł już zgasła. Nie przesadzę, jeżeli powiem, że był 
to jeden z najważniejszych tygodni w moim dotychczasowym życiu. 

Osobiste spotkanie z Tonym Robbinsem i wymiana zdań, które staną się 
paliwem rakietowym na kolejne lata. Ten facet nie tylko na scenie, lecz 
także poza nią jest kimś, kto odmienia życie. 

W przyszłym roku będziemy organizować event – bezprecedensowe wy-
darzenie na skalę światową. Zrobimy coś, czego nie udało się praktycznie 
nikomu na świecie, a na pewno nikomu w tej formie. Polacy będą mie-
li okazję zerwać łańcuchy strachu, rozwalić mur emocjonalnych blokad  
i tanecznym krokiem ruszyć do sukcesu. 
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Czekałem na to całe życie, jestem gotów całkowicie poświęcić się temu 
celowi. To będzie najdroższy, największy i najbardziej inspirujący event,  
w jakim kiedykolwiek brałeś udział.

Takimi oto słowami zakończyłem pamiętną wizytę w Londynie.  
Informacja poszła w świat do kilku tysięcy ludzi. Nie było już odwrotu. 

Jesteś ciekawy, co dalej? Ja także, więc zapraszam na kolejną stronę 
mojej historii.
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nigdy nie mów mi,
że coś jest niemożliwe. 
życie jest wyborem 

Po powrocie z Londynu życie toczyło się swoim torem.
 W międzyczasie zdołaliśmy zorganizować kolejną imprezę – dru-
gą edycję „Millonaire Mind Intensive” – w której udział wzięło ponad 
1500 osób. Edycję w całości przygotowaną samodzielnie. W planach 
była jeszcze trzecia – naszym celem były trzy MMI w roku. 
 Mijały tygodnie. W dalszym ciągu czekaliśmy na umowę z Tonym  
i propozycję terminu.
 Pewnego dnia natknąłem się na informację, że za trzy dni Nick  
Vujicic wystąpi w Singapurze. W takich momentach nie kalkulowa-
łem zbyt długo – od razu chwyciłem za słuchawkę i zadzwoniłem  
do Veronicy. Potwierdziła, a w moim umyśle pojawił się plan jak zwykle  
większy ode mnie.
 – Veronica – zapytałem – czy możemy zrobić wywiad z Nickiem? 
Jeśli w przyszłości zgodzi się na przyjazd do Polski, będę miał gotowy 
materiał promocyjny. 
 Szanse były marne, bo okazało się, że Nick jest umówiony z sin-
gapurską telewizją, ale Veronica obiecała, że zapyta – w końcu  
spróbować zawsze możemy. 
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 Odłożyłem słuchawkę, opowiedziałem o wszystkim Basi i wywoła-
łem w biurze kompletne tornado. Dwadzieścia minut później kupo-
wałem cztery bilety na jutrzejszy lot do Singapuru. Dzieliła nas spora 
różnica czasu, więc aby pojawić się na miejscu punktualnie, musieli-
śmy wylecieć wcześniej. Tak się składało, że była to również świetna  
okazja do omówienia szczegółów związanych z wizytą Tony’ego  
w Polsce, decyzję więc podjąłem szybko.
 Następnego dnia ja, Basia, Aleksander i nasz operator filmowy, 
Krzysiu, wsiadaliśmy do samolotu. Wieźliśmy ze sobą trzy kamery,  
trzy statywy, dwa mikroporty i dwie lampy do ewentualnego do-
świetlenia planu. Niczego nie byliśmy pewni, poza tym, że spotkamy  
naszych przyjaciół i wykonamy na miejscu dobrą robotę. 
 Kilkunastogodzinny lot z międzylądowaniem w Dubaju upłynął  
mi na układaniu pytań do wywiadu. Nie miałem żadnej gwarancji;  
po prostu zaryzykowałem.

W końcu nadszedł upragniony poranek – lądowanie, punkty kontroli  
i nagle znaleźliśmy się na drugim końcu świata, w zupełnie innej  
rzeczywistości. 
 Na lotnisko wyszła po nas Merinda, event menedżerka, fantastyczna  
dziewczyna, która współpracowała z nami przy organizacji niemal 
wszystkich imprez. 
 W drodze do siedziby Success Resources moi koledzy podziwiali 
ekscytujący Singapur widoczny za szybą samochodu, zaś ja i Basia 
próbowaliśmy dowiedzieć się, czy otrzymaliśmy zgodę na wywiad. 
Niestety, Merinda nie znała jeszcze odpowiedzi. 
 Po około trzydziestu minutach dotarliśmy na miejsce. Powitała nas 
Veronica. Jakże inne od wszystkiego, co znamy, było to, co zobaczy-
liśmy…! Jedno z pomieszczeń szczególnie zwróciło moją uwagę –  
biuro Richarda i Veroniki, od podłogi po sufit wypełnione półkami. 



100

Całe pięćdziesięciometrowe pomieszczenie. Zbiór chyba z całego 
świata z zakresu motywacji i rozwoju. Niektóre książki i płyty DVD  
(jak zestaw płyt Donalda Trumpa) to prawdziwe unikaty. Nie mogłem 
się oderwać. Po namowach Basi w końcu usiadłem, by omówić cel 
naszego spotkania. 
 Po kilku minutach rozmowy i łyku kawy zaproponowałem Veronice  
i Richardowi wywiad – od zawsze twierdziłem, że ich historia jest nie-
zwykle inspirująca, uznałem więc, że skoro jesteśmy na drugim końcu 
globu z własnymi kamerami, możemy to wykorzystać. Kolejną godzinę  
zajęło nam ustawienie planu. Rozpoczęła się fascynująca rozmowa.

Mam przyjemność gościć dzisiaj Veronicę i Richarda Tan, 
właścicieli Success Resources, największej firmy szkole-
niowej na świecie, która organizuje eventy skupiające  
corocznie setki tysięcy ludzi. 
 Poznajmy historię ich sukcesu i dowiedzmy się, czym 
zajmują się oni na co dzień. 
 Veronico, Richardzie, jakie były Wasze początki i dlaczego  
zajęliście się tematyką rozwoju osobistego? Skąd pomysł 
na prowadzenie firmy zajmującej się organizacją szkoleń?

Richard: 
Do tego biznesu trafiłem przez przypadek. Z wykształcenia  
jestem inżynierem elektrykiem. Dzisiaj średnia ropy wynosi 
około 100 dolarów, ale wtedy spadła do około 18–20 dolarów 
za baryłkę. Pracowałem jako inżynier na zagranicznym kont- 
rakcie. „Wiesz, Richard – usłyszałem – cena ropy jest tak niska,  
że nasza firma zamknie szyb”. W ten sposób zostałem wyrzu-
cony z pracy.



101

 Pewnego dnia podszedł do mnie mój dobry znajomy,  
który działał w organizacji non-profit. „Richard – powiedział –  
skoro jesteś bez pracy, chciałbym zaprosić cię jako ochotnika”.  
Zgłosił mnie do pomocy w organizacji konferencji. „Jesteś cał-
kiem niezłym organizatorem – usłyszałem po zakończeniu. –  
Dlaczego nie zajmiesz się tym na cały etat?”. Nie znalazłem  
jeszcze nowej pracy, uznałem więc, że mogę spróbować.  
Wszedłem do branży zupełnie przez przypadek i od dwudzie-
stu lat zajmuję się tym na pełen etat.

Veronica: 
Kiedy Richard założył Success Resources, nie przyłączyłam się  
do niego. Prowadziłam sieć restauracji i kawiarni. 
 W 1994 roku Richard zachorował na raka. Jego choroba trwała 
sześć lat. Wtedy stało się dla mnie oczywiste, że rzucę wszyst-
ko, czym się zajmowałam. Postanowiłam pomóc mu w pro- 
wadzeniu firmy – dzięki temu miałam również okazję opieko-
wać się nim samym. Połączyliśmy siły z Richardem i od tej pory 
pracuję razem z nim w Success Resources. 

Czyli poznaliście się dużo wcześniej? 

Veronica: 
Tak, poznaliśmy się na konferencji. 

Richard: 
Veronicę poznałem właśnie podczas wydarzenia, które po-
magałem organizować. Mój znajomy był przewodniczącym,  
a Veronica wiceprzewodniczącą i sekretarzem konferencji.
 Jeśli robisz coś dobrego, na przykład zgłaszasz się jako 
ochotnik, czasem otrzymujesz nagrodę. Ja miałem to szczęście.
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Jakie były Wasze początki? Jak wyglądało pierwsze semi-
narium zorganizowane przez Ciebie, Richardzie?

Richard: 
Nigdy nie brałem udziału w szkoleniu ani nie chodziłem do szkoły,  
które nauczyłyby mnie, jak organizować seminaria. Nigdy też 
nie pracowałem w firmie organizującej szkolenia.
 Gdy zgłosiłem się jako ochotnik, odkryłem, że organizacja 
zarówno seminariów dla 100 osób, jak i dla 300 pochłania taką 
samą ilość czasu i takie same zasoby. Skoro tak, postanowiłem 
zorganizować wydarzenie na dużą skalę.
 Wówczas w Singapurze największa sala szkoleniowa mogła 
pomieścić 10 000 osób. „Zarezerwujmy ją!” – powiedziałem. 
I tak zrobiliśmy. Wprawdzie nie udało mi się ściągnąć 10 000 
uczestników, ale udział wzięło 5000 osób.
 Czasem to, czegoś nie wiesz, może zapewnić ci przewagę. 
Dwadzieścia lat temu nie wiedziałem, że największe biznesowe  
szkolenie w Singapurze zgromadziło 600 osób. Nie zdawa-
łem sobie sprawy, że szkoleniem, na którym pojawiło się 5000 
uczestników, pobiliśmy ten rekord.
 Ponieważ nie miałem doświadczenia w organizowaniu tego 
typu imprez, nie wiedziałem, czego robić nie można. A szkoleń 
nie powinno się organizować na stadionie. 
 Właśnie takie były początki naszej firmy. 

Jakie było Wasze największe wyzwanie na początkowym 
etapie?

Richard: 
Stosunkowo łatwo zorganizować konferencję, więc nie mieli-
śmy zbyt wielu przeszkód.
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 Problem tkwił w tym, że nie wiedzieliśmy, czego nie można 
zrobić. Założyliśmy firmę, nie mając pieniędzy. Zaczynaliśmy  
z 2000 dolarów. Zarobiliśmy kolejne 2000 i włożyliśmy je w firmę.  
Właściwie te pieniądze nie pochodziły nawet z naszej kieszeni. 
Wtedy byliśmy podekscytowani i nie dostrzegaliśmy jakichkol-
wiek problemów; po prostu dobrze się bawiliśmy. 

Veronica: 
Nie mieliśmy problemów ze szkoleniami, ale pojawiły się jedno, 
może dwa wyzwania. 
 Pamiętam czas, kiedy Richard zachorował na raka. Mogliśmy 
niczego nie robić, ale Richard zwalczył chorobę i po operacji 
nalegał, by wrócić do organizacji szkoleń. Zrobiliśmy to razem  
z jego zespołem – i odnieśliśmy sukces. 
 Pamiętam też inne wyzwanie: epidemię SARS. Szkolenia  
organizowaliśmy na 4000–5000 osób, tymczasem ludziom  
nie wolno było pojawiać się w zatłoczonych miejscach; nikt  
nie chodził do kina ani nie brał udziału w spotkaniach publicz-
nych. Udało nam się mimo obaw ludzi i mimo nieobecności 
kilku mówców.
 Obsługa szkolenia oferowała na miejscu odświeżacze po-
wietrza i środki do dezynfekcji rąk. Podejmowaliśmy wszystkie  
środki bezpieczeństwa, żeby zapewnić naszym klientom poczu-
cie bezpieczeństwa i przekonać, że wszystko jest w porządku,  
a my wiemy, jak wszystkim zarządzać. 
 
Richard: 
Organizowaliśmy też event na Sri Lance. Przez rok staraliśmy 
się zapełnić salę. Nagle Tygrysy Tamilskie4 bombardują lotni-
sko. Amerykańscy mówcy nie mogą przylecieć, a my tracimy 

4 Tygrysy Tamilskie – organizacja żądająca utworzenia w północnej części Sri Lanki niepodle-
głego państwa tamilskiego Ilamu (przyp. red.).
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pieniądze. Wydaliśmy tyle pieniędzy na promocję…! Musimy 
odwołać cały event. 
 Potem bombardowanie na Bali. 
 To przykłady wyzwań, jakim stawiliśmy czoła w przeszłości. 
Obecnie również istnieje ryzyko: zamach bombowy, SARS,  
terroryści. 

Od początku pracowaliście z najlepszymi światowymi 
mówcami czy zaczynaliście od lokalnych prelegentów?

Richard: 
Zaczynaliśmy od lokalnych mówców. Później zaprosiliśmy 
najbardziej znane nazwisko, jakie mieliśmy – Toma Hopkinsa. 
Wielu mówców zwracało się do nas z pytaniem, czy będziemy 
ich promować; dowiedzieli się, że wykonujemy dobrą robotę,  
i sami pukali do naszych drzwi. 
 Obecnie promujemy wielu mówców światowej klasy, ale  
nie zaczynaliśmy od znanych nazwisk. Zobowiązaliśmy się robić 
dobrze nawet małe projekty – dzięki temu pojawiła się szansa. 

Czy łatwo jest zostać spikerem w Success Resources?  
Czy są jakieś specjalne wymagania, które trzeba spełnić?

Richard: 
Przyjęliśmy pewien podział. 
 Naszym priorytetem zawsze są uczestnicy. Zawsze chcemy 
oferować dużą wartość, zatem każda osoba, którą stawiamy  
na scenie, musi być w stanie dostarczyć tę wartość. 
 Ale są też mówcy, których wybieramy, ponieważ potrafią 
przyciągnąć tłumy. Zwykle to mówcy światowej klasy. Bardzo 
drodzy. 
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 Zaletą usług dostarczanych przez Success Resources jest 
to, że choć zapraszamy drogiego mówcę, bilety sprzedajemy  
w przystępnych cenach, żeby każdy mógł się czegoś nauczyć. 
 Na przykład Donald Trump, Bill Clinton – jesteśmy w stanie 
zaprosić ich i rozłożyć koszty, bo słyniemy z tego, że organi-
zujemy seminaria na wiele tysięcy osób. To jedna z kategorii 
mówców – mówcy światowej klasy, którzy dostarczają wartość 
studentom lub uczestnikom. 
 Kolejną kategorią są ci, którzy dostarczają treść, jaką uczestni-
cy byliby zainteresowani. Mogą pochodzić z dowolnego miejsca 
na ziemi, ale muszą być w stanie dostarczyć kontent, który 
odmieni życie uczestników. 
 Trzecia kategoria to mówcy, którzy występują cyklicznie. 
Oznacza to, że pewnych usług lub produktów nie są w stanie 
zaprezentować w ciągu 60 lub 90 minut na scenie; musisz wziąć 
udział w ich szkoleniu. Zapraszamy ich, żeby zaprezentowali się,  
i żeby studenci mogą nauczyć się więcej.
 Nie stawiamy wyłącznie na mówców zagranicznych; jeste-
śmy otwarci na mówców lokalnych, pod warunkiem, że są oni 
w stanie dostarczyć naszym uczniom wartość. 
 W wielu krajach współpracujmy z lokalnymi mówcami, którzy 
oferują świetne szkolenia i treść lokalnej społeczności. Dlaczego? 
Ponieważ znają i rozumieją lokalną kulturę. A to, co mają do prze-
kazania, spełnia lokalne wymagania.
 Zagranicznych mówców zapraszamy na konferencje, bo pra- 
wdopodobnie w wielu częściach świata Zachód jest postrzegany  
jako bardziej rozwinięty. Zatem odpowiadając na Twoje pytanie: 
jesteśmy otwarci, ale naszym priorytetem są korzyści dla uczest-
ników seminariów. 
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Wspomnieliście Donalda Trumpa. Z jakimi innymi znany-
mi mówcami jeszcze pracujecie?

Richard: 
Od dawna promujemy wielu mówców: Donalda Trumpa,  
Richarda Bransona, Roberta Kiyosakiego, Tony’ego Blaira,  
Tony’ego Robbinsa, Billa Clintona czy Michaela Portera. Spro-
wadzamy ich w dowolne miejsce.

Powiedzcie, proszę, jaką jeszcze działalność prowadzicie? 
Jakie są obszary Waszych zainteresowań? 

Veronica: 
Właściwie robię dwie rzeczy: oprócz zarządzania firmą Success 
Resources opiekuję się Richardem, bo dobrze jest razem praco-
wać. Dzięki temu czuwam nad nim oraz dbam o jego interesy 
i jego dobro. 

Richard: 
Mam trzy obszary, którym poświęcam swój czas: jeden to Success  
Resources, zarządzanie firmą (chociaż większość rzeczy robi 
Veronica), drugi to firma inwestująca w nieruchomości (buduję 
nieruchomości i inwestuję w nie) i trzeci to zarządzanie rodzi-
ną. Jest to dla mnie absolutny priorytet: opieka nad Veronicą  
i rodziną. 

Inspirujące jest to, w jaki sposób prowadzicie duże przed-
sięwzięcia. Jak radzicie sobie z odległością, częstymi  
podróżami i rozłąką?
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Veronica: 
Jesteśmy małżeństwem od wielu lat. Myślę, że miłość oznacza, 
że każdego dnia próbuje się być razem.
 Chodzi tak naprawdę o serce, o przywiązanie. Możemy znaj-
dować się w różnych miejscach o różnych porach, ale zawsze 
wracamy do domu. Nawet w podróży zawsze pozostajemy  
w kontakcie. 
 W dobie Internetu rozmawiamy dużo na Skypie i przez telefon,  
piszemy do siebie SMS-y. Richard codziennie wysyła mi cyfrowy  
kwiatek. Nigdy nie odczułam, że jestem daleko od niego  
lub rodziny. 
 Z wnukami rozmawiamy na Skypie i wysyłamy sobie wiado-
mości na Viberze. Dzięki temu rozłąka to dla mnie tylko krótka 
chwila. Nigdy nie rozstajemy się na długo. Jeżeli nie mamy już 
nic do załatwienia, staramy się szybko wrócić do domu.

Richard:
U mnie jest podobnie. 
 Wyjątek stanowią dni, kiedy nie mogę znaleźć swojej koszuli.  
(śmiech) Wtedy brakuje mi Veronicy. Brakuje mi jej również wte-
dy, kiedy coś nie zostało dobrze zrobione. I gdy pojawiają się 
rzeczy, których nie można rozwiązać. Brakuje mi jej cały czas. 
Ale dzięki takiej technologii jak Facetime czy Viber jesteśmy  
w kontakcie, chociaż fizycznie nie jesteśmy obok siebie.
 Łączy nas to, że razem pracujemy, łączy nas organizacja 
eventów, nawet jeśli odbywają się w różnych częściach świata.  
Jeśli nie mogę znaleźć pieniędzy w portfelu, również braku-
je mi Veronicy, bo to ona je tam wkłada. (śmiech) Naprawdę  
mi jej brakuje. 
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Jakie są wasze plany na przyszłość?

Richard: 
Chciałbym pracować mniej. 
 Uważam, że mamy bardzo dobry zespół – jego członkowie 
robią o wiele więcej, niż ja robiłem pięć, dziesięć lat temu. 
 Dzisiaj zaskoczyła mnie moja asystentka Lila, gdy powiedziała,  
co mam zrobić po wejściu na scenę. Pewnego dnia może to ona 
tam stanie i zrobi te wszystkie rzeczy, które ja teraz wykonuję.
 Veronica również ma zespół ludzi, którzy dbają o jej kalen-
darz i wiedzą dokładnie, nad czym powinna działać. 
 Naszym marzeniem jest, aby młodsi liderzy robili to, co my 
robimy. I z pewnością będzie im to wychodziło lepiej, niż nam 
teraz wychodzi. Nie chodzi o to, że jeśli pójdą w nasze ślady,  
my nie będziemy robić nic lub zajmiemy się czymś innym; 
moim celem i marzeniem jest, aby młodsi ludzie zastąpili nas 
w przyszłości.

A jakie plany macie związane z Polską? 

Richard: 
Moje plany związane z Polską są takie, że kiedy pojedziemy tam 
z Veronicą, nie będziemy robić nic oprócz zwiedzania. Łukasz  
i Barbara zabiorą nas na dobre jedzenie. (śmiech) Łukasz bardzo  
o nas dba. To ogromne szczęście, że mamy Łukasza i Barbarę,
naszych partnerów. Nie można prosić o więcej. Są doskonali,
pełni wewnętrznej spójności i niezwykle pomocni. I wiedzą,
co robią. Mają wielkie marzenia związane z Polską. Ich marzenia
są większe niż moje, więc zamierzam wspierać ich tak bardzo,
jak to jest możliwe. I popijać z nimi kawę.
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Veronica:
Tak, mamy wielkie szczęście, że naszymi partnerami zostali  
Łukasz i Barbara; są tak dobrzy w tym, co robią. 

Nasze plany to posuwanie się naprzód. 
 Na przykład w przyszłym roku mamy wielkie plany – spro-
wadzić do Polski Tony’ego Robbinsa i Nicka Vujicica5. Łukasz  
i Barbara ambitnie planują, że będzie to jedno z największych 
szkoleń. Nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. 

Richard: 
To będzie największe szkolenie w historii Europy. 

Veronica:
Naszym celem i zadaniem jest wspieranie Ciebie i Barbary.  
Wy znacie się na rzeczy, my mamy doświadczenie, którym  
możemy się podzielić. Jeśli połączymy nasze siły, będzie to jedno 
z największych seminariów na świecie. 

Dziękuję Wam za podzielenie się cudownymi informacja-
mi. Dziękuję za Waszą historię. 

Z pewnością domyślasz się, jakie było moje zdziwienie, gdy podczas 
wywiadu dowiedziałem się, że Nick przyjedzie do Polski. 
 Bardzo się ucieszyłem, a jednocześnie byłem pod ogromnym wraże-
niem historii Richarda i Veroniki. Nie wiedziałem jeszcze, co naprawdę  
szykują, bo takie wyzwanie mógł podjąć tylko ktoś zdeterminowany 
i niezwykle szalony. 
 W dobrych nastrojach usiedliśmy do stołu. Rozmawialiśmy kilka 
godzin; z każdą kolejną na mojej twarzy pojawiały się na przemian 
satysfakcja i przerażenie.

5 Tony Robbins porwał tłumy 20 marca 2015 roku w Poznaniu. Nick Vujicic porwie publicz-
ność 1 października 2016 roku w Krakowie.
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 Dowiedziałem się, że jedyna data, jaka pasuje Tony’emu i nie podlega 
negocjacjom, to końcówka marca 2015. Wszystko byłoby w porządku, 
gdyby nie kilka detali. 
 Przede wszystkim tydzień po wystąpieniu w Polsce Tony miał mieć 
swoje „Unleash the Power Within” w Londynie. Dla mnie oznaczało  
to rywalizację z całą Europą! Co roku ponad 30 partnerów z całej  
Europy i świata dąży do tego, by wypełnić po brzegi halę ExCel  
London; dotychczasowym najlepszym wynikiem było przybycie 
6000 osób. Moim celem i deklaracją było 10 000 uczestników – dzięki 
temu moglibyśmy pokryć wszystkie koszty.
 Richard uprzedził nas, że event z Tonym w roli głównej robi się dla 
prestiżu, nie dla zysku. Patrząc na tabelę prognozy kosztów, wyrażoną  
w milionach dolarów, kompletnie mnie to nie dziwiło. Nie miało też 
dla nas żadnego znaczenia; marzyłem, by to zrobić i chociaż spiąć 
koszty. 
 Z każdą minutą rozmowy pojawiały się kolejne trudności. Wie-
działem już, że będę sam, że nie będę mógł skorzystać z pomocy 
partnerów w Europie. Ponadto musiałem zobowiązać się do tego,  
że nie będę promował naszego wydarzenia w żadnym z krajów,  
w których nasi przyjaciele mieli partnerów – oznaczało to blokadę  
na prawie 30 państw! 
 Nasi partnerzy biznesowi byli uczciwi; uprzedzili nas o większości 
niebezpieczeństw, panujących zasadach i możliwym ryzyku. Nie-
miłosiernie biłem się z myślami. Zorganizować samodzielnie event  
z Tonym? Przecież kilka lat temu wszyscy pomagali przygotować 
jego seminarium we Włoszech! Nie mogłem jednak mieć pretensji  
do Richarda i Veronicy – chronili swój biznes, znali siłę naszego działania,  
a jednocześnie dali nam szansę. 
 Gdy oswoiłem się z tą myślą, pojawiła się kolejna informacja, która 
zwaliła nas z nóg, a dotyczyła ona samego Nicka Vujicica! 
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 Okazało się, że Nick jedyne wolne okienko ma między 20 a 30 kwietnia  
2015. Co to dla nas oznaczało? Zaledwie miesiąc przerwy! Jeden event 
i deklaracja 10 000 uczestników, drugi event i deklaracja 30 000 osób. 
Tego było za wiele. Musiałem wyjść i przewietrzyć głowę. 
 Spacerowałem dobrych kilkanaście minut. Mijałem wielu ludzi. Każ-
dy z nich uśmiechał się na przywitanie. Gdzieś w środku szukałem 
potwierdzenia, że dobrze robię. Organizacja jednego z tych wydarzeń 
w normalnych warunkach zajmuje rok, tymczasem miałem przygoto-
wać dwie ogromne imprezy miesiąc po miesiącu! Byłem świadomy, 
jaką trudność sprawi samo podzielenie naszej uwagi i naszej energii 
między działania promocyjne.
 Najbardziej przerażał mnie wstępny kosztorys, który opiewał  
na 20 milionów złotych! Nie mieliśmy takich pieniędzy. Potrzebowa- 
liśmy dobrego planu sprzedaży połączonego z planem płatności.  
Logika mówiła mi, że ryzykujemy wszystko, serce krzyczało: „Zrób to!”. 
 Dodatkową motywacją do zorganizowania eventu z Nickiem  
był fakt, że jeśli teraz go nie zaprosimy, kolejna okazja pojawi się do-
piero za dwa lata. Tak długo czekaliśmy na tę chwilę, że nie chcieliśmy  
odwlekać marzeń; wiedzieliśmy, jak wielką wartość dadzą ludziom obaj 
prelegenci. 

Wróciłem na miejsce. Spojrzałem w oczy Basi.
– Kochanie – zapytałem – to wielkie ryzyko. Damy radę?
Do końca życia nie zapomnę jej uśmiechu, który mówił: „Nawet

jeśli nie, to jakoś sobie poradzimy”. 
Mam ogromne szczęście być z cudowną kobietą, która nie tylko 

mnie kocha, lecz także akceptuje ryzyko, jakie właśnie serwowałem 
naszej rodzinie. 
 Ryzykowałem więcej niż wszystko. W tym całym szaleństwie była 
jakaś dzika i nieokiełznana pasja. Nigdy nie chodziło nam o zyski;  
celem było robienie wydarzeń, które zainspirują ludzi do wielkich 
zmian ich w życiu. Każde z nas miało niezły bagaż doświadczeń  
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i trudnych momentów. Od zawsze byliśmy przekonania, że największy  
potencjał kryje się w każdym człowieku z osobna; jedyne, co należy 
zrobić, to pomóc w jego odkryciu tym setkom tysięcy wspaniałych 
osób. 
 Sądzę, że zgodziła się, bo pragnęła tego tak bardzo jak ja. Od zawsze 
też była podobnym do mnie marzycielem; napędzało ją wszystko,  
co robiliśmy. 
 Po wewnętrznej zgodzie na to, co ma nastąpić, kolejne dwie godziny  
spędziliśmy na analizie szczegółów wydarzenia. Dzień zakończyliśmy 
w fantastycznych nastrojach – jutro mieliśmy spotkać się z Nickiem.

Nazajutrz po szybkim śniadaniu wyruszyliśmy na wyspę Sentosa –  
tam odbywała się kolejna edycja „National Achievers Congress”  
z Nickiem Vujicicem w roli głównej. 
 Gdy jesteś w Singapurze, podziwiasz architekturę nowoczesnych 
drapaczy chmur, bo – jak się okazało – ze względu na ograniczoną 
przestrzeń kraju najdroższe są tu właśnie nieruchomości. Po dwudzie-
stu minutach dotarliśmy do centrum konferencyjnego.
 Tego dnia odkryłem najważniejszą tajemnicę, jaką skrywał w so-
bie Singapur: potężna sala konferencyjna na 5000 osób mieściła się 
na poziomie -5! Tak, dobrze słyszysz! W Singapurze nie tylko buduje 
się w górę, lecz także głęboko w dół. Jakby tego było mało, na tym 
samym poziomie znajdowało się dziesięć innych, równie olbrzymich 
sal! To było największe podziemne centrum konferencyjne, jakie  
w życiu widziałem. 
 Na miejscu nerwowe oczekiwanie, ponieważ dopiero dwie godziny  
przed wystąpieniem Nicka dowiedzieliśmy się, że zgodził się udzielić 
nam wywiadu – podobno w momencie, gdy dowiedział się, że grupa  
wariatów z Polski przyjechała na drugi koniec świata, by się z nim 
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spotkać, nie miał serca odmówić. By nas przyjąć, odwołał wywiad  
z miejscową telewizją.
 Nigdy nie zapomnę emocji, które towarzyszyły mi, gdy wcho- 
dziłem do jego pokoju. Zastanawiałem się, w jaki sposób się z nim 
przywitam. A co, jeśli z przyzwyczajenia wyciągnę do niego rękę?  
Przecież on nie ma rąk i nóg! Zagadka, która mnie nurtowała, szybko 
się rozwiązała. 
 Patrząc na Nicka, miałem wrażenie, że do pomieszczenia wpadł 
snop ciepłego światła. 

– Przytul mnie – powiedział Nick najpierw do Basi, potem do mnie,
nie namyślając się długo.

W kilka sekund lody zostały przełamane. 
 W międzyczasie Krzysztof i Aleksander przygotowywali miejsce 
wywiadu, a my w najlepsze rozmawialiśmy o wspólnych planach.

Byłem pod tak ogromnym wrażeniem Nicka, że zgodziłem się  
na coś kompletnie nieprzemyślanego! Nick zapytał nas, czy oprócz 
wystąpienia w Polsce jesteśmy w stanie zorganizować mu jeszcze 
jedno wystąpienie gdzieś w Europie. Każda taka podróż to dla niego 
ogromny wysiłek fizyczny, więc chciałby wykorzystać ten moment  
i pomóc ludziom z innego kraju.
 Spojrzeliśmy na siebie z Basią i bez wahania zaproponowaliśmy 
Szwajcarię. Mieliśmy tam dwójkę znajomych, którzy chcieli pomóc 
nam w otwarciu tego rynku. Kompletnie nie przemyśleliśmy tej de-
cyzji, zwłaszcza że wydarzenie w Zurychu miało odbyć się dwa dni 
przed eventem w Polsce. Dwa wydarzenia…?! Jakie dwa wydarzenia! 
Teraz były trzy, jedno po drugim. 
 Wiedzieliśmy, że jeżeli zdecydujemy się zorganizować Zurych  
i Poznań z Nickiem i Lesem Brownem, nasza drużyna musi podzielić 
się na dwa zespoły. Największe wyzwania były dopiero przed nami.
 Z tą myślą rozpoczęła się fascynująca rozmowa z Nickiem. A prze-
biegała ona tak…
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Cześć!

Cześć! Dziękuję za zaproszenie. Doceniam to. Witam wszyst-
kich. Kocham Was! 

Bardzo dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Jesteśmy 
zaszczyceni. To niezwykły moment dla naszego kraju. Wie-
rzę, że nasza rozmowa i Twoja wizyta w Polsce staną się  
początkiem transformacji naszego kraju. 

Wiesz, jestem niezwykle wdzięczny, że mogę podróżować  
po całym świecie i dzielić się moją historią.
 Choć wiele osób myśli, że sukces sprowadza się tylko do rze-
czy materialnych, a poczucie szczęścia opiera się na tym,  
co możesz osiągnąć, ja opowiadam o bogactwie duszy, bogac-
twie ducha. 
 Niezależnie od okoliczności dzięki wierze i miłości odnajdzie-
my nadzieję. W każdej sytuacji. Jestem wdzięczny, bo po raz  
pierwszy przyjadę do Polski. Już od jakiegoś czasu bardzo chcia-
łem do Was przyjechać. Mam nadzieję, że zainspiruję wielu ludzi  
i zmotywuję ich do tego, żeby nigdy się nie poddawali i snuli 
odważne marzenia. 

Wiem, że jesteś wspaniałym przedsiębiorcą, który prowa-
dzi różne biznesy. Jesteś równie cudownym mężem i ojcem;  
żyjesz pełnią życia. Jesteś także człowiekiem, który mimo 
ograniczeń fizycznych cały czas znajduje się na fali. 

Codziennie rano budzę się i mówię sobie: „OK, dziś jest kolej-
ny dzień. Być może zdarzą się rzeczy, które pozostaną poza 
moją kontrolą, ale dam z siebie wszystko i zaufam Bogu i całej 
reszcie”.
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 Kiedy podróżuję po świecie, zespół ludzi opiekuje się mną 
pod względem fizycznym. Jako nastolatek nie wiedziałem, ja-
kie życie mnie czeka, ale byłem zdeterminowany do tego, żeby 
samemu myć sobie zęby i próbować czesać włosy. Dzięki temu 
stałem się samodzielny, ale nie mam problemu z proszeniem 
ludzi o pomoc. 
 Bo wszyscy mamy różne dary i talenty. Szykowanie się rano 
i bycie w pełni samodzielnym nie jest obecnie dla mnie takim 
priorytetem, jakim było kiedyś; dziś o wiele ważniejsze stają 
się chęć wyjścia do ludzi, przemawiania i dzielenia się swoimi 
darami i talentami. Myślę, że jest to dużo ważniejsze niż bycie 
samodzielnym człowiekiem. 

Bycie ojcem jest tak niesamowite…! 
 Kiedyś byłem pełen obaw związanych z intymnością: jak 
będę trzymał żonę za rękę? Przecież nie mogę! Jak będę trzy-
mał moje dzieci? Jak będę się z nimi bawił? Ale wszyscy wiemy, 
że Bóg ma plany dla każdego z nas – usłyszałem to od moich 
rodziców, którzy byli bardzo religijni. Zachęcali mnie, żebym  
nigdy się nie poddawał i żebym nigdy nie ograniczał własnego 
potencjału.

Niektórzy z nas właśnie to robią – ograniczają swój potencjał. 
Doświadczyłem tego w życiu. Nigdy nie twierdzę, że wszystko  
jest możliwe i że wszystko jest w porządku. Wciąż miewam 
upadki i wzloty. Wciąż mam nad czym pracować. Wciąż nie je- 
stem ani najlepszym mężem, ani najlepszym ojcem. Ale jest  
to coś, do czego nieustannie dążę. Żyję swoim najlepszym  
życiem i kocham ludzi znajdujących się wokół mnie tak bardzo, 
jak potrafię. 

Przez całe życie walczysz z wieloma wyzwaniami i pokonu-
jesz wiele przeszkód. Czy był taki moment, który zmienił 
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wszystko? Który sprawił, że obudziłeś się pewnego dnia  
i stwierdziłeś: „Tak, to jest ta chwila, żeby działać w stu pro-
centach!”?

Kiedy miałem osiem, dziewięć, może dziesięć lat, wpadłem  
w straszną depresję. 
 Czułem, że nie ma dla mnie nadziei. Próbowałem nawet 
popełnić samobójstwo, ponieważ uważałem, że resztę życia 
spędzę sam. 
 Tak naprawdę nie brak nóg i rąk powodował moją niepeł-
nosprawność, ale strach przed byciem samemu; strach przed 
tym, co ludzie o mnie myślą; strach przed przyszłością. Niepeł-
nosprawność serca i umysłu. Uświadomiłem to sobie w wieku 
trzynastu lat – to był mój punkt zwrotny.

Jakie jest Twoje największe marzenie? 

Moim największym marzeniem jest być najlepszym mężem,  
jakim mogę być, i najlepszym ojcem, jakim mogę być. Naj-
pierw. Oczywiście na pierwszym miejscu są moja wiara i moja 
rodzina. 
 Moje kolejne największe marzenie to dotrzeć do możliwie 
największej liczby ludzi na całym świecie. Kiedy miałem dzie-
więtnaście lat, przez kilka minut przemawiałem do trzystu-
osobowej grupy nastolatków. Przekazałem im bardzo proste 
przesłanie miłości i nadziei. Ludzie płakali. Nigdy nie zapomnę 
wyrazu ich twarzy podczas płaczu. Jedna z dziewczyn powie-
działa wtedy: „Dziękuję. Nikt mi nigdy nie powiedział, że mnie 
kocha. Nikt mi nigdy nie powiedział, że jestem piękna taka, jaka 
jestem”.
 Czuję się błogosławiony, bo zawsze miałem przy sobie ko-
chającą rodzinę; wszyscy zawsze mi powtarzali, że mnie kochają.  
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I zawsze mówili mi, że jestem piękny. Wiem, że gdybym tego 
nie słyszał, nie byłoby by mnie tutaj. „Wow! – pomyślałem  
w głębi ducha. – Ile milionów ludzi potrzebuje po prostu zwy-
czajnego przesłania miłości?”. Wtedy właśnie postanowiłem  
poświęcić swoje życie podróżowaniu po całym świecie i prze-
mawianiu. Chcę nie tylko przemawiać, lecz także inspirować 
następne pokolenia, żeby wiedziały, że dzięki technologii  
i Internetowi świat stał się o wiele mniejszym miejscem. Myślę, 
że pewnego dnia jedną z moich kluczowych misji będzie zebrać 
razem sto lub dwieście milionów ludzi na jednej platformie. 
Każdy będzie dawał jednego dolara dziennie lub miesięcznie 
(albo jednego dolara, kiedy zechce), aby powstrzymywać głód 
na świecie, budować szpitale i szkoły. Kiedy mówię o dotarciu 
do świata – mówię o przemawianiu, przesłaniu, ale również  
o bardzo namacalnym działaniu; o miłości i działaniu. To właśnie 
chcę robić.

Wielu ludzi na świecie spotyka sytuacja, z jaką musieli 
zmierzyć się Twoi wspaniali rodzice, gdy pewnego dnia 
okazało się, że ich dziecko fizycznie nie jest doskonałe. 
Co powiedziałbyś im, gdy w tym jednym momencie, w tej 
jednej chwili wątpią?

Pierwsza rzecz, za którą jestem wdzięczny Bogu, to rodzice, 
którzy mnie kochali, którzy dodawali mi otuchy, którzy wierzyli  
we mnie każdego dnia. Którzy zachęcali rząd, żeby pozwolił  
mi uczyć się w normalnej szkole. 

I jedna rzecz, której moi rodzice nigdy nie zaniechali: bycia 
wytrwałym i dawania mi nasion miłości. Niezależnie od tego, 
co mówił świat, niezależnie od tego, co mówili o mnie ucznio-
wie i jak bardzo mnie dręczyli, jak bardzo wyśmiewali, zawsze 
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czułem, że mogę wrócić do domu, który był moim schronie-
niem. 
 Musimy sprawić, żeby nasz dom stał się dla nas schronem 
miłości. Nie chodzi o to, żeby tylko wytykać złe zachowania 
dzieci, ale żeby je zachęcać i podkreślać ich mocne strony, dary 
i talenty. 
 Nastolatkowe często mają poczucie, że rodzice są tylko  
po to, żeby ich karać, gdy zdarzy im się zrobić coś nie tak. Pytają 
o pracę domową, żądają świetnych ocen w szkole… 
 Moi rodzice pomogli mi poczuć, że są moim przyjaciółmi. 
Dzięki nim czułem, że są kimś więcej niż tylko rodzicami. 
 Wiem, że Polska to kraj, w którym być może jest o wiele 
mniejsza świadomość życia osób niepełnosprawnych. Mój 
apel do rodziców, którzy mają niepełnosprawne dziecko:  
nie skreślajcie go! Dajcie z siebie wszystko! Módlcie się z nim. 
Może poproście o pomoc kościół lub jakąś organizację.
 Pochodzę z serbskiego domu, więc moja rodzina była liczna –  
miałem dużo kuzynów, dużo wujków, dużo cioć. To było dobre  
miejsce dla moich rodziców, bo cała rodzina zapewniała  
im wsparcie, niewielkie jednak było wsparcie ze strony rządu 
czy opieki medycznej. Nikt tak naprawdę nie słyszał wcześniej  
o moim przypadku, więc czuliśmy się trochę osamotnieni. 
Oczywiście teraz, trzydzieści lat później, wiele rzeczy uległo 
zmianie w Australii. 
 Tym samym chcę wszystkim dodać otuchy, że w każdym 
kraju dochodzi do postępu integracji i świadomości, a nawet  
edukacji na temat osób wymagającej szczególnej troski.  
Właśnie wróciłem z Malezji – dziewczynkę bez rąk i nóg  
zapisano do zwykłej szkoły, jednak część nauczycieli nie chciała 
jej w swojej klasie, więc wyrzucili ją na zewnątrz. 
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 Mam nadzieję, że moja obecność w Polsce zachęci rząd,  
zachęci szkoły oraz nauczycieli i uczniów do integracji ludzi  
ze wszystkich środowisk i o różnym stopniu sprawności. Wszy-
scy mamy coś do zaoferowania i wszyscy jesteśmy piękni.  
To, że nie mam rąk ani nóg, nie oznacza, że nie powinienem 
mieć równych szans, by realizować przynajmniej swój poten-
cjał. Mój potencjał nie musi wyglądać jak twój, a twój potencjał  
nie musi wyglądać jak mój; zwyczajnie musimy zapewnić  
sobie komunikację oraz grunt, na bazie którego razem możemy  
korzystać ze swojego potencjału.
 Zamiast niszczyć się nawzajem i ograniczać, bądźcie naro-
dem, w którym więcej Polaków pomaga Polakom. Potrzebujecie 
siebie nawzajem – teraz bardziej niż kiedykolwiek. 

Wszyscy znają Cię jako człowieka, który inspiruje ludzi  
w niezwykły sposób. Wróć myślami do swoich podróży  
i ludzi, których spotkałeś na swojej drodze – czy był ktoś, 
kto Cię zainspirował?

W San Diego miałem znajomego o imieniu Philip.
 Nie miałem pojęcia o jego istnieniu do momentu, gdy usły-
szałem o jego stronie internetowej. Cierpiał na stwardnienie 
zanikowe boczne, nieuleczalną chorobę, której nie można ani 
spowolnić, ani cofnąć. Każdy mięsień i każdy nerw stawały się 
sparaliżowane, do tego stopnia, że Philip wkrótce nie mógł 
chodzić i mówić. 
 Choć lekarze dawali mu trzy miesiące życia, Philip żył przez 
następne pięć lat. Przez te pięć lat nie użalał się nad sobą 
ani zbytnio nie płakał. Powiedział sobie: „OK, akceptuję to,  
że umieram, że umrę i pójdę do nieba. Ale zanim tam trafię, chcę  
zabrać ze sobą kilka osób”.
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 Ledwie mógł ruszać głową, dysponował jednak technolo-
gią laserową, która umożliwiała mu pisanie na komputerze. Był  
tak mądry i inteligentny, że sam zbudował stronę internetową, 
by dzielić się swoją historią. 
 Prowadził blogi, robił wpisy w dzienniku, dzielił się swoimi 
myślami i swoją wiarą, inspirując setki ludzi, chociaż nie mógł wy-
mówić nawet jednego słowa! Chociaż nie mógł wyjść z pokoju! 
„Wow! – pomyślałem. – Chcę poznać tego człowieka!”.
 Pojechałem do niego. Byłem trochę zdenerwowany. Jak mam  
się zachować? Ludzie podchodzą do mnie, przytulają mnie,  
a ja? Nie wiem, co robić. Mam nadzieję, że będę mógł jakoś 
go uściskać. On nie może przecież ani objąć mnie rękami, ani 
mówić. 
 Czułem się niezręcznie, ale gdy tylko wszedłem do poko-
ju, Philip spojrzał na mnie i uśmiechnął się. To był największy 
uśmiech, jaki widziałem w swoim życiu. „Ten facet nie może 
chodzić, nie może mówić – pomyślałem wtedy – a inspiruje 
ludzi i wie, że pójdzie do nieba”.
 Zainspirował również mnie. Uznałem, że skoro on nie jest  
w stanie robić tylu rzeczy i nadal porywa za sobą innych,  
to co ja mogę zrobić ze swoim życiem! Mogę chodzić i mówić, 
wiem, że pójdę do nieba, ale on dzieli się swoją historią i ratuje 
ludzkie istnienia. Jeśli on może to robić, to ja muszę dotrzeć  
do mojego pełnego potencjału.
 Miałem wtedy dziewiętnaście lat. Wielu przyjaciół i człon-
ków rodziny cały czas podnosiło mnie na duchu, dlatego część 
osób myśli, że to oni zainspirowali mnie do zostania mów-
cą. Tak nie było. Prawda jest taka, że to woźny, który sprzątał  
toalety w moim liceum, jako pierwszy powiedział: „Nick, zosta-
niesz mówcą”. Pomyślałem wtedy, że zwariował. Woźny, który 
sprzątał toalety w moim liceum, zainspirował mnie do zostania 
międzynarodowym mówcą! To udowadnia, że kiedy patrzę  
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na przyszłość mojego syna, jest mi wszystko jedno, kim będzie 
z zawodu; jest mi wszystko jedno, ile zdobędzie pieniędzy, pod 
warunkiem, że będzie miał wiarę, będzie kochał ludzi i będzie 
szczęśliwy. O to chodzi. 
 Widziałem wielu biednych, którzy byli szczęśliwi, i widzia-
łem wielu bogatych, którzy byli nieszczęśliwi. Chodzi o umysł;  
o ducha i duszę – stąd właśnie pochodzi bogactwo. Pragnienie
dawania jest dla mnie najbardziej fascynującą częścią tego,
co robię, kiedy widzę ludzi, którzy otrzymują nadzieję. Bo na-
dziei nie da się kupić. To jest ten fajny cud. Nie musisz czekać
na cud, żeby nim zostać.

Trzy lata temu podjąłem decyzję, że razem z moją partner-
ką, Barbarą, zmieniamy nasze życie biznesowe. Zmieniamy 
właściwie wszystko. Postanowiliśmy zacząć organizować 
duże wydarzenia, eventy, także we współpracy z naszy-
mi wspólnymi partnerami z Success Resourcess i dzięki  
ich pomocy. Trzy lata zajęło nam znalezienie się w miejscu,  
w którym jesteśmy dzisiaj, i spełnienie marzenia, jakim 
było spotkania Ciebie. Wierzę, że każde marzenie jest moż-
liwe; jeśli w coś wierzysz, jesteś w stanie to osiągnąć. Co po-
wiedziałbyś ludziom, którzy mają marzenia, ale obawiają 
się ograniczeń czasu, miejsca, wieku? 

Jestem wdzięczny, że mój tata przekazał mi tyle mądrości. Po-
mógł mi zaakceptować rzeczy, których nie mogłem zmienić. 
Nie możemy zmienić tego, kim jest nasza rodzina, ale możemy 
zmienić to, kim są nasi przyjaciele. Nie możemy zmienić faktu, 
że nie mam rąk i nóg, ale możemy zmienić to, jak daję sobie  
z tym radę i co z tym robię. 
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 Przede wszystkim musimy zrozumieć, kim jesteśmy. Czy bar-
dziej definiuje nas w naszych umysłach to, kim się otaczamy? 
Czy potrzebuję więcej przyjaciół, żeby poczuć się bezpiecznie? 
Czy potrzeba nam więcej pieniędzy, żeby poczuć się bardziej 
szczęśliwymi? A może uświadomisz sobie, że sam jesteś cenny? 
 Nie obchodzi mnie, co złego zrobiłeś, nie obchodzi mnie,  
co zrobiłeś nie tak. Kocham cię, kocham każdego człowieka  
na tej planecie i wierzę, że najlepszy potencjał można wydobyć 
nawet w najgorszych sytuacjach i najgorszych ludziach. Modlę 
się za moich wrogów, modlę się za tych, którzy mnie zranili, 
ponieważ to nie ja mam problem; to oni mają problem. 
 Niekiedy ludzie obwiniają okoliczności zewnętrzne, rodzinę, 
przyjaciół, sytuację, w jakiej się znaleźli, rząd, gospodarkę…  
Dobrze, możesz obwiniać, ale to niczego nie zmieni. Po pierw-
sze – musisz wrócić do tego, kim jesteś. 
 Jestem stworzeniem bożym, nigdy nie było drugiego mnie, 
nigdy nie będzie drugiego mnie. Jestem Nick Vujicic, byłem 
Nickiem Vujicicem, zanim zostałem mówcą, byłem szczęśliwy, 
zanim zostałem mówcą. Byłem szczęśliwy nawet przed tym,  
jak się ożeniłem, i nadal jestem szczęśliwy jako mąż. Próbuję 
powiedzieć, że ludzie obwiniają okoliczności, swoją sytuację 
lub kwestię relacji; obwiniają cały świat, bo nie czują się szczę-
śliwi. Musisz dostrzec to, kim jesteś, kim chcesz być, co chcesz 
robić – i dlaczego. Kiedy będziesz wiedział, kim jesteś – a jesteś  
cenny, jesteś piękny – przestanie liczyć się to, co robisz,  
bo zacznie liczyć się to, kim jesteś. Kocham ludzi, gdy jestem  
cierpliwy, gdy jestem życzliwy, gdy jestem szczodry; gdy daję  
lub biorę. Jestem egoistą czy altruistą? Jestem optymistą czy pe- 
symistą? Ludzie znajdujący się wokół ciebie powiedzą ci, jakim 
jesteś człowiekiem, ale to ty musisz wiedzieć, czy czujesz się 
z tym OK, oraz przejąć kontrolę i odpowiedzialność za rzeczy,  
które możesz kontrolować. 
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 Ja wybieram bycie wdzięcznym. Bycie kochającym. Bycie 
pełnym wybaczenia. Bycie troskliwym. Bycie pełnym współ-
czucia. Dzięki mojej wierze. Tak mi dopomóż Bóg. Ale ludzie 
muszą iść do przodu, mieć wizję swojego życia. Człowiek bez 
wizji umiera. 
 Kiedy moja mama i mój tata zobaczyli mnie po raz pierwszy,  
wizja mojej przyszłości nie była zbyt przyjemna.
 Mama wyobrażała sobie, że gdy zostawi mnie w kącie i odej- 
dzie, po powrocie znajdzie mnie w tym samym miejscu.  
Nie miała pojęcia, że będę się turlał, wstawał, skakał i poruszał. 
 Moi rodzice nigdy nie przypuszczali, że ich pozbawione 
kończyn dziecko stanie się dłońmi i stopami miłości, nadziei  
i wiary; że zacznie spotykać się z prezydentami, przemawiać 
w 26 krajach, tylko w zeszłym roku wystąpi na pięciu kongre-
sach. Tyle drzwi możliwości otworzyło się, kiedy dali szansę  
sobie – i swojemu dziecku. 
 Myślę, że niektórzy z nas powinni dać sobie jeszcze jedną 
szansę. Niektórzy z nas nie wiedzą, co może powstać z naszych 
połamanych kawałków, do momentu, w którym nie damy szan-
sy tym połamanym kawałkom. Dawanie sobie szansy i świado-
mość tego, kim jesteśmy, a nie pieniądze i kariera zawodowa.  
To, że kochasz ludzi i kochasz to, kim jesteś, znaczy więcej  
niż Twoje życiowe osiągnięcia. 
 Dawaj z siebie wszystko i padnij na kolana, bo ja nic bym  
nie zrobił bez mojej wiary w Boga. Wszystkich do tego zachę-
cam. Jeśli Twoja wizja nie jest zbyt mocna, jeśli widzisz same 
straszne rzeczy, módl się do Boga, mówiąc: „Boże, zmień tę sy-
tuację albo pozwól mi przez nią przejść”. Bo niezależnie od tego, 
przez jaką burzę przechodzimy, kiedy uda ci się przelecieć nad 
chmurami burzowymi, czeka cię spokój. Moja burza pozostała 
bez zmian, ale mój umysł, moje serce i mój duch się odmieniły.
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Wow, Nick! Dziękuję! Dziękuję Ci za to spotkanie. Jest ono 
dla mnie bardzo ważne. Chciałbym podziękować moim 
partnerom – Richardowi i Veronice Tan z Success Resour-
ces – ponieważ pomogli nam zorganizować to spotkanie. 
Myślę, że Polacy Cię pokochają i będą czekać na Ciebie  
w Polsce. 
Dziękuję. Czy mogę przekazać krótkie przesłanie dla całej Polski? 

Oczywiście. 

Polsko, kocham Was bardzo! Niech Bóg Was błogosławi. Nigdy 
nie udaję, że wszystko jest idealne jedynie dzięki pozytywne-
mu nastawieniu, ale zawsze wierzę, że wiara w Boga to pierw-
szy krok do tego, aby wiedzieć, że On jest z Tobą, że nie jesteś 
sam.
 Rób krok po kroku i wiedz, że Jezus Cię kocha. Kocham Was 
tak bardzo i wierzę w Was jako kraj. Prosto stąd, z Singapuru, 
przesyłam moją miłość ode mnie i od mojej rodziny. Nie mogę 
się doczekać spotkania z Wami wszystkimi! Dziękuję!

Do zobaczenia w Polsce! 

Po takim spotkaniu i rozmowie nie tylko byliśmy pełni energii, lecz 
fruwaliśmy w bliżej nieokreślonej kosmicznej przestrzeni. Wyzwanie,  
jakie nas czekało, było potężne, ale ze wszystkich sił wierzyliśmy,  
że podołamy. 
 Trzy godziny później znajdowaliśmy się już w samolocie, który  
wracał do Polski. Najlepsze było dopiero przed nami. Co takiego?  
Jak zwykle scenariusz na kolejnych stronach napisało samo życie. 
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droga naPrzód

Nadszedł ten wielki dzień, na który czekałem całe życie. Moment,  
w którym wydarzyło się to, co nieuniknione! Zaczęła się prawdziwa 
jazda bez trzymanki. 
 W poniedziałek przenieśliśmy się do Poznania. Zajęliśmy całe piętro  
w jednym z pobliskich hoteli i na poważnie zaczęło się „The Way  
Ahead” – Droga Naprzód. 
 Patrzyłem na wszystko, co się działo, i przecierałem oczy ze zdzi-
wienia. „My to zrobiliśmy?” – pytałem siebie. Wiele lat temu wypowie-
działem życzenie, które kończyło się okrzykiem: „MAM MARZENIE!”. 
Teraz stawało się rzeczywistością.
 Na powierzchni Międzynarodowych Targów Poznańskich wynaję-
liśmy aż cztery hale – łącznie ponad 20 000 metrów kwadratowych. 
Główna hala służyła nam jako hala wykładowa i mieściła 7000 uczest-
ników, kolejna jako strefa cateringowa i wystawiennicza dla partne-
rów, trzecia przeznaczona była wyłącznie na potrzeby rejestracji, zaś 
ostatnia, zamknięta, stanowiła centrum naszego dowodzenia – tam 
wszystko się rozgrywało.
 Pierwszy dzień. Techniczny. Kilka tirów sprzętu, kilkaset ton sprzętu, 
a wszystko po to, by stworzyć widowisko, które ludzie zapamiętają  
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na długo. Zespół dawał z siebie wszystko. Dzień przed imprezą do-
łączyło do nas ponad 200 wolontariuszy z całej Polski. Razem stano-
wiliśmy armię niezwykle zdeterminowanych ludzi, którzy pracowali 
praktycznie dzień i noc.
 Nikt z nas nie miał pojęcia, kiedy przyleci Tony. Choć miał załatwio-
ny prywatny odrzutowiec, nie wiedzieliśmy, kiedy się pojawi. Dwa dni 
wcześniej przybyli ludzie z jego ochrony, którzy sprawdzali procedury 
bezpieczeństwa i upewniali się, czy wszystko jest w porządku.
 Dobę przed rozpoczęciem dostaliśmy informację, że Tony jest  
w swoim pokoju, poproszono nas jednak, aby zachować ją dla siebie. 
 Znajdował się kilkanaście metrów ode mnie, lecz nie mogłem się  
z nim spotkać. Ponadto musieliśmy zorganizować dwa identyczne 
samochody. 
 W międzyczasie dołączyła do nas ekipa z Australii, a wśród nich 
moja i Basi „ulubiona” koleżanka, Meduza. Przyleciała także część 
zespołu ze Stanów Zjednoczonych i Singapuru. Dwadzieścia cztery 
godziny przed czasem byliśmy zwarci i gotowi na wszystko. 
 Aby rozładować ruch przy rejestracji, zorganizowaliśmy możli-
wość zapisu wcześniejszego wieczoru. Pomysł okazał się doskonały,  
bo z opcji skorzystało prawie 3000 ludzi – dzięki temu następnego 
dnia ścisk był zdecydowanie mniejszy.
 Reklamę mieliśmy świetną – połowa galerii handlowej była 
wypełniona torbami z materiałami, na których widniało logo  
Milewski & Partnerzy. 
 Ruchem kierowali wyspecjalizowani pracownicy ochrony. Mieliśmy 
w pamięci to, co wydarzyło się kilka miesięcy wcześniej w Warszawie, 
gdy ktoś zadzwonił na policję i poinformował o bombie podłożonej 
w budynku, rozwalając tym samym duże szkolenie, dlatego wdroży- 
liśmy kosztowne procedury. Samo ubezpieczenie imprezy przekro-
czyło 40 milionów złotych. Nie było luki, o której byśmy nie pomyśleli.
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 Rejestracja przebiegła zadziwiająco sprawnie i szybko. Kilka minut 
przed oficjalnym otwarciem w hali rozbrzmiewała fantastyczna i do-
nośna muzyka. Pomieszczenia aż huczały od naporu basu i dźwięków.  
To był znak, że zbliża się Tony.
 W tym samym czasie stałem na backstage’u, gdzie instruowano 
mnie, jak zapowiedzieć Tony’ego. Zajmowała się mną ekipa ze Stanów  
Zjednoczonych. Poza mną i Basią nikt nie miał dostępu do tej części 
hali. Nie zapomnę tych minut, w których czułem tak ogromną radość, 
że mógłbym wszystkich wyściskać – oto za chwilę mam wyjść na sce-
nę i zapowiedzieć mojego mentora numer jeden; człowieka, który 
wpłynął na całe moje życie. Marzenie, które wydawało się nierealne, 
właśnie stawało się rzeczywistością. 
 Na chwilę wyjrzałem zza kotary i zobaczyłem 7000 bawiących się 
ludzi. Co to był za widok! Hala wypełniona po brzegi, wszyscy czekają 
na ten moment. 
 Uzgodniłem z ekipą Tony’ego, że mam około dwudziestu minut; 
gdy zegar na monitorze zacznie mrugać, oznacza to, że Robbins jest 
gotowy do wyjścia.
 Nie pamiętam tego czasu; wiem tylko, że dziękowałem wszystkim,  
którzy byli obecni na hali. Swoją wdzięczność wyrażałem także  
wobec partnerów, bez których pomocy nie zjawiłoby się tylu 
uczestników.
 Patrzę na zegar, a tam informacja: „Tony jest tutaj!”. Ciśnienie wzro-
sło mi chyba do trzystu uderzeń na minutę. W kilka sekund zebrałem 
się w sobie i z pełną mocą zapowiedziałem wejście na scenę praw-
dziwego Giganta Życia: „Tony Robbins, bezapelacyjny numer jeden 
na świecie!”. Pamiętam, że wbiegł na scenę i uściskał mnie. Zaczęło się.
Tego, co działo się przez te dwa dni, nie sposób opisać słowami.  
To trzeba po prostu przeżyć. 
 W hali obok odbywał się koncert jednej z legendarnych polskich 
grup rockowych. I wiesz, co? Nie mieli szans! Poziom naszej energii 
roznosił halę. 
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 Gdy uczestnicy przechodzili transformację z Tonym, my z Basią 
przeżywaliśmy prawdziwy surwiwal.
 Działaliśmy z niezwykłą szybkością i precyzją. Jeszcze trzy godziny 
wcześniej pojawił się problem, który mógł położyć wydarzenie: okazało 
się, że brakuje nam dwóch tysięcy odbiorników do tłumaczenia wystą-
pień. Spytasz, jak to możliwe, skoro wszystko mieliśmy policzone. 
 Wielu uczestników wyszło z założenia, że zakupi tłumaczenie  
na miejscu, mimo że kosztowało więcej. Spowodowało to nie lada 
problem. Dzwoniliśmy po całej Polsce w poszukiwaniu odbiorników. 
Po kilku minutach okazało się, że nikt niczego nie ma – wszystko jest 
u nas. Ściągnęliśmy cały sprzęt dostępny w kraju. Co robić w takiej
sytuacji? Poddać się? Oczywiście, że nie. Zaczęliśmy obdzwaniać firmy 
zagraniczne, w rezultacie w ostatniej chwili niemiecka firma dostar-
czyła nam samolotem 2500 odbiorników. To był naprawdę ogromny
fart, szczęście, cud.

W tym samym czasie Meduza robiła wszystko, by wyprowadzić 
nas z równowagi. Jedyne, co nam pozostało, to traktować ją z uśmie-
chem. Jej obowiązkiem jako event menedżerki było dopilnowanie 
wszystkiego, co oznacza, że gdy logistyka skończyła budować sce-
nę, Meduza powinna sprawdzić wszystko. Zamiast tego poprosiła 
naszą koordynatorkę, Ewelinę, by przesłała jej zdjęcia. „No cóż – po-
myślałem. – Co kraj, to inne standardy pracy”. Z pewnością niezwykle  
męczące byłoby przejście dwustu metrów z hotelu i sprawdzenie,  
czy wszystko jest w porządku. 

Na szczęście my wiedzieliśmy, że jest lepiej niż dobrze. Sala prezen-
towała się o wiele bardziej okazale niż na jakimkolwiek innym wyda-
rzeniu Tony’ego.

Pierwszego dnia ochrona poinformowała nas, że przy bramie 
wjazdowej czeka człowiek, który mówi, że jest naszym partnerem  
i chce mieć stoisko. Nie znam nazwiska. Pytam o nazwę firmy – rów-
nież nie mam pojęcia, kto to jest. Skoro nie wiadomo, o co chodzi,  
na 90% trzeba zapytać Meduzę. 
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 Nasza „koleżanka” oświadczyła, że owi ludzie są partnerami Tony’ego  
i muszą mieć stoisko. Jakie było jej zdziwienie, gdy Basia powiedziała, 
że nie ma takiej opcji. „Ale jak to? – usłyszeliśmy. – Przecież Tony tego 
chce”. „Nic nas to nie obchodzi. Trzeba było nas o tym uprzedzić. Masz 
wątpliwości – spójrz w umowę”. Zobaczyliśmy tylko niebywały szok 
na jej twarzy. Do końca nie wiedziała, co zrobić. Po chwili ściągnęła 
posiłki w postaci głównego managera Tony’ego. To rozsądny i inte-
ligentny facet. Przedstawiliśmy mu sytuację. Nie chodziło o stoisko,  
bo miejsce było, lecz o zasady i pominięcie nas w trakcie podejmo-
wania decyzji. Ich obowiązkiem było poinformowanie nas o sytuacji.
 Michael słuchał nas z uwagą. Nie odpuszczaliśmy przez kilka  
godzin; dopiero pod koniec dnia, biorąc pod uwagę jego postawę  
i zachowanie, zadzwoniliśmy do ochrony, by wpuścili partnera  
w wyznaczone przez nas miejsce.
 Podczas pierwszej przerwy obiadowej zorganizowano sesję zdję-
ciową dla prelegentów i klientów, którzy wykupili najdroższe bilety. 
Nie jest to opcja dostępna w żadnym innym miejscu na świecie, wy-
walczyliśmy to jednak w Polsce. Ludzie okazali się bardzo zadowoleni, 
a obecność Tony’ego zrobiła niesamowite wrażenie. 
 Po pełnym wrażeń dniu nadszedł czas na kolejną odsłonę, która  
na długo zostanie w mojej pamięci. 
 Zaczęło się od tego, że Tony wyszedł na scenę z dużym godzin-
nym opóźnieniem. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Gdy pytałem jego 
ludzi, twierdzili, że wszystko jest OK. Nie mogłem wyjść, by przepro-
sić uczestników lub cokolwiek wytłumaczyć. Dlaczego? Bo zakaz  
był wpisany w kontrakt: w ciągu dwóch pierwszych dni mogłem 
wyjść na scenę tylko wtedy, gdy jego zespół wyrazi na to zgodę. 
 Frustracja skończyła się w momencie, w którym pojawił się na sce-
nie. Rozbraja mnie za każdym razem, gdy go widzę; ma w sobie tyle 
pozytywnej energii i miłości do ludzi!
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 Podczas jego występu działo się bardzo wiele. Nie wszystko opiszę. 
W skrócie: pod koniec dnia mój krokomierz wskazał dwa maratony. 
 Sytuacje bywały różne. Do naszego człowieka podeszła pewna 
pani, która stwierdziła, że niczego nie rozumie, i chce, żebyśmy dali 
jej tłumaczenie. Nasz człowiek podał cenę. W odpowiedzi usłyszał,  
że jeśli ani ona, ani jej maż nie dostaną tłumaczenia za darmo, obsma-
rują nas na swoim blogu. Na dowód, że mówi poważnie, zostawiła 
swoją wizytówkę.
 Po chwili odebrałem telefon z pytaniem, co zrobić. Zastanawia-
łem się przez sekundę. Zdecydowałem, żeby przekazać jej informację  
o koszcie tłumaczenia. Uczestniczka kupiła je, wielce oburzona. Słowa, 
oczywiście, dotrzymała, i po wydarzeniu zrobiła nam darmową rekla-
mę w Internecie. Nie mogła jednak zepsuć naszego dobrego humoru.
 Z każdą godziną rosła energia na hali. Tony dawał z siebie wszystko.  
Miałem dosłownie sekundy, by wpaść na halę i poczuć atmosferę.  
Przed wydarzeniem sądziłem, że będę mógł przeżyć je razem z ludź-
mi; jakże się myliłem! Czas to było najcenniejsze aktywo w morzu 
działań. Gdy wydawało mi się, że energia osiągnęła szczyt, stało się 
coś, co zszokowało 7000 zgromadzonych osób.
 Tony skończył dwie godziny wcześniej, niż planował. „Do zobaczenia  
na kolejnych szkoleniach!” – rzucił tylko i zszedł ze sceny. Nie wiedziałem,  
o co chodzi, ale widziałem przerażenie w jego oczach. Jak to: schodzi
dwie godziny wcześniej? Przecież zwykle prowadzi kilkugodzinny
program!
 Tym razem było inaczej. Ponownie nikt mi niczego nie powiedział. 
O wszystkim dowiedziałem się po drugim dniu, było jednak za późno. 
Powinienem wyjść na scenę, na którą nie miałem wstępu, i wytłu-
maczyć zamieszanie. Zamiast mnie pojawił się co-trener, Scott Harris. 
Fenomenalny facet, ale polska publiczność kompletnie nie poczuła 
jego energii. Może dlatego, że Tony popełnił błąd? Co nim było? 
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 Tony był tak zaaferowany oceanem ludzi, który zobaczył, że zapo-
mniał o przedstawieniu Scotta w odpowiedni sposób i zbudowaniu 
jego autorytetu. Scott jest jednym z najlepszych trenerów na świecie;  
musi nim być, skoro pracuje z Robbinsem. Błąd techniczny miał wpływ 
nie tylko na odbiór Scotta, lecz także tego, co robił na scenie. Jed-
nym z jego zadań było zaproponowanie ludziom dwóch programów  
Tony’ego – moja wielka nadzieja na spięcie kosztów. Liczyłem, że ludzie 
chętnie wezmą udział w kolejnych spotkaniach z Tonym. Niestety, efekt 
był dramatyczny. Po około trzydziestu minutach od zejścia ze sceny 
zawołano mnie i Basię. Odbyło się piętnastominutowe, niesamowi-
te spotkanie z Tonym, podczas którego dowiedzieliśmy się, że cały 
dzień był na silnych środkach przeciwbólowych. Próbowano nawet  
ściągnąć jego masażystę ze Stanów Zjednoczonych, który mógłby 
postawić go na nogi. 
 W moim sercu złość mieszała się z radością. Doprawdy nie wiedzia-
łem, co czuję. Radość, że zrobiliśmy coś niezwykłego? Złość na brak 
właściwego podejścia do sprzedaży? I to zejście ze sceny. Cała krytyka 
spadła na nas. Ludzie naprawdę wkurzyli się za to, że Tony nie po-
żegnał się we właściwy sposób. Czułem się bezradny. Zablokowano  
mi możliwość zrobienia czegokolwiek. Dlaczego nikt nie powie-
dział mi prawdy? Dlaczego nie wpuszczono mnie na scenę? Przecież  
przeprosiłbym ludzi i wytłumaczyłbym sytuację. 
 Po kilka minutach Tony zniknął z hali. Czekał na niego prywatny 
samolot, który miał zabrać go do Londynu. Z oddali widziałem, jakie 
problemy sprawia mu wyjście. Wcześniej ze sceny ściągała go ochrona.
 Wtedy pojawiła się kolejna sytuacja. Śmiałem się, że dzień bez star-
cia z Meduzą jest dniem straconym. 
 Zadzwonił Aleksander i powiedział, że na hali wydarzył się jakiś  
wypadek. Na jednego z uczestników spadło szkło. Byłem przerażony.  
Biegłem, ile sił w nogach. Po drodze zatrzymała nas Meduza i jej kum-
pela. Zażądała, byśmy w tej chwili zorganizowali transport walizek  
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Tony’ego na lotnisko. Tłumaczymy jej, jaka jest sytuacja, i że musi chwilę 
poczekać, to zaraz się tym zajmiemy. Wtedy Meduza krzyczy coś, czego 
będzie żałować do końca życia. Krzyczy, że nie obchodzi jej to. Aleksan-
der jest zszokowany. We mnie budzi się najmroczniejsza część mojej 
duszy. Spojrzałem na Meduzę z taką siłą, że nikt z Was nie chciałby mnie 
wtedy zobaczyć. Co jej powiedziałem? To, co czasem mówią dżentel-
meni, gdy nie mają wyjścia – pewne soczyste polskie słowo na literę 
„s”. Następnie odwróciłem się i migiem pobiegliśmy z Aleksandrem  
do rannego uczestnika.
 Na miejscu pojawił się lekarz. Na szczęście wszystko okazało się  
w porządku i nic złego się nie stało, w przeciwnym razie nie darował-
bym sobie tego. 
 Przez resztę dnia Meduza unikała nas jak ognia. Oczywiście nie za-
pomniała o tym, co jej powiedziałem.

Dopiero około 23.00 rozpoczęliśmy próby do dnia trzeciego.  
 Na scenie mieli wystąpić: Jakub Rajkiewicz, Andy Harrington,  
Mateusz Grzesiak, Paweł Danielewski, Mariusz Szuba i Jan Paweł  
Mróz. Jakie było moje zdziwienie, gdy w pewnym momencie holen-
derska ekipa techniczna zaczęła demontować część świateł i dźwięku!  
Kolejna jazda bez trzymanki. Podchodzę i pytam, kto im na to po-
zwolił. Odpowiedź mogła być tylko jedna: nasza „ulubiona” Meduza, 
która już zniknęła z hali. To ona podpisywała z nimi umowę, nie my,  
dysponowaliśmy jednak kopią – nie było słowa o demontażu. Pra-
cownicy tłumaczyli, że demontują część sprzętu, bo kolejni prelegenci  
nie potrzebują tylu świateł i dźwięku. Zanim doszedłem z nimi do po-
rozumienia, połowy sprzętu nie było. Tego wieczoru Meduza postawiła 
na swoim. Wszystko to widziały osoby występujące następnego dnia. 
Były zszokowane, a mnie zrobiło się głupio.

Sześć miesięcy później owa firma z Holandii ma dość negocjacji  
i przystaje na wszystkie nasze warunki, czyli mniejsze wynagrodzenie. 
Posiadaliśmy dowody i umowę. Meduza błagała w mailach, byśmy się 
zgodzili i by sprawa została załatwiona.



133

 Tego wieczoru emocje wręcz mnie roznosiły – było ich zdecy-
dowanie za dużo jak na jeden dzień. Ikar próbował mnie wspierać,  
a przynajmniej tak mi się przez moment wydawało. Był wkurzony  
na samego Tony’ego i używał niewybrednych epitetów. I ja, i gwiaz-
dy dnia trzeciego wiedziały, że jeśli nie zrobią świetnych prezentacji,  
a ludzie nie skuszą się na zakup ich programów, będziemy mieli duże 
problemy. 
 Ikar był moją szansą. Przez moment uwierzyłem, że może zrobić 
coś wielkiego – przecież już raz przeprowadził fenomenalny speech 
na naszej scenie. Tego wieczoru próbował wykorzystać moją sła-
bość i przekonać do tego, by rozdać ludziom opaski z jego hasłem,  
bo to świetny neuromarketing, który w połączeniu z wystąpieniem 
przyniesie niesamowite efekty. Stanowczo odmówiłem, ale wierzy-
łem, że zrobi coś wspaniałego dla wszystkich.
 Trzeci dzień rozpoczynał Kuba Rajkiewicz. Mówiąc szczerze, miał 
najtrudniejsze zadanie. Występować z samego rana tuż po Robbinsie? 
Mimo wszystko dał z siebie wszystko i byłem z niego autentycznie 
dumny. Pozostałe wystąpienia kolegów także prezentowały światowy 
poziom. W końcu przyszedł moment na Ikara.
 Tym razem również stałem za sceną i motywowałem go. Wierzy-
łem, że zrobi coś niezwykłego. Na hali pojawiła się muzyka. Ikar wszedł 
na scenę. Od pierwszych minut był fenomenalnie przygotowany.  
W pewnym momencie przeżyłem szok, bo w jego prezentacji zoba-
czyłem logotypy, które nie powinny się w ogóle pojawić – kazałem  
je usunąć jego ludziom z prostej przyczyny: mieliśmy wielu partne-
rów, którzy włożyli ogrom serca w promocję wydarzenia, bo nam  
zaufali. Żaden z nich nie dostał reklamy czy stoiska tak po prostu.
 W tej jednej sekundzie wiedziałem, że jego wystąpienie stanowi 
przedsmak czegoś większego, co absolutnie nie powinno się wyda-
rzyć na tej scenie. 
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 Ikar się rozkręcał. Z każdą chwilą poznawałem arsenał możliwo-
ści kolegi. W pewnym momencie za scenę wleciał jak piorun jeden  
z prelegentów i pyta mnie, czy widzę, co się dzieje. Tak, widzę i biję  
się z myślami, co zrobić.
 Jak się okazało, wystąpienie było jedną wielką hipnozą scenicz-
ną naszpikowaną najnowszymi technologiami wywierania wpływu.  
Jakie było moje zdziwienie, gdy się okazało, że na scenie realizowa-
no inny speech niż ten, na jaki się umawialiśmy. Nasz Ikar zafundował 
publiczności epopeję narodową, która nawiązywała do dumy z bycia 
Polakiem. Pamiętasz, jak opowiadałem Ci o słowach, które wypowie-
działem podczas NAC? Mówiłem, że jestem dumny z bycia Polakiem 
i że „Polak to brzmi dumnie”. Słowa wypowiedziane wcześniej zostały 
użyte przeciwko mnie. Nie wiedziałem, czy śmiać się, czy reagować. 
Pewnie zastanawiasz się, co było faktycznym i ukrytym celem wystą-
pienia. Oczywiście będzie to moja subiektywna opinia, ale uznałem, 
że chodziło o pokazanie, kto jest najlepszy; chodziło o zdeklasowanie 
autorytetu zagranicznych nauczycieli – wielkich ludzi, którzy gościli 
na naszych scenach.
 Wystarczyło spojrzeć na stwierdzenia, które leciały ze sceny. Ikar  
mówił o tym, że występował na NAC i że gdy wolontariusz życzył 
mu przed wejściem, by był dobrym supportem Kiyosakiego, on od-
powiedział, że nie będzie „żadnym pierdolonym supportem”. 
 Jeśli pamiętasz, w rozdziale o NAC wyraźnie zaznaczyłem,  
że na trzydzieści minut przed wejściem Ikara na scenę nie odstę-
powałem go na krok. Wspierałem go z całych sił, tymczasem tutaj  
słyszę coś tak nieprawdopodobnego. 
 Po chwili kolejny tekst ze sceny „The Way Ahead”: „Nie jestem  
żadnym pierdolonym supportem Robbinsa”. Patrzę na ludzi i oczom 
nie wierzę; klaszczą, wiwatują, wszyscy stoją. Zapomnieli o tym,  
co Tony zrobił dla nich przez te dwa dni. Ile dał z siebie serca, 
a nie psychomanipulacji. Nie, to nie była wina ludzi. To był trans.
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 Patrzę na Meduzę i Scotta; są w szoku. Pytają, kto to właściwie jest 
i skąd się wziął? Jest mi cholernie głupio. Nie wiem, co odpowiedzieć. 
Muszę przyznać, że byłem wtedy krok od tego, by wejść na scenę  
i przerwać wystąpienie. Ludzie jednak wyglądali, jakby przeżywali 
ekstazę tak silną, że obawiałem się linczu. Zaciskając dłonie, zaczeka-
łem do końca. 
 Zanim zszedł, przedstawił ofertę. Trwała trzy minuty i była opraco-
wana tak, by nikt się nie zdecydował. Nie wierzyłem własnym oczom. 
Człowiek, którego uważałem za jeden z największych talentów  
w Polsce, z którym chciałem za jakiś czas wypłynąć w świat, potrakto-
wał nas w tak gówniarski sposób. 
 Po zejściu ze sceny podszedł do naszego stoiska, następnie udał się 
do hali cateringowej. Po chwili Basia wyrwała go z tłumu i przypro-
wadziła za scenę. Zapytałem go, czy ma świadomość tego, co zrobił.  
Co usłyszałem? Że ludzie są zachwyceni!
 Basia na chwilę zniknęła; nie mogła zrozumieć tego, co się działo. 
Ikar myślał, że nam zaszkodził, ale prawda jest taka, że to sobie strzelił 
w kolano. Wtedy jeszcze tego nie wiedział, przekonany o własnym 
zwycięstwie i wyjątkowo dumny z siebie. „Trzymaj swoją Basię kró-
cej, żeby była grzeczniejsza” – usłyszałem. Nic nie odpowiedziałem. 
Uśmiechnąłem się w duchu, współczując jego kobiecie. Co zoba-
czyłem, gdy po chwili wpadłem na backstage w poszukiwaniu Basi?  
Jak nasz rozanielony Ikar daje swoją wizytówkę Veronice, mówiąc,  
że gdyby potrzebowała prelegenta, tu są jego dane kontaktowe. 
Nie pytaj, co było dalej, kazałem zniknąć mu z oczu. Trzydzieści  
sekund później jego wizytówka wylądowała w wyjątkowo odraża-
jącym koszu.
 Zapomniał o tym, że wielki biznes, jaki odniosło Success Resources, 
powstał dlatego, że szanuje się człowieka i zasady, o których on nie miał 
pojęcia. 
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 Podczas ostatniego wystąpienia tego dnia zdecydowałem,  
że zrobię coś, czego nie planowałem. Byłem wkurzony i nie mogłem 
pozwolić na to, by wszystko tak się zakończyło. Dałem sygnał do re-
żyserki, że wystąpię. Nikt się tego nie spodziewał, więc część osób 
powoli opuszczała halę. Wrócili jednak, gdy usłyszeli mój głos.
 Niewiele pamiętam z tego wystąpienia. Trzymałem w ręce piłkę  
do futbolu amerykańskiego, która miała symbolizować spełnione  
marzenie. Pamiętam swoje wzruszenie, choć broniłem się przed nim 
ze wszystkich sił. Chcesz wiedzieć, co powiedziałem ludziom? Czy-
tając transkrypcję mojego krótkiego wystąpienia, miej w pamięci to,  
co zrobił Ikar.
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Prawdziwe marzenia 
nie mają terminu
realizacji 

Marzenie sprzed piętnastu lat stało się faktem. 
 Dla mnie jest to jeden z najtrudniejszych momentów, ponieważ  
z jednej strony jestem bardzo szczęśliwy, z drugiej – chciałbym w kilku 
słowach powiedzieć coś z głębi serca, coś bardzo dla mnie ważnego.
 Widzisz, w życiu nie chodzi o to, by być wielkim. W życiu nie chodzi 
o to, by być dumnym. W życiu nie chodzi o to, by pokazywać, że jest 
się najlepszym.  Myślę, że w życiu chodzi o to, by być szczęśliwym.  
O to, by robić to, co się kocha, co czujesz w głębi serca. Piętnaście lat 
temu obiecałem sobie, że niezależnie od przeciwności losu nigdy się 
nie poddam. Chciałbym, abyś wiedział, że to, co robię wraz z moim 
zespołem, to stawianie wszystkiego na jedną kartę, by osoby, które 
podziwiam, mogły wystąpić na tej scenie. 
 Dlaczego? Dlatego, że kiedyś, dawno temu, gdy nie było obok 
mnie nikogo, kto mógłby podać mi rękę, trafiłem na pewną książkę. 
Tą książką było „Obudź w sobie olbrzyma”. I ja naprawdę go w sobie 
obudziłem! Stał się tak wielki, że ledwo mieści się na tej scenie.
 Wiem, jak ważne jest mówienie wprost. Wiem, jak ważne jest 
wspieranie innych. Wiem, jak ważne jest mówienie: „Kocham cię”. 
Chcesz być szczęśliwy? Chcesz, by Twoje życie było cudowne? Droga  
do tego jest naprawdę prosta. 
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 Ludzie uczą się wielu języków. Ja przez całe życie uczę się jednego 
języka, który jest dla mnie najważniejszy. To język czynów. To jedyny 
prawdziwy język, który może definiować to, kim ja jestem, i to, kim 
Ty jesteś. Nie ma znaczenia, co mówią lub myślą o Tobie inni. Ważne, 
jakim jesteś człowiekiem sam dla siebie. Ważne, że się nie poddajesz, 
szczególnie wtedy, gdy życie Cię przygniata i odbiera Ci siłę i sens. 
 Nie wiem, ile czasu zostało nam dane, dlatego tak ważne jest, abyś 
w każdym momencie swojego życia pamiętał o tym, że to, co masz 
najcudowniejszego, to ludzie. Ludzie. Ze wszystkimi ich wadami  
i zaletami. 
 To Tony Robbins nauczył mnie miłości do potencjału człowieka. 
To on natchnął mnie i mój zespół do robienia rzeczy, w które nikt  
nie wierzył lub które uważano za niemożliwe. 
 Co czuję teraz? Czuję, że jestem na początku drogi. Czuję, że jestem 
na planecie zwanej Ziemia. Czuję, że otaczają mnie tysiące wspania-
łych ludzi. I czuję, że każdy z nich ma fantastyczny potencjał. I wiem, 
że dopóki nie powiesz: „Rezygnuję”, nigdy nie przegrasz. Bo takie jest 
życie. Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Nie będzie, ale to Ty decy-
dujesz, kiedy odpuścisz. 
 Nigdy w życiu nie odpuściłem. Wiele razy potykałem się i popeł-
niłem miliony błędów, ale obiecałem sobie, że jeżeli szczerze coś ko-
cham i jeśli coś jest dla mnie ważne, nigdy, przenigdy się nie poddam 
i nie pozwolę, by ktoś zabił moje marzenia.
 Dlaczego? Bo kocham ludzi. Dlaczego? Bo są dla mnie najważniejsi. 
Jesteś dowodem na to, że marzenia się spełniają. Pomagasz mi speł-
niać moje marzenia. Dziękuję Ci za to z całego serca. 
 Widzisz tę piłkę? Za chwilę zrobię jedno z najważniejszych przy-
łożeń w swoim życiu, tzw. touchdown, który jest dowodem realizacji 
piętnastoletniego marzenia. Marzenia, do którego droga jest mate-
riałem na niezły film. To Tobie dedykuję ten sukces. Nie ma znacze-
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nia, skąd zaczynasz; ważne jest, dokąd zmierzasz. Każdy z nas może  
realizować marzenia, nawet jeżeli myślisz, że cały świat jest przeciwko  
Tobie, bo jedynym człowiekiem, który może stanąć na drodze do Twoich 
marzeń, jesteś Ty sam. Zrozum to w końcu. NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ.

Schodziłem ze sceny zalany łzami. Z tą różnicą, że były to łzy szczęścia. 
Nikt już nie mógł tego zepsuć, nawet Ikar. Schodziłem jako niepraw-
dopodobny zwycięzca i człowiek, który spełnił daną wiele lat temu 
przysięgę. Nie udało się osiągnąć zakładanego targetu, zostałem zdra-
dzony przez człowieka, w którego mocno wierzyłem. Postanowiłem 
jednak, że jutro zacznę się tym martwić. Wtedy chciałem spędzić 
wieczór z tymi, których kochałem. Byłem tak bardzo z nich dumny, 
że swoją pracą i zaangażowaniem wznieśli się w kosmos. Na kolacji 
pojawili się wszyscy poza Ikarem, chociaż został zaproszony. Sądzę,  
że nie miał odwagi spojrzeć nam w oczy. Wtedy widzieliśmy się po raz  
ostatni. 
 Wieczór był cudowny i pełen pozytywnych emocji. Wiedzieliśmy,  
że zrobiliśmy coś, czego nie zrobił nikt inny na świecie. Daliśmy  
ludziom ogromną wartość, chociaż mało kto wierzył, że jesteśmy  
w stanie to zrobić.
 Kilka miesięcy później spotkałem przypadkowo na ulicy jednego 
z najwierniejszych ludzi Ikara, który był wtedy z nami. Okazało się,  
że ich drogi się rozeszły. Zapytałem go wtedy wprost, dlaczego to zro-
bił. „Wiesz, Łukasz – usłyszałem – on nie widział już tego, co możesz 
dla niego zrobić”. Uśmiechnąłem się życzliwie; wszystko miało swój 
głęboki sens.
 Pora na rozwiązanie pierwszej zagadki. Jak myślisz, dlaczego mój 
cel był nieunikniony?
 Bo zakochałem się w nim tak mocno, że nie mógłbym spokoj-
nie żyć, wiedząc, że jeszcze go nie zrealizowałem. Życie zbyt często  
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wystawiało mnie na próbę i walkę dosłownie o wszystko. Wiem  
dokładnie, jak to jest balansować na krawędzi między światami. Jeśli 
łapię coś, co kocham, nie pozwalam, by szansa mi uciekła. Nie wy-
puszczę jej, nawet gdyby życie ze wszystkich sił ciskało mną o ziemię 
i pytało, czy mam już dość. Nigdy tego nie zrobię, bo nie odczuwam 
już bólu w takich sytuacjach; trening czyni mistrza. 
 Gdybym mógł cofnąć czas, dokonałbym dokładnie tych samych 
wyborów. Wiedząc, że stracę, zrealizowałbym to marzenie z jeszcze 
większą siłą. 
 Nie boję się śmierci, bo przez niezły okres byliśmy kumplami.  
Jedyne, czego się boję, to tego, czy zdążę zrealizować wielką misję  
wobec świata, jaką przewidział dla mnie Bóg. Wiem, że nie spocznę,  
dopóki jej nie zrealizuję. Przez wiele lat nie wiedziałem, czy następny  
rok nie będzie moim ostatnim. Dziś wiem, że każdy następny jest  
dla Ciebie szansą, byś mógł zrobić coś, co dla Ciebie jest nieuniknione. 
Pamiętasz język czynów? Pójdźmy więc dalej, bo to nie koniec naszej 
podróży.
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nikt nie może
cię zatrzymać,
bo masz misję od boga

Dokładnie tylko to przychodziło mi do głowy po wylądowaniu nasze-
go samolotu. 
 Jeszcze kilka godzin temu wywinęliśmy w Singapurze niezły numer. 
Kręcąc wywiad z Nickiem, potrzebowaliśmy ładnych „przebitek” z sa- 
mego miasta. Krzysiek razem z Aleksandrem poświęcili cały dzień,  
by je na grać, ale brakowało nam czegoś spektakularnego. Wyma-
rzyliśmy sobie słynny dach hotelu Marina Bay Sands. Z pewnością  
nie raz widziałeś ten najwyżej położony na świecie basen w różnych  
katalogach. Był tylko jeden mały problem: wejście tylko dla hotelo-
wych gości; nie można było dostać się bez wykupienia noclegu. Poza 
tym nie było ani jednego wolnego pokoju. Mieliśmy zrezygnować? 
Oczywiście, że nie. 
 Razem z Krzyśkiem odegraliśmy scenę, udając polską telewizję, 
która przyjechała nakręcić materiał o najpiękniejszych basenach  
na świecie. Pani, która nas słuchała, chyba nie do końca była przekona-
na, ale prawdziwa kamera telewizyjna, połączona z naszym urokiem 
osobistym, dała efekt. Byliśmy jak słynni Blues Brothers, z tą różnicą,  
że nasz zespół liczył kilkanaście osób więcej. Byłem tak nakręcony  
misją, która była nam dana, że nie wyobrażałem sobie żadnego innego  
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rezultatu niż ten pozytywny. To był właśnie moment, na który czeka-
łem tyle lat! Nie mogłem odpuścić.
 Niebywała radość łączyła się z presją wyzwania i tego, co nas do-
piero czekało. Było tak wiele do zrobienia. W środku czułem, że jestem 
gotowy na to, co nieuniknione. Tym wielkim celem było zorganizowa-
nie trzech rekordowych wydarzeń praktycznie w tym samym czasie. 
Nigdy dotąd na świecie nie wydarzyła się taka sytuacja. Nigdy dotąd 
nikt nie porwał się na coś takiego. 
 Poświęcić rok na jedno z tych megaspotkań – brzmiało rozsądnie. 
Jednak nie o racjonalne myślenie tutaj chodziło. To, co mnie wzmac-
niało, to świadomość, jak wielu setkom tysięcy ludzi jestem w stanie 
pomóc. Miałem wrażenie, że oto latarnia do zmian w tej części świata 
została właśnie zapalona. Rzuciliśmy wyzwanie całemu światu, zaczy-
nając od Stanów Zjednoczonych, przez Europę, na Azji kończąc. Nikt 
nie spodziewał się, że nasze plany mogą stać się rzeczywistością.
 Wielu ludzi pytało mnie, czy jestem gotowy na takie obciążenie. 
Czy byłem gotowy? 99% szuka odpowiedzi na to pytanie każdego 
dnia. Miliardy ludzi marnują i czas, i energię, bo podświadomie szuka-
ją potwierdzenia słuszności tego, co mogliby robić. Jak myślisz, skąd 
się to bierze? 
 Zanim stałem się naprawdę wolny, także wewnętrznie, musiałem 
się z tym zmierzyć.
 Okazuje się, że bycie gotowym nie oznacza posiadania wystar-
czających środków na realizację danego celu, które możesz osiągnąć 
wcześniej czy później, jeśli Ci na czymś bardzo zależy. Bycie gotowym 
to także niesprzyjające okoliczności, które mają nadejść. Według mnie 
to podświadome oczekiwania od świata i prywatnych autorytetów, 
którzy powiedzą ci: „TAK, IDŹ NAPRZÓD”.
 Ta naturalna potrzeba akceptacji przez autorytety tego, co robisz, 
kształtuje się już w dzieciństwie. Gdy spojrzysz na piramidę potrzeb 
człowieka, jednymi z najważniejszych są potrzeby kochania, akceptacji  
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i przynależności. Ile razy, gdy robiłeś coś, co nie pasowało otoczeniu, 
odczuwałeś jego rozczarowanie i związany z tym brak akceptacji  
i miłości? Rozumiesz już? Wchodząc w dorosłe życie, ciągniesz za sobą  
liny autorytetów i ich akceptacji. W ważnym momentach decyzji  
życiowych nie potrafisz powiedzieć „TAK”, bo brakuje Ci czegoś, cze-
go nie potrafisz określić słowami. Często jest to po prostu ich miłość, 
której brak w mocnych momentach zakodował się w Twoim życiu. 
Możesz to zmienić. Nie potrzebujesz niczyjej akceptacji, by powie-
dzieć życiu „TAK”.
 Wiem, że może Cię to zszokować, ale z mojego słownika już dawno  
wymazałem określenie: „bycie gotowym”; zamiast niego stosuję:  
„Zrobię to dziś najlepiej, jak potrafię”.
 Gdyby przyjrzeć się głębiej temu procesowi wewnętrznemu, okaza-
łoby się, że nigdy nie będziesz „wystarczający gotowy”, bo to oznacza 
brak pewności co do słuszności decyzji.
 Gdy na swojej drodze życia odnajduję coś, co mnie kręci, po prostu 
wchodzę w to na 1 000 000 000%. Nie analizuję; po prostu to robię, 
patrząc z upragnieniem, co będzie na końcu „króliczej nory”. Zazwy-
czaj pojawia się kolejna. 
 W gruncie rzeczy jestem przewodnikiem i poszukiwaczem przy-
gód, dla którego sama droga jest ważniejsza niż jej cel. Wyzwania? 
Przez kolejne miesiące realizacji tych trzech wielkich wydarzeń prze-
chodziliśmy przez prawdziwy tor przeszkód. Żadnej taryfy ulgowej. 
Dokąd nas to doprowadziło? Jak zwykle każde wyzwanie w tej książce 
napisało samo życie. A było to tak…
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10 miesięcy do tego, 
co nieuniknione

WYZWANIE 1
Zbudować najlepszy dream team na świecie

W tamtym czasie nasz zespół liczył ponad dwadzieścia świetnie  
zorganizowanych osób. 
 Na czas naszego działania nie przyjęliśmy wielu nowych ludzi. Wła-
ściwie dołączyli do nas tylko Paweł i Sebastian. Marketingiem na Face- 
booku zajmowali się Gracjan i jego ekipa. Mieliśmy fenomenalny team 
logistyczny, któremu przewodziła Basia, ja przejąłem dowodzenie  
w marketingu i sprzedaży. 
 Fantastyczna grupa od obsługi klienta pracowała praktycznie dwa-
dzieścia cztery godziny na dobę. Tak, o księgowości także nie zapo-
mniałem, bo tylko dobrze połączona praca wszystkich mogła przy-
nieść pozytywny efekt. 
 Dodatkowo wspierały nas trzy zespoły: z Singapuru, Australii  
i Stanów Zjednoczonych. Co z pozostałymi? Było ich kilka tysięcy! 
Tak, dobrze słyszysz. Zaczynając od ekip technicznych, liczących  
setki osób, kończąc na naszych partnerach z całego kraju, którzy  
zrobili świetną robotę, pomagając nam promować wydarzenia.  
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To właśnie dzięki eventom z Nickiem i Tonym zrozumiałem prawdzi-
we znaczenie słowa „lider”. 
 W byciu prawdziwym liderem nie chodzi o osobistą wielkość; cho-
dzi o wielkość misji, jaką wysyłasz w świat. Im większa wartość, tym 
więcej ludzi będzie za tym podążać. Wielkie projekty zawsze powsta-
ją przy udziale tysięcy gorących serc. Miałem to szczęście, że tyle osób 
nam zaufało. Nasz dream team mógł być zdecydowanie większy. 
 Zanim wyruszyłem do Singapuru, w ciągu tygodnia odbyłem tele-
konferencję ze znajomymi z całego świata. Do naszego teamu chcieli 
dołączyć ludzie z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Brazylii, a nawet Chin. 
Wszyscy chcieli zorganizować wycieczki do tak egzotycznego kraju,  
jakim była Polska, i połączyć ją ze spotkaniem z Tonym. Niestety,  
tak się nie stało – wciąż obowiązywał zakaz promocji w każdym kraju 
poza Polską.
 Miałem się poddać? Jasne, że nie. Motywowała mnie rywalizacja  
z Londynem. Cała Europa pracowała nad tym, by tydzień po naszym 
wydarzeniu jak najwięcej ludzi przybyło zobaczyć Robbinsa. To był 
moment, na który czekałem tyle lat! Po skompletowaniu zespołu  
usiedliśmy z Pawłem, by stworzyć plan promocji.

WYZWANIE 2
Zaplanować najdłuższą kampanię promocyjną na świecie

Wyobraź sobie, że promujesz jakąś ideę praktycznie przez rok. 
 Nie było tygodnia, żeby coś się nie działo. 
 Po dziesięciu dniach szczegółowego planowania promocji trzech 
wydarzeń jednocześnie powstał plan, który swoją objętością zaj-
mował kilkadziesiąt arkuszy w Excelu! Wszystko miało znaczenie,  
bo każdy detal mógł wpłynąć na efekt. 
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 Z naszych danych wynikało, że pobijemy rekord Guinnessa: jeszcze 
nigdy w historii promocji w Internecie nikt nie prowadził tak długiej 
kampanii! Czy się baliśmy? Oczywiście, że nie! Mieliśmy niesamowitą 
frajdę z tego, co robimy. 
 Następnym krokiem było wysłanie wiadomości w świat i zaprosze-
nie partnerów do promocji. Szybko okazało się, że jest ich kilka tysię-
cy. To już była siła, z którą musiał się liczyć każdy na świecie. Nie było  
wyzwania, którego nie bylibyśmy w stanie zrealizować. Polecieć  
na drugi koniec świata do Tajlandii po to, by nagrać dwudziestominu-
towe wideo do promocji? Żaden problem!
 Nasza misja była widoczna w każdym naszym kroku. Liczba sku-
mulowanych zadań, które nie mogły się przesuwać ze względu  
na goniące terminy, była wręcz ogromna. Przykładowy tydzień zaczy-
nał się od promocji spotkania online, które miało odbyć się w środę.  
W międzyczasie trzeba było stworzyć stronę, poinformować part-
nerów i opracować dla nich materiały. Oprócz tego wszystko prze- 
testować pod kątem technicznym. To spowodowało, że średni czas 
mojego snu przez kolejne dziesięć miesięcy wynosił cztery godziny. 
Początkowo nie czułem zmęczenia – niosła nas niesamowita energia, 
a ja byłem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, mogąc robić to,  
co kocham, i pomagając setkom tysięcy ludzi. Wielkimi krokami  
zbliżało się otwarcie sprzedaży biletów na Tony’ego. 

WYZWANIE 3 
Trudne decyzje podejmowane w ułamku sekundy

Jeśli działasz w tej branży, doskonale wiesz, że najważniejsze jest 
otwarcie i zakończenie. 
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 Nasze studio telewizyjne pracowało dzień i noc, a wszystko po to, 
by było gotowe na kilkugodzinną transmisję wprost z naszego studia. 

W końcu nadszedł ten wielki dzień! 
 Miałem dziwne przeczucie, że coś może się wydarzyć; nie wiedzia-
łem jeszcze co, ale coś ewidentnie wisiało w powietrzu. Dobry humor 
jednak nas nie opuszczał. Trzy godziny przed planowaną transmisją 
zrobiliśmy próbę generalną. Nagraliśmy dokładnie to, co chcieliśmy 
powiedzieć ludziom. Nie wiedzieć dlaczego, ale po raz pierwszy 
uparłem się, by to zrobić. Zazwyczaj nie robiliśmy żadnych prób, tylko  
z werwą zaczynaliśmy transmisję na żywo. Tym razem stało się inaczej –  
i bardzo dobrze!

Dziesięć minut przed startem dostaję od operatora informację,  
że mamy poważny problem techniczny. Okazało się, że serwer wyku-
piony w Niemczech po prostu padł. Liczba zainteresowanych osób, 
liczona w setkach tysięcy, przekroczyła jego moce przerobowe.
 Wybija godzina zero. Powinienem wchodzić na żywo. Serwer na-
dal nieczynny. Dzwonimy do Niemiec, uruchamiamy kontakty w całej 
Polsce, by załatwić nowy sprzęt, okazuje się jednak, że jest zbyt mało 
czasu na jego konfigurację. 
 Zamieszczamy pierwszą oficjalną informację, że mamy problemy 
techniczne. Po kolejnych piętnastu minutach walki jesteśmy w tym  
samym miejscu. W międzyczasie straciliśmy 20% potencjalnych  
widzów. 
 Pół godziny po konsultacji z Basią podjęliśmy trudną decyzję,  
ale nie mieliśmy innego wyjścia. Informujemy ludzi, co się stało.  
Zapraszamy za kolejne trzydzieści minut, obiecując retransmisję  
próby generalnej. Wyobrażasz to sobie? Wielkie otwarcie sprzeda-
ży, wydarzenie, którego organizacja kosztuje kilkanaście milionów  
złotych, a tutaj coś takiego? 
 Początkowe załamanie szybko zamieniłem w chłodne i zdetermi-
nowane działanie. Wiedziałem, że muszę to zrobić. Na nasze szczęście  
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ludzie czekający na spotkanie w większości przypadków przyjęli  
tę wiadomość pozytywnie i ze zrozumieniem. 
 Punktualnie o 21.00 wystartowała retransmisja. Do północy wo-
lumen sprzedaży osiągnął kilkaset tysięcy złotych – całkiem nieźle,  
biorąc pod uwagę fakt, że w wyniku awarii straciliśmy 40% wi-
dzów. Mogliśmy osiągnąć zdecydowanie lepszy wynik, ale byliśmy 
szczęśliwi. Mocna informacja poszła w całą Polskę. Nie było miejsca  
w Internecie, w którym nie huczałoby o naszej imprezie. Gdy spirala 
promocji Tony’ego zaczęła się nakręcać, nadszedł czas na kolejny etap 
niezwykłej batalii.

WYZWANIE 4 
Walka o stadion, która trwała kilka miesięcy

Odkąd pamiętam, moim marzeniem było zorganizowanie wydarze-
nia na Stadionie Narodowym.
 Możesz zapytać: co w tym niezwykłego? Przecież co chwilę od-
bywają się mecze i koncerty. No właśnie, tyle że to, co chcieliśmy 
zrobić, nie było ani jednym, ani drugim. Jeszcze nikt na świecie  
nie zorganizował dotychczas spotkania motywacyjnego na stadionie!
 Wiedzieliśmy, że nasza impreza okaże się czymś więcej aniżeli  
motywacją w czystej postaci. Jako pierwsi stworzyliśmy formułę  
wydarzenia unikalną w skali światowej. Wystąpienia najlepszych 
mówców motywacyjnych połączyliśmy z wystąpieniami najlepszych 
artystów – tak powstała wielka opowieść o marzeniach. 
 Na naszej scenie występowali najlepsi muzycy, wokaliści i teatr, któ-
ry zaprezentował niezwykły spektakl. Tworząc wraz z Basią scenariusz, 
wiedzieliśmy, że wszystko musi mieć tworzyć spójną całość, a każde 
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wystąpienie artystyczne miało stać się równie ważną częścią jak wy-
stąpienie największej gwiazdy. 
 Znaczenie miało wszystko, zaczynając od melodii, słów i miejsca 
wykonania. Wszystko byłoby cudownie, gdyby nie fakt, że od począt-
ku organizacji „Życia bez ograniczeń” mieliśmy prawdziwe schody. 
Jeszcze kilka miesięcy wcześniej byliśmy umówieni z władzami stadio-
nu, że gdy tylko poznamy datę przyjazdu Nicka, umówimy spotkanie  
i dopniemy kontrakt. 
 Nadszedł ten dzień. Znaliśmy obiekt doskonale – zwiedzaliśmy  
go jeszcze przed oficjalnym otwarciem, gdy planowaliśmy wydarze-
nie z Donaldem Trumpem. Spotkanie przebiegło w wyjątkowo dobrej 
atmosferze. Opowiedzieliśmy o naszej wizji, zgłosiliśmy chęć podpisa-
nia umowy jeszcze dziś. 
 Od początku czułem, że coś będzie nie tak. Pani, która nas ob-
sługiwała, była bardzo miła, ale dawkowała swoje emocje. Obiecała,  
że najpóźniej tydzień po naszym spotkaniu prześle ofertę. Nie minęły 
dwa dni, gdy dostaję wiadomość, że jest problem z terminem.
 Okazało się, że w miesiącu, w którym planowaliśmy imprezę, została  
zaplanowana inna; organizator zarezerwował cały miesiąc. Rozpoczęły 
się negocjacje, które trwały sześć miesięcy. Początkowo dobry kontakt 
przerodził się w brak oferty. Nie odbierano moich telefonów, nie odpo-
wiadano na wiadomości.
 Zacząłem uruchamiać swoje kontakty biznesowe. Udało nam się 
umówić na spotkanie z prezesem, jednak po piętnastu minutach roz-
mowy nadal coś było nie tak. Co takiego? W trakcie spotkania prezes 
wykonał telefon do uroczej pani, która nie reagowała na nasze próby 
kontaktu.
 Krótka wymiana zdań i po chwili dostajemy informację, że po-
czątkowo wolny termin jest już zajęty. Czy odpuściłem? Oczywiście,  
że nie. Uruchomiłem kolejne kontakty. Doszło do tak kuriozalnej sytu-
acji, że najwybitniejsi sportowcy z pierwszy stron gazet przychodzili, 
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by rozmawiać z władzami stadionu. Wspierało nas wiele osób, blokada  
jednak była zbyt silna. 
 Mijały kolejne miesiące, a ja wciąż nie uruchomiłem sprzedaży  
biletów na event, który miał zgromadzić kilkadziesiąt tysięcy ludzi.  
Nie wytrzymałem. Zapadła decyzja, że skoro Tony’ego robimy w Po-
znaniu, spróbujemy szczęścia na stadionie Lecha Poznań. Nie minęły 
trzy dni, a odbywaliśmy spotkanie z zarządem klubu. Moje wrażenia? 
Totalnie inny świat, niezwykle sympatyczni ludzie, którzy zakochali  
się w wizji, jaką chcieliśmy zrealizować. 
 Po ustaleniu, że Nick przyjedzie do Poznania, pewna przesympa-
tyczna pani zaczęła oprowadzać nas po stadionie. Gdy powiedzie-
liśmy, o jaką imprezę chodzi i kto na niej wystąpi, aż podskoczyła  
z radości. Czy potrzebowałem więcej znaków i dowodów? Nie! Czasem  
Bóg wysyła nam informację w najmniej oczekiwanym momencie.  
Z jeszcze większą wiarą i nadzieją wróciliśmy do Warszawy, gdzie 
czekały nas kolejne wyzwania. Jak ja kochałem je pokonywać!

8 miesięcy do tego, co nieuniknione

WYZWANIE 5 
Oprzeć się urokowi „życzliwych” ludzi

Jeśli mówimy o wyzwaniach, należy powiedzieć o tych, które szcze-
gólnie dotykały i dotyczyły człowieczeństwa.
 Tuż po ogłoszeniu, że Nick wystąpi w Poznaniu, media rozpisywały 
się o imprezie. Jak to bywa w przypadku podobnych imprez, zacieka-
wienie prowadzi do kontaktu z wieloma osobami. 
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 Być może trudno jest Ci to sobie wyobrazić, ale było sporo osób,  
którym nie odpowiadało to, co robimy. Nie zapomnę jednego z tele-
fonów: pewien mecenas zadzwonił do mnie z pretensjami, dlaczego 
organizujemy spotkanie z Nickiem, skoro on miał to zrobić. Choć na-
leżał do bardzo wpływowego środowiska biznesowego, nic nie stało 
na przeszkodzie, by grzecznie powiedzieć mu, co myślę. 
 Najpierw wytłumaczyłem mu, że poza jego zgłoszeniem było  
około 5000 zapytań kierowanych do Nicka z Polski. Tak, dobrze czy-
tasz, 5000 osób chciało zorganizować spotkanie. Moja argumentacja 
ewidentnie go nie przekonywała. Zawsze wychodziłem z założenia, 
że każdemu trzeba dać szansę, dlatego zaproponowałem, by zaanga- 
żował się w promocję i nam pomógł. Tworzymy coś pięknego dla  
ludzi, więc im więcej włączy się dobrych ludzi, tym szybciej osiągnie-
my efekt. W słuchawce usłyszałem specyficzny sygnał rozłączonej  
rozmowy. Uśmiechnąłem się życzliwie; wiedziałem, że wszystko  
ma swoje miejsce i swój czas.
 Najciekawsze były telefony ze strony środowisk religijnych, które  
zawsze urywały się, gdy proponowałem współpracę. Ludzie dziwili 
się, że to nie kościół, ale prywatna firma organizuje spotkanie. Mo-
żesz mi wierzyć lub nie, ale niezwykle trudne było czytanie, jakie mi-
liony zarabiamy na schorowanym Nicku. To jednak mnie nie zrażało,  
a wręcz przeciwnie – motywowało do dalszej pracy. Było jeszcze  
tak wiele osób, do których chcieliśmy dotrzeć z naszym przesłaniem.
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WYZWANIE 6 
Otwarcie bram rezerwacji do „Życia bez ograniczeń”

Nie, tym razem serwer nie padł. Tym razem wydarzyło się coś zupeł-
nie innego. 
 Na tak ważną okazję wynajęliśmy apartament prezydencki w jed-
nym z najlepszych hoteli. Chcieliśmy wirtualne studio zamienić na coś 
rzeczywistego. 
 Nad wydarzeniem online pracowało kilkadziesiąt osób, jednak  
nie to było najważniejsze. Od zawsze uważałem, że dobra promocja 
polega na tym, że daje się ludziom wartość bez względu na to, czy 
przybędą na twoje wydarzenie czy nie. W ciągu czterech lat pro-
mowania różnych wydarzeń organizowaliśmy darmowe transmisje  
online, które łącznie trwały kilkaset godzin. Zapraszaliśmy najlepszych 
mówców z Polski, pojawiali się też goście zagraniczni, którzy za darmo 
dzielili się swoją wiedzą. 
 Tego pamiętnego wieczoru mieliśmy wielu znakomitych gości. Po-
jawili się Łukasz Jakóbiak, Piotr Majewski, Paweł Danielewski, Mariusz 
Szuba i Jan Paweł Mróz. Tak dobrze nam się rozmawiało, że nim się 
obejrzeliśmy, minęło osiem godzin! Tak, dobrze słyszysz, osiem godzin 
transmisji za darmo. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie przy-
ciągnął kolejnych wyzwań. W trakcie spotkania, które odbywało się  
na kanale YouTube, w pewnym momencie zawieszono nam spo-
tkanie i wyłączono wszystko. Wyobraź sobie, że masz 60 000 osób, 
które są z Tobą, i raptownie ktoś wszystko kasuje. Okazało się, że mu-
zyka, która była w klipie promującym przyjazd Nicka, została uznana  
za naruszenie praw autorskich. W rzeczywistości mieliśmy na wszyst-
ko zgodę i pełne prawa. Co robić w takiej sytuacji? W dziesięć minut  
zarejestrować kolejny kanał i uruchomić transmisję pod innym  
adresem. Dobry humor i optymizm nie opuszczały nas tego wieczoru.  
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Rezultat otwarcia sprzedaży także był bardzo dobry, co nas autentycznie 
cieszyło.

WYZWANIE 7 
Wytrzymać „wsparcie promocyjne” kolegów z branży

Naszego samopoczucia nie zmieniło także podejście kilku kolegów  
z „branży”, którym bardzo „zależało” na wypromowaniu naszego  
wydarzenia. 
 Dziwiłem się im, bo zapewnili nam jedną z największych i najtań-
szych form promocji, bo jak wytłumaczyć fakt, że otwarcie sprzedaży 
dwóch wydarzeń zbiegło się z serią artykułów publikowanych przez 
różnych trenerów, w których podważano autorytety Nicka i Tony’ego. 
Krytykowano też sens eventów motywacyjnych. 
 Jeden z naszych „promotorów”, który zawsze chciał być „paste-
rzem”, okazał się wyjątkowo niespójny. Jeszcze kilka lat temu zachwy-
cał się twórczością Robbinsa, zamieszczał wpisy na swoim blogu,  
po czym niespodziewanie stworzył notkę, której celem było totalna 
negacja działań Tony’ego. 
 W takich chwilach jak tamte zawsze zastanawiało mnie, dlaczego 
ktoś chce mi pomagać za darmo. Przecież poświęca swój wolny czas, 
by przekonać innych do swoich racji. Czy nie łatwiej byłoby zająć  
się czymś pożytecznym? Najciekawsze było to, że większość z tych 
tekstów została stworzona przez ludzi, którzy w życiu nie widzieli  
Tony’ego na żywo! Cóż, pojęcie spójności miało szczególny wydźwięk 
i charakter. 
 Czy byłem zły? Absolutnie nie; swoją krytyką napędzali nam sprze-
daż. Czy ich rozumiałem? Oczywiście. Od czasu, gdy zorganizowali-
śmy pierwsze MMI i kilka innych kongresów, poprzeczka co do jakości 
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wydarzeń została znacznie podniesiona. Ludzie chcieli nie tylko się 
uczyć, lecz także dobrze się bawić – to bez wątpienia wpłynęło  
na sytuację wielu trenerów, którzy byli kompetentni w tym, co robili, 
ale nie mieli pojęcia o marketingu i promocji. Rezultatem były puste 
sale szkoleniowe, a stąd niedaleko do frustracji. 
 W całej tej zabawie chodziło jeszcze o coś innego. Stara zasada 
marketingu mówi, że jeśli chcesz się wyróżnić, postaw się w totalnej 
opozycji do tego, co jest krytykowane. Trenerzy twierdzili, że moty-
wacja nie działa. Ciekawe w takim razie, co motywowało ich do pisa-
nia tych tekstów? Gdy ktoś mówi mi, że motywacja nie działa albo  
nie istnieje, zawsze odpowiadam: „Mówisz mi, że motywacja nie jest 
ci potrzebna do życia Poważnie? Szczerze ci powiem i tak od serca –  
gadasz głupoty. Powiedz to ojcu, który pragnie lepszego życia dla 
swojego dziecka, a ciągle ma pod górkę. Przekonaj kobietę, którą facet 
zostawił po dziesięciu latach małżeństwa z dwójką dzieci. Opowiedz 
taką bajkę szesnastoletniemu chłopakowi, który właśnie dostał wy-
rok śmierci w postaci śmiertelnej choroby. Postaraj się wytłumaczyć  
to człowiekowi, który właśnie zbankrutował, choć prowadził wy-
marzony biznes. Zacznij krzyczeć na najlepszego przyjaciela, któ-
remu wydaje się, że stracił sens życia. Tak, z pewnością motywacja  
nie ma kompletnie znaczenia, dopóki nie dotyczy ciebie i tych, których  
kochasz! Ale przypominamy sobie dopiero o tym, gdy coś nas dotyka. 
Życie nigdy nie było i nie będzie constans. Tak, wiem, konsekwencja 
jest ważna, działanie także, ale u progu wszystkiego leży motywa-
cja. Jest motyw – pojawia się akcja; czyż tak nie wygląda całe życie?  
To zbiór ciągłych wyborów i decyzji, u progu których ZAWSZE leży 
motywacja! Motywacja wypełnia całe twoje życie w każdej sekundzie.  
Jaka jest jej jakość? Co ci dadzą najlepsze narzędzia, skoro brakuje  
właściwego motywu do ich użycia?
 Jedno bez drugiego nie istnieje. Jest motyw, musi być akcja!  
Im wyższa jakość, tym lepsze rezultaty. Tak, dalej wmawiaj sobie,  
że to nie ma znaczenia. Przecież ty nie potrzebujesz motywacji”.
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WYZWANIE 8 
Halo...? Media? 

Właśnie odbywają się dwa największe wydarzenia w Polsce!
 Prawdziwym wyzwaniem było wytłumaczenie mediom w całej 
Polsce, że „Życie bez ograniczeń” to idea większa, niż im się wydaje. 
Mówienie o akcji charytatywnej, o chęci pomocy ludziom. Prosze-
nie o patronat medialny i w większości miejsc dostawanie drzwiami  
w twarz. 
 Najczęściej płaciliśmy za reklamę. Czy miałem do nich pretensje? 
Absolutnie nie; oni także mieli swoje rachunki i musieli z czegoś żyć. 
Dwa miesiące z przerwami spędziłem na wędrówkach. W jednej zna-
nej telewizji spotkałem się z pięcioma różnymi osobami; za każdym 
razem wydawało mi się, że mówię jasno i z niezwykłą pasją. Okazało 
się, że to za mało.
 Równie ciekawie wyglądała sytuacja z Tonym. Szybko się okaza-
ło, że nie wszyscy go znają. Pasjonaci już dawno kupili swoje bile-
ty, chodziłem więc od firmy do firmy i edukowałem, kim jest Tony. 
Jego rozpoznawalność w świecie korporacyjnym wynosiła ledwie 
10%. Dlatego ciągle mówię o mówcach i o wartości, jaką dają światu.  
Dochodziło do zabawnych sytuacji, gdy zasypiałem lub się budziłem, 
a w moich myślach było tylko jedno: ciągłe gadanie o dwóch wyda-
rzeniach.
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6 miesięcy do tego, co nieuniknione

WYZWANIE 9 
Zaakceptować to, że niektórzy mogą zmienić swoje plany

Pełne zaangażowanie i rozmowy ze wszystkimi, z kim się dało, na te-
mat „The Way Ahead” i „Życia bez ograniczeń” spowodowały, że wiele 
rzeczy mi umykało. 
 Działaliśmy bardzo skutecznie tylko dlatego, że każdy z nas znał  
swoją rolę i był całkowicie na niej skoncentrowany. Zaufanie było 
podstawową wartością. Jeśli ktoś zajmował się mediami, nikt  
go nie kontrolował. Przychodził ewentualnie wtedy, gdy potrzebo-
wał mojej i Basi pomocy. Do tego momentu członkowie zespołu  
Milewski & Partnerzy działali bardzo samodzielnie i niezależnie i czę-
sto musieli sami podejmować trudne decyzje. Nie było innego wyj-
ścia niż zaufanie. 
 Liczba zadań do wykonania rosła każdego dnia. W chwili, gdy wyda-
wało mi się, że już odkopałem się z zaległości, pojawiała się kolejna lawi-
na spraw do załatwienia. W jednym miejscu i czasie. Do mojej skrzynki 
dziennie trafiało ponad pięćset wiadomości. Bywały chwile, gdy czu-
łem się jak w środku wielkiego tornada, z tą różnicą, że było to bardzo 
pozytywne uczucie. 
 Ludzi do pracy dobieraliśmy nie zawsze ze względu na kompe-
tencje. Decydujący był charakter i podejście do życia. Tak się złożyło, 
że człowiek, który jeszcze niedawno był stolarzem, stał się jednym  
z najlepszych handlowców w naszej firmie. Jeden z kolegów przez lata  
pracował jako kierowca ciężkich samochodów, w Milewski & Partnerzy  
zajmował się obsługą klienta i częściowo logistyką. Uważasz, że coś 
jest niemożliwe? To wyobraź sobie specjalistę od podłóg drew-
nianych, który zajmuje się marketingiem. Za mało? Mamy też  
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w zespole fantastycznego człowieka, który zaczynał jako rolnik,  
a w tej chwili jest jednym z filarów sprzedaży. Nieprawdopodobna 
zmiana? Nie dla nas. Wychodziliśmy z założenia, że lepiej jest zna-
leźć ludzi z właściwym podejściem i pasją do rozwoju, aniżeli tych, 
którzy potrafią wszystko. Tych pierwszych mogliśmy odpowiednio 
wyszkolić, co przychodziło nam z niezwykłą ochotą. Tak funkcjo-
nowaliśmy przez lata. Można śmiało stwierdzić, że panująca atmo- 
sfera bardziej przypominała rodzinę niż firmę. Chodzenie na boso 
po korytarzu? Czemu nie. Nielimitowany czas pracy i wolne, kiedy  
chcesz? Żaden problem. Jedyną miarę była efektywność danego  
człowieka.
 Mniej więcej sześć miesięcy przed wielkimi eventami rozstaliśmy się  
z trójką ważnych dla zespołu ludzi. Jeden z nich sam chciał organi-
zować eventy, pozostała dwójka chciała iść na swoje i realizować się  
w swoim kierunku, jakim był marketing. 
 Czy było to proste? Nie. Byliśmy jak rodzina i nagle ktoś mówi Ci,  
że chce odejść już teraz. Doceniłem szczerość, więc pożegnaliśmy się 
w fajnej atmosferze. Czy brakowało mi ich? Jasne, że tak. Człowiek 
przyzwyczaja się do ludzi, z którymi pracuje dzień i noc, wiedzia-
łem jednak, że taka jest kolej rzeczy. Ile razy było tak, że ktoś pojawił  
się w Twoim życiu i towarzyszył Ci w odcinku podróży? Czasem było 
to jakieś wyzwanie, innym razem pomoc. Nie wiedzieć dlaczego  
w pewnym momencie taka osoba znika z Twojego życia. Nie kłó-
ciliście się, nie było nieporozumień; po prostu jej nie ma. To nigdy  
nie jest łatwe, ale czasem ludzie pojawiają się na naszej drodze  
po to, by wypełnić swoją misją. Gdy to zrobią, coś się kończy. Zaczy-
nasz nowy etap. Nigdy nie wiesz, kiedy to nastąpi, nie masz też pojęcia, 
czy los w przyszłości nie połączy waszych dróg. Jedyne, co pozostaje,  
to akceptacja.
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WYZWANIE 10 
Misja „Szwajcaria” rozpoczęta

Mówiąc szczerze, zupełnie nie było na to czasu. 
 Oprócz organizacji dwóch wielkich wydarzeń przygotowywaliśmy 
kolejną edycję „Millionaire Mind Intensive” i kilka innych międzynaro-
dowych eventów. 
 Decyzja podjęta w jednej chwili stała się ciężarem i wyzwaniem.  
W takich chwilach jak ta doceniam umiejętność zatrzymania się i prze-
myślenia decyzji. Ale jak to zrobić, skoro poprosił nas tak wspaniały  
człowiek, jakim był Nick? Klamka zapadła. Trzeba było zorganizować 
„Życie bez ograniczeń” także w Szwajcarii. 
 Pierwsza wizyta to zazwyczaj analiza rynku i poszukiwanie ewen-
tualnego miejsca. Okazało się, że wszystkie hale w centrum Zurychu 
są zajęte. Po dwóch dniach trafiliśmy do obiektu oddalonego o dwa-
dzieścia kilometrów od centrum. W drzwiach powitał nas starszy  
jegomość. Rozmowa przebiegała dosyć zabawnie, bo ja mówiłem  
po angielsku, a znajoma tłumaczyła na niemiecki. 
 Przez pół godziny produkowałem się, wychwalając pod niebiosa 
cudowne wydarzenie, jakie robimy dla nich. Gdy na moim czole po-
jawiła się pierwsza kropla potu, usłyszałem jakże znamienne: „Aha”.  
No cóż, spodziewałem się tego, że to inna kultura, inne emocje. 
 Kolejne dni minęły na poszukiwaniu partnerów do współpracy. 
Fantastyczni ludzie, poukładani życiowo, ale nie do końca wiedzący, 
o co mi chodzi. Niby wszystko było zrozumiałe, ale miałem wrażenie,
że odbijam się od niewidzialnej szyby.

Trafiłem do świata, mogłoby się wydawać – idealnego – w którym 
każdy w spokoju żyje na wysokiej stopie. Czułem, że jest coś, co drę-
czy wewnętrznie tych wszystkich ludzi. Następnego dnia podpisaliśmy  
kontrakt i wróciliśmy do Polski, gotowi na pierwsze działania przez  
Internet.
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WYZWANIE 11 
Kolejny rekord pobity i zaproszenie na międzynarodowe spotkanie

Z pewnością pamiętasz, jak mówiłem Ci o tym, że wróciłem do kraju 
bez umowy z Tonym Robbinsem.
 Z perspektywy czasu sądzę, że byliśmy niezłymi ryzykantami.  
Mieliśmy oficjalne potwierdzenie, że spotkanie odbędzie się w Polsce, 
ale w dalszym ciągu nie zawarliśmy umowy.
 Jak się domyślasz, podczas otwarcia sprzedaży także jej nie było. 
W końcu nadszedł ten długo oczekiwany dzień, w którym usłysza-
łem charakterystyczny dźwięk w skrzynce mailowej, który informował 
mnie o otrzymaniu nowej wiadomości. Tak, to był długo oczekiwany 
kontrakt.
 Dlaczego dostałem go właśnie wtedy? Stało się to w momencie,  
gdy pobiliśmy rekord T. Harv Ekera. W przeszłości nikomu nie udało się 
zorganizować kolejnych trzech edycji. Seminarium odbywało się tylko 
raz w roku. Gdy tego dokonaliśmy, postawiliśmy prawdziwą kropką  
nad „i”. Już nikt nie miał wątpliwości, że jesteśmy gotowi na to, co nie-
uniknione.
 Wracając do umowy – miała ponad czterdzieści stron. Po raz 
pierwszy spotkałem się z czymś takim. Opisano precyzyjnie każdy 
aspekt naszej współpracy. Wszystko, co mogliśmy, a czego nie mo-
gliśmy. Poza zakazem konkurencji i sprzedaży poza Polską mogliśmy 
organizować spotkanie. Czy czegoś nie mogliśmy? Wielu rzeczy. 
 Team Robbinsa chciał mieć pełną kontrolę nad tym, co się będzie 
działo. Czy się tym przejąłem? Absolutnie nie, chociaż wiedziałem,  
patrząc na zapisy, że w kilku momentach czeka nas niezwykła walka.
 Tak się złożyło, że tego samego dnia dostaliśmy telefon z Singapuru.  
Razem z Basią zostaliśmy zaproszeni na coroczne spotkanie naj-
lepszych partnerów Success Resources. Perspektywa fantastyczna,  
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ale jak zwykle było małe „ale” – zostałem poproszony o przygotowa-
nie prezentacji po angielsku na temat promocji i sprzedaży eventów  
w Internecie. Wszyscy wiedzieli, że jestem mocny w tym temacie,  
ale po angielsku? Znałem język na poziomie komunikatywnym, ale  
czy na tyle, by uczyć innych? Z tym wielkim znakiem zapytania  
tydzień później siedziałem w samolocie do naszych przyjaciół i lecia-
łem na drugi koniec świata.
 Po kilku godzinach lotu jak zwykle przywitano nas w wyjątkowy 
sposób. Hotel, który tym razem wybrano, był bajkowy i jakby z inne-
go świata. Zmiana stref czasowych spowodowała, że tego dnia czas 
głównie spędziliśmy na regeneracji w łóżku. Następnego dnia starto-
wała impreza. 
 Przychodzimy na miejsce i witamy się z ludźmi z całego świata.  
To byli najlepsi z najlepszych. Z niektórymi przyjaźniłem się od dawna,  
niektóre twarze zobaczyłem po raz pierwszy. Nasze miejsce znajdo-
wało się między Chinami a Indiami. Byliśmy jedynymi reprezentantami 
Europy. 
 Kolejne godziny okazały się niezwykle ekscytujące, zwłaszcza 
gdy usłyszeliśmy o planach, jakie w niedalekiej przyszłości będziemy  
realizować. Drugą część dnia poświęcono prezentacjom partnerów  
i wymianie doświadczeń. 
 Mijały godziny. Wszyscy już występowali poza mną. W końcu go-
spodarze zapowiedzieli ostatnią prezentację i zaprosili mnie na środek.  
Zanim weszliśmy wraz z grupą w meandry świata marketingu, wrę-
czono nam statuetkę najlepszych partnerów. Miłe wyróżnienie,  
chociaż nie to było najważniejsze. Gdy stałem tak na środku, zaczą-
łem od zadawania pytań moim słuchaczom. Okazało się, że większość  
z nich ma te same wyzwania. Nie miało znaczenia, czy dotyczyły Chin, 
czy Tajlandii. Każdy borykał się z faktem, że nie potrafi przeprowadzić 
promocji w Internecie. 



161

 Po szybkim przeglądzie sytuacji zaczęła się podróż w nieznane  
dla nich zakamarki. Przez kolejne dwie godziny kreśliłem formuły,  
kwadraty i inne wskazówki na flipcharcie. Pokazałem im system i goto-
we rozwiązania, które mogli wdrożyć w swoich krajach. Kolejne ograni-
czenie pokonałem – mój angielski był bardziej zrozumiały niż ich. 
 Wieczorem odbyła się uroczysta i niezwykle spektakularna kolacja. 
Pewne było to, że nadchodzi coś wyjątkowego. Po kilku miesiącach 
od pamiętnego spotkania nie było kraju, który nie zanotowałby wzro-
stu sprzedaży w Internecie. To mnie cholernie cieszyło, nic bowiem 
nigdy nie dawało mi tak wielkiej satysfakcji jak sukcesy innych. Byliśmy 
wielką międzynarodową rodziną – łączyła nas miłość do ludzi i rozwo-
ju, wspieraliśmy się na każdym kroku.

4 miesiące do tego, co nieuniknione

WYZWANIE 12 
Tylko odwaga i determinacja zaprowadzi Cię do realizacji marzeń

Mieliśmy to szczęście, że mieszkaliśmy z Pawłem Danielewskim  
obok siebie. Jego apartament znajdował się w odległości stu metrów  
od naszego – to dawało dużo swobody w pracy. Niejednokrotnie 
spotykaliśmy się o drugiej w nocy u nas na tarasie. Popijaliśmy kawę  
i ustalaliśmy kolejne działania. 
 Mimo tylu miesięcy wyczerpujących działań były w nas ogrom-
na siła i energia. Jednak ten pamiętny wieczór przebiegł inaczej  
od poprzednich. W trakcie rozmowy zapadła decyzja, że przejmuję  
całkowicie obydwie kampanie: „The Way Ahead” i „Życie bez ograni-
czeń”. To, co nieuniknione, zbliżało się lada chwila. Paweł miał wystąpić 
obok Tony’ego.
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 Ustaliliśmy, że odbędzie swoje tourne z wystąpieniami po Polsce. 
To było niezbędne, by mógł się dobrze przygotować. Oczywiście  
w kolejnych miesiącach także mogłem na niego liczyć, ale bardziej 
było to na zasadzie rad i wskazówek aniżeli zmasowanych działań. 
Byłem tak zdeterminowany, że krok po kroku, nie bacząc na nieobec-
ność, robiłem wszystko, co było zaplanowane.
 Czy popełniałem błędy? Całą masę. Popełniłem więcej błędów  
niż w poprzednich latach naszej działalności. Serca wołało i krzyczało  
ze wszystkich sił: „RÓB TO!”. Rozum, chociaż nie zawsze doskonały, cią-
gle się temu poddawał. Nic nie miało znaczenia, tylko robienie tego, 
czego pragnęło serce. Nie byłem pewien rezultatu; gdzieś zagubiłem 
poczucie czasu. Przestawałem czuć zmęczenie. Cel był coraz bliżej  
i nie liczyło się nic innego.

WYZWANIE 13 
Logistyka na światowym poziomie

Od kiedy pamiętam, logistyka i organizacja była naszą mocną stroną. 
Doceniali to także klienci, którzy z każdym wydarzeniem widzieli nie-
samowity progres. 
 Wszystkie duże wydarzenia, które odbyły się od 2007 roku, były 
osobiście przez nas organizowane. Lubiliśmy swobodę, którą mieli-
śmy przy „Życiu bez ograniczeń”. 
 Basia z zespołem wzięła na swoje barki równie trudne wyzwanie, 
jakim było rozplanowanie eventów na hali i stadionie. Od początku 
wiedziałem, że nie mogę się wtrącać; zresztą – nawet gdybym chciał, 
nie miałbym na to ani siły, ani energii. Gdy myślisz o podobnym wyda-
rzeniu, nie masz świadomości, jak wiele jest do zrobienia. 
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 Pierwszą decyzją, jaką podjęliśmy na stadionie, była rezygnacja  
z gotowego systemu do rezerwacji. Nasz programista Łukasz był  
na tyle ambitny, że stwierdził, że sam go zrobi. Uparł się, bo brakowało 
wielu funkcji, które okazały się niezbędne podczas organizacji wyda-
rzenia. Napisać program do zajmowania miejsc na stadionie? Nic wiel-
kiego! Zespół miał niezły ubaw, gdy musieliśmy policzyć wszystkie 
krzesła i nanieść dane na projekt!
 To był, oczywiście, wierzchołek góry lodowej. Brałem udział tylko  
w tych działaniach, które dotyczyły scenariusza. Wspólnie od pierw-
szej minuty zaplanowaliśmy wszystko. Nie było mowy o żadnym 
błędzie. Czasami jednak dzieje się coś, na co nie masz wpływu. Bar-
dzo frustrująca chwila, gdy zajmujesz się logistyką „The Way Ahead”  
i większość twoich propozycji jest odrzucana. To tutaj pojawiła się 
postać Meduzy, którą tak „uwielbiałem”! I tę kobietę, i tę jej upartość. 
Znajdowała się na drugim końcu świata, a jej zadaniem było dopilno-
wanie, czy wszystko przebiega, jak należy.
 Gdy podpisaliśmy umowę z Tonym, w której zawarto specjalne  
życzenia (typu opłacenie prywatnego odrzutowca na trasie Stany 
Zjednoczone – Polska), dostaliśmy coś, o co trzeba było stoczyć nie-
złą batalię. Nasza „ulubienica” przesłała nam wykaz sprzętu, z jakiego 
Tony będzie korzystał.
 Wszystko byłoby OK, gdyby nie kilka szczegółów. Część sprzętu, 
nawet pomijając fakt, że dwukrotnie droższa niż w Polsce, była na-
rzucona nam przez zagraniczną firmę. Dlaczego? Bo oni tak chcą.  
Na nic zdały się tłumaczenia, że możemy znacząco obniżyć koszty, 
w niektórych przypadkach za dużo mniejsze pieniądze dostarczając 
sprzęt o wyższej jakości; wszystko musiało się zgadzać z listą, jaką 
otrzymaliśmy.
 Kilkumiesięczna współpraca na linii Meduza – nasz zespół logistycz-
ny przerodziła się w prawdziwą batalię. Nie wiem, czy wiesz, ale byli-
śmy zobligowani do zamontowania specjalnej klimatyzacji na scenie,  
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której używał tylko Tony. Szybko znaleźliśmy producenta w Polsce, 
po kilku dniach pojawiła się oferta. Co wtedy zrobiła nasza wesoła 
Meduza? Uderzyła do oddziału tej samej firmy w Wielkiej Brytanii,  
w którym otrzymaliśmy zdecydowanie wyższą cenę. W efekcie jednak  
polski podwykonawca realizował zlecenie. 
 Podobnych smaczków i niuansów było więcej. To wszystko spo-
wodowało, że gdy słyszeliśmy dźwięk wiadomości przychodzącej 
ze Skype’a, który oznaczał, że właśnie dzwoni Meduza – wszyscy 
raptownie mieli milion zadań do wykonania w biurze. Nie było chęt-
nych, by odebrać. Bez wątpienia nasz międzynarodowy „związek” 
się rozwijał.

3 miesiące do tego, co nieuniknione

WYZWANIE 14
Powiedzieć kilku osobom „Nie”, chociaż dały z siebie wszystko

Rozwój to było nasze drugie imię w każdym obszarze życia. 
 Doskonale rozumieliśmy wielką ideę tego, co chcemy zrobić. 
Spotkanie z Tonym miało być potężnym ładunkiem energetycz-
nym, który pomoże ludziom uwolnić się od wszystkiego, co blokuje  
ich na drodze do spełnionego życia. ŻBO miało nauczyć dziesiątki 
tysięcy ludzi, że najważniejszą wartością, jaką mamy w życiu, jest 
człowiek. Dokładnie tak, ze wszystkimi jego wadami i zaletami. 
 Moim największym marzeniem było uświadomienie wszystkim,  
że zdecydowanie łatwiej jest wspierać się, zamiast ściągać w dół. 
 Od zawsze byliśmy dumnym narodem, który przede wszystkim 
potrafił się jednoczyć w obliczu zagrożenia. Gdy wszystko wyglądało 
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w porządku, wracaliśmy do starych wzorców zachowań. Pojawiła się 
ogromna szansa, by przerwać to zaklęte koło.
 Z każdym dniem czuliśmy coraz większą presję związaną z upływa-
jącym czasem. Sądzę, że równie mocno odczuwali to ci, którzy brali 
udział w konkursie. Oczywiście możesz być zaskoczony, ale nie mia-
łem innego wyjścia. Organizujesz wydarzenie z największą gwiazdą 
na świecie, człowiekiem legendą, z którym każdy marzy występować. 
Dla każdego mówcy było to jak przepustka do światowej elity. Nie-
stety, dostało ją tylko sześć osób, w tym pięć z Polski.
 Gdy otrzymaliśmy informację, że nie możemy promować spotkania  
poza Polską, zdecydowaliśmy, że zorganizujemy konkurs. Na naszej  
liście znalazło się 15 nazwisk osób, które zgłosiły się do pomocy przy 
sprzedaży biletów, by zawalczyć o wystąpienie. Perspektywa była  
nierealna, bo aby spiąć koszty do zera, potrzebowaliśmy wypełnić halę 
10 000 uczestników.
 Naprawdę wierzyłem, że jest to możliwe. Po ustaleniu warunków  
z potencjalnymi prelegentami wszyscy przystąpili do pracy. Wśród nich 
tajemniczy Ikar. Z pewnością go pamiętasz. Nie czułem, by jego występ 
był dobrym pomysłem, ponieważ w tym okresie jego ego i poczucie 
wyższości nad innymi rozwijały się coraz mocniej. 
 Podczas jednej z naszych rozmów zaproponował, że zaangażuje 
się pod warunkiem, że przekażę mu listę e-mailową zawierającą dane 
wszystkich uczestników, także tę, którą dostarczyli nam jego konku-
renci. Gdy to usłyszałem, moja konsternacja sięgnęła zenitu. Wybuch-
nąłem śmiechem i powiedziałem, że oszalał. 
 30 grudnia 2015 roku wszystko stało się jasne – miałem ogłosić listę 
prelegentów podczas „The Way Ahead”.
 Rywalizacja była wyrównana do ostatniego dnia; wszystko rozstrzy-
gnęło się w ostatnich piętnastu minutach. Czy byłem zadowolony  
z wyników? W większości tak. Wśród występujących znalazł się też Ikar; 
osiągnął to, na co się umówiliśmy. Wewnętrznie czułem, że szykuje jakiś 
numer. Nie wiedziałem tylko, jaki i kiedy. 
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 Tego dnia rozmowy, które przeprowadziłem, były albo smutne, 
albo bardzo wesołe. Gdyby to tylko ode mnie zależało, zaprosiłbym 
na scenę tych wszystkich utalentowanych ludzi. Liczba miejsc była 
jednak ograniczona. Finalny skład stał się faktem i został przyjęty  
z dużym entuzjazmem. Gdy uporaliśmy się z jednym wyzwaniem,  
za chwilę pojawiało się kolejne.

2 miesiące do tego, co nieuniknione

WYZWANIE 15 
Coraz bliżej finału, prawdziwa walka na ostatniej prostej

Ten czas pamiętam jak przez mgłę. Działo się tak wiele rzeczy jedno-
cześnie, że trudno byłoby je zliczyć. 
 To, co szczególnie zapadło mi w pamięć, to konferencja prasowa. 
W wyznaczonym terminie na stadion w Poznaniu zjechały media  
z całej Polski. 
 Tego dnia mieliśmy dokładnie opowiedzieć o ŻBO, idei, która za tym 
stała, i o tym, co właściwie chcemy zrobić. 
 Spotkanie rozpoczęło się punktualnie. Wszystko perfekcyjnie przy-
gotowano przez Joannę Janowicz i jej agencję PR. Na miejscu pojawiły 
się wszystkie media, przedstawiciele władz miasta, a także wyjątkowy  
gość specjalny, o którym za chwilę opowiem. 
 Po kilkuminutowym wprowadzeniu rozpocząłem prezentację.  
 Ten dzień był wyjątkowy z jeszcze jednego powodu – właśnie  
wtedy wystartowała nasza akcja spełniania marzeń. O co w niej 
chodziło? We współpracy z największym serwisem informacyjnym  
w Polsce stworzyliśmy specjalną stronę o marzeniach! Celem akcji 
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było nagranie maksymalnie dwuminutowego filmu, w którym opo-
wiesz o marzeniu, ale nie swoim, tylko kogoś, kogo kochasz. Jako 
Milewski & Partnerzy i nasza fundacja „Yes or Yes” chcieliśmy spełnić 
niektóre z tych marzeń. Kwota była ogromna, bo aż 200 000 złotych –  
takich nagród nie widuje się nawet w największych show telewizyj-
nych z najlepszą oglądalnością. Wystarczyło przesłać do nas nagranie. 
Pewnie zastanawiasz się, ile osób to zrobiło? Byłem zszokowany  
wynikiem. Choć akcję promowano szeroko, liczba zgłoszeń nie prze-
kroczyła setki!
 To była osobista porażka, a z drugiej strony moment zadumy,  
jak to jest w naszym pięknym kraju z życzeniem sobie dobrze. Zasta- 
nawiasz się, kto wygrał? Odpowiedź dostaniesz już niebawem. Tym-
czasem wróćmy do naszej konferencji. 
 Dałem z siebie wszystko. Wiedziałem, że jeśli media mają zrozumieć 
i odpowiednio zakomunikować, o co nam chodzi, trzeba to zrobić  
w sposób wyrazisty i klarowny. Jakie było moje zdziwienie, gdy pod-
czas mówienia o akcji spełnienia marzeń zobaczyłem, jak jedna z naj-
ważniejszych osób na sali, której powinno zależeć na promocji miasta, 
robi coś, czego nie potrafiłem wtedy zrozumieć: gdy ja opowiadam  
o tak pięknych wartościach, ona bawi się telefonem. Nie, to nie był krót-
ki SMS; głowę miała opuszczoną do końca prezentacji. Gdyby nie Basia, 
już bym szedł w jej kierunku.
 Spojrzałem jednak na naszego gościa specjalnego i poczułem  
niesamowitą ulgę. Kim był ten cudowny człowiek? To mały, mądry 
chłopiec, który nazywał się Miłosz Bronisz. Chłopczyk, który chorował  
na to samo schorzenie co Nick. Jego największym marzeniem było 
poznanie Nicka osobiście. Spełniliśmy to marzenie. Tego dnia ten mały  
anioł przypomniał mi w tym biegu, po co to wszystko robimy. Patrzy-
łem na niego przez większość prezentacji. Widziałem niesamowitą 
ekscytację, entuzjazm i radość. Podejrzewam, że gdyby mógł, w tamtej 
chwili skakałby z radości. Ten mały mądry człowiek i jego wiara w to, 
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co robimy, spowodowała, że przestałem przejmować się tymi, którzy  
nie chcieli słuchać. Organizowaliśmy to wydarzenie także z myślą  
o nim. Marzyliśmy, by odnalazł w sobie siłę na resztę dorosłego życia.  
Gdy na niego patrzyłem, byłem po prostu szczęśliwy. Miałem nie-
odparte wrażenie, że media zrozumiały w końcu, o co nam chodzi.  
To był niewątpliwy sukces.
 Po konferencji prasowej wróciliśmy do swoich działań. Dni mijały  
z prędkością światła. Bywały momenty, gdy traciłem świadomość 
tego, gdzie jestem i z kim aktualnie rozmawiam. Prosiłem moich roz-
mówców, by przypominali mi ostatnie zdanie. Nie dlatego, że nie słu-
chałem, ale dlatego, że nie dawałem rady. To takie ludzkie przyznać się 
do tego.
 W tym samym czasie Basia z zespołem wykonywała wręcz heroicz-
ną pracę organizacyjną i logistyczną. Boże, ile oni mieli zadań do zro-
bieni! Od samego wymieniania punktów bolała mnie głowa. Impreza 
masowa, więc pozwolenia, plan zabezpieczenia murawy, by postawić 
krzesła, spotkania z ochroną, plan sceny, scenariusz, finalne ustalenia  
z artystami, testy, czy dobrze działają bilety. Miliony zadań, a ja byłem 
w stanie ledwie spamiętać kilka. Podziwiałem ich bardzo. Byłem z nich 
bardzo dumny, gdy widziałem, ile serca i energii wkładają w to, co robi-
my. Dlatego tym bardziej byłem zdeterminowany, by wraz z zespołem 
sprzedażowym osiągnąć zakładany wynik.
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Miesiąc do tego, co nieuniknione

WYZWANIE 16 
Nie zawsze mamy wystarczająco dużo czasu, by dokonać niemożliwego

Mniej więcej dwa tygodnie przed „The Way Ahead” wiedziałem już,  
że cel, jaki sobie wyznaczyliśmy, czyli 10 000 uczestników, jest raczej 
nierealny do zrealizowania. Na naszej liście znajdowało się ponad 
6000 ludzi, mogliśmy być z siebie dumni. W poprzednim roku na wy-
darzeniu Tony’ego w Londynie było 5000 osób z całego świata. 
 Pobiliśmy rekord, który mimo wszystko oznaczał kłopoty. Według 
początkowych założeń 10 000 sprzedanych biletów pokryłoby wszyst-
kie koszty. Różnica tkwiła w milionach. 
 W tym samym czasie okazało się, że wydarzenie w Zurychu pod 
względem frekwencji jest dramatycznie słabe. Mimo wsparcia dro-
giej lokalnej agencji PR mieliśmy 400 uczestników – to nie pokrywało  
nawet 10% kosztów. Do tego doszła świadomość, że nie sprzedamy 
40 000 biletów na „Życie bez ograniczeń”. Trzy wydarzenia i trzy po-
tencjalne głębokie straty. To oznaczało duże kłopoty.
 Byliśmy przygotowani na dołożenie do ŻBO, bo impreza miała być 
prezentem dla świata i podziękowaniem za to, że możemy robić to,  
co robimy. Nie byliśmy jednak kompletnie gotowi na to, że przyjdzie 
nam się zmierzyć z trzema eventami, do których prawdopodobnie 
będzie trzeba dopłacić. 
 Tego dnia patrzyliśmy na siebie z Basią i komunikowaliśmy się prak-
tycznie bez słów. Wiedzieliśmy, że jedyne, co nam pozostało, to wło-
żyć jeszcze więcej serca w to, co robimy, nie przejmując się rezultatem.  
Nie mogliśmy zawieść dziesiątek tysięcy ludzi, którzy kupili bilety. 
 Pamiętnego wieczoru wyszedłem na nasz taras i patrzyłem  
w gwiazdy. Wewnętrznie szukałem jakiejś odpowiedzi, rady, wska-
zówki; czegokolwiek, co mogło uratować sytuację. Nie mogłem  
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pozwolić, by nasze marzenia dosłownie nas zmiażdżyły. Liczyłem  
na to, że Szef znowu mi coś podpowie. 
 Zamiast tego towarzyszyła mi błoga cisza. Wiedziałem, że cokol-
wiek się wydarzy, muszę cały czas iść naprzód. Żadnych półśrodków. 
Po prostu działanie na milion procent. Przecież całe życie trenowałem 
język czynów, wiedziałem, że działanie jest jedynym wyznacznikiem  
tego, kim jestem. Naprawdę głęboko w to wierzyłem, zupełnie  
jak wtedy, gdy jako mały chłopiec wychodziłem na dach swego blo-
ku, patrzyłem w górę i prosiłem o pomoc. 
 Tego wieczoru byłem nim znowu; bezbronnym chłopcem pośród 
milionów ludzi na całym świecie, którego przygniotły jego własne 
marzenia. Moim największym marzeniem było pomóc jak najwięk-
szej liczbie ludzi i dać im to, czego mi tak bardzo brakowało w życiu.  
Ciężar, jaki nosiłem na barkach, był ogromny, wiedziałem jednak,  
że dopóki walczę, wszystko jest możliwe.
 W takich chwilach jak ta zastanawiałem się, gdzie leżą granice 
ludzkich możliwości. Miałem wrażenie, że całe moje życie to ciągła 
wędrówka za potencjałem człowieka; za tą chwilą, w której zamiast 
się poddać, weźmie się jeszcze jeden oddech i dalej ruszy naprzód. 
 Każdego dnia przekonywałem się, co to znaczy przekraczanie 
osobistych granic, bo gdy je pokonywałem, pojawiły się kolejne.  
I pomyśleć, że cały ten czas, który jest najcenniejszy, i wszystko inne 
było po to, by spojrzeć na twarze tysięcy ludzi w chwili, w której 
powiem: „Moi drodzy, dziękuję, to już wszystko. Do zobaczenia  
na szczycie – waszym osobistym szczycie”. 
 Są takie chwile w życiu, gdy opadasz z sił, a twój mózg porusza się  
w bliżej nieokreślonych rejonach ludzkiej świadomości. Wiem, że to mo-
ment próby, które określają wszystko. To wola życia. Nie ma odwrotu.
 Tylko ode mnie zależało, co zrobię na tej ścieżce życia. Czy się pod-
dam, czy zrobię dziś jeszcze kilka kroków, które przybliżą mnie do tak  
upragnionego celu? To są te momenty, gdy uświadamiasz sobie,  
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że masz gdzieś biznes, masz w głębokim poważaniu popularność;  
liczy się tylko jedno: zrobienie tego. Dla samego siebie, dla wszyst-
kich, którzy wierzą. 
 Zawsze miałem wybór. Nigdy nie byłem ani wybitnie utalentowany,  
ani konsekwentny, ale miałem jedną cechę, która w kluczowych mo-
mentach życia zawsze mi pomagała: ja po prostu nigdy się nie pod-
daję. Jestem bardziej uparty niż najbardziej uparta nacja na świecie 
i jestem bardzo wredny w tej upartości. Nigdy nie odpuszczam. 
Walczę o każdą sekundę i nigdy nie wątpię, że rezultat będzie  
pozytywny. Ostatnie miesiące były niezwykłą szkołą życia i wielka 
próbą. Każdego dnia szedłem w kierunku marzeń. Gdy nie miałem 
już sił, czołgałem się, wierząc, że jest w tym wszystkim głęboki sens. 
Czy podołam? Nie miało to już znaczenia, bo rezultat był mi znany. 
Jedno było pewne: będę walczył i wykorzystam każdą sekundę, jaka  
mi została; wycisnę z niej najlepszą możliwą esencję. Byłem wojowni-
kiem od urodzenia, bo tego wymagało życie. 
 Podczas tej kilkumiesięcznej wędrówki nauczyłem się czegoś bar-
dzo ważnego: jeżeli chcesz przeskoczyć samego siebie, pokonać 
granice nie do pokonania, musisz bez reszty zakochać się w tym,  
co robisz. Dziękuję Bogu i światu za to, że pozwolili mi zajrzeć  
w najgłębsze zakamarki własnej duszy, która często słyszała: „Odpuść”,  
choć za chwilę odpowiadała: „Nigdy się nie poddawaj”. 
 Nie żałuję ani jednej sekundy. Nikt nie był w stanie odebrać mi tego, 
kim się stałem dla samego siebie – stałem się Potężny Ponad Miarę. 
Nie ze względu na moją osobistą wielkość. Byłem większy niż wszyst-
kie problemy i wyzwania, jakie spotkałem na swej drodze, bo otaczała 
mnie rodzina i dziesiątki tysięcy ludzi, którzy nam uwierzyli. Wiele lat 
temu nikt nie postawiłby nawet złotówki na to, że będę zmieniał świat 
i będę robił to z takim rozmachem. Moją potęgą była miłość, jakiej 
doświadczałem od ludzi, i jaką czułem w stosunku do nich. Dostałem 
miłość, której tak pragnąłem; nie spodziewałem się, że doświadczę 
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jej ponad miarę. Różnice nie miały znaczenia. To, co się liczyło, to to, 
że pokochałem Cię ze wszystkimi wadami i zaletami. Wiesz, daliśmy  
z siebie wszystko i zrobiliśmy to dla Ciebie. Mam nadzieję, że w końcu 
to widzisz. Co było dalej? Istniała tylko jedna droga – droga naprzód!
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żyjący bez ograniczeń 
są wśród nas

Jeszcze nie zgasły ostatnie światła na Targach Poznańskich, a już my-
ślami byłem przy kolejnym, tym razem podwójnym wyzwaniu, jakim 
było „Życie bez ograniczeń” w Zurychu i Poznaniu. 
 To samo wydarzenie, dwie różne oprawy i zdecydowanie odmien-
ne skale. Gdy myślę o tym spotkaniu, przychodzą mi do głowy same 
pozytywne uczucia i wspomnienia. Stworzyliśmy coś tak pięknego 
i wyjątkowego. Pewnie zastanawiasz się, co leżało u podstaw tego 
pomysłu.
 Doskonale wiedzieliśmy, że jest określona grupa ludzi, która inte-
resuje się rozwojem osobistym – drastycznie rośnie każdego roku, 
ale nie ma co porównywać jej z liczbą uczestników koncertu czy im- 
prezy sportowej. Dlatego powstało ŻBO – połączenie wystąpień 
najlepszych mówców na świecie w swojej dziedzinie z niezwykłymi 
wystąpieniami artystycznymi. 
 Od początku wiedzieliśmy, że chcemy przekraczać granice tego,  
co ludzie rozumieją pod pojęciem „event”. Wiedzieliśmy, że oddziałując  
na odbiorców różnymi zmysłami, jesteśmy w stanie przekazać waż-
ne dla nas treści. Dlatego występy artystyczne, które pojawiły się  
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na pierwszym ŻBO, nie były zapychaczami czasu; one miały określony  
sens i czas. Bywało, że dany występ pojawiał się między świetnymi 
przemówieniami i dopowiadał historię, która łączyła niezwykłym  
pomostem te dwa światy. Wystawić sztukę teatralną na stadionie? 
Ludzie z Kolorów Nadziei mieli wystarczająco odwagi, by zaryzyko-
wać i zrobić to razem z nami. Świetni wokaliści czy zespół tanecz-
ny, któremu kupiliśmy bilety na mistrzostwa świata w Orlando; tego  
jednego dnia wszyscy byliśmy jedną wielką rodziną. Naszym celem 
była zmiana świata i uczynienie piękniejszym miejsca, w którym  
przyszło nam żyć.
 Nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, ile pracy musiał zre-
alizować zespół logistyczny, by dopiąć to wydarzenie tak, by można 
było napisać o tym książkę. Czy masz świadomość, że zabezpiecze-
nie murawy stadionu, położenie specjalnych paneli i ustawienie tam 
krzeseł to praca kilkudziesięciu osób i grubo ponad 200 000 złotych? 
Także nie miałem świadomości, dopóki tego nie zrobiliśmy. Wyz- 
wań było wiele, na przykład: co się stanie, gdy zacznie padać deszcz?  
Prognozy były dobre, ale wszyscy ludzie siedzący na płycie mogli 
zmoknąć. Wtedy podjęliśmy decyzję, że wyprodukujemy płaszcze 
przeciwdeszczowe. Mały element całej układanki pochłonął ponad 
100 000 złotych. Byliśmy gotowi na to, by w razie deszczu rozdać 
wszystko w pięć minut. Logistyka była zdecydowanie mocną częścią 
tego widowiska.
 Dla mnie z każdym dniem czas płynął coraz szybciej. Praktycznie nikt  
poza mną nie robił kampanii promocyjnej ŻBO. Paweł Danielewski 
był pochłonięty swoimi projektami, partnerzy mieli powoli dość.  
Kilka miesięcy o tym samym? Każdy normalny człowiek by się znu-
dził. Zostałem więc na polu bitwy sam i starałem się wykorzystywać 
wszystko, czego się do tej pory nauczyłem. Wiedziałem, że nie mogę 
się poddać; nie w chwili, gdy jesteśmy tak blisko celu.
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 Nie chciałem też zawieść prelegentów, którzy występowali na ŻBO. 
To była ekipa świetnych ludzi. Kim byli? Zdecydowanie żyli bez ogra-
niczeń.
 Krzysztof Cybul, który swoim zaangażowaniem sprowadził prak-
tycznie całą trybunę. Nie wierzyłem własnym oczom, gdy to zoba-
czyłem. Tysiące ludzi pod przewodnictwem jednego lidera. Byłem 
niezmiernie wdzięczny i jemu, i całej jego grupie.
 Pamiętałem doskonale moje pierwsze spotkanie z Kubą Bączkiem. 
Dotychczas ani razu nie współpracowaliśmy ze sobą, ale tzw. flow  
był między nami od początku. Jego osiągnięci w tak wielu dziedzinach 
życia robiły na mnie wrażenie. Ujmowały mnie jego naturalna chary-
zma, radość i serdeczność. Dwie minuty zastanawialiśmy się z Basią 
nad zaproszeniem go na wystąpienie. Trzeba było widzieć jego minę, 
gdy to zrobiliśmy! W pierwszej chwili myślał, że chcemy dać mu bilet. 
Gdy minął szok, dotarło do niego, co mu proponujemy. Widzieć jego 
radość – bezcenne. Ale widzieć, jak inspiruje tysiące ludzi na stadionie –  
to było dopiero coś!
 „Życie bez ograniczeń” nie odbyłoby się, gdyby nie niezwykła  
determinacja jednego z prelegentów. Mowa o Łukaszu Jakóbiaku, 
który w najsłynniejszej kawalerce w kraju przeprowadzał wywiady  
z największymi gwiazdami. Byliśmy umówieni na wzajemne wsparcie 
i promocję, ale to, co robił Łukasz, wprawiało mnie w osłupienie.  
Biorąc pod uwagę współpracę z różnymi prelegentami, nie widziałem 
dotąd nikogo tak zaangażowanego w to, by nam pomóc. Łukasz wy-
korzystywał dokładnie każdą okazję, by wspomnieć o ŻBO. 
 Nie zapomnę słynnej afery, gdy zaprosił do kawalerki prezydenta 
elekta. Na jego głowę polała się fala tak straszliwego hejtu, jakiej w ży- 
ciu nie widziałem. Na każdym kroku mieszano go z błotem, chociaż  
w dalszym ciągu robił to, co kochał – zadawał pytania, by odkryć  
w człowieku więcej. Wszystkie media o tym huczały. Nie zapomnę, 
gdy wypuścił specjalne nagranie, które było jego oficjalną reakcją 
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na to, co się dzieje. Na końcu, oczywiście, zaprosił na ŻBO. Jego wy-
stąpienie w trakcie wydarzenia było równie porywające; dał z siebie 
wszystko.
 Wszyscy robili, co tylko mogli, byśmy osiągnęli wspólny cel.  
Naprawdę tworzyliśmy zespół. Nie zważając na przeciwności losu, 
kontynuowałem to, co rozpocząłem wiele miesięcy temu. Miałem 
nadzieję, że świat zapewni mi wsparcie.

Nadzieja, która boi się ryzyka, nie jest żadną nadzieją. Ufać  znaczy: 
wierzyć w nieznane, zawierzyć ludziom, pozwolić dotrzeć do siebie 
temu, co piękne. Prawdziwa nadzieja jest jak taniec ze światem, pod-
czas którego może wydarzyć się tylko to, co dobre. Zamknąć oczy, 
zaufać i oddać się w ręce Boga. To jest prawdziwa nadzieja.

W międzyczasie wielka akcja spełniania życzeń dotarła do finału. 
O co w niej chodziło? 
 To było istne szaleństwo, które wielu może wydać się irracjonalne.  
Wyniki akcji udowodniły nam, jak bardzo brakuje wydarzeń, które  
scalają i jednoczą ludzi. 
 Konkurs był organizowany we współpracy z jednym z najwięk-
szych serwisów informacyjnych w Polsce. Kilkadziesiąt milionów  
odsłon dziennie. 
 Jak już wiesz, poprosiliśmy ludzi, by nagrali krótkie, maksymalnie 
dwuminutowe nagrania o marzeniu kogoś, na kim im zależy lub kogo 
kochają. Odwróciliśmy sytuację; nie chodziło o Twoje marzenia,  
lecz marzenia kogoś, kto przebywa w Twoim otoczeniu. Chcieliśmy 
wybrać i spełnić co najmniej trzy z nich.
 Pieniądze na ten cel w dużej mierze pochodziły z naszych prywat-
nych środków. Kwota robiła wrażenie, bo do podziału było aż 200 
000 złotych. Dla porównania wygrana w najpopularniejszym talent 
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show z milionami widzów wynosi zazwyczaj 100 000 złotych. Różnica  
kolosalna.
 Ponad setka osób zdecydowała się przesłać nagranie. Rozumiesz, 
co chcę Ci powiedzieć? Może widziałeś ten konkurs? Może po prostu  
Ci się nie chciało, choć mogłeś diametralnie zmienić czyjeś życie?  
To był dowód na to, jak bardzo ludzie potrzebują „Życia bez ograniczeń”.
 Jednym z naszych najważniejszych celów była próba nauczenia  
ludzi, by wspierali siebie, zamiast ściągać się w dół. Znamy wiele nacji, 
które to potrafią. My, Polacy, potrafimy jednoczyć się tylko w chwilach 
zagrożenia lub interesu zbiorowego.
 Rzuciliśmy wyzwanie światu, chcieliśmy to zmienić. Marzyłem  
o tym ze wszystkich sił. Cały czas w moim umyśle widniała liczba  
stu kilku zgłoszeń. Brzmiała nieprawdopodobnie; nie chciałem  
w nią wierzyć, ale z faktami nie mogłem dyskutować, trzeba było 
przełknąć gorzką pigułkę prawdy. Wybraliśmy kilka marzeń, które 
spełniliśmy. Ktoś dostał protezę ręki za kilkadziesiąt tysięcy złotych  
i jakość jego życia zmieniła się na zawsze. Ktoś inny dostał protezę nogi 
i w końcu mógł wyjść na spacer. Mieliśmy też utalentowanego pisa-
rza baśni dla dzieci, którego nikt nie chciał wydać – my to zrobiliśmy. 
Była grupa wolontariuszy, która pomagała ludziom na całym świecie 
– chcieli napisać książkę o swojej pracy, więc włączyliśmy się w projekt. 
Nigdy nie zapomnę wzruszenia tych wszystkich osób, kiedy zaprosili-
śmy ich na scenę podczas ŻBO. 
 To są magiczne momenty, kiedy czujesz się w stu procentach  
człowiekiem wrażliwym na ludzkie marzenia. Nie potrafię wyrazić 
słowami tego, co wtedy czuliśmy, ale było to coś, co zapamiętam  
na zawsze. Wiele lat temu byłem ze wszystkich sił kopany przez życie  
z rozpędu, błagałem o pomoc. Błagałem, by ktoś zwrócił na mnie 
uwagę. Zdarzały się chwile, gdy w kościele prosiłem o kawałek chleba.
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 Tego dnia razem z całym zespołem na oczach 25 000 ludzi spełnia-
liśmy nierealne marzenia. Żyliśmy i byliśmy bez ograniczeń.

Żyjący bez ograniczeń są wśród nas. Idąc przez życie, realizują się 
tak jak każdy człowiek. Pragną szczęścia tak jak TY, ale są w tym 
dążeniu nieustępliwi.
 To, co ich odróżnia, to wewnętrzna siła, jaką zdobyli w drodze 
zwanej życiem. To często ukryci bohaterowie, którzy w swej po-
dróży pokonali wiele przeciwności losu, by zrealizować dany cel. 
Ich hart ducha i wiara w to, że niemożliwe może stać się realne,  
są fundamentami tego, co robią. Wierzyli mimo faktu, że świat  
wystawiał  ich na największe próby. Żyjący bez ograniczeń są go-
towi poświęcić wiele, by wnieść wartość do świata, w którym żyją. 
Głęboko wierzą, że jesteś jednym z nich. 

Dwa tygodnie przed ŻBO było wiadomo, że nie sprzedamy wszystkich 
biletów. Było też pewne, że nie przekroczymy początkowo zakładanej 
liczby 30 000 ludzi. To był czas decyzji.
 Jedna z najtrudniejszych decyzji, którą musieliśmy podjąć, była  
szaleństwem, na które gotowi są tylko ci, którzy potrafią w życiu iść 
na całość. 
 Odkąd pamiętam, nigdy nie interesowały mnie półśrodki czy kom-
promisy. Zbyt często życie wymykało mi się z rąk. Gdy mogłem zrobić  
coś, co miało sens i znaczenie, robiłem to nawet kosztem siebie.  
Nie zapomnę rozmowy z Basią. Wiedzieliśmy, że bez wsparcia telewi-
zji nie dostarczymy wyniku. Co robić w takiej sytuacji? Wiedzieliśmy, 
że wydarzenie się odbędzie. Byliśmy gotowi na potężną stratę, skoro 
event miał być podziękowaniem światu za to, że możemy robić to,  
co robimy. 
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 W tym wszystkim jedna myśl nie dawała nam spokoju. Przecież 
tyle biletów się zmarnuje, tylu ludzi mogłoby dostać drugą szansę. 
Przez moment patrzyliśmy na siebie. W jednej sekundzie wiedzieli-
śmy, co trzeba zrobić. Mieliśmy też świadomość, co to dla nas ozna-
cza. W tamtym momencie serce wygrało i chęć pomocy stała się naj-
ważniejsza. Szybko opracowaliśmy listę domów dziecka, ośrodków  
MONAR-u i fundacji, z którymi współpracowaliśmy. Podarowaliśmy 
im kilka tysięcy biletów. Normalnie ci ludzie nie mieliby szans na to, 
by się pojawić na tym wydarzeniu. Czy żałowałem? Przecież musia-
łem dopłacić.
 Nie, absolutnie nie żałowaliśmy. Gdybyśmy mogli cofnąć czas, 
rozstawilibyśmy jeszcze telebim przed stadionem, by jak największa 
liczba ludzi mogła doświadczyć tego, co my. Po tym, co zrobiliśmy, 
wiedzieliśmy, że wyniku finalnego już nie zmienimy. Jedyne, co nam 
pozostało, to zrobić jak najlepiej to, co zaplanowaliśmy, czyli zorga-
nizować wydarzenie, które przejdzie do historii i odbije się echem  
na całym świecie. Nie przerażała nas wizja późniejszych problemów; 
byliśmy tak daleko, że nie mogliśmy zrobić ani jednego kroku w tył.

Wojownik nie rezygnuje z tego, co kocha. Znajduje miłość  
w tym, co robi. Wojownikowi nie chodzi o perfekcję, zwycięstwo 
czy niewrażliwość na ciosy, lecz o absolutną wrażliwość, bo tylko 
ona jest prawdziwą odwagą. 

Dan Millman
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misja „szwajcaria”

Nadszedł ten wielki dzień, kiedy zaufanie w zespole nabrało prawdzi-
wego znaczenia. 
 Tydzień przed obydwoma spotkaniami musieliśmy się podzielić. 
Wyzwanie było o tyle trudne, że zdecydowaliśmy, że ja z Basią po-
jedziemy do Szwajcarii. Zabraliśmy tylko kilka osób. Pozostała część 
zespołu została w Poznaniu; mieli wszystkim dowodzić i podejmować 
często trudne decyzje bez naszego udziału. 
 W tamtym momencie był dobry moment na test ich samodziel-
ności. ŻBO w Zurychu odbywało się w dniach 27–28.04.2015 roku,  
a spotkanie w Poznaniu 30.04.2015 roku. Tak, dobrze widzisz, tylko 
doba przerwy między widowiskami. 
 Do Szwajcarii zabraliśmy także polskich prelegentów. Na jednej 
scenie z Nickiem, Lesem i Andym wystąpili Grzegorz Celeban, Paweł 
Mróz, Ilona B. Miles, Paweł Danielewski i Robert Zagożdżon. Gdy myślę  
o tej imprezie, śmieję się do rozpuku. Tam po prostu wszystko nie szło  
po naszej myśli. Wszędzie pojawiały się schody, z każdym krokiem 
coraz większe. Jednak ambicja nie pozwoliła nam zrezygnować.  
Nie chcieliśmy zawieść Nicka i innych prelegentów. 
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 Wyzwania zaczęły się od zarejestrowania spółki szwajcarskiej, aby 
móc legalnie prowadzić działalność. Liczba procedur była przytłacza-
jąca. Okazało się, że mając legalnie zarejestrowaną firmę na terenie 
Zurychu, nie możesz sobie ot tak po prostu otworzyć konta. Najpierw 
przechodzisz żmudny proces weryfikacji. Przeszliśmy go wzorowo, 
ale, niestety, trwało to trochę i spowodowało, że sprzedaż rozpoczęli-
śmy dopiero osiem tygodni przed spotkaniem. 
 Pomóc w wyzwaniu zapewniała jedna z lepszych agencji PR,  
którą zatrudniliśmy. Był moment, kiedy autentycznie wierzyliśmy,  
że na tamtym terenie dokonamy czegoś niesamowitego. 
 Po przylocie dowiedzieliśmy się, że osiągnęliśmy oszałamiający 
wynik 400 uczestników. Jeszcze nigdy nie doznałem takiej porażki 
na koncie.
 Dzień przed wydarzeniem spotkaliśmy się z naszą agencją PR,  
która robiła, co mogła, by nas wspomóc. Okazało się, że obiekt, który 
wybraliśmy, nie kojarzy się dobrze, a mówiąc wprost, jest postrzega-
ny jako slumsy. Gdzie te slumsy były, do tej pory nie wiem. Zamiast 
tego widziałem czyste, zadbane trawniki, ulice i porządne domy. 
Sama hala? Chciałbym mieć takie hale i taką technologię w Polsce; 
była najlepszych obiektem, w jakim kiedykolwiek organizowałem  
imprezę. Nie zmieniało to jednak faktu, że potencjalni uczestnicy  
myśleli inaczej.
 Same wystąpienia były rewelacyjne i pełne emocji – w tej kwestii 
wszystko się udało. Trzeba było widzieć moją minę, gdy zobaczyłem 
Szwajcarów, którzy robią okrzyk indiański, podążając za Pawłem Mro-
zem. Wystąpienie Nicka i Lesa powaliło wszystkich na kolana.
 W trakcie przerw pojawiło się sporo skarg, którymi musieliśmy zająć 
się na bieżąco. Nasi goście mieli pretensje o to, że jest za dużo ludzi 
i znajdują się na koncercie, nie konferencji. Kolejną kością niezgody 
były ciągłe pytania ze strefy VIP o to, gdzie są szampan i truskawki. 
Tego dnia zrozumiałem, że nasze postrzeganie tego typu wydarzeń 
jest naprawdę odmienne od tego, czego od nas oczekiwano. 
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 Po zakończeniu spotkania uświadomiono nam, że event w Szwaj-
carii to maksymalnie dwie, trzy godziny, nie więcej niż 40 osób na sali 
i koniecznie alkohol. Ubaw mieliśmy niezły. Nie ta hala, nie ta koncep-
cja, brak truskawek. Tylko rachunek się zgadzał i opiewał na pół milio-
na franków szwajcarskich. Czy byłem zły? Absolutnie nie. Mimo straty  
to była fantastyczna lekcja pokory. Dotrzymałem danego słowa, ale po-
niosłem porażkę, nawet jeśli był to jeden z największych eventów tego 
typu w Zurychu. 
 Na rezultat wpływ miały też uprzedzenia etniczne. Emigranci  
z rejonu Serbii i Chorwacji nie są dobrze postrzegani w tym kraju. 
Gdy rozniosła się wieść o korzeniach Nicka, domyślasz się, co to dla 
nas oznaczało. Popełniłem chyba wszystkie możliwe błędy. Przypo-
mniała mi się sytuacja w Singapurze, gdy w euforii radości powie-
działem: „Tak”. Dobrze, że to zrobiłem, bo nie przerabiając tej lekcji,  
nigdy nie wiedziałbym, jakie popełniam błędy. Byłem wdzięczny;  
myślę, że Szwajcarzy także byli. 
 Wieczorem odbyła się pamiętna kolacja. Od Lesa Browna dostałem 
niezwykły prezent, który kiedyś wręczył mu osobiście legendarny Jim 
Rohn. Nie wiem, czy wiesz, ale Jim poświęcił swoje życie promowa-
niu właśnie takich ludzi jak Les Brown czy Anthony Robbins. Każda  
z wielkich obecnie gwiazd u niego pracowała. Co było tym prezen-
tem?
 Świetnie zachowana drewniana tabliczka, na której widniał cytat, 
którego teraz Ci nie przytoczę, bo prawdopodobnie stanie się tytu-
łem mojej kolejnej książki. Wiedz jednak, że idealnie definiował całe 
moje życie.
 Następnego dnia trzy ekipy wyruszyły do Polski. Ja z Basią  
i Robertem do Poznania prywatnym odrzutowcem. Drugiej ekipie 
przewodził Wojtek, a byli z nim Nick Vujicic i Les Brown. Ostatnia ekipa  
to pozostała część naszego zespołu. Walczyliśmy z czasem; każda 
sekunda była ważna. Dzień przed wielkim wydarzeniem czekały nas 
jeszcze całodzienne próby.
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magia w Przekraczaniu 
granic stała się faktem

Tego dnia nasz samolot wylądował bardzo szybko. Niespełna trzy-
dzieści minut później znaleźliśmy się w hotelowej recepcji. 
 Nagle zadzwonił telefon. To był Wojtek. Wiedziałem, że pojawiły się 
problemy, nie zdawałem sobie jednak sprawy z tego, jak poważne. 
Przecież oni powinni już lecieć do Polski!
 Okazało się, że samolot Nicka nie poleci dzisiaj. Drzwi samolotu 
uległy awarii. Zabawne, akurat spośród setek maszyn wylatujących 
tego dnia z Zurychu musiało paść na samolot Nicka. To była najgorsza  
z możliwych wiadomości. Poczułem ogromny strach. Tego dnia nie było  
innego połączenia do Poznania. 
 W tej chwili czas zatrzymał się w miejscu. Przerażająca wizja braku 
Nicka na ŻBO mogła stać się faktem. Przecież gdyby do tego doszło, 
ludzie wynieśliby mnie żywcem ze stadionu. Większość z nich przy-
jechała tu dla niego, na nic zdałyby się tłumaczenia. Wziąłem głęboki  
wdech. Basia już się domyślała, o co chodzi. Oboje byliśmy bladzi.  
Po chwili dołączyła do nas nasza prelegentka, Magda Malicka. Opo-
wiedzieliśmy jej, co się dzieje. Tłumaczyliśmy, że Nick nie chciał lecieć 
z nami, bo miał już wykupiony lot. Wtedy Magda chwyciła telefon  
i zadzwoniła do prezesa pewnych linii lotniczych. Po krótkiej rozmowie  
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okazało się, że jest cień szansy. I tak przerażająca wizja zakończyła się 
wzięciem przez polskie linie lotnicze Nicka na pokład samolotu lecą-
cego do Warszawy. 
 Zorganizowaliśmy dwa samochody, które czekały na lotnisku  
na Nicka, by w nocy przywieźć go do Poznania. W międzyczasie Les, 
który leciał przez Kopenhagę, wraz z resztą zespołu dotarł na miejsce.  
Trzy godziny później byliśmy już na stadionie. Trwały ostateczne  
próby. Co to był za widok…! Nigdy go nie zapomnę. 
 Stałem u góry razem z Basią. Próbę mieli artyści. Patrzyłem i oczom 
nie wierzyłem. Naprawdę to zrobiliśmy! Jutro stadion zapełni się ludźmi. 
 Usiadłem w kącie, by nikomu nie przeszkadzać. Byłem wrakiem 
człowieka, który nie miał już ochoty na nic. Czułem się psychicz-
nie wykończony. Cieszyło mnie jedynie to, co jutro dostaną ludzie.  
Byłem dumny z Basi i naszego zespołu; dokonali czegoś niesamowite-
go. Ostatnie siły wykrzesałem na kilkuminutową rozmowę z Piotrem 
Szwedesem, z którym miałem prowadzić imprezę następnego dnia. 
Oprócz tego miałem wystąpić, ale pamiętnego wieczoru czułem,  
że to nienajlepszy pomysł. Nie było czasu na moją próbę, a nawet 
gdyby był czas, podejrzewam, że nie byłbym w stanie jej przeprowa-
dzić. Pojechałem do hotelu i ze zmęczenia zasnąłem chyba w pięć  
minut.
 Następnego dnia wstałem wyjątkowo spokojny. Miałem w sercu 
głęboką nadzieję, że wszystko, na co tak ciężko pracowaliśmy przez 
te miesiące, dziś dostarczy ludziom niezwykłej radości, wartości  
i przeżyć, które zapamiętają na długo. Mniej więcej w odległości 
pięciu kilometrów od stadionu okazało się, że wszystko jest zakorko-
wane. Ogromna kolejka samochodów. Policja kierowała ruchem, ale  
to niewiele pomagało; ludzie ze wszystkich stron świata zmierzali  
na stadion. Około kilometra przed halą słychać było muzykę z ostat-
niej próby. Michael Jackson i jego They dont̀ t care about us, do któ-
rego miały zatańczyć dzieciaki na otwarciu. Poczułem ciarki, gdy 
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usłyszałem tę muzykę i zobaczyłem ludzi zmierzających na stadion. 
Wiedziałem, że to jest właśnie ten moment, na który czekałem całe 
życie. W chwilach, gdy było naprawdę ciężko, wierzyłem, że kiedyś  
to nadejdzie. Mówiło mi o tym moje ciało, pamiętasz? Tego dnia  
stałem się prawdziwym numerem trzy.
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jestem numerem trzy
z Pasji, miłości 
i wyboru...

Wiele lat temu, gdy pojęcie rozwoju osobistego w Polsce dopiero 
raczkowało, wziąłem udział w jednym z wielu dostępnych na rynku 
kursów trenerskich. 
 Tak, chciałem zmieniać świat jak Anthony Robbins. Właściwie chcia-
łem być taki jak on – Potężny Ponad Miarę. Kurs ukończyłem z nieby-
wałym zaangażowaniem. Zapisałem setki stron notatek. 
 Podczas jednego z pierwszych zjazdów absolwentów, które 
umożliwiały nam poszerzanie wiedzy i umiejętności, trener prowa-
dzący, wybitny gość, zapytał: „Jak wyobrażasz sobie swoją karierę?  
Co jest dla ciebie najważniejsze w tym, co chcesz robić?”. Padały  
pierwsze odpowiedzi z sali: „Pasja i dobry zarobek”. Kolejne,  
w których również znalazły się odwołania do statusu majątkowego. 
Przyszła moja kolej. „A ty, Łukaszu, dlaczego chcesz to robić?”. „Chcę 
pomagać ludziom i zmieniać ten świat” – odpowiedziałem. Dwie  
sekundy później salę zalała salwa śmiechu, łącznie ze śmiechem  
prowadzącego.
 To był jeden z tych dni, które zmieniają wszystko. Nie zmieniłem 
swojego celu, szybko jednak odkryłem, że kocham być numerem trzy. 
Dlaczego numerem trzy? 
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 Numerem jeden są zawsze ludzie, którzy ci zaufali – to dla nich tam 
jesteś. Tak, te dziesiątki tysięcy, które zdecydowały się przyjść na stadion.  
W całej przestrzeni nie ma nikogo ważniejszego niż ludzie, którzy  
są tutaj dla prelegentów i innych gwiazd. To dla nich przygotowuję 
salę, to dla nich od lat pracujemy nad systemami obsługi i rejestracji,  
by wszystko przebiegało w błyskawicznym tempie. Z wydarzenia  
na wydarzenie jesteśmy w tym coraz lepsi.
 Numer dwa? Nasze kochane gwiazdy, które wychodzą na scenę 
zwaną życiem. Czasem jest to dwadzieścia minut, niekiedy półtorej 
godziny; wszystko po to, by zainspirować obecnych ludzi. Poruszyć  
serca i dotrzeć głęboko tam, gdzie wzrok nie dociera. Na moim sta-
dionie prelegent, którego zawsze wspieram, będzie numerem dwa.  
Jeśli prelegent myśli inaczej – zmień prelegenta.
 Dochodzimy do numeru trzy – tego, który kocha nim być. Zanim  
ludzie wejdą na stadion, sprawdza każdy szczegół, przeprowadza 
próby setki – jeśli nie tysiące godzin przed każdym wydarzeniem –  
by wszystko było dopięte na ostatni guzik. Gdy prelegent wycho-
dzi na scenę, numer trzy zawsze obserwuje, co dzieje się z publiką  
i gwiazdą, która aktualnie występuje. Numer trzy nigdy nie odpoczywa; 
właściwie nie musi, bo kocha to, co robi, i tym żyje.
 Ktoś kiedyś powiedział, że świat pamięta tylko o zwycięzcach.  
Nie liczą się drugie i trzecie miejsca. Pytanie, po co to robisz. Po to,  
by pamiętali, czy dlatego, że kochasz to całym sercem? Ja znam odpo-
wiedź na moje pytanie. Czasem warto być numerem trzy, by stać się 
numerem jeden w innej dziedzinie.
 Jeśli to, co robisz, sprawia Ci autentyczną radość – nie czekasz  
na oklaski. Po prostu robisz swoje. Taka jest droga, którą dociera się 
do celu.
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Prawdziwy festiwal 
uczuć, wartości
i tego, co zmienia życie 
człowieka

Nim się obejrzałem, byłem już na scenie razem z Piotrem i witałem 
25 000 uczestników. 
 Z tej strony stadion wyglądał zupełnie inaczej, po prostu zapierał 
dech w piersiach. Byłem dumny z ludzi, których widziałem. Przyjechali 
z całej Europy, chcąc być częścią czegoś większego. Media i telewizja 
również.
 Po pierwszych trzech godzinach słynny dziennikarz Tomasz Kammel  
zapytał mnie, jak to zrobiliśmy. Przecież słowa nie powiedziano o wy-
darzeniu w telewizji, a tutaj stadion w trzech czwartych jest zapełnio-
ny. Uśmiechnąłem się życzliwie i powiedziałem: „Widzisz tych ludzi?”. 
„Których?” – zapytał. „25 000 siedzących na stadionie”. „No widzę”.  
„To oni to zrobili. Wszystko zaczyna się od jednego człowieka, który 
musi uwierzyć w to, co robisz. Potem są kolejni, którzy niosą informa-
cję w świat. I tak oto doszło do tego wszystkiego”. 
 Nie byłem pewien, czy mnie zrozumiał, ale nie miało to znaczenia. 
Za każdym razem, gdy wychodziłem na scenę zapowiadać kolejnych 
prelegentów, z wrażenia mnie zatykało. To nie był sens, to była rzeczy-
wistość. Nie jestem w stanie i nie chcę opowiadać Ci, o czym mówili 
prelegenci i jakie były występy artystyczne. Tego dnia znaleźliśmy się 
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wyżej od gwiazd i nieśliśmy wszyscy wielką wiadomość dla świata: 
kochajcie się i wspierajcie, bo najcenniejsze, co w życiu mamy, to czło-
wiek. 
 Każde wystąpienie było unikatowe i zostawiło w duszy jakiś ślad. 
Czas mijał szybko, zdecydowanie za szybko, bo po chwili stałem już 
na scenie. 
 Zaczęło się od tego, że zapowiedziano mnie nie tak, jak chciałem. 
Film wyemitowano za wcześnie, a muzyka, na którą czekałem do ostat-
niej minuty, po prostu się nie rozległa. Choć wystąpienie nie było do-
bre, coś uczyniło je niezwykłym. Prawdziwość i autentyczność. Spośród 
wszystkich prelegentów występujących na ŻBO zebrałem najmniej 
opinii o swoim wystąpieniu. Nie miało to dla mnie znaczenia, bo byłem 
organizatorem. Ktoś na jakimś blogu związanym z nieruchomościami 
wyśmiewał moją historię z mamą, zastanawiając się, czy rzeczywiście  
była prawdziwa. To także nie miało znaczenia. To, co było ważne, działo  
się na stadionie i było wysyłane do ludzi. Autentyczna miłość i au-
tentyczna nadzieja. Nie było słabych wystąpień; każdy dał z siebie  
wszystko. Oczywiście wszyscy czekali na wystąpienia Nicka i Lesa,  
naszych gwiazd, dla mnie jednak bohaterowie znajdowali się gdzie 
indziej. To byli Krzysztof Cybul, Robert Zagożdzon, Magda Malicka,  
Łukasz Jakóbiak i Jakub B. Bączek – każdy z nich włożył serce w pro-
mocję, byśmy wszyscy mogli przeżyć ten szczególny dzień.
 Podczas wydarzenia pojawiło się wiele emocji, wzruszeń i łez 
szczęścia. To było takie prawdziwe i takie bliskie człowieczeństwu…!  
Wręczenie nagród w akcji związanej ze spełnieniem marzeń zapa-
miętam na długo. Owacje na stojąco Jakuba B. Bączka także. Łukasza  
Jakóbiaka, który cały się trząsł, schodząc ze sceny, również. Działo się 
tak wiele, że nie jestem w stanie tego oddać. To była jedna wielka opo-
wieść o marzeniach. Na jeden dzień zabraliśmy wszystkich ludzi w nie-
zwykłą podróż w głąb siebie, gdzie niemożliwe nie istnieje. Kochałem 
tych wszystkich ludzi. Kochałem mój zespół, z którym zobaczyłem się 
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dopiero następnego dnia. Kochałem Basię, która z miłości do mnie 
zgodziła się na tak duże ryzyko. I chociaż wiedziała, jak dużo nas to 
kosztowało, wspierała mnie w każdej chwili. Tego dnia zrozumiałem, 
że wypełniłem daną wiele lat temu przysięgę. Jaką? Powoli zbliżamy 
się do finału. Oczywiście wystąpienie Lesa i Nicka powaliło na kola-
na. Ludzie byli zachwyceni. Finałowa piosenka i my wszyscy – to były 
piękne chwile.
 Nim się obejrzałem, większość świateł zgasła. Siedzę na stadionie 
po zakończeniu „Życia bez ograniczeń” i wiem, że jako zespół osią-
gnęliśmy coś niesamowitego, co nie udało się wcześniej nikomu  
innemu. Pobiliśmy wszystkie możliwe rekordy. To było naprawdę 
spektakularne. Ludzie się rozeszli, zaproszona grupa partnerów poszła 
na osobiste spotkanie z Nickiem. Powinienem tam być, ale było coś, 
co mnie zatrzymało. 
 Spojrzałem w górę i zobaczyłem cudowny zachód słońca; zupeł-
nie taki, jak w pewnej historii o waniliowym niebie. W tej magicznej 
chwili tylko ja i ponad 40 000 pustych miejsc na stadionie. Pamiętałem 
wszystko dokładnie. Właśnie tam, w szóstym rzędzie, siedziała kobieta, 
która wzruszona po wydarzeniu podeszła do mnie i przytuliła mnie, 
dziękując za to, co zrobiliśmy. Szeptała mi na ucho, że tym wydarzeniem 
uratowałem jej życie.
 Przede mną siedział mężczyzna, który ze względu na ciężki stan 
zdrowia i nieuleczalną chorobę starał się oficjalnie o eutanazję. Przy-
jechał do Poznania specjalnie po to, by zobaczyć Nicka; to było niesa-
mowite obserwować, jak z minuty na minutę zmienia się wyraz jego 
twarzy, jakby nagle odzyskał nadzieję. 
 Miliony obrazów przewijały się przed moimi oczami, a twarze ludzi,  
którzy jeszcze trzydzieści minut temu siedzieli na stadionie, prze-
żywając z nami piękne chwile, były tak wyraźne, jakbym pamiętał  
je wszystkie. W moim wnętrzu tysiące emocji, a każda z nich walczyła o to,  
by ujawnić się i w końcu dotrzeć do mnie. 
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 Minęła chwila, zanim dotarła do mnie świadomość tego, co właśnie 
miało miejsce. Spotkanie motywacyjne na stadionie? Przecież jesz-
cze rok temu, gdy mówiłem o tym głośno, wielu pukało się w czoło  
i upewniało się, czy wszystko ze mną dobrze. Nikt dotychczas nie miał 
tyle odwagi, by zdecydować się na tak ogromne ryzyko, w dodatku 
nie mając kompletnie doświadczenia w imprezach stadionowych.  
W tej chwili przypomniałem sobie wszystkie momenty, gdy chodziłem 
do mediów, prosząc o wsparcie i pomoc, a większość zatrzaskiwała  
mi drzwi przed nosem lub otwierała dopiero wtedy, gdy płaciłem.  
Kiedy zwracałem się do różnych organizacji, także religijnych, bo wy-
dawało mi się, że przesłanie Nicka jest dla nich ważne, a one patrzyły  
na mnie z niechęcią. Jak to, kościół nie organizuje tego spotkania? Tylko 
w ciągu ostatnich trzech lat ponad pięć tysięcy firm, instytucji i osób 
indywidualnych złożyło zapytania do biura Nicka o możliwość wystą-
pienia w Polsce. Jakimś cudem okazało się, że przyjął nasze zaproszenie. 
To wydarzenie naprawdę się odbyło i zgromadziło ponad 25 000 
wspaniałych ludzi! Czułem ogromne emocje i niesamowitą radość. 
Jednak trwało to moment. Gdzieś w środku wiedziałem, że dopiero 
po tym ogromnym sukcesie zaczną się wyzwania. 
 W poprzednich latach byłem całkowicie zaangażowany i pochłonię-
ty tym, żeby wypuścić na światowy poziom rynek rozwoju osobistego 
w Polsce. To była praca od projektu do projektu, mordercze tempo, trzy,  
cztery duże eventy w roku. Spałem po kilka godzin na dobę. Cały  
zespół pracował intensywnie; nie było czasu na myślenie. Po prostu 
trzeba było działać – i to w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo szli-
śmy za ciosem. Nie było innego wyjścia. 
 W moim sercu były jednocześnie radość i ból. Kilka samotnych  
minut na stadionie trwało niczym wieczność. W jednym momencie 
całe życie stanęło mi przed oczami; zobaczyłem drogę, jaką przesze-
dłem, slajd po slajdzie. Widziałem masę wyzwań i problemów, które 
pokonywaliśmy, ale teraz, gdy impreza się zakończyła, czuję, że stadion 
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jest ukoronowaniem czegoś większego niż ja sam. To symbol zwycię-
stwa i spełnienie marzenia, które wydawało się nierealne, niemożliwe 
do zrealizowania. I my tego dokonaliśmy!
 Siedziałem ze spuszczonymi nogami. W dalszym ciągu miałem  
poczucie, że to nie koniec. Może też znasz to uczucie dziwnego nie-
pokoju, które czai się gdzieś tuż pod skórą, gdy wiesz, że choć padasz 
ze zmęczenia, jeszcze nie pora na odpoczynek i świętowanie sukcesu.  
Bo życie przygotowało kolejną niespodziankę. I masz czas tylko  
zaczerpnąć powietrze, bo kolejna walka już za moment.

Najtrudniej jest uwierzyć, że już minęły sztorm i wichura, że będą już 
tylko słońce i błoga cisza. Najtrudniej położyć serce na dłoni jeszcze 
ten jeden raz, gdy wcześniej tak często było ranione.
Najtrudniej jest wstać ten kolejny raz, gdy zaliczyło się serię upadków. 
Najtrudniej jest nie tylko zrozumieć, lecz także poczuć głęboko  
w środku, że to Ty decydujesz o tym, co będzie dziś. Nie ma wczoraj, 
nie istnieje jutro; jest tylko chwila obecna i Ty.

Patrzę na ten świat i widzę drzewa, które i w deszczu, i na wietrze 
wzrastają ku górze. Można rzec, że takie jest ich przeznaczenie.
 Spoglądam na twarze uśmiechniętych dzieci, które nie wiedzą,  
że coś jest niemożliwe, dopóki same się nie przekonają, gdzie leży 
aktualna granica ich możliwości.
 Ktoś, kto konstruował ten świat, musiał być geniuszem. Podarował 
Ci dar przeżywania tego, co piękne, ale także tego, co jest wyzwaniem. 
Każdy z nas ciągle zastanawia się, dokąd to wszystko zmierza. Jak mawiał 
Vince Lombardi: „Wierzę głęboko, że w życiu każdego człowieka naj-
większym i najcenniejszym osiągnięciem są chwile, gdy poświęciwszy  
się jakiejś sprawie, leży wyczerpany na polu bitwy – zwycięski”.
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 Nigdy nie zrezygnowałem z marzeń, bo rezygnacja z tego, co ko-
cham, oznaczałaby dla mnie wewnętrzną śmierć.
 „Życie bez ograniczeń” odbiło się echem nie tylko w Polsce. Cały 
świat usłyszał o grupie szaleńców, którzy dokonują niemożliwego, 
biorąc na własne barki nadludzkie ryzyko. Takie jest życie organiza-
tora. Jesteśmy pomostem między światem ludzi, którzy potrzebuję 
inspiracji, a tymi, którzy ją dają. Zazwyczaj nas nie widać, ale musimy 
ryzykować wszystko, by najwięksi tego świata mogli mówić dla Ciebie. 
Musimy być Potężni Ponad Miarę. Na świecie jest nas około pięćdzie-
sięciu, którzy działają na światowym poziomie. W tej chwili czuję, że i ja,  
i Ty jesteśmy gotowi na to, bym wyjawił Ci prawdę i największa tajem-
nicę tej książki. Gotowy?
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czas na wyjawienie 
największej tajemnicy  

Zanim to zrobię, chcę, byś coś zrozumiał. 
 Nie jesteś ani gorszy, ani lepszy. 
 Nie jesteś ani słaby, ani silny.
 Świat także nie jest ani czarny, ani biały. Po prostu jest.
 Czasem najtrudniej jest nie oceniać i dać się ponieść fali inspiracji, 
w której kryją się wspaniali ludzie, możliwości, doświadczenia; tam, 
gdzie jestem przeistacza się w słyszałem, poczułem, widziałem i zrozu-
miałem. 
 Człowiek to dla mnie ciągle fantastyczna zagadka, bo potrafi być, 
kimkolwiek zechce, w każdej sekundzie swojego życia. 
 Dziękuję, że dzięki obecności wielu ludzi w moim życiu, tak wiele 
się uczę.
 Dziękuję światu, który na każdą akcję odpowiada wspaniałą reakcją. 
 Dziękuję za zimną wodę, którą wylałem na swoją głowę. Takie 
chwilowe przebudzenie pozwala zatrzymać się i przypomnieć sobie, 
po co tutaj jestem. 
 Dziękuję za to, że wybrałem drogę wojownika kochającego ludzi. 
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Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę.
Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie 
były tego warte.
Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem 
światła.
Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe  
zobowiązania.
Każdy wojownik światła mówił tak, kiedy chciał powie-
dzieć nie.
I dlatego jest wojownikiem światła. Bowiem doświadczył 
tego wszystkiego i nie utracił nadziei, że stanie się lepszym 
człowiekiem6.

Pamiętasz historię o moich pięciu mentorach, którzy towarzyszyli  
mi na drodze do tego, co nieuniknione? Tym nieuniknionym, oczywi-
ście, była realizacja wielkich marzeń – organizacja „The Way Ahead”  
i „Życia bez ograniczeń”. 
 Zastanawiasz się, gdzie byli przez całą tę historię? Oczywiście,  
że ze mną; właściwie stanowili część mnie! 
 Chcesz rozwiązać pewną zagadkę? Ta książka opisuje koleje losu 
Łukasza. Zapisz teraz, proszę, imiona mentorów od ostatniego, jakiego 
poznałeś. Łukasz, Unnamed – Bezimienny, Krzysztof, Adam, Stanisław, 
Zbyszek. Czy coś dostrzegasz? 
 Zakreśl teraz, proszę, pierwszą literę każdego imienia.
(Ł)ukasz
(U)nnamed – Bezimienny
(K)rzysztof
(A)dam
(S)tanisław
(Z)byszek

6 Paulo Coelho, Podręcznik Wojownika Światła, Drzewo Babel, 2000.
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Tak, to prawda: Łukasz. 
 Każdy z tych mentorów to ja i moje historie. Zszokowany? Nie mo-
głem postąpić inaczej. Nie chciałem być oceniany przez pryzmat 
tego, jak mocno dostałem od życia. Jedyne, czego chcę, to tego,  
by definiowało mnie to, co zrobiłem. To ja byłem tym małym chłop-
cem, który wylądował w hospicjum. Ten sam chłopczyk ponad cztery  
lata uczył się jazdy na rowerze i nie odpuścił, dopóki nie zrealizował  
swojego celu. Ta cudowna lekcja, którą dostałem w dzieciństwie, nau- 
czyła mnie, by nigdy nie odpuszczać. Jak widzisz, zostało mi to do dziś.
 Tak, to ja widziałem totalne zaprzeczenie tego, co nazywamy  
miłością. Na oczach dziecka rozgrywał się dramat, którego nie mo-
gło powstrzymać. Przemoc, którą widziałem przez lata, wymierzona  
w moją matkę, nauczyła mnie wiele. Przede wszystkim tego, że to nie jest  
miłość. Każdy z nas, wchodząc w dorosłość, ma obowiązek stworzyć 
własną definicję życia.
 Tak, to ja stoczyłem śmiertelną walkę z guzem mózgu. Wedle norm 
utraciłem 21% zdrowia. Gdybym w to uwierzył, nie byłoby mnie już 
na tym świecie. Moja walka, choć nierówna, trwała lata; ciągle towa-
rzyszył jej ból głowy nie do zniesienia. Dzięki temu nauczyłem się,  
że jakakolwiek decyzja jest lepsza niż jej brak. Zrozumiałem, że mu-
szę żyć pełnią życia i każdego dnia stawiać wszystko na szali, walcząc  
o marzenia, bo nigdy nie wiadomo, czy ten kolejny dzień nie będzie
moim ostatnim. Zaprzyjaźniłem się ze śmiercią, a ona mnie tak polubiła,
że któregoś dnia krzyknęła: „Stary, jeszcze nie czas na ciebie! Za wiele
masz do zrobienia dla świata i ludzi!”. Uwierzyłem w to ze wszystkich sił.
 Tak, byłem o krok od dostania się na wymarzone studia. Gdybym 
wykupił bilet na pociąg w przeciwnym kierunku, nie byłoby proble-
mu. Pół punktu do wymarzonego celu. Życie mnie nauczyło, że nigdy 
nie należy rezygnować, bo czasem jest wiele dróg dojścia do tego  
samego celu. Najważniejsze to wiedzieć, dokąd zmierzasz. Dzięki 
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temu dotarłem do miejsca, o którym marzy wielu ludzi; jestem pe-
wien, że oni także mogą to zrobić. Czy się poddasz?
 Tak, to ja tego feralnego dnia byłem w bloku obok, zamiast trwać 
przy osobie, którą kocham. Nie potrafiłem zatrzymać zegara, nie by-
łem w stanie wyrwać ją z rąk śmierci. Byłem bezbronny wobec losu; 
jedyne, co mogłem, to patrzeć, jak umiera moja mama. To przerażają-
ce doświadczenie nauczyło mnie, że tego, co fizycznie, nie możemy 
zatrzymać. Dlatego swoją uwagę głównie kieruję na to, co najbardziej 
wartościowe, lecz niewidoczne. Na ludzkiego ducha, który jest silny 
i może zrobić wiele. Po tym, co mi się przytrafiło, wiedziałem, że ni-
gdy nie zabiorę ze sobą tego, co stworzę na tym świecie, ale uczucia 
i wspólne chwile z ludźmi pozostaną we mnie na zawsze. Dlatego 
nigdy się nie poddaję i nie odpuszczam. Nie zrażam się tym, że coś 
mi nie wychodzi. Próbuję aż do skutku, nawet gdyby tych prób miało 
być tysiące!
 Było tak przez lata. Próbowałem wielu kierunków i działań; w chwili, 
gdy miałem sięgnąć po oczekiwaną nagrodę, działo się coś, co ściąga-
ło mnie w dół. Miałem odpuścić? Nie, to kompletnie nie w moim stylu. 
Nie boję się bólu, bo musiałem się z nim oswoić. Nie przerażała mnie 
perspektywa śmierci, bo zaglądała mi prosto w oczy. Nie uciekałem 
od chorób, bo zawsze brałem życie mocno w garść i kreowałem swoim 
przeznaczeniem – do skutku.
 Dlatego nie mów mi, do cholery, że coś jest niemożliwe! Spójrz  
na moją historię – opowiedziałem Ci zaledwie trzydzieści procent. 
Pewne fakty na zawsze pozostaną we mnie. Nie jestem w stanie usunąć 
blizn przeszłości i zapomnieć o tym, przez co przeszedłem; nie wymażę 
tego klawiszem Backspace. To, co równało mnie z ziemią, stało się moim 
sprzymierzeńcem. Oswoiłem ciosy i cały ból. Im bardziej dostawałem,  
tym bardziej stawałem się uparty w dążeniu. Żadna przeciwność 
nie miała prawa mnie złamać. Mogła mnie spowolnić, ale nie mogła 
odebrać szansy na realizację kolejnego marzenia.
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 Powinienem być już na drugim świecie lub co najwyżej leżeć pod 
budką z piwem, opłakując to, co mnie spotkało. Zamiast tego wybra-
łem życie pełne wyzwań. Zagrałem z losem va banque. Stałem się naj-
bardziej upartą jednostką w tym świecie. Stałem się Potężny Ponad 
Miarę.
 Chcę, byś wiedział, że tę chwilę dedykuję wszystkim, którzy mówią, 
że jest ciężko. Tę minutę dedykuję tym, którzy rozłożeni na łopatki,  
zastanawiają się, czy wstać. Tę sekundę dedykuję Tobie, bo nigdy nie jest  
tak trudno, by nie zrobić jeszcze jednego kroku.
 Nie dajesz rady? Brak Ci sił? Nie masz chwili wytchnienia? Znam  
te uczucia, poznałem je do szpiku kości, dzień za dniem wędrując 
po ścieżce zwanej życiem. Dlatego mówię Ci: wstań i idź naprzód.
 Nie ma znaczenia, ile ciosów dostałeś; one tylko Cię wzmocnią.
 Nieważne, jakie będą konsekwencje, jeżeli czujesz, że to kochasz!
 Daj z siebie więcej. Daj z siebie milimetr więcej. Jeszcze jeden krok, 
jeszcze jeden!
 Nieważne, ile porażek poniosłeś! Słyszysz? To nie ma znaczenia. Na-
wet jeżeli doświadczyłeś całej serii niepowodzeń. To także nie ma zna- 
czenia, to historia.
 Ważne jest to, co jest teraz. Ważne jest to, co czujesz w tej właśnie 
chwili. Nie dopuść, by krew, pot, łzy i wycieńczenie zatrzymały Cię  
w drodze do Twoich marzeń. Bo życie masz tylko jedno. Wykorzystaj 
je! Pokaż światu, jak wspaniały jesteś. Po prostu zrób to.
 Pamiętaj, że nie jesteś tym, co o Tobie mówiono; jesteś tym,  
w co uwierzyłeś! Aby przypomnieć sobie, kim jesteś naprawdę –  
zapomnij o tym, kim kazano Ci być! Taka jest droga do spełniania ma-
rzeń. Jak mawia znany amerykański aktor Dwayne Johnson: „Kiedy 
zbliżasz się do drzwi możliwości, nie pukaj. Wpierdalaj się tam z buta, 
uśmiechnij się i przedstaw”. 
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to jeszcze nie koniec, 
to doPiero Początek 
historii

Mówisz mi, że wiesz, kim jesteś, a ja twierdzę, że całe życie poznajesz 
odpowiedź na to pytanie.
 Są momenty, w których zbliżasz się do prawdy; jesteś wtedy sam  
i nikt Cię nie widzi. Elegancki garnitur ląduje w szafie, torebka na swo-
im miejscu. Z głośników wydobywa się melodia ukochanej muzyki.  
Te nuty Cię niosą; jesteś bardziej sobą niż kiedykolwiek. Dokładnie 
wtedy, gdy nikt nie patrzy. 
 Idąc przez życie, kochamy tworzyć łatki, definicje i określenia;  
kochamy kreować mapę form i określeń, które mają ułatwić nam 
życie. Ten jest taki, tamta taka. Gówno prawda, kochani. Jedynym 
prawdziwym stwierdzeniem jest fakt, że JEST. 
 Przypomnij sobie te trudniejsze momenty i te cudowne chwile. 
Tkwiąc w balansie niczym boja na oceanie doświadczeń i wrażeń,  
nie odkryjesz tego, co w Tobie głęboko skryte i najcenniejsze. Życie 
bez ograniczeń to nie slogan; to sposób na życie. To ciągłe dążenie 
do przekraczania granic, by po raz kolejny przekonać się, że możesz 
więcej i za każdym razem jeszcze więcej. Gdy złapiesz to coś w środku, 
to, czemu jesteś w stanie poświęcić całe życie, to, co wywołuje pozy-
tywne dreszcze – przestajesz kalkulować i analizować. Chwytasz się 
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tego i cała naprzód. Żaden sztorm, tajfun czy tornado Cię nie dotkną, 
gdy wiesz, gdzie jest Twoje słońce zwane życiem. Taką drogę wybra-
łem: żadnych kompromisów i półśrodków. Tak, żyję bez ograniczeń.
 Wiem, że spodziewasz się zakończenia tej historii, ale to jeszcze 
nie koniec. Jak to bywa w historiach z happy endem, zakończyliśmy  
maraton wydarzeń wielkim sukcesem. Podziękowania spływały  
do nas z całego świata, chociaż doskonale wiedzieliśmy, jaką cenę 
musieliśmy za to zapłacić. Moment, w którym osiągasz coś wielkie-
go, jest niebezpieczny – w końcu po latach trudów wdrapujesz się 
na upragniony szczyt. Dla mnie tym szczytem było to, do jak wie-
lu serc dotarliśmy. Mimo że biznes wiązał się z wyjątkową stratą,  
nic nie mogło przysłonić satysfakcji, którą czuliśmy. Dokładnie tak  
jak alpiniści, którzy wchodzą na Mount Everest. Nie wiem, czy wiesz, 
ale to nie wspinaczka jest najtrudniejszym momentem; najtrudniejsze  
jest zejście, bo gdy czujesz się rozluźniony, zdarza się wiele wypad-
ków. Ja także poślizgnąłem się na jednej ze skał uformowanych 
przez życie.
 Kolejne tygodnie mijały bardzo spokojnie. Snuliśmy nowe plany, 
równie intensywne jak te w pierwszej połowie roku. Cały zespół pod-
chodził z entuzjazmem do tego, co zamierzaliśmy. Wtedy wydarzyło 
się coś, co wyłączyło mnie całkowicie z życia na kolejne miesiące.
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ostatnia wsPólna
Podróż

Niektórzy nazwaliby to kolejnym życiowym dramatem, dla mnie  
to był jeden z darów, jakie otrzymałem w życiu. 

Któregoś dnia zadzwonił mój ojciec. 
 Żaden z nas, ani ja, ani on, nie mogliśmy zapomnieć o przeszłości. 
Szanowaliśmy się, wspierałem go w każdej chwili, ale widywaliśmy 
się rzadko. Dzwonił zazwyczaj wtedy, gdy potrzebował pomocy lub  
oczekiwał, że rozwiążę jego problemy. Niejednokrotnie podczas naszych 
rozmów zastanawiałem się, kto właściwie jest ojcem. 

Całe życie oczekiwano ode mnie, że będę twardy, ja natomiast  
marzyłem o tym, by był ktoś starszy i mądrzejszy ode mnie, kto wes-
prze mnie w trudnych momentach. Nigdy nie było mi dane tego  
doświadczyć.
 Podczas rozmowy ojciec poprosił mnie o pomoc. Stwierdził,  
że musi iść do szpitala, bo czuje, że odchodzi. Nie zastanawiałem się 
długo; powiedziałem bratu, że jedziemy po ojca.
 Na miejscu okazało się, że rzeczywiście nienajlepiej wygląda. W dro-
dze do Warszawy poszukiwałem szpitala, w którym najszybciej mogliby 
go zdiagnozować. Znajoma poleciła mi jedną z prywatnych placówek.
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 Już następnego dnia ojciec przechodził szereg badań. Pierwsza 
diagnoza: nowotwór. Prawdopodobnie trzustki. Następnego dnia 
chciano zrobić kolejne badanie, ale okazało się, że nowotwór zaata-
kował cały organizm. Znów wrócił koszmar przeszłości i bezsilność, 
która paraliżowała ręce. W ciągu jednego dnia skonsultowałem się 
z kilkoma najlepszymi onkologami w kraju. Chciałem zorganizować 
przewiezienie ojca do kliniki w Stanach Zjednoczonych, niestety, nikt 
nie dawał mu szans na dłużej niż dwa tygodnie. Prawdopodobnie  
nie zdążylibyśmy dolecieć.
 Nigdy nie odpuściłem. Jestem z tej gliny, która mówi: to miejsce,  
tu i teraz, jest piękne, ale to tylko etap podróży. Czas – najcenniej-
sze aktywo, jakie mamy w życiu, które sprawia, że wszystko kiedyś 
przemija. To normalne. Skoro tak jest, nie masz niczego, co mógłbyś 
stracić. Jestem kolekcjonerem chwil, momentów życia, który każdego 
dnia stara się doświadczać człowieczeństwa.
 Po półtora roku ciężkiej pracy i próby zainspirowania setek tysięcy 
ludzi do zmiany doświadczyłem wielkiej próby. Tej, w której mogłem 
być jedynie opiekunem, obserwatorem, przewodnikiem. Po raz kolejny  
odebrano mi prawo wpływania na wynik.
 To trudne spoglądać na osobisty świat kogoś, kogo kocham, i pa-
trzeć, jak powoli ulatuje z niego życie. Patrzyłem w górę i pytałem, 
czy to nagroda za to, co zrobiłem dla świata. Czy właśnie tak ma być? 
 Mogłem być wkurzony, mogłem rozwalać wszystko dookoła, ale 
po chwili wszystko uległo zmianie. Wybrałem życie i delektowanie  
się każdą chwilą, która nam pozostała. Zamiast złości wybrałem  
radość, dziękując za każdą sekundę życia ojca. Dziękowałem za każdy 
jego oddech, dziękowałem za każdy puls życia. 
 Spędziliśmy razem prawie dwa tygodnie. To były jedne z najpięk-
niejszych tygodni w moim życiu. Kilka dni, w trakcie których zbliżyli-
śmy się na nowo, chociaż to ja odgrywałem rolę tego, który opiekuje 
się człowiekiem przerażonym wizją odejścia z tego świata.
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 Do ostatniego dnia był świadomy. Ten czas pozwolił nam poznać 
się na nowo. Dwa totalnie przeciwstawne światy stały się jednością. 
Godzinami opowiadałem ojcu o tym, co w życiu robię i jak wiele 
osiągam. Wcześniej nigdy go to nie interesowało, nie pamiętał nawet  
o moich urodzinach. Teraz słuchał wszystkiego i nie dawał po sobie
poznać, jak bardzo jest zdziwiony. Im więcej czasu spędzaliśmy wspól-
nie, tym bardziej otwierałem się na to, co mówił.

Poznałem jego historię i wyzwania, jakim stawiał czoła; chociaż 
ich miara była dużo mniejsza od tego, co mnie spotkało, starałem się 
go zrozumieć. Nigdy nie zapomnę przedostatniego dnia przed jego 
odejściem. To właśnie wtedy lekarz poprosił mnie, bym przekazał  
mu informacje o wynikach jego badań. W mojej głowie tysiące myśli; 
wiedziałem, że nie spodziewał się, że jego stan jest aż tak dramatyczny. 

Zapamiętam ten dzień do końca życia. 
 Chwyciłem ojca za rękę i spojrzałem mu głęboko w oczy. „Tato – 
powiedziałem – to są wyniki badań”. „Jest źle? – zapytał. – Odchodzę?”. 
„Tato, masz nowotwór trzustki”. Nie miałem serca powiedzieć mu,  
że cały jego organizm został zaatakowany. Ojciec spojrzał na mnie  
ze zrozumieniem i powiedział: „To znaczy, że to koniec?”. Uśmiechną-
łem się. „Nie, tato – powiedziałem. – Twoje ciało umiera, ale nie ty. Twój 
duch jest nieśmiertelny. Ty tylko zmieniasz stan skupienia”. 

Do tej pory nie wiem, skąd te myśli. Jego wyraz twarzy zdawał się 
wyrażać pogodzenie z tym, co niedługo nastąpi. Od tego momentu 
czas zaczął mijać zdecydowanie szybciej. Wieczorem lekarz zapytał  
mnie, czy pożegnałem się z ojcem. Powiedziałem, że tak. Wtedy  
zaaplikowali mu sporą dawkę morfiny. 
 Ostatniego dnia czułem, że koniec jest bliski, dlatego spędziłem  
z ojcem cały dzień. Nie mówiłem nic, tylko trzymałem go za rękę.  
Nie było minuty, bym nie spoglądał na ekran monitora, sprawdzając, 
czy jest puls. Czas się zatrzymał. Gdy tak siedziałem nad jego łóżkiem, 
wracały obrazy z przeszłości.
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 Pamiętałem, jak kilka lat temu miał operacje, podczas której dawano 
mu procent szans na przeżycie. Lekarz kazał mi się wtedy z nim żegnać. 
Pamiętnej nocy odchodził kilkukrotnie, ciągle go reanimowali. Na szczę-
ście przeżył i chociaż przez lata byliśmy od siebie bardzo daleko, wyko-
rzystał drugą szansę, którą dostał od życia. 
 Ja także dostałem drugą szansę, by spojrzeć na wszystko raz jesz-
cze. Zrozumiałem, na czym polega odwieczne koło życia. Widzisz,  
ponoć rodzisz się w danym miejscu, określonym czasie i rodzinie,  
której nie wybierasz. Nawet jeśli przyjmiemy, że jest to prawda,  
od tysięcy lat realizuje się ten sam scenariusz. Dziecko rodzi się w da-
nym otoczeniu i chłonie od niego wszystko. Uczy się, czym jest życie, 
kim jest ono samo, co może, a czego nie może. Im jest starsze, tym 
więcej granic ma wyznaczanych. Można spokojnie stwierdzić, że jesteś 
dokładnym odbiciem świata, w którym przyszedłeś na świat.

Oczywiście wchodząc w dorosłość, masz możliwość decydowania 
o tym, w co chcesz wierzyć, większość jednak tego nie robi, traktu-
jąc poznane definicje życia jako swoje. Tego, czym jest miłość, uczą
się w dzieciństwie. Ilu jest ludzi, tyle definicji. W dojrzałym życiu,
jeśli nie zdążą zweryfikować tego, co nazywają miłością, odtwarzają
te same wzorce i schematy w swoim życiu.

Co naprawdę chcę Ci powiedzieć? To jeden z najważniejszych  
momentów w tej książce. Jest niewielu ludzi, którzy tak jak ja już  
w okresie dzieciństwa mieli odwagę zakwestionować to, co widzą, 
i siłę, by zapytać świat, czy przemoc fizyczna i psychiczna, która  
ich otacza, jest rzeczywiście miłością. Wiedziałem, że nie, i miałem 
odwagę to zrobić. Czy mogę winić o to mojego ojca? Z punktu  
widzenia norm życiowych powinienem mieć do niego pretensje  
jeszcze długo po jego odejściu – przecież zafundował mi taki kosz-
mar. 

Jeśli spojrzysz na życie jak na coś więcej niż świat materialny, zrozu-
miesz głęboko ukryty sens. 
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 Jesteś gotowy? Mój ojciec nie robił niczego innego, jak tylko od-
twarzał definicje życia poznane w swoim domu. Prawdopodobnie 
jego rodzice także tak zrobili. Nikt nie miał siły, by przerwać zaklęty 
krąg tych chorych definicji. Ja zrobiłem to jako pierwszy. Kto wie,  
jak wyglądałoby jego życie, gdyby dostał miłość i zrozumienie  
od swoich rodziców. Z pewnością jego definicja byłaby zgoła od-
mienna. Dlatego miałem siłę i chęć wybaczyć mu z całego serca.
 Podczas pogrzebu mówiłem o tym, za co go kochałem, i jakie 
pozytywne definicje przejawiał w swoim życiu – a było ich niema-
ło. Dzięki niemu dostałem najlepszy prezent, jaki ojciec może dać 
dziecku. Prawdziwą szansę na to, by odkryć znaczenie własnego  
życia i tego, jak ma ono wyglądać. Żegnając go, poczułem wielką ulgę  
i szczęście, jakbym pozbył się z pleców olbrzymiego ciężaru. 
 Chociaż nie mogłem ani poklepać ojca po ramieniu, ani go przy-
tulić, wiem, że był tam wtedy ze mną podczas tych pięciu minut  
w trakcie jednego z najtrudniejszych przemówień w moim życiu. 
 Wiedziałem, że zaklęty krąg został przerwany raz na zawsze, 
a jedyne, co we mnie pozostało, to miłość do kochanych rodzi-
ców, których fizycznie już nie było. Czułem wdzięczność za każdą  
sekundę spędzoną z nimi. Wiem, że z góry będą obserwować mój  
taniec na wielkiej scenie życia. A że stworzyli wielkiego wojownika,  
który się nie poddaje, z pewnością będą mieli co oglądać.
 Kilka lat temu, nad łożem śmierci mojej mamy, złożyłem przysięgę, 
że nigdy się nie poddam. Ta obietnica wypełniła się, chociaż wiem, 
że będę realizował ją do końca swoich dni. Tak, życie zafundowało  
mi trening, jakiego dawno nie widział świat, i wystawiło mnie na naj-
większe próby. Dzięki temu stałem się Potężny Ponad Miarę i Bóg  
mi świadkiem, nikt i nic mnie nie zatrzyma.
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ePilog

Czy to już koniec? 
 Zdecydowanie nie. Wierzę, że to dopiero początek – być może  
naszej wspólnej podróży.

Zapewne zastanawiasz się, jak dalej potoczyła się moja historia? 
 Jak zwykle wstałem z kolan i poszedłem naprzód. Szybko wyszliśmy 
ponownie na prostą, bo życie wytrenowało mnie w tym schemacie  
do perfekcji. Jak mogłem się poddać, skoro nad życie kocham to,  
co robię? Wszelkie ciosy, które otrzymałem, przekułem w kolejne 
szczyty, do których zmierzam. 

Gdy czytasz te słowa, jestem dwa tygodnie przed kolejną edycją 
„Życia bez ograniczeń”. Czy jest ciężko? Cholernie, ale nie mogę się za-
trzymać, bo to silniejsze ode mnie. „Życie bez ograniczeń” to nie tylko 
wydarzenie; to sposób na życie, jaki wybrałem. To misja, którą realizuję 
od lat. To sygnał, jaki wysyłam do ludzi na całym świecie. To przesła-
nie, które mówi, że najważniejsza definicja życia to człowieczeństwo. 
 Wiedz, że gardzę przemocą i wojną. Nie godzę się wewnętrznie  
na to, że tak wiele dzieci i wielu ludzi ginie każdego dnia na świecie. 
Pytam: w imię czego? W imię ego, żądzy władzy i nieograniczonego 
wpływu? 
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 Wiem, że nadejdzie taki dzień, gdy moja misja obiegnie cały świat 
i ludzkość przypomni sobie prawdziwe znaczenie słowa „miłość”.  
 Nie spocznę, dopóki tego nie osiągnę. Latarnia do zmian została 
rozpalona wiele lat temu.
 To niebywałe, jak wielkie pokłady możliwości tkwią w Tobie. Jesteś  
zdolny do wielkich czynów i możesz uczynić z życia najbardziej 
spektakularny koncert. Kiedy to się stanie? Gdy przestaniesz wierzyć  
w to, co o Tobie mówiono, i wyruszysz na spotkanie z przeznaczeniem. 
Po to, by poznać prawdę; by przekonać się, kim naprawdę jesteś. 
 Gdybym nie odrzucił tego, co kiedyś o sobie myślałem, nie miał-
bym żadnych szans na przeżycie, nie mówiąc już o realizacji wielkich 
marzeń. Jedynym sposobem, by przekonać się, kim jesteś naprawdę, 
jest wyruszyć w drogę. To Twój naturalny dar, jakim jest język czynów, 
definiuje to, kim jesteś i jak wiele potrafisz.
 Pamiętam, jak wiele lat temu miałem pewien sen. Bardzo ważny 
sen. Zazwyczaj śnię rzadko lub niczego nie pamiętam, jednak raz  
na jakiś czas przydarza mi się wyobrażenie, które niesie przesłanie  
dla mojego życia.
 Tak było kilka lat temu. Śniło mi się, że jestem na naszej planecie. 
Jakaś siła pomaga mi przemieszczać się z prędkością światła. Dzięki 
temu jestem w każdym miejscu, o którym pomyślę.
 Odwiedzałem najcudowniejsze miejsca na ziemi. Widziałem za-
chód słońca na Copa Cabanie. Podziwiałem zapierające dech w pier-
siach widoki ze szczytu Machu Picchu w Peru. Spacerowałem ulicami 
Nowego Jorku. Świat był piękny, a ja mogłem mieć wszystko, czego 
pragnąłem, dosłownie w mgnieniu oka. Sportowy wóz i przejazd 
mostem w San Francisco? Robiłem to na zawołanie. Wszystko byłoby  
wspaniale, gdyby nie jeden szczegół: byłem jedynym człowiekiem 
żyjącym na ziemi. Miałem wszystko, ale żywego ducha nie było obok  
mnie. W tamtym momencie, nie wiem dlaczego, zadałem sobie dwa 
bardzo ważne pytania: „Kim jesteś, gdy patrzysz na ten cudowny 
świat?” i „Czym jest ten świat?”.
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 Poczułem się zdumiony. Odpowiedź, jaka mi się nasunęła, była  
szokująca i natychmiastowa.
 Gdy spoglądam na ten świat, po prostu jestem! Nie mam nawet 
imienia, bo nikt mnie nie nazwał. Nie wiem, jaki jestem, bo nikt mnie 
nie ocenił.
 Czym jest świat, który widziałem? Po prostu jest! To była jedyna 
prawda o mnie i o świecie, który mnie otaczał, gdy nie było obok  
nikogo, kto mógłby mnie ocenić.
 Czy dostrzegasz już, jak potężna siła tkwi w tej opowieści? Jak myślisz, 
kim są ludzie, którzy skreślali Cię i niesprawiedliwie oceniali? Czy wiesz, 
kto ich oceniał?
 Z pokolenia na pokolenie uczy się nas wzorców myślenia i przy-
pinania ludziom łatek, przez co zapominamy o wielkim potencjale 
możliwości, jakie tkwią w nas samych. Pod kurzem ocen zapomina-
my o tym, co jest w nas nieśmiertelne i najpiękniejsze!
 Posłuchaj, kochany, kimkolwiek jesteś. Wiem, że w życiu możesz  
absolutnie wszystko. Udowodniłem Ci to w mojej książce. Moja histo-
ria – szczera, momentami dramatyczna i bardzo osobista – pokazała, 
że nie istnieje marzenie, którego nie byłbyś w stanie zrealizować.
 Otworzyłem się przed Tobą i zdradziłem intymne szczegóły, by dać 
dowód życia i świadectwo, że niemożliwe nie istnieje. Zrobiłem to dla 
Ciebie! Jeśli naprawdę w to uwierzysz, wcześniej czy później stanie się 
to Twoją rzeczywistością. 
 Wiem, że pojawią się momenty, w których będzie ciężko, ale tylko 
od Ciebie zależy, czy zrezygnujesz. Nie możesz się poddać, rozumiesz?! 
Nie możesz odpuścić! Życie jest zbyt cenne, by marnować je na strach  
i wątpliwości. Chcę, byś za kilka lat był dumny z tego, co zrobiłeś.  
Stać Cię na wielkie kroki. Wierzę w to ze wszystkich sił jak nikt inny  
na świecie! 
 W tej książce przekazałem Ci zaledwie część mojej historii. Bywały 
chwile, o których nigdy nie opowiem; pozostaną na zawsze w moim 
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sercu i mojej duszy. Nie żałuję ani jednej decyzji, którą podjąłem.  
Nie ugiąłem się przed żadnym wyzwaniem.
 Stałem się potężniejszy niż miara, jaką przypisało mi otoczenie. 
Moja wielkość nie wynika z tego, jak wiele zrobiłem. Prawdziwą wiel-
kością jest to, ile serc poruszyłem, kierując na nie światło. Prawdziwą 
potęgą jest to, ilu ludzi mi uwierzyło. Jestem zaszczycony faktem,  
że jest ich tak wielu na świecie.
 Ze wszystkich sił wierzę, że jesteś cudowną istotą, która nie tylko 
może zmienić swoje życie, lecz która gdy zmienia siebie, daje in-
nym przyzwolenie na to samo, ofiarowując im prawdziwy dowód 
życia. Wiem, że przyjdzie taki moment, kiedy odejdę z tego świata.  
Nie dbam o to, kiedy to się stanie. Chcę, byś wyruszył w podróż, 
stając się Potężnym Ponad Miarę.

Najbardziej boimy się nie tego, że jesteśmy zbyt słabi. 
Najbardziej boimy się tego, że jesteśmy potężni ponad miarę.
Przeraża nas nasze światło, nie ciemność. Zadajemy sobie pytanie: 
Kim jestem, żebym był tak wspaniały, cudowny, utalentowany  
i fantastyczny?
Właśnie, kim jesteś, żeby nie być taki? Jesteś dzieckiem bożym. 
Twoje udawanie małego nie służy światu. Nie przekazujesz swoje-
go światła, gdy kurczysz się, żeby inni ludzie nie czuli się przy Tobie 
niepewnie.
Urodziliśmy się po to, by objawić chwałę Boga, która jest w nas (…) 
Gdy pozwalamy, by nasze światło błyszczało, nieświadomie daje-
my innym ludziom przyzwolenie, by robili to samo.
Gdy wyzwalamy się z własnego lęku, nasza obecność automatycz-
nie wyzwala innych.

Nelson Mandela
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Tak na koniec – wiesz, kim był On? Pojawiał się w kilku momentach 
tej książki, odegrał kluczową rolę w moim życiu. Dowiesz się tego  
w kolejnej książce, której strony jak zwykle napisze życie.
 Wierzę w Ciebie; ja – człowiek, który rzucił wyzwanie całemu 
światu i stał się Potężny Ponad Miarę. Ty także możesz. Wiem to.
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