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MOIM RODZICOM, KTÓRZY DALI MI WSZYSTKO 

I KTÓRZY ZAWSZE ZNAJDUJĄ  SPOSÓB NA TO, 

BY DAĆ JESZCZE WIĘCEJ.
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OD AUTORA 
     ERIC JORGENSON

Przez cały czas trwania swojej kariery Naval zawsze hojnie dzielił 
się swą mądrością. Miliony osób na całym świecie korzystają 
z jego wskazówek na temat osiągania bogactwa i szczęścia.

Naval Ravikant jest ikoną w  Dolinie Krzemowej, a  także 
w  licznych środowiskach startupowych na całym świecie. Jest 
założycielem wielu świetnie prosperujących przedsiębiorstw 
(założył Epinions w  czasie pęknięcia bańki dot-comów na po-
czątku XXI wieku oraz AngelList w 2010 roku). Naval jest również 
aniołem biznesu, który postawił na takie firmy jak Uber, Twitter, 
Postmates i setki innych na wczesnym etapie ich rozwoju.

Jednak Naval osiągnął znacznie więcej niż tylko sukces finan-
sowy – od lat dzieli się swoją filozofią życia i szczęścia, przycią-
gając uwagę czytelników i słuchaczy z całego świata. Ma tak liczne 
grono fanów, ponieważ łączy w swoim życiu dwa aspekty, które 
rzadko idą ze sobą w parze: odnosi ogromne sukcesy finansowe 
i  jest przy tym szczęśliwym człowiekiem. Przez całe życie stu-
diował pisma filozofów, źródła ekonomiczne i  techniki pomna-
żania majątku oraz działał zgodnie z  tymi naukami, dowodząc 
tym samym, że sformułowane przez niego zasady są skuteczne.

Obecnie Naval wciąż zajmuje się inwestowaniem w niektóre 
firmy i ich rozwijaniem, przy czym robi to niejako „mimochodem”, 
na swój własny artystyczny sposób, prowadząc przy tym zdrowy, 



zrównoważony i spokojny tryb życia. Niniejsza książka jest próbą 
zebrania i uporządkowania tych okruchów mądrości, jakimi do 
tej pory podzielił się ze światem, a  także pokazania Ci, jak i  Ty 
możesz osiągnąć podobną mądrość i równowagę.

Historia życia Navala jest niezwykle inspirująca i pouczająca. 
Naval to jednocześnie skłonny do introspekcji założyciel wielu 
biznesów, inwestor-samouk, kapitalista i  inżynier – bez wąt-
pienia dla wielu może być mistrzem w swych dziedzinach.

Jego spostrzeżenia są często nieszablonowe i skłaniające do 
refleksji, jako że Naval wyciąga wnioski w oparciu o pierwsze za-
sady i ma odwagę mówić szczerze, co myśli. Charakteryzująca go 
zdolność dostrzegania tego, co kryje się za fasadą życia, zmieniła 
sposób, w jaki ja sam obecnie postrzegam świat.

Nauczyłem się od niego bardzo wiele. Czas poświęcony na 
lekturę, słuchanie oraz stosowanie jego zasad mówiących o tym, 
jak osiągnąć bogactwo i szczęście, zapewnił mi poczucie spokoju 
i pewności na drodze, jaką obrałem; posiadłem też zdolność cie-
szenia się każdą chwilą tej podróży. Kiedy przyjrzałem się do-
kładnie kolejnym etapom w  karierze Navala, zrozumiałem, że 
wielkie rzeczy osiąga się małymi, wytrwale stawianymi krokami. 
Ponadto uświadomiłem sobie, jak olbrzymi wpływ może mieć 
jeden człowiek na otaczający go świat.

Często powołuję się na jego wypowiedzi i  polecam je zna-
jomym. Rozmowy, jakie zazwyczaj się w takich sytuacjach wywią-
zywały, zainspirowały mnie do stworzenia tej książki. Chciałem, 
żeby również inni zyskali możliwość spojrzenia na świat oczami 
Navala – zarówno ci, którzy nie zetknęli się wcześniej z jego kon-
cepcjami, jak i ci, którzy od mniej więcej dziesięciu lat obserwują 
go w mediach społecznościowych.

Niniejszy almanach jest zbiorem wszystkich tych perełek 
mądrości, którymi Naval podzielił się w ostatnim dziesięcioleciu 
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w swoich tweetach, wpisach na blogu oraz podcastach. Lektura 
tej książki w kilka godzin wyposaży Cię w wiedzę, którą on zdo-
bywał całe życie.

Opracowałem ten tekst z  zamysłem umieszczenia go w  do-
menie publicznej. Tweety, podcasty i wywiady mają to do siebie, 
że niezwykle szybko giną, pogrzebane pod lawiną coraz to now-
szych wpisów i nagrań. A myślę, że tak wartościowa wiedza za-
sługuje na trwalszy i  łatwiej dostępny format. I właśnie taki cel 
przyświecał mi podczas tworzenia tej książki.

Mam nadzieję, że będzie ona dla wielu doskonałym wprowa-
dzeniem do sposobu myślenia Navala. Zebrałem wszystkie jego 
najważniejsze i najbardziej przydatne spostrzeżenia, zachowując 
ich oryginalne brzmienie, splotłem je w wątki, które – mam na-
dzieję – dobrze się teraz czyta, a następnie podzieliłem je na roz-
działy i odrębne sekcje poświęcone poszczególnym tematom, aby 
ułatwić korzystanie z książki i odnajdywanie poszczególnych, in-
teresujących Cię fragmentów.

Sam często sięgam do tego zbioru, zanim podejmę decyzję do-
tyczącą jakiejś inwestycji, a kiedy mam gorszy nastrój, otwieram 
rozdział o szczęściu. Praca nad tą książką wyraźnie mnie zmie-
niła. Dziś widzę, że myślę jaśniej, a także odczuwam więcej pew-
ności i spokoju we wszystkich sferach życia. Mam nadzieję, że jej 
lektura przyniesie Ci podobne korzyści.

Almanach, który trzymasz w dłoni, został pomyślany w taki 
sposób, aby dać Ci łatwy dostęp do wskazówek dotyczących kon-
kretnych tematów. Jeśli Naval nie odpowiada na Twoje maile, 
mam nadzieję, że tutaj znajdziesz najlepsze źródło wiedzy pły-
nącej bezpośrednio od niego.

Jak wspomniałem wcześniej, można potraktować tę książkę 
jako doskonałe narzędzie do tego, by zyskać wgląd w  sposób 
myślenia Navala. Jednocześnie jest to także pogłębiona analiza 



dwóch najczęściej poruszanych przez niego tematów – bogactwa 
i szczęścia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o autorze i poznać 
inne jego przemyślenia, zachęcam Cię do zapoznania się z sekcją 
„Więcej o Navalu” na końcu tej książki. Odsyłam w niej do frag-
mentów rozdziałów usuniętych z finalnej wersji tekstu oraz do 
innych popularnych treści.

Wszystkiego dobrego, trzymaj się!
Eric
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WAŻNE INFORMACJE 
NA TEMAT TEJ KSIĄŻKI 
(KOMENTARZ OD AUTORA) 

Niniejszy almanach składa się w  całości z  transkrypcji wy-
wiadów i  wykładów Navala oraz z  jego tweetów. Starałem się 
zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby nie zniekształcić jego słów. 
Muszę jednak podkreślić kilka ważnych kwestii:

 ɥ transkrypcje zostały poddane kilkukrotnej redakcji, aby 
osiągnąć jak największą zwięzłość i jasność przekazu;

 ɥ nie wszystkie źródła są źródłami podstawowymi (niektóre 
fragmenty pochodzą z  tekstów innych autorów cytujących 
Navala);

 ɥ nie mogę potwierdzić autentyczności każdego z tych źródeł 
ze stuprocentową pewnością;

 ɥ pojęcia wraz z ich interpretacjami ulegają zmianom w czasie 
i są zależne od środka przekazu oraz kontekstu;

 ɥ przed zacytowaniem Navala z  niniejszego tekstu należy 
sprawdzić dobór słów w konkretnej wypowiedzi, korzystając 
ze źródła podstawowego;

 ɥ tekst można i należy interpretować bardzo swobodnie.



Z natury rzeczy wszystkie wypowiedzi umieszczone w niniej-
szej książce są wyjęte z  kontekstu. Ich interpretacja będzie się 
zmieniać z czasem. Czytaj z zachowaniem maksymalnej otwar-
tości i interpretuj je na różne sposoby.

Weź pod uwagę, że pierwotny zamysł danej wypowiedzi może 
odbiegać od twojego sposobu odczytywania jej, jeśli dociera ona 
do ciebie w innym czasie, w innym formacie, kontekście i za po-
mocą innego środka przekazu.

Nie jest wykluczone, że podczas tworzenia niniejszej książki 
przez omyłkę błędnie coś opisałem, opacznie zrozumiałem lub 
umieściłem w niewłaściwym kontekście. Kiedy wypowiedzi Navala 
„wędrowały” swobodnie w czasie, przestrzeni i w różnych środ-
kach przekazu, ich forma mogła ulec zmianie. Dołożyłem wszel-
kich starań, żeby ich pierwotny zamysł pozostał niezmieniony, 
ale (bardzo) możliwe, że pojawiły się błędy.

Wywiady zostały spisane, transkrypcje przeszły proces re-
dakcji, a po ich uporządkowaniu zostały ponownie zredagowane, 
by dobrze się je czytało. Robiłem, co mogłem, żeby koncepcje Na-
vala zostały wyrażone jego własnymi słowami.

Błyskotliwość myśli tu zawartych to w całości zasługa Navala, 
a jeżeli wkradły się tutaj błędy, odpowiedzialność za nie ponoszę 
wyłącznie ja.

TWEETY I WĄTKI NA TWITTERZE  
(tak zwane serie tweetów, ang. tweetstorms)

Tweety wyszczególniane są tak, jak zwykle wyszczególnia się 
cytaty zaczerpnięte z tekstu, jednakże stanowią unikalną treść. 
Używam ich jako przerywnika lub podsumowania jakiejś myśli 
w strumieniu wypowiedzi.
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Tego typu formatowanie wskazuje na to, że przytaczam  
tekst tweetu.

Serie tweetów mają następujące formatowanie:

To jest pierwszy tweet w wątku.

ɨ

To jest drugi tweet. Wątek tweetów to dłuższa seria 
pojedynczych tweetów powiązanych ze sobą, podobna 
do wpisu na blogu.

PYTANIA ZAPISANE POGRUBIONĄ CZCIONKĄ

Liczne fragmenty zostały zaczerpnięte z  wywiadów prowadzo-
nych przez fantastycznych twórców, takich jak Shane Parrish, 
Sarah Lacy, Joe Rogan oraz Tim Ferriss. Pytania zadane przez 
nich Navalowi zostały wyodrębnione pogrubioną czcionką. Nie 
wyróżniam poszczególnych wywiadów i  prowadzących, by za-
chować prostą strukturę i ciągłość tekstu.

BRAK FABUŁY

Książka ta nie stanowi narracyjnej ciągłości – nie wymaga ona 
zatem lektury „od deski do deski”. Czytaj fragmenty, które zwrócą 
twoją uwagę, pomiń te, które cię nie interesują.



SPRAWDŹ TO

Jeśli natkniesz się na słowo lub pojęcie, którego nie znasz, 
sprawdź jego znaczenie. Albo czytaj dalej, aby lepiej poznać kon-
tekst. Niektóre z  przywoływanych pojęć zostały bardziej szcze-
gółowo wyjaśnione w dalszej części książki.

ODNOśNIKI

Używam odnośników (typu [1]), by wskazać na zakończenie da-
nego fragmentu. Starałem się zachować kontekst wypowiedzi, 
aby tekst czytało się jak najlepiej. Źródła, do których można się 
odwołać, zostały podane w sekcji „Źródła”. Nie są one uporządko-
wane w kolejności, a niektóre z nich pojawiają się kilkakrotnie.
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PRZEDMOWA
     TIM FERRISS 

Drogi Czytelniku,
dziwnie się czuję, kreśląc te słowa, gdyż wiele lat temu postano-
wiłem, że nie będę pisał przedmów.

W  tym przypadku robię jednak wyjątek z  trzech powodów. 
Po pierwsze, niniejsza książka jest dostępna w bezpłatnej wersji 
jako e-book, bez ograniczeń. Po drugie, znamy się z Navalem od 
ponad dziesięciu lat i od dawna pragnąłem, żeby ktoś zebrał jego 
myśli, nadając im kształt książki. Po trzecie, pisząc tę przed-
mowę zwiększam swoje szanse na to, że kolejne dziecko Navala 
otrzyma imię Tim (przystanę również na „Timbo”, jeśli będzie 
obstawał przy tym wariancie).

Naval jest jedną z najbystrzejszych osób, jakie miałem okazję 
poznać, należy także do tych najodważniejszych. Nie mam tu na 
myśli postawy typu „wskocz w ogień bez zastanowienia”, a raczej 
coś w stylu: „dobrze się zastanów, a potem powiedz wszystkim, że 
wpatrują się w niewłaściwy ogień”. Naval rzadko wyznaje poglądy 
podzielane przez większość, a wyjątkowość kolei jego losu i stylu 
życia oraz sukcesy w rozwijaniu startupów są wynikiem świado-
mych wyborów i decyzji, aby postępować inaczej niż wszyscy.

Naval potrafi być szczery do bólu, ale to jest właśnie to, co 
w nim lubię i szanuję – nigdy nie trzeba zgadywać, co ma na myśli. 



Nigdy też nie musiałem domyślać się, jaki stosunek ma do mnie, 
do jakiejś osoby lub do danej sytuacji. To ogromna ulga w świecie 
pełnym dwulicowości i dwuznaczności.

Wiele razy spotykaliśmy się na obiedzie lub lunchu, robiliśmy 
razem interesy i włóczyliśmy się po świecie. Wspominam o tym, by 
podkreślić, że tak jak na ogół jestem dobrym obserwatorem ludzi, 
tak jeśli chodzi o  rozgryzanie Navala, doprowadziłem tę umiejęt-
ność do perfekcji. Jest jedną z osób, do których najczęściej dzwonię, 
prosząc o radę. Miałem okazję obserwować go w wielu miejscach 
i w różnych sytuacjach – zarówno w chwilach łatwych, jak i trud-
nych, w czasach boomu gospodarczego, ale też podczas kryzysu.

To prawda, że jest dyrektorem generalnym i  współzałoży-
cielem AngelList. Prawdą jest również to, że wcześniej współtwo-
rzył firmy Vast.com i Epinions, które weszły na giełdę w ramach 
spółki Shopping.com. Zgadza się też to, że jest aniołem biznesu 
i że zainwestował w wiele spółek, które później odniosły ogromny 
sukces, takich jak Twitter, Uber, Yammer oraz OpenDNS – aby 
wymienić zaledwie kilka z nich.

To wszystko oczywiście brzmi wspaniale i dowodzi, że Naval 
nie jest kanapowym filozofem, lecz inwestorem światowej klasy.

Jednak to nie ze względu na sukcesy na polu biznesowym 
tak bardzo biorę sobie do serca jego punkt widzenia, maksymy 
i przemyślenia. Świat zna przykłady wielu „ludzi sukcesu”, którzy 
są bardzo nieszczęśliwi. Jeśli nieopatrznie zaczniesz ich naśla-
dować, wraz z tym, co tak pożądane, pozwolisz, żeby do Twojego 
życia wniknęło mnóstwo brudów – można powiedzieć, wodę po 
kąpieli razem z dzieckiem.

Cenię Navala, ponieważ:

 ɥ kwestionuje niemal wszystko;
 ɥ potrafi myśleć w oparciu o pierwsze zasady;

18 . ALMANACH NAVALA RAVIKANTA 



PRZEDMOWA . 19

 ɥ dokładnie wszystko testuje;
 ɥ udaje mu się nie popadać w samooszukiwanie;
 ɥ regularnie zmienia zdanie;
 ɥ dużo się śmieje;
 ɥ myśli holistycznie;
 ɥ myśli długofalowo;
 ɥ a do tego… nie traktuje samego siebie tak cholernie serio.

Ten ostatni element jest niezwykle istotny.
Podróż przez tę książkę, serwującą skondensowany koktajl 

pełen wypunktowanych list, pozwoli Ci poczuć, co tak naprawdę 
dzieje się w umyśle Navala i jak wygląda świat z jego perspektywy. 

A zatem, zapoznając się z tym tekstem, zachowaj uważność. 
Nie ograniczaj się do bezmyślnego powtarzania słów autora. 
Stosuj się do jego wskazówek, ale tylko wtedy, jeśli po ich prze-
analizowaniu i sprawdzeniu na własnej skórze, w skrajnych wa-
runkach, nadal uznasz je za wartościowe. Przemyśl wszystko, 
ale niczego nie traktuj jak „prawdy objawionej”. Naval chciałby, 
aby jego myśli były kwestionowane, lecz tylko przez tych, którzy 
w procesie myślenia i wyciągania wniosków nie idą na łatwiznę.

Dzięki Navalowi moje życie zmieniło się na lepsze. Twoje rów-
nież może się odmienić, jeśli podejdziesz do lektury tej książki 
jak przyjacielsko nastawiony, lecz zarazem dobrze przygotowany 
partner sparingowy.

A zatem: trzymaj gardę i zachowaj otwarty umysł. 

Pura Vida,
Tim Ferriss
Austin, Teksas





KILKA WAŻNYCH DAT  
Z ŻYCIA NAVALA RAVIKANTA 

 ɥ 1974 – Naval rodzi się w New Delhi w Indiach
 ɥ 1985 – przeprowadzka z  Indii do dzielnicy Queens w  Nowym 

Jorku z matką i bratem
 ɥ 1989 – w wieku 14 lat zaczyna uczęszczać do szkoły Stuyve-

sant High School
 ɥ 1995 – w wieku 21 lat kończy edukację w Dartmouth College 

(studiował informatykę i ekonomię)
 ɥ 1999 – w wieku 25 lat zakłada spółkę Epinions i obejmuje sta-

nowisko dyrektora generalnego 
 ɥ 2001 – w wieku 27 lat zostaje partnerem biznesowym w Au-

gust Capital
 ɥ 2003 – w wieku 29 lat zakłada Vast.com – stronę z drobnymi 

ogłoszeniami 
 ɥ 2005 – gdy ma 30 lat, w  Dolinie Krzemowej nazywany jest 

„Radioactive Mud” (dosłownie „odpad radioaktywny”)
 ɥ 2007 – w wieku 32 lat zakłada Hit Forge, niewielki fundusz 

venture capital (VC), w  pierwotnym zamyśle inkubator 
przedsiębiorczości

 ɥ 2007 – w  wieku 32 lat zaczyna prowadzić blog o  nazwie 
VentureHacks



 ɥ 2010 – w wieku 34 lat zakłada AngelList
 ɥ 2010 – w wieku 34 lat inwestuje w firmę Uber
 ɥ 2012 – w wieku 36 lat lobbuje w Kongresie Stanów Zjednoczo-

nych za uchwaleniem ustawy JOBS Act
 ɥ 2018 – w  wieku 43 lat otrzymuje nagrodę anioła biznesu 

roku 2018 (ang. Angel Investor of the Year)
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A TERAZ…  
NAVAL SAM O SOBIE  
W KILKU SŁOWACH

 



Wychowywałem się bez ojca, w  rodzinie, w  której moja mama, 
jako samotny rodzic mający pod opieką dwójkę dzieci (mnie i mo-
jego brata), jednocześnie pracowała i  uczęszczała do szkoły. Do-
rastaliśmy jako dzieciaki „z  kluczem na szyi” i  od najmłodszych 
lat musieliśmy być bardzo samodzielni. Nasze życie obfitowało 
w wiele trudności, ale któż ich nie doświadcza. Jak się później oka-
zało, doświadczenia te pomogły mi na wiele różnych sposobów.

Byliśmy ubogimi imigrantami. Zanim mój ojciec wyemi-
grował do Stanów Zjednoczonych, był w  Indiach farmaceutą. 
Ponieważ jego dyplom nie został uznany w Stanach, ojciec pra-
cował w sklepie z narzędziami. Nie miałem wymarzonego dzie-
ciństwa – moja rodzina wcześnie się rozpadła. [47]

Moja matka była naprawdę wyjątkową osobą. Pomimo czy-
hających w  tle przeciwności losu zawsze zapewniała nam bez-
warunkową miłość. Dlatego pamiętaj: nawet jeśli życie cię nie 
oszczędza i nie masz dosłownie nic, ale w twoim otoczeniu jest 
choćby jedna osoba, która kocha cię bezwarunkowo, może to 
zdziałać cuda i  mieć niezwykle pozytywny wpływ na twoje po-
czucie własnej wartości. [8]

Mieszkaliśmy w niezbyt bezpiecznej dzielnicy Nowego Jorku. 
W  zasadzie biblioteka była dla mnie świetlicą. To tam kiero-
wałem swe kroki zaraz po lekcjach i przesiadywałem aż do póź-
nych godzin, kiedy ją zamykano. Wtedy wracałem do domu. I tak 
wyglądał mój typowy dzień. [8]

Kiedy przeprowadziliśmy się do Stanów Zjednoczonych, ja 
i mój brat byliśmy małymi dziećmi. Nie miałem wielu znajomych, 
więc nie byłem też szczególnie pewny siebie. Mnóstwo czasu 
spędzałem czytając. Moimi prawdziwymi przyjaciółmi stały się 
książki. Książki mogą służyć jako wspaniali towarzysze, bo to 
właśnie za ich pośrednictwem najwybitniejsi myśliciele ostat-
nich kilku tysięcy lat dzielą się z tobą swoją mądrością. [8]
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Do pierwszej pracy poszedłem w  wieku piętnastu lat. Udzie-
lałem się wtedy w nielegalnej firmie cateringowej działającej na ty-
łach furgonetki dowożącej dania kuchni indyjskiej. Wcześniej praco-
wałem trochę na zmywaku w stołówce oraz jako dostarczyciel gazet.

W  Nowym Jorku byłem kompletnie anonimowym dziecia-
kiem pochodzącym z  nic nieznaczącej, ledwo wiążącej koniec 
z  końcem rodziny imigrantów. Aż pewnego dnia stało się coś, 
co mnie „ocaliło” – zdałem egzamin wstępny i  dostałem się do 
renomowanej szkoły średniej Stuyvesant High School. Dyplom 
ukończenia tej szkoły otworzył mi drogę do jednej z  uczelni 
wchodzących w skład słynnej Ligi Bluszczowej (ang. Ivy League), 
a  to sprawiło, że wszedłem w  branżę technologiczną. Nauka 
w Stuyvesant to jedna z okoliczności porównywalnych z wygraną 
na loterii, które sprawiają, że inni od razu patrzą na ciebie przy-
chylnym okiem. Jednym ruchem przenosi cię to z  grupy spo-
łecznej, gdzie twoją jedyną perspektywą na przyszłość jest praca 
fizyczna, do grupy przyszłych pracowników umysłowych. [73]

W Dartmouth College studiowałem ekonomię i informatykę. 
Był taki moment, w  którym rozważałem nawet studia dokto-
ranckie z dziedziny ekonomii. [8]

Do dziś zainwestowałem własne środki w  około 200 firm. 
W  wielu jestem doradcą. Zasiadam w  kilku zarządach. Jestem 
również wspólnikiem w funduszu kryptowalutowym, ponieważ 
wierzę w  potencjał kryptowalut. Wciąż nad czymś pracuję, coś 
się u mnie wykluwa. Zawsze mam parę projektów w zanadrzu. [4]

Oprócz tego oczywiście wciąż jestem właścicielem i prezesem 
firmy AngelList. [4]

Urodziłem się biedny i  nieszczęśliwy. Obecnie jestem dość 
bogaty i bardzo szczęśliwy. Włożyłem sporo pracy w zmianę obu 
tych stanów.



W  międzyczasie nauczyłem się kilku przydatnych rzeczy 
i  paru pomocnych zasad. Staram się wyjaśniać je w  kontekście 
ponadczasowym, jak najbardziej uniwersalnym, w  taki sposób, 
żeby każdy mógł samodzielnie je dla siebie rozgryźć i  przepra-
cować. Ostatecznie, ja nie mogę Cię niczego nauczyć. Mogę Cię 
jedynie zainspirować i podsunąć Ci kilka słów kluczy, żeby te za-
sady zapadły Ci w pamięć. [77]
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Naval na żywo na Twitterze (oklaski).

18 maja 2007 roku





CZĘśĆ I 

BOGACTWO 

Jak osiągnąć bogactwo bez pomocy szczęścia.





BUDOWANIE BOGACTWA 

Zarabianie pieniędzy nie jest czymś, co się po prostu robi – 

to umiejętność, której trzeba się nauczyć.



ZROZUM, JAK POWSTAJE BOGACTWO

Lubię sobie wyobrażać, że gdybym nagle stracił wszystkie pie-
niądze i  gdyby ktoś wysadził mnie na pierwszej lepszej ulicy, 
w dowolnym anglojęzycznym kraju, w ciągu pięciu do dziesięciu 
lat odzyskałbym utracony majątek. A to dlatego, że bogacenie się 
jest po prostu zestawem umiejętności, jakie wykształciłem – i ja-
kich każdy może się nauczyć. [78]

W  bogaceniu się tak naprawdę wcale nie chodzi o  ciężką 
pracę. Harując w  restauracji osiemdziesiąt godzin tygodniowo, 
nie zgromadzisz znaczącego majątku. Aby się wzbogacić, musisz 
wiedzieć, co robić, z kim to robić oraz kiedy jest na to najlepszy 
moment. Znacznie ważniejsze od ciężkiej pracy jest zatem odpo-
wiednie zrozumienie pewnych zjawisk. Oczywiście, ciężka praca 
też jest ważna i nie możesz szczędzić wysiłku. Ale musisz ten wy-
siłek właściwie ukierunkować. 

Jeśli obecnie nadal jeszcze nie wiesz, na czym powinieneś się 
skupić, twoim najważniejszym celem jest to ustalić. Nie rzucaj 
się w wir pracy, dopóki nie zrozumiesz i nie określisz, nad czym 
rzeczywiście należałoby pracować.

Zasady, z  którymi możesz się zapoznać w  jednej z  moich 
serii tweetów (poniżej), spisałem dla samego siebie w naprawdę 
wczesnej młodości, kiedy miałem trzynaście, może czternaście 
lat. Trzymałem te przemyślenia z tyłu głowy przez trzydzieści lat, 
stale wykorzystując je w moim życiu. Z biegiem czasu (niestety 
lub na szczęście) stałem się naprawdę dobry w przyglądaniu się 
firmom, szacowaniu ich wartości lub potencjału oraz znajdy-
waniu maksymalnej dźwigni finansowej w celu wytworzenia bo-
gactwa i zachowywania jego części dla siebie.

O tym właśnie traktował mój słynny wątek na Twitterze. Oczy-
wiście treść każdego z poniżej cytowanych tweetów z powodzeniem 
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nadawałaby się na osobny temat godzinnej rozmowy. Ale tweety 
w  tej serii mają stanowić jedynie punkt wyjścia dla dalszych 
dociekań. Starałem się zadbać o  to, żeby były zwięzłe, aby za-
wierały maksymalnie dużo informacji oraz aby ich przekaz był 
mocny, a  zarazem ponadczasowy. Znajdziesz w  nich wszystkie 
niezbędne informacje i zasady – jeśli je przyswoisz, a następnie 
przez dziesięć lat będziesz ciężko pracować, opierając się na ich 
założeniach, zdobędziesz to, czego pragniesz. [77]

Jak osiągnąć bogactwo bez pomocy szczęścia.

ɨ

Zabiegaj o bogactwo, a nie o pieniądze czy status. 
Bogactwo oznacza posiadanie aktywów, które zarabiają 
dla ciebie, kiedy ty śpisz. Pieniądze to narzędzie służące 
do transferu czasu i bogactwa. Status to twoje miejsce 
w hierarchii społecznej.

ɨ

Zrozum, że możliwe jest wytworzenie bogactwa w sposób 
etyczny. Jeśli w głębi duszy gardzisz bogactwem, pozostanie 
ono poza twoim zasięgiem.

ɨ

Nie zadawaj się z ludźmi zabiegającymi o status. Uzyskują 
go oni głównie poprzez atakowanie tych, którzy zajmują się 
wytwarzaniem bogactwa.

ɨ
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Nie zgromadzisz bogactwa, sprzedając swój czas. 
Aby osiągnąć wolność finansową, musisz posiadać aktywa 
generujące dochód – „kawałek biznesu” na własność.

ɨ

Bogactwo stanie się twoim udziałem, jeśli dasz 
społeczeństwu to, czego ono chce, ale czego obecnie 
nie potrafi jeszcze zdobyć lub samodzielnie wytworzyć – 
i jeśli dokonasz tego na dużą skalę.

ɨ

Wybierz branżę, w której możesz angażować się 
w przedsięwzięcia o długoterminowym charakterze 
z ludźmi o długoterminowym podejściu.

ɨ

Internet znacznie rozszerzył zakres możliwych 
zawodów i ścieżek kariery. Większość ludzi jeszcze się 
nie zorientowała, że tak właśnie jest.

ɨ

Angażuj się w gry iterowane. Wszelkie korzyści, 
jakie osiągamy w życiu – czy to w dziedzinie majątkowej, 
w sferze relacji międzyludzkich, czy w domenie wiedzy – 
są efektem działania procentu składanego.

ɨ

Do biznesu wybieraj partnerów, którzy cechują się 
ponadprzeciętnymi: inteligencją, poziomem energii 
i przede wszystkim uczciwością.

ɨ 
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Nie współpracuj z cynikami i pesymistami. Ich przekonania 
działają jak samospełniające się przepowiednie.

ɨ

Naucz się tworzyć. Naucz się sprzedawać. Jeśli zdołasz 
opanować obie te umiejętności, będziesz nie do zatrzymania.

ɨ

Wyposaż siebie w konkretną, specyficzną wiedzę,  
korzystaj z dźwigni i bierz na siebie odpowiedzialność.

ɨ

Wiedza specyficzna to wiedza, której nie sposób przekazać 
drogą szkolenia lub nauczania. Trzeba ją pozyskać 
samodzielnie. Gdyby społeczeństwo mogło przekazać ci 
taką wiedzę, równie dobrze mogłoby przekazać ją komuś 
innemu – komuś, kto łatwo mógłby cię zastąpić.

ɨ

Wiedzę specyficzną zdobywa się, zgłębiając to,  
co cię autentycznie ciekawi i pasjonuje, a nie to,  
co jest aktualnie na topie.

ɨ

Zdobywanie wiedzy specyficznej dla ciebie będzie po prostu 
dobrą zabawą, mimo iż w oczach innych będzie wyglądało 
na ciężką pracę.

ɨ

Przyswajanie wiedzy specyficznej odbywa się jedynie 
na drodze praktyki i terminowania, nigdy w szkołach. 

ɨ
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Wiedza specyficzna jest często wysoce techniczna lub 
kreatywna. Nie da się jej oddelegować ani zautomatyzować.

ɨ

Zaakceptuj brzemię odpowiedzialności i znajdź w sobie 
odwagę, by podejmować ryzyko biznesowe na własne konto 
i pod własnym nazwiskiem. Społeczeństwo wynagrodzi cię 
za to decyzyjnością, kapitałem oraz dźwignią.

ɨ

„Dajcie mi wystarczająco długą dźwignię i wystarczająco 
mocną podporę, a sam jeden poruszę cały glob”.

– Archimedes

ɨ

Dochodzenie do fortuny wymaga dźwigni. W biznesie dźwignia 
przybiera formę kapitału, siły roboczej oraz produktów, 
których krańcowy koszt wytworzenia jest zerowy (owoce pracy 
programistów oraz wszelkie dobra i usługi cyfrowe).

ɨ

Kapitał to po prostu pieniądze. Aby zgromadzić pieniądze, 
wykorzystuj wiedzę specyficzną w przedsięwzięciach 
podejmowanych na własny rachunek i wykaż się 
umiejętnością właściwej oceny sytuacji, a co za tym idzie, 
podejmowania trafnych decyzji.

ɨ 

Siła robocza to inaczej ludzie, którzy dla ciebie pracują. 
Jest to najstarsza i zarazem najbardziej rozchwytywana
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forma dźwigni. Dźwignią w postaci pracujących dla ciebie 
ludzi możesz zaimponować swoim rodzicom, ale nie marnuj 
swojego życia na pogoń za nią.

ɨ

Kapitał i praca innych ludzi to formy dźwigni wymagające 
przyzwolenia. Wszystkim zależy na dostępie do kapitału, ale jeśli 
chcesz go posiadać, musisz znaleźć kogoś, kto ci go udostępni. 
I podobnie z przywództwem: każdy chciałby zostać liderem, ale 
najpierw trzeba się upewnić, czy ktoś będzie za tobą podążał. 

ɨ

Owoce programowania oraz dobra i usługi cyfrowe 
to formy dźwigni niewymagające przyzwolenia. To dzięki 
nim współcześni bogacze zbili majątek i dorobili się wielkich 
fortun. Można stworzyć oprogramowanie lub treści cyfrowe, 
które pracują dla ciebie nawet wtedy, kiedy ty śpisz.

ɨ

Obecnie masz w zasięgu ręki armie robotów – po prostu, 
aby minimalizować koszty magazynowania i chłodzenia 
„stacjonują” one w centrach przetwarzania danych. 
Wykorzystaj te armie.

ɨ

Jeśli nie potrafisz programować, pisz książki lub blogi albo 
nagrywaj filmiki czy podcasty.

ɨ 

Dźwignia pozwala ci spotęgować siłę twojej umiejętności 
oceny sytuacji i podejmowania decyzji.

ɨ 
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Umiejętność oceny sytuacji i podejmowania decyzji wymaga 
doświadczenia. Niemniej wykształcenie tej zdolności można 
przyspieszyć, opanowując pewne umiejętności podstawowe.

ɨ 

Nie ma umiejętności o nazwie „biznes”. Unikaj czasopism 
o takiej tematyce i wszelkich szkoleń biznesowych.

ɨ 

Zgłębiaj za to mikroekonomię, teorię gier, psychologię, 
techniki perswazji, etykę, matematykę oraz informatykę.

ɨ 

Czytanie jest szybsze niż słuchanie. Robienie czegoś 
jest szybsze niż przyglądanie się, jak robi to ktoś inny.

ɨ 

Staraj się być osobą na tyle zajętą, żeby nie mieć czasu 
na spotkania przy kawie, ale jednocześnie dbaj o to, 
żeby twój kalendarz nie był zapchany.

ɨ  

Ustal swoją osobistą stawkę godzinową, do jakiej planujesz 
aspirować, i konsekwentnie ją egzekwuj. Podejmuj też 
decyzje w oparciu o tę stawkę: jeśli rozwiązanie jakiegoś 
problemu pozwoli ci zaoszczędzić mniej niż wynosi twoja 
stawka godzinowa – zignoruj go. Jeśli zlecenie komuś 
jakiegoś zadania będzie kosztowało mniej niż wynosi twoja 
stawka godzinowa – zleć jego wykonanie.

ɨ  
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Podsumowanie: sproduktyzuj siebie.

W  podsumowaniu pojawiło się stwierdzenie: „sproduk-
tyzuj siebie” – co dokładnie ono wyraża?

Pomyśl osobno o słowach „sproduktyzuj” i „siebie”. W słowie 
„siebie” kryje się odniesienie do twojej wyjątkowości, niepo-
wtarzalności. W  słowie „sproduktyzuj” zawarta jest dźwignia. 
W  słowie „siebie” obecne są odpowiedzialność i  decyzyjność. 

To, z kim pracujesz, oraz to, nad czym pracujesz, 
jest ważniejsze niż to, jak ciężko pracujesz. Nadal jednak 
pracuj tak ciężko, jak to tylko możliwe.

ɨ

Staraj się być najlepszy na świecie w tym, co robisz. 
Wciąż definiuj na nowo to, czym się zajmujesz, aż stanie się 
to prawdą.

ɨ

Nie istnieje sposób (wzór ani żaden schemat) na szybkie 
dorobienie się. Jeśli ktoś oferuje ci wskazanie takiego 
sposobu, po prostu próbuje dorobić się na tobie.

ɨ

Wykorzystuj zdobytą wiedzę specyficzną w połączeniu 
z dźwignią, a ostatecznie dostaniesz to, na co zasługujesz.

ɨ

A kiedy już osiągniesz bogactwo, uświadomisz sobie, że to nie 
tego tak naprawdę szukałeś. Ale to już temat na inną okazję. [11 



W  słowie „sproduktyzuj” ukryta jest natomiast wiedza specy-
ficzna. Zresztą słowo „siebie” również wskazuje na jakąś porcję 
wiedzy specyficznej. Zatem wszystkie wspomniane wyżej ele-
menty można połączyć dzięki kombinacji tylko tych dwóch słów.

Jeśli twoim długoterminowym celem jest bogactwo, zadaj 
sobie pytanie: „Czy jestem w tym autentyczny? Czy to naprawdę 
siebie sobie wyobrażam?”. Następnie zapytaj siebie: „Czy pro-
duktyzuję to, co mam do zaoferowania? Czy to skaluję? Czy do 
skalowania używam pracy innych ludzi, kapitału lub programo-
wania albo treści cyfrowych? To bardzo przydatna, prosta tech-
nika ułatwiająca zapamiętanie tych głównych założeń. [78]

Zadanie, jakie sobie stawiasz, nie należy do najłatwiejszych. 
Dlatego wspomniałem, że to cel na dziesięciolecia. Nie chodzi 
o  to, że tyle lat może potrwać wprowadzenie w  życie takiego 
planu – chodzi o  to, że samo wymyślenie, jaki niepowtarzalny 
produkt lub usługę mógłbyś zaoferować społeczeństwu, może ci 
zająć nawet dziesięć lat. [10]

Jaka jest różnica między bogactwem a pieniędzmi?

Pieniądze to narzędzie służące do transferu bogactwa. Pie-
niądze to nic innego jak kredyt społeczny. To możliwość posia-
dania kredytu lub debetu wyrażanego w czasie innych ludzi.

Jeśli dobrze wykonuję swoją pracę i  tworzę realną wartość 
dla społeczeństwa, społeczeństwo mówi: „Dziękujemy. Jesteśmy 
ci coś winni w  przyszłości w  zamian za pracę, jaką wykonałeś 
w przeszłości. Oto coś w rodzaju skryptu dłużnego. Nazwijmy go 
pieniędzmi”. [78]

Bogactwo jest tym, co chcesz osiągnąć. Bogactwo to aktywa, 
które zarabiają dla ciebie pieniądze, kiedy ty śpisz. Bogactwo to fa-
bryka, maszyny, produkcja towarów. Bogactwo to także program 

40 . ALMANACH NAVALA RAVIKANTA 



BUDOWANIE BOGACTWA . 41

komputerowy, który działa przez całą noc, obsługując różnych 
klientów. I w końcu bogactwo to pieniądze trzymane w banku, in-
westowane za jego pośrednictwem w inne aktywa i inne firmy.

Nawet dom może stanowić pewne bogactwo, ponieważ da się 
go komuś wynająć – przy czym trzeba zaznaczyć, że to raczej hi-
potetycznie mniej produktywny sposób wykorzystania ziemi niż 
na przykład otwarcie w  tym miejscu jakiegoś przedsięwzięcia 
biznesowego.

Zatem moja definicja bogactwa obejmuje posiadanie firm i ak-
tywów, które zarabiają dla ciebie pieniądze, kiedy ty śpisz. [78]

Technologia z jednej strony demokratyzuje konsumpcję, ale 
z drugiej konsoliduje produkcję. Człowiek, który staje się naj-
lepszy na świecie w tym, co robi, może robić to dla wszystkich.

Ludzie zapłacą ci za tworzenie dóbr i usług, których pragną. 
Oni sami nie wiedzą jeszcze, jak je wytworzyć, bo gdyby wie-
dzieli, nie byłbyś im potrzebny. Rynek byłby już nasycony, a ich 
potrzeby zaspokojone.

Prawie wszystko, co znajduje się w  twoim domu, w  twoim 
miejscu pracy czy na ulicy, było kiedyś nową technologią. Był czas, 
kiedy nową technologią była ropa naftowa – to na niej wzbogacił 
się John D. Rockefeller. Był czas, kiedy nową technologią były sa-
mochody – one z kolei uczyniły majętnym Henry’ego Forda. 

Jak powiedział kiedyś Alan Kay, nowe technologie to zbiór 
rzeczy, które wciąż jeszcze nie do końca działają [sprostowanie: 
chodzi o  słowa Danny’ego Hillisa]. Kiedy coś zaczyna już w  pełni 
działać, przestaje być nową technologią. Społeczeństwo zawsze 
pragnie nowych rzeczy. Jeśli chcesz osiągnąć bogactwo, musisz 
rozpoznać, jaki rodzaj nowinki technologicznej możesz zaoferować 



ludziom – coś, czego nie potrafią jeszcze zdobyć, a  czego niewąt-
pliwie zapragną. Ważne, aby przychodziło ci to naturalnie oraz 
aby znajdowało się w zakresie twoich możliwości i umiejętności.

Następnie musisz znaleźć jakiś sposób, by wyskalować twoją 
produkcję – nie chodzi przecież o  to, by wytworzyć jeden eg-
zemplarz czy obsłużyć jednego klienta. Musisz wyprodukować 
tysiące, setki tysięcy, a nawet miliony czy miliardy egzemplarzy 
tak, aby każdy, kto zechce, mógł mieć swój własny. Steve Jobs 
(wraz ze swoim zespołem, rzecz jasna) doszedł do wniosku, że 
ludzie zapragną smartfonów – minikomputerów, mieszczących 
się w kieszeni, pod względem swojej funkcjonalności stukrotnie 
przewyższających tradycyjny telefon, a  do tego dziecinnie ła-
twych w obsłudze. A zatem najpierw wymyślili, jak je wytworzyć, 
a następnie, jak skalować produkcję. [78]

ZDOBĄDŹ WIEDZĘ SPECYFICZNĄ

Umiejętności sprzedażowe to jeden z rodzajów takiej wiedzy. 
Istnieją ludzie, których można nazwać „urodzonymi sprze-

dawcami”. Co rusz spotykam takie osoby w różnych startupach 
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i funduszach venture capital. Gdy natkniemy się na takiego uro-
dzonego sprzedawcę, już na pierwszy rzut oka widać, że jest po 
prostu niesamowity. Ci ludzie są naprawdę fantastyczni w swoim 
fachu. To jedna z form wiedzy specyficznej.

Oczywiście, gdzieś musieli tę umiejętność pozyskać, ale na 
pewno nie nauczyli się jej w  szkole. Już prędzej wyćwiczyli ją 
na szkolnym podwórku albo negocjując z rodzicami. Być może 
w  jakimś stopniu umiejętność ta jest uwarunkowana gene-
tycznie, o  czym decyduje jakiś szczególny komponent w  na-
szym DNA.

Tak czy inaczej umiejętności sprzedażowe można rozwijać. 
Możesz czytać Roberta Cialdiniego, możesz zapisać się na odpo-
wiednie szkolenie albo zająć się handlem obnośnym. Ta ostatnia 
metoda sprzedaży jest doprawdy bezlitosna dla praktykujących 
ją osób, ale za to w szybki i skuteczny sposób pozwoli ci udosko-
nalić twoje umiejętności. Dostępnych metod jest całe mnóstwo, 
ale najważniejsze jest to, że umiejętności sprzedażowe z pewno-
ścią można rozwijać.

Wiedzy specyficznej nie da się przekazać w procesie 
nauczania – ale można się jej nauczyć.

Mówiąc o wiedzy specyficznej, mam na myśli to, by cofnąć się 
do czasów, kiedy byliśmy małymi dziećmi lub nastolatkami i by 
spróbować przypomnieć sobie, co lubiliśmy wtedy robić i co przy-
chodziło nam wówczas niemal bez wysiłku? To mogło być coś, 
czego my w ogóle nie uważaliśmy za umiejętność, ale ludzie z na-
szego otoczenia owszem. Zapytaj o to swoją mamę lub przyjaciela 
z okresu dzieciństwa.



Oto przykłady, co można uznać za wiedzę specyficzną:
 ɥ smykałka do sprzedaży;
 ɥ talent muzyczny, łatwość, z  jaką przychodzi nam nauka 

gry na dowolnym instrumencie;
 ɥ osobowość obsesyjna – skłonność do całkowitego zagłę-

biania się w  jakiś temat i  niezwykle szybkie jego opano-
wywanie;

 ɥ fascynacja gatunkiem science fiction – upodobanie do 
lektury powieści sci-fi również oznacza zdolność do bły-
skawicznego przyswajania ogromnej ilości wiedzy;

 ɥ zamiłowanie do gier i  zabaw, co ułatwia przyswajanie 
teorii gier;

 ɥ słabość do plotkowania, szperania w  sieci znajomych  – 
może wskazywać na wyjątkowe predyspozycje do dzien-
nikarstwa.

Wiedza specyficzna to wypadkowa przedziwnej kombinacji 
twoich unikalnych cech uwarunkowanych genetycznie, niepo-
wtarzalnego wychowania, jakie otrzymałeś, oraz twojej reakcji 
na nie. Jest ona niemalże wbudowana w twoją osobowość i tożsa-
mość. Wiedząc o tym, możesz ją doskonalić.

Nikt nie może konkurować z tobą w tej jednej dziedzinie – 
w byciu tobą.

Większość życia upływa na poszukiwaniu odpowiedzi 
na pytanie, kto i co potrzebuje cię najbardziej.

Ja na przykład uwielbiam czytać i  mam zamiłowanie do 
technologii. Szybko się uczę i  równie szybko zaczynam się nu-
dzić. Gdyby mój zawód wymagał ode mnie zagłębiania się przez 
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dwadzieścia lat w jeden temat, nie sprawdziłbym się w tym. A tym-
czasem zajmuję się inwestowaniem wysokiego ryzyka (venture  
capital), co obliguje mnie do przyswajania wiedzy na temat nowych 
technologii w trybie dosłownie ekspresowym – muszę być z nimi 
na bieżąco (a  jako że co rusz pojawiają się jakieś technologiczne 
nowinki, fakt, iż szybko się nudzę, wychodzi mi na dobre i  tym 
sposobem ta negatywna skłonność okazuje się nawet przydatna). 
Zatem zawód, jaki wybrałem, świetnie współgra z posiadaną przeze 
mnie wiedzą specyficzną oraz z moimi umiejętnościami. [10]

Wcześniej chciałem zostać naukowcem. Przede wszystkim 
to właśnie nauka ukształtowała moją hierarchię wartości moral-
nych. Według mnie naukowcy są tymi, którzy stoją na czele pro-
cesu produkcji dóbr i usług, jakimi cieszy się ludzkość. Ta wąska 
grupa myślicieli i  eksperymentatorów, którzy dokonali prze-
łomowych odkryć w  wielu dziedzinach, prawdopodobnie dała 
ludzkości więcej niż jakakolwiek inna klasa istot ludzkich. Nie 
chcę umniejszać roli sztuki, polityki, inżynierii czy biznesu, ale 
bez nauki nadal tarzalibyśmy się w  błocie, wymachiwalibyśmy 
maczugami i próbowalibyśmy rozpalać ogniska.

Społeczeństwo, biznes i pieniądze to pokłosie technologii, 
która z kolei jest owocem nauki. Odkrycia naukowe 
stosowane w praktyce to siła napędowa ludzkości.

Płynący z tego wniosek: badacze pracujący w dziedzinie 
nauk stosowanych to najpotężniejsi ludzie na świecie. 
W nadchodzących latach prawda ta stanie się jeszcze 
bardziej oczywista.

Cały mój system wartości zorientowany był wokół na-
ukowców, których podziwiałem. Sam chciałem zostać wielkim 



naukowcem. Jednak, kiedy patrzę wstecz na moje życie pod 
kątem tego, w czym byłem wyjątkowo dobry oraz na co poświę-
całem najwięcej czasu, było to raczej związane z  zarabianiem 
pieniędzy, z  majstrowaniem przy różnych technologiach oraz 
z  próbami sprzedawania ludziom idei – wyjaśnianiem im róż-
nych rzeczy i przekonywaniem ich do moich pomysłów.

Posiadam pewne umiejętności sprzedażowe, co – jak wspo-
mniałem – jest jedną z  form wiedzy specyficznej. Dysponuję 
też zdolnościami analitycznymi związanymi z zarabianiem pie-
niędzy. Oprócz tego cechuje mnie osobliwa zdolność: kiedy coś 
naprawdę mnie zainteresuje, potrafię dosłownie pochłaniać 
informacje na ten temat; wpadam wręcz w  obsesję na punkcie 
danej rzeczy, aż uda mi się rozłożyć ją na czynniki pierwsze. 
Wiele przyjemności sprawia mi też eksperymentowanie z  no-
wymi technologiami. Wszystko to traktuję jako rodzaj zabawy, 
mimo iż w oczach innych wygląda to na pracę.

Są ludzie przekonani o  tym, że wymienione wyżej umiejęt-
ności przychodziłyby im niezwykle trudno. Pytają więc: „Co mam 
zrobić, aby nabrać biegłości w zwięzłym wyrażaniu myśli i prze-
konywaniu innych do swoich pomysłów?”. Cóż, jeśli dotąd nie na-
uczyłeś się, jak to dobrze robić, ani nawet nie jesteś tym zafascy-
nowany, być może to po prostu nie twoja dziedzina. Skup się na 
tym, co naprawdę cię pasjonuje.

Jako pierwsza na moją wiedzę specyficzną zwróciła uwagę 
moja mama. Miałem wtedy piętnaście, może szesnaście lat 
i  akurat odwiedził mnie kolega. Opowiadałem mu, że chcę zo-
stać astrofizykiem, a ona wtrąciła z kuchni: „Nie, nie. Ty zajmiesz 
się przedsiębiorczością”. Pomyślałem wtedy: „Co? Ja miałbym 
założyć własną firmę? Przecież chcę być astrofizykiem. Mama 
nie wie, o czym mówi”. Jak się później okazało, mama doskonale 
wiedziała, o czym mówi. [78]
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Znacznie łatwiej zdobyć wiedzę specyficzną, rozwijając swoje 
wrodzone talenty; podążając za czymś, co nas autentycznie 
ciekawi i  pasjonuje. Nie osiągniesz jej, wybierając popularny 
w danym momencie kierunek studiów czy wchodząc w branżę, 
którą inwestorzy wskazują obecnie jako najgorętszy trend gwa-
rantujący dobrą przyszłość.

Wiedza specyficzna znajduje się często na pograniczu, na 
krańcach tego, co uznajemy za wiedzę. Może na przykład doty-
czyć dziedziny, która dopiero jest eksplorowana lub którą po 
prostu trudno rozszyfrować i zdefiniować. Jeśli nie jesteś całko-
wicie pochłonięty jej badaniem, ktoś, kto bez reszty się w nią za-
angażował, osiągnie lepsze wyniki niż ty. I to nie zaledwie trochę 
lepsze, ale znacznie lepsze – ponieważ w  sferze idei wpływ 
dźwigni i procentu składanego jest ogromny. [78]

Internet znacznie rozszerzył zakres możliwych 
zawodów i ścieżek kariery. Większość ludzi jeszcze się 
nie zorientowała, że tak właśnie jest.

Dziś każdy może zacząć działalność w  internecie i  znaleźć 
tam grono odbiorców. Co więcej, możesz tworzyć produkty, bu-
dować biznes, gromadzić bogactwo i zaspokajać potrzeby innych 
lub po prostu uszczęśliwiać ludzi nie inaczej, jak tylko poprzez 
wyrażanie siebie w internecie. [78]

Internet otwiera dostęp do odbiorców wszelkich niszo-
wych obszarów zainteresowań, pod warunkiem, że jesteś naj-
lepszą osobą w  tej dziedzinie, zdolną zaspokoić potrzeby na 
dużą skalę. A tak się dobrze składa, że skoro każdy człowiek jest 
inny, wszyscy jesteśmy najlepsi w co najmniej jednej kwestii – 
w byciu sobą.



Był jeszcze jeden tweet wart głębszej analizy, który osta-
tecznie nie znalazł się w  serii tweetów poświęconej tematowi 
„Jak osiągnąć bogactwo”. Jego treść jest bardzo prosta: „Wymknij 
się konkurencji, stawiając na własną autentyczność”. Zasadniczo, 
kiedy konkurujesz z innymi, dzieje się tak dlatego, że próbujesz 
ich naśladować – usiłujesz robić to samo co oni. Tymczasem 
każdy człowiek jest niepowtarzalny. Nie naśladuj innych. [78]

Zauważ, że jeżeli rozwijasz lub promujesz coś, co tak na-
prawdę jest rozszerzeniem tego, kim jesteś, nikt nie będzie 
w  stanie rywalizować z  tobą na tym polu. Pomyśl tylko: kto 
mógłby być konkurencją dla Joe Rogana lub Scotta Adamsa? To 
niewykonalne. Czy ktoś zdoła stworzyć lepszego Dilberta? Nie. 
Czy ktoś mógłby konkurować z  Billem Wattersonem, tworząc 
lepszy komiks o  przygodach Calvina i  Hobbesa? Nie ma mowy. 
A to dlatego, że ci twórcy są autentyczni w tym, co robią. [78]

Najlepszej pracy nie dostaje się za dyplomy. Jest ona 
owocem twórczej ekspresji i nieustannego uczenia się 
w ramach działalności na wolnym rynku.

Najważniejszą umiejętnością na drodze do bogactwa jest 
wyrobienie w  sobie nawyku nieustannego uczenia się. Musisz 
wiedzieć, jak opanować to, czego pragniesz się nauczyć. Dawniej 
strategia dotycząca pomnażania majątku była następująca: kilka 
lat studiujesz, uzyskujesz dyplom i pracujesz w danym zawodzie 
przez kolejnych trzydzieści lat. Ten model już się zdezaktuali-
zował. Obecnie wszystko zmienia się w zawrotnym tempie. Dziś 
na opanowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w nowym za-
wodzie masz dziewięć miesięcy, a cztery lata później wszystko, 
czego się nauczyłeś, może być już nieaktualne. Niemniej pracując 
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intensywnie i z wysoką produktywnością w te trzy lata możesz 
się nieźle wzbogacić.

Od tego, czy wiele lat temu ukończyliśmy niegdyś popularny 
kierunek studiów, aktualnie o wiele bardziej istotne jest to, czy 
potrafimy zdobyć ekspercką biegłość w  zupełnie nowej dzie-
dzinie, w  ciągu zaledwie kilku lub kilkunastu miesięcy. Jeśli 
naprawdę zadbałeś o  to, by opanować podstawy edukacji, nie 
powinieneś obawiać się żadnej książki. I nawet kiedy natkniesz 
się w bibliotece na książkę, której nie jesteś w stanie zrozumieć, 
wystarczy, że zadasz sobie pytanie: „Jakie podstawy muszę naj-
pierw opanować, aby móc później zgłębić ten materiał?”. Pod-
stawy są kluczowe. [74]

Podstawy arytmetyki i umiejętność liczenia przydadzą ci się 
w życiu o wiele bardziej niż rachunek różniczkowy. I podobnie 
umiejętność wyrażania swoich myśli w  prosty sposób, przy 
użyciu przystępnego języka jest o  wiele istotniejsza niż sztuka 
pisania poezji, bogaty zasób słów czy na przykład znajomość 
siedmiu języków obcych.

Analogicznie, talent do przemawiania w sugestywny sposób 
i  zdolność perswazji są dalece ważniejsze niż bycie ekspertem 
w dziedzinie marketingu cyfrowego czy optymalizacji kampanii 
reklamowych w sieci. Zawsze najbardziej liczą się podstawy. Le-
piej być na poziomie 9/10 lub 10/10 w podstawowych kompeten-
cjach, niż dążyć do zgłębienia w  najdrobniejszych szczegółach 
wąskich, niszowych dziedzin.

Niemniej głębokie zanurzenie się w  wybrane przez ciebie 
dziedziny będzie przydatne. W  przeciwnym razie okaże się, że 
co prawda potrafisz sprawnie poruszać się w  obrębie wielu te-
matów, ale we wszystkich jedynie powierzchownie – taki model 
nie pozwoli ci zdobyć w życiu tego, czego pragniesz. Mistrzowską 
biegłość możesz osiągnąć tylko w  jednym lub maksymalnie 



dwóch obszarach. Są to zazwyczaj te dziedziny wiedzy, którymi 
wręcz obsesyjnie się interesujesz. [74]

NAWIĄZUJ WSPÓŁPRACĘ  
O DŁUGOTERMINOWYM CHARAKTERZE  
Z LUDŹMI O DŁUGOTERMINOWYM PODEJśCIU

Powiedziałeś, że „wszelkie korzyści, jakie osiągamy w życiu – 
czy to w dziedzinie majątkowej, w sferze relacji międzyludz-
kich, czy w domenie wiedzy – są efektem działania procentu 
składanego”. Jak rozpoznać, kiedy rzeczywiście wykorzystu-
jemy to narzędzie?

Procent składany to koncepcja o ogromnej sile. Ma ona o wiele 
szersze zastosowanie i  nie dotyczy wyłącznie przyrastającego 
w tempie wykładniczym kapitału – to zaledwie początek.
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Jest ona bardzo istotna na przykład w relacjach biznesowych. 
Spójrzmy na liderów życia społecznego. Jak myślisz, co sprawia, 
że ktoś zostaje dyrektorem spółki notowanej na giełdzie, albo 
w inny sposób zarządza miliardami dolarów? Dzieje się tak dla-
tego, że ludzie zaufali temu człowiekowi. Cieszy się on dużym 
zaufaniem, ponieważ relacje, jakie budował od dłuższego czasu, 
oraz praca, jaką wykonał, z  czasem zaprocentowały. Wytrwał 
w  danej branży, dowodząc (w  wyraźny, mierzalny sposób), że jest 
osobą uczciwą i moralną.

Procent składany można odnieść także do zagadnienia repu-
tacji. Jeśli od lat cieszysz się nieskazitelną opinią i wciąż ją utrzy-
mujesz, bądź pewien, że ludzie to dostrzegą. Twoje dobre imię 
okaże się tysiąc, a  nawet dziesiątki tysięcy razy bardziej warto-
ściowe niż reputacja osoby, która – pomimo ewidentnego talentu – 
nie zadbała o wytrwałe i konsekwentne budowanie swojej renomy.

Podobnie rzecz ma się z relacjami, jakie nawiązujemy z kon-
kretnymi osobami i które utrzymujemy przez dłuższy czas. Jeśli 
współpracujesz z kimś od pięciu czy dziesięciu lat i wasza współ-
praca nadal dobrze się układa, z  pewnością zdążyliście już wy-
pracować względem siebie spore zaufanie, a  drobne słabostki 
u każdej ze stron straciły na znaczeniu. Wszelkie negocjacje biz-
nesowe z  takim partnerem przebiegają gładko, ponieważ zwy-
czajnie ufacie sobie nawzajem – wiecie, że się dogadacie, jeszcze 
zanim przystąpicie do rozmów.

Podam taki przykład: w  Dolinie Krzemowej działa Elad Gil, 
inny anioł biznesu, z którym bardzo lubię robić interesy.

Uwielbiam współpracować z  Eladem, ponieważ mogę mieć 
pewność, że kiedy przyjdzie do finalizowania umowy, on zadba 
również o  mój interes. Kiedy dzielimy się zyskami, zawsze za-
okrągli kwotę na moją korzyść, a  jeśli pojawią się dodatkowe 
koszty, zapłaci je z własnej kieszeni i nawet mi o tym nie wspomni. 



A  skoro Elad niezmiennie dba o  to, by nasze relacje dobrze się 
układały, podsyłam mu każdą okazję biznesową, na jaką trafiam, 
i  staram się włączać go do zespołu w  każdym przedsięwzięciu, 
w jakie się angażuję. Oczywiście sam również traktuję go równie 
dobrze, jak on traktuje mnie i zawsze mu się odwdzięczam. To, 
w  jaki sposób obaj dokładamy coś ekstra w  naszych relacjach, 
jest niezwykle cenne. [10]

Intencje nie mają znaczenia. Liczą się czyny.  
To dlatego bycie człowiekiem moralnym jest tak trudne.

Kiedy już znajdziesz właściwe dla siebie zajęcie oraz odpo-
wiednich ludzi, z którymi zapragniesz współpracować, nie wahaj 
się zainwestować w to dużo czasu i pieniędzy. Trzymaj się swo-
jego planu przez wiele lat, a  osiągniesz spore zyski – zarówno 
w sferze relacji międzyludzkich, jak i na polu finansów. A zatem, 
widzisz już, jak ważny jest procent składany. [10]

99 procent wysiłku idzie na marne.

Rzecz jasna, to nie tak, że nasz wysiłek jest całkowicie bezuży-
teczny – wszystko może stanowić okazję do nauki. Jednak, kiedy 
na przykład sięgniesz pamięcią wstecz do czasów szkoły, być może 
dojdziesz do wniosku, że aż 99 procent z napisanych przez ciebie 
referatów, przeczytanych książek i  wykonanych ćwiczeń na nic 
się nie przydało – przyswojonej tą drogą wiedzy prawdopodobnie 
nigdy nie zastosowałeś i nigdy nie zastosujesz w swoim życiu. Mogą 
to być fakty z dziedziny geografii czy też daty z historii, których 
nigdy do niczego wykorzystasz. Albo język obcy, w  którym dziś 
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nie potrafisz już wydukać ani słowa. A może był to dział matema-
tyki, z którego dzisiaj nie pozostał w tobie nawet ułamek wiedzy. 

Oczywiście każde z tych doświadczeń posiada jakiś walor edu-
kacyjny. Jak by na to nie spojrzeć, czegoś cię to nauczyło. Może 
lata spędzone w  szkole zaowocowały przekonaniem, że ciężka 
praca popłaca. A może nauczyłeś się czegoś, co utkwiło głęboko 
w twojej psychice i stało się integralną częścią ciebie oraz tego, co 
obecnie robisz. Niemniej, patrząc z perspektywy zorientowania 
na cel, jedynie około jeden procent twoich wysiłków ostatecznie 
opłaciło się i przyniosło wymierne rezultaty.

Inny dobry przykład stanowią wszystkie osoby, z  którymi 
umawiałeś lub umawiałaś się przed poznaniem swojej żony lub 
męża. Z punktu widzenia ostatecznego celu był to zmarnowany 
czas. Nie poszedł on na marne pod względem odczuwanej przy-
jemności czy zdobytego doświadczenia, ale niewątpliwie był 
czasem zmarnowanym w  rozumieniu celu pod tytułem „znale-
zienie towarzysza życia”.

Nie mówię o  tym, by zabłysnąć kontrowersyjnym stwierdze-
niem, że aż 99 procent naszego życia to zmarnowany czas i jedynie 
1 procent spędzamy produktywnie. Poruszam ten temat, aby dać 
ci do myślenia i jakkolwiek uzmysłowić ci, że w większości dzie-
dzin życia (w relacjach, w pracy, a nawet w kwestii zdobywania 
wiedzy) powinieneś poszukiwać czegoś, w co chętnie zaangażu-
jesz się bez reszty, by z czasem czerpać z tego rosnące korzyści 
generowane przez procent składany.

Kiedy randkując z  kimś nagle zdajesz sobie sprawę, że ten 
związek nie ma szans zostać zwieńczony małżeństwem, powi-
nien to być moment, w którym go zakończysz. Zdobywając wiedzę 
w jakiejś dziedzinie, na przykład z geografii lub historii, z chwilą, 
gdy uznasz, że nigdy tych informacji nie wykorzystasz, zrezygnuj 
z takich zajęć. To strata czasu i twojej cennej energii umysłowej.



Nie twierdzę, że należy w  ogóle zaprzestać próbowania 
wszystkich tych rzeczy, które stanowią wspomniane 99 procent – 
bardzo trudno jest przecież rozpoznać, co okaże się dla nas tym 
jednym procentem. Sugeruję jedynie, że kiedy już uda ci się zna-
leźć w danej dyscyplinie ten jeden procent, który nie pójdzie na 
marne, który wiele dla ciebie znaczy i w który chętnie będziesz 
inwestować i angażować się przez resztę twojego życia – poświęć 
się temu całkowicie i zapomnij o reszcie. [10]

WEŹ NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOśĆ 

Zaakceptuj brzemię odpowiedzialności i znajdź  
w sobie odwagę, by podejmować ryzyko biznesowe  
na własne konto i pod własnym nazwiskiem.  
Społeczeństwo wynagrodzi cię za to decyzyjnością, 
kapitałem oraz dźwignią.

Aby osiągnąć bogactwo, potrzebujesz dźwigni. Dźwignia może 
przyjąć formę pracy innych ludzi, kapitału lub oprogramo-
wania i  treści cyfrowych – lecz pamiętaj, że pracę ludzkich rąk 
oraz kapitał ktoś musi ci udostępnić. Pracowników trzeba jakoś 
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zachęcić, by zgodzili się dla ciebie pracować. Natomiast aby 
zdobyć kapitał, musisz znaleźć kogoś, kto powierzy ci swoje pie-
niądze, aktywa czy też maszyny.

Aby dojść do poziomu, na którym możliwe stanie się dla ciebie 
zarządzanie ludźmi i  kapitałem, musisz najpierw zbudować 
swoją wiarygodność – koniecznie na własne konto i pod własnym 
nazwiskiem – co oczywiście wiąże się z  dużym ryzykiem. Od-
powiedzialność to broń obosieczna. Jeśli coś ci się uda, zyskasz 
uznanie, ale jeśli coś pójdzie nie tak, trzeba będzie udźwignąć 
ciężar porażki. [78]

A zatem niezwykle ważne jest jednoznaczne wzięcie na siebie 
odpowiedzialności. Bez niej nie ma mowy o  budowaniu wiary-
godności. Wiąże się to jednak z  ryzykiem – ryzykiem porażki 
i  upokorzenia. I  jest to ryzyko, które ponosisz na własny koszt 
i pod którym sam się podpisujesz.

Na szczęście we współczesnym społeczeństwie nie ma już 
więzień dla dłużników – jeśli stracisz pieniądze, które nie na-
leżały do ciebie, nie grozi ci odsiadka czy wyrok śmierci. Mimo 
to nadal jesteśmy w  pewnym sensie społecznie zaprogramo-
wani, by nie zawieść na forum publicznym i staramy się unikać 
porażek w  przedsięwzięciach firmowanych naszym imieniem. 
Tymczasem osoby, które potrafią znosić publiczne porażki po-
niesione pod własnym nazwiskiem, w  rzeczywistości zyskują 
ogromną rozpoznawalność i wpływy.

Oto przykład z mojego życia. Mniej więcej do roku 2014 znany 
byłem jedynie jako człowiek inwestujący w  startupy. Dopiero 
około roku 2014 lub 2015 zacząłem wypowiadać się publicznie 
na tematy związane z filozofią, psychologią i tym podobne. Od-
czuwałem z tego powodu stres, ponieważ kiedy mówiłem o tych 
rzeczach, de facto firmowałem wygłaszane poglądy własnym na-
zwiskiem. Znajomi z  mojej branży niejednokrotnie wysyłali mi 



prywatne wiadomości, w których ostrzegali mnie: „Co ty wypra-
wiasz!? Zniszczysz sobie karierę. Nie bądź głupi!”.

Nie dałem się jednak zbić z  tropu. Podjąłem to ryzyko i  nie 
zaprzestałem tej działalności. Podobnie było z kryptowalutami. 
Sporo ryzykowałem, wchodząc w  tę branżę na jej wczesnym 
etapie. Ale za każdym razem, kiedy firmujesz coś swoim nazwi-
skiem, ponosisz ryzyko. Natomiast jeśli ci się powiedzie, to ty 
zgarniesz ewentualne nagrody i zainkasujesz zyski. [78]

Dawniej od kapitana oczekiwano, by poszedł na dno razem ze 
statkiem, gdy ten zaczynał tonąć. Kapitan naprawdę schodził z po-
kładu jako ostatni. Odpowiedzialność wiąże się zatem z wielkim 
ryzykiem, ale tutaj mówimy o nim w kontekście biznesowym.

Twoje ryzyko w  tej dziedzinie prawdopodobnie polegałoby 
na tym, że byłbyś ostatni w  kolejce do wycofania swojego ka-
pitału z  nieudanego przedsięwzięcia, a  zatem jako ostatni ze 
wszystkich otrzymałbyś wynagrodzenie za poświęcony czas. Ry-
zykujesz więc utratę czasu i kapitału zainwestowanych w daną 
firmę. [78]

Dlatego warto sobie uświadomić, że we współczesnym świecie 
maksymalne straty, jakie możesz ponieść w swoich biznesowych 
przedsięwzięciach, nie są zbyt wysokie. W  sprzyjających syste-
mach prawnych istnieje nawet możliwość całkowitego wyczysz-
czenia długów poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 
Moje wnioski opieram co prawda głównie na doświadczeniach 
z działań w Dolinie Krzemowej, ale ogólnie rzecz biorąc jest tak, 
że dopóki pozostajemy szczerzy w naszych wysiłkach, działamy 
uczciwie i etycznie i do końca ciężko pracujemy, ludzie wybaczą 
nam nasze niepowodzenia.

Tak naprawdę nie ma powodu, by jakoś szczególnie obawiać 
się porażki. Nie ma co przesadzać. Ludzie powinni brać na siebie 
o wiele więcej odpowiedzialności, niż to zazwyczaj czynią. [78]
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ZBUDUJ WŁASNĄ FIRMĘ  
LUB NABYWAJ UDZIAŁY W CUDZYCH BIZNESACH 

Jeśli nie posiadasz swojego „kawałka biznesu”, nie jesteś 
na drodze do wolności finansowej.

Dlaczego posiadanie aktywów generujących dochód jest tak 
ważne w naszych próbach osiągnięcia bogactwa?

Należy pamiętać, że istnieją dwa źródła dochodu: zwrot 
z  własności i  praca za wynagrodzenie. Jeśli zarabiasz wynaj-
mując swój czas, z pewnością uda ci się zgromadzić pewną sumę 
pieniędzy, ale nawet jeśli jesteś prawnikiem czy lekarzem, nie 
będzie to majątek, który zapewni ci wolność finansową. W  ten 
sposób nie stworzysz bowiem dochodu pasywnego, który będzie 
przynosił pieniądze, nawet kiedy ty wybierzesz się na wakacje. [10]

To jest kluczowa sprawa. Ludzie najwyraźniej wierzą, że 
można zgromadzić majątek, zarabiając poprzez pracę najemną. 
To się raczej nie uda. Z wielu powodów.

Dopóki nie posiadasz żadnej własności, twoje zarobki są moc- 
no skorelowane z czasem, jaki poświęcasz na pracę. Praktycznie 
w  każdej pracy etatowej – nawet w  przypadku takich profesji 



jak  prawnik czy lekarz, gdzie stawki godzinowe są względnie wy-
sokie – wynagrodzenie otrzymujesz za przepracowane godziny.

Jeśli nie posiadasz żadnej własności, nie zarabiasz podczas 
snu. Gdy przechodzisz na emeryturę – również nie zarabiasz. 
Gdy jesteś na urlopie – nie zarabiasz. A  kiedy zarabiasz, to za-
wsze w sposób liniowy.

Oczywiście zdarzają się zamożni lekarze (naprawdę bogaci), 
ale jeśli przyjrzymy się bliżej ich historiom, okazuje się, że osią-
gnęli oni bogactwo, ponieważ prowadzili własne firmy. Otworzyli 
prywatną praktykę (pojedynczy gabinet, a  nawet przychodnię 
czy klinikę), dzięki czemu mogli budować własną markę i w ten 
sposób przyciągać kolejnych pacjentów. Inni czerpali zyski z wła-
sności intelektualnej – na przykład wprowadzając na rynek nową 
aparaturę medyczną, opracowując jakąś ulepszoną procedurę 
lub proces leczenia, bądź też pisząc książki. 

Zasadniczo, jeśli pracujesz nie na własny rachunek, a  dla 
kogoś innego, to wtedy ta osoba bierze na siebie całą odpowie-
dzialność i  ryzyko, jak również to ona gromadzi własność inte-
lektualną i buduje markę. Nie łudź się – nie zarobisz u niej kroci. 
Otrzymasz niezbędne minimum, które sprawi, że w  ogóle bę-
dziesz skłonny dla tego kogoś pracować. Owo minimum może być 
względnie wysoką stawką, ale to wciąż jeszcze nie będzie praw-
dziwe bogactwo – takie, które przynosiłoby ci dochody nawet po 
tym, jak przejdziesz na emeryturę. [78]

Posiadanie aktywów generujących dochód oznacza, że to 
tobie przypadną potencjalne zyski. Dla odmiany posiadanie pa-
pierów dłużnych gwarantuje określony strumień przychodów, 
ale jednocześnie wiąże się z  ryzykiem poniesienia potencjal-
nych strat. Dlatego znacznie lepiej jest posiadać te pierwsze. 
Bez tego rodzaju kapitału twoje szanse na osiągnięcie bogactwa 
są znikome.
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A zatem zabiegaj o to, by wejść w posiadanie aktywów gene-
rujących dochód. Możesz to zrobić poprzez zakup akcji na gieł-
dzie i  stanie się tak zwanym małym akcjonariuszem. Możesz 
także założyć własną firmę. Tak czy inaczej własność jest tutaj 
kluczową kwestią. [10]

Każdy, kto zarabia poważne pieniądze, w jakimś momencie 
swojego życia stał się właścicielem jakiegoś produktu czy biz-
nesu lub też wytworzył jakąś własność intelektualną. Dobrą 
opcją na początek będzie inwestycja w akcje pracownicze firmy 
technologicznej, dla której pracujesz. To jeden z  przykładów, 
jak możesz zacząć.

Zwykle jednak prawdziwe bogactwo osiąga się, zakładając 
własną firmę lub dzięki inwestowaniu. Działalność firmy inwe-
stycyjnej polega właśnie na kupowaniu aktywów generujących 
dochód. Tymi dwiema drogami można osiągnąć bogactwo, lecz 
z całą pewnością nie dojdziesz do niego pracując na godziny. [78]



UŻYJ DŹWIGNI 

Żyjemy w czasach dostępu do nieograniczonej dźwigni, a poten-
cjalne korzyści ekonomiczne płynące z autentycznej ciekawości 
intelektualnej nigdy nie były większe. [11] I właśnie podążając za 
tym, co naprawdę cię interesuje, zbudujesz o  wiele lepszy fun-
dament dla swojej kariery zawodowej niż wtedy, kiedy zajmujesz 
się wyłącznie tym, na czym zgodnie z aktualnym trendem można 
akurat nieźle zarobić. [11]

Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, wiedza znana tylko 
tobie lub niewielkiej grupie ludzi będzie miała źródło w twoich 
pasjach i w twoim hobby. Jeśli twoje hobby związane jest z tym, 
co pobudza twoją intelektualną ciekawość, istnieje spora szansa, 
że uda ci się rozwinąć tę pasję. [1]

Jeśli obecnie cię to bawi, ale pewnego dnia ci się znudzi, 
to jeszcze nie to – może to jedynie przelotna fascynacja. 
Szukaj dalej!

Sam staram się angażować tylko w  taki rodzaj aktywności, 
który stanowi dla mnie cel sam w sobie. To zresztą jedna z de-
finicji sztuki. Niezależnie od tego, czy chodzi o  biznes, tre- 
ning fizyczny, związek miłosny, przyjaźń, czy cokolwiek innego, 
uważam, iż sens życia tkwi w  podejmowaniu się zajęć i  czyn-
ności sprawiających nam wielką przyjemność, czyli takich, 
które zwyczajnie chcemy i  lubimy robić. Paradoksalnie to wła-
śnie wtedy, kiedy angażujemy się w  coś, co jest dla nas celem 
samym w  sobie, nasza praca przynosi najlepsze owoce i  pro-
wadzi do sukcesu – nawet jeśli naszym jedynym celem jest po 
prostu zarobienie pieniędzy.
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W  rzeczy samej największy przyrost majątku zanotowałem 
w  roku, w  którym wkładałem w  pracę najmniej wysiłku i  nie 
przejmowałem się zbytnio tym, co przyniesie przyszłość. Jeśli 
czymś się wówczas zajmowałem, robiłem to wyłącznie dlatego, 
że dobrze się przy tym bawiłem. Mówiłem wtedy: „Nie pracuję – 
jestem na emeryturze”. Tym sposobem zyskiwałem czas na pro-
jekty, które w danym momencie były dla mnie najcenniejsze. Wy-
konując daną czynność dla samej radości, jaką z niej czerpałem, 
robiłem to najlepiej, jak potrafiłem. [74]

Im mniej czegoś chcesz, tym mniej o  tym myślisz i  tym 
mniejsza szansa, że wpadniesz w obsesję na punkcie tej rzeczy, 
a  to z  kolei sprawia, że będziesz się do niej odnosić w  bardziej 
naturalny sposób. Będziesz to wtedy robił przede wszystkim dla 
siebie. Podchodząc do tematu, wykorzystasz wszystkie swoje 
mocne strony i wytrwasz w tym, nie rezygnując w połowie, a lu-
dzie wokół ciebie dostrzegą, że jakość twojej pracy wzrosła. [1]

Podążaj za tym, co autentycznie budzi twoją ciekawość inte-
lektualną, a nie za tym, co w danym momencie jest „na topie”. Jeśli 
pewnego dnia ciekawość zaprowadzi cię do punktu, w  którym 
społeczeństwo ostatecznie również zechce się znaleźć, zarobisz 
wyjątkowo dużo. [3]

Jeśli konsekwentnie podążasz za swoją ciekawością i  pielę-
gnujesz zainteresowania, rośnie prawdopodobieństwo, że zdo-
będziesz umiejętności, których społeczeństwo potrzebuje, ale 
jeszcze nie wie, jak ich nauczać. Bo jeśli łatwo jest nauczyć innych 
ludzi tego, na czym ty dobrze się znasz, tak samo łatwo przyjdzie 
znalezienie kogoś na twoje miejsce. A  jeśli można cię zastąpić, 
nie trzeba ci dużo płacić. Dlatego kluczem jest dysponowanie 
rzadką kompetencją, której inni nie posiadają, w okresie, kiedy 
jest na nią duże zapotrzebowanie. [1]



Umiejętności, której dziś można nauczyć ciebie, prędzej czy 
później będzie można nauczyć komputer.

Społeczeństwo wynagradza ludzi, którzy dają mu to, czego 
ono pragnie, ale nie potrafi zdobyć gdzie indziej. Wiele osób 
uważa, że zarabiania pieniędzy można nauczyć się na studiach, 
że wystarczy tylko znaleźć odpowiednią szkołę – to mrzonka. 
W rzeczywistości nie ma takiej kompetencji, którą można by za-
wrzeć w jednym słowie: „biznes”. [1]

Pomyśl o produkcie lub usłudze, których społeczeństwo pra-
gnie, ale jeszcze nie wie, jak je pozyskać. Aspiruj do tego, by być 
osobą, która mu je zaoferuje – i  to na wielką skalę. Właśnie do 
tego wyzwania w istocie sprowadza się zarabianie pieniędzy.

Chodzi o to, by stać się dobrym w „tym czymś” – 
czymkolwiek to jest. „To coś” zmienia się wraz z upływem 
czasu, ewoluuje z pokolenia na pokolenie, jednak bardzo 
często można to odnaleźć w branży nowych technologii.

Musisz wyczekiwać chwili, w której na świecie pojawi się coś 
nowego, co wygeneruje potrzebę na konkretny zestaw umiejęt-
ności – i  wtedy nadejdzie twój czas, gdyż jako jeden z  niewielu 
będziesz posiadał odpowiednie kwalifikacje. W  międzyczasie 
buduj swoją renomę na Twitterze i  YouTubie, udostępniając 
nieodpłatnie owoce swojej pracy. W ten sposób zbudujesz swoją 
markę, jednocześnie biorąc na siebie pewne ryzyko. Kiedy na-
dejdzie moment, by wykorzystać szansę, możesz zwielokrotnić 
efekty przy pomocy dźwigni – najmocniejszej z dostępnych. [1]

Wyróżniamy trzy szerokie kategorie dźwigni:
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Pierwszą z  nich jest siła robocza – czyli ludzie, którzy dla 
ciebie pracują. To najstarsza forma dźwigni finansowej i szczerze 
mówiąc nie wydaje się optymalna w naszych czasach. [1] Jestem 
zdania, że jest to najmniej efektywna forma dźwigni, jaką można 
obecnie stosować. Zarządzanie ludźmi to ciężki kawałek chleba. 
Wymaga ogromnych umiejętności przywódczych. Zawsze jest się 
o krok od buntu czy też sytuacji, w której kończysz rozszarpany 
na kawałki lub pożarty żywcem przez tłum. [78]

Kapitał to dobra forma dźwigni. Działa ona w ten sposób, że 
za każdym razem, gdy podejmujesz jakąś decyzję, potęgujesz jej 
skutki za pomocą pieniędzy. [1] Kapitał to bardziej współczesna, 
ale też trudna w użyciu forma dźwigni. To narzędzie, za pomocą 
którego w  minionym stuleciu ludzie zbijali astronomiczne ma-
jątki. Kapitał był wówczas prawdopodobnie najbardziej dominu-
jącą formą dźwigni.

Widać to wyraźnie, kiedy przyjrzymy się temu, czym zajmowali 
się wtedy najbogatsi ludzie na świecie. Byli to głównie bankierzy 
i politycy w skorumpowanych krajach, drukujący banknoty na po-
tęgę – a więc w gruncie rzeczy ludzie operujący dużymi sumami 
pieniędzy. Nawet dziś, jeśli przyjrzymy się czołówce największych 
firm świata, to z  wyjątkiem branży technologicznej w  wielu du-
żych korporacjach praca dyrektora generalnego jest tak naprawdę 
tożsama z objęciem stanowiska w branży finansowej. 

Kapitał świetnie się skaluje. Jeśli nauczysz się sprawnego 
zarządzania tą formą dźwigni, o wiele łatwiej przyjdzie ci zarzą-
dzać przyrastającym kapitałem niż coraz większą liczbą pracow-
ników. [78]

Ostatni rodzaj dźwigni to absolutna nowość i zarazem najbar-
dziej demokratyczna ze wszystkich form. Polega ona na wykorzy-
staniu „produktów charakteryzujących się zerowym kosztem 
krańcowym wytwarzania”.



Mogą to być książki, treści cyfrowe, filmy i oprogramowanie. 
Z  nich wszystkich oprogramowanie to bez wątpienia najpotęż-
niejsza forma dźwigni niewymagającej niczyjego pozwolenia. 
Wszystko, czego potrzebujesz, to komputer – nie musisz nikogo 
prosić o zgodę. [1]

Zapomnij o tradycyjnym podziale na bogatych  
i biednych, na pracowników umysłowych i fizycznych. 
W dzisiejszym świecie liczy się tylko to, kto dysponuje 
dźwignią, a kto nie.

Najciekawszą i  najważniejszą formą dźwigni są produkty, 
które można wytwarzać przy zerowych kosztach krańcowych. To 
zupełnie nowy rodzaj dźwigni finansowej, jaka uformowała się 
zaledwie kilkaset lat temu. Jej początków można dopatrywać się 
w wynalezieniu prasy drukarskiej, jej rozwój przyspieszył wraz 
z  wprowadzeniem środków masowego przekazu, a  obecnie  – 
w  dobie internetu i  powszechności oprogramowania – wręcz 
eksplodował. Teraz, aby zwielokrotnić zasięg swojego działania, 
nie potrzebujesz ani innych ludzi, ani ich pieniędzy.

Ta książka również jest formą dźwigni. Dawniej, aby móc 
przekazać ludziom to, co mam do powiedzenia, musiałbym prze-
siadywać w  sali wykładowej i  osobiście zwracać się do każdego 
z was. Tą drogą mój przekaz być może dotarłby do kilkuset osób 
i to by było na tyle. [78]

To właśnie przy użyciu tego najnowszego rodzaju dźwigni 
powstają wszystkie nowe fortuny – to za jego udziałem rodzą się 
nowi miliarderzy, podczas gdy poprzednie pokolenie dorabiało 
się głównie za pośrednictwem kapitału – mam tutaj na myśli 
wszystkich „Warrenów Buffettów” tego świata.
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Natomiast fortuny w  dzisiejszym pokoleniu zbijane są 
głównie za pomocą oprogramowania i  publikacji treści cyfro-
wych. Na przykład Joe Rogan zarabia na swoim podcaście od 50 
do 100 milionów dolarów rocznie. Innym tego typu twórcą, który 
przychodzi mi na myśl, jest PewDiePie. Nie mam pojęcia, ile pie-
niędzy zgarnia za swoje filmy, ale ma więcej widzów niż wieczorne 
wiadomości. Oczywiście każdy chyba słyszał o  Jeffie Bezosie,  
Marku Zuckerbergu, Larrym Page’u, Sergieju Brinie, Billu Ga-
tesie czy Stevie Jobsie – wszyscy oni osiągnęli bogactwo wyko-
rzystując dźwignię, jaką daje oprogramowanie. [78]

Prawdopodobnie najciekawszym aspektem związanym z tymi 
nowymi rodzajami dźwigni jest fakt, że nie wymagają one żadnej 
formy zezwolenia. Aby je zastosować i odnieść sukces z ich po-
mocą, nie jest ci potrzebna niczyja zgoda. W przypadku siły ro-
boczej ludzie muszą zgodzić się dla ciebie pracować. Jeśli chcesz 
skorzystać z czyjegoś kapitału, ktoś musi powierzyć ci pieniądze, 
które będziesz mógł zainwestować lub zamienić w jakiś produkt.

Natomiast tworzenie oprogramowania, pisanie książek, 
nagrywanie podcastów, publikowanie tweetów lub filmów na 
YouTube nie podlegają tej regule – żadna z tych form działalności 
nie wymaga pozwolenia. Nie potrzebujesz niczyjej zgody, żeby 
robić te rzeczy, a  to nadaje im bardzo egalitarnego charakteru. 
Wszystkie wymienione wyżej rodzaje aktywności są doskonałe 
w wyrównywaniu szans na korzystanie z dźwigni. [78] Przykła-
dowo każdy dobry w  swoim fachu twórca oprogramowania ma 
dziś do dyspozycji całą „armię robotów”, które pracują dla niego 
również w  nocy, kiedy on czy ona śpi. Wystarczy więc napisać 
program, a później praca „robi się” sama. [78]

Nie zgromadzisz bogactwa, sprzedając swój czas. 



Jeśli tylko masz taką możliwość, optymalizuj swoje życie pod 
kątem niezależności, a nie otrzymywanego wynagrodzenia. Ide-
alna sytuacja to właśnie połączenie tak rozumianej niezależności 
z odpowiedzialnością wyłącznie za wyniki swojej pracy, a nie za 
czas poświęcony na tę pracę. [10]

Ludzkość ewoluowała, żyjąc w  społecznościach pozbawio-
nych dźwigni. Jeśli ktoś zajmował się rąbaniem drewna lub 
noszeniem wody z  rzeki, poświęcając osiem godzin na pracę, 
mógł oczekiwać efektów odpowiadających mniej więcej ośmiu 
godzinom tej pracy. Natomiast odkąd wynaleźliśmy dźwignię, 
zyskaliśmy wiele sposobów na skalowanie efektów naszej pracy. 
Możemy to osiągać na przykład poprzez wykorzystanie kapitału, 
dzięki współpracy, dzięki zastosowaniu technologii, poprzez 
produktywność i  tym podobne. Krótko mówiąc, żyjemy w  erze 
dźwigni. Dlatego czymkolwiek się zajmujesz, postaraj się użyć 
maksymalnej dźwigni – pozwoli ci ona zwiększyć efekty twojej 
pracy oraz jej zasięg bez konieczności angażowania proporcjo-
nalnie większych nakładów czasu i wysiłku.

Wydajność osoby wykorzystującej dźwignię może przewyż-
szać wydajność osoby niekorzystającej z dźwigni o współczynnik 
wynoszący tysiąc a  nawet dziesięć tysięcy. W  przypadku osoby 
stosującej dźwignię, od wysiłku i  czasu wkładanego w  pracę 
znacznie ważniejsza jest umiejętność oceny sytuacji i podejmo-
wania decyzji.

Zapomnij o programistach 10x. Istnieją programiści 
1000x – po prostu większość z nas nadal nie zdaje sobie 
z tego sprawy (na przykład @ID_AA_Carmack, @notch, 
Satoshi Nakomoto i tym podobni).
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Dobry programista, poprzez napisanie kilku odpowiednich 
linijek kodu lub stworzenie trafionej aplikacji, może dosłownie 
wytworzyć dla swojej firmy wartość liczoną w setkach milionów 
dolarów. Dla odmiany w tym samym czasie może się okazać, że 
zespół dziesięciu inżynierów pracujących dziesięć razy ciężej 
kompletnie zmarnował swój czas tylko dlatego, że wybrali nie-
odpowiedni model lub produkt, kiepsko napisali program albo 
zastosowali niewłaściwą strategię marketingową. W przypadku 
osób wykorzystujących dźwignię wyniki są tylko w  niewielkim 
stopniu zależne od włożonej pracy.

W  życiu warto zawalczyć o  to, by zapanować nad swoim 
czasem  – wszyscy tego podskórnie pragniemy. W  tym celu naj-
lepiej znaleźć pracę, w  której możesz wykorzystywać dźwignię 
i w której jesteś wynagradzany za osiągane wyniki, a nie za czas 
poświęcany na konkretne zadania. Jeśli dokonasz czegoś wybit-
nego, co znacząco wpłynie na zarobki firmy, będzie ona musiała 
ci za to zapłacić. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy tylko ty wiesz, jak 
tego dokonałeś, ponieważ kierowała tobą twoja pasja i znacząco 
pomogły ci w  tym twoje unikalne umiejętności lub wrodzone 
zdolności – wówczas, jeśli będą chcieli, żebyś robił to dalej, muszą 
sowicie cię wynagrodzić.

Jeżeli dysponujesz wiedzą specyficzną, a dodatkowo nie boisz 
się odpowiedzialności i potrafisz wykorzystywać dźwignię, będą 
musieli zapłacić ci dokładnie tyle, ile jesteś wart. A jeśli zarabiasz 
tyle, ile jesteś wart, odzyskujesz w  ten sposób swój czas – sta-
jesz się bowiem hiperwydajny. Nie musisz chodzić na zebrania 
tylko po to, żeby być na nich obecnym; robić dobrego wrażenia; 
sztucznie zapełniać kalendarz czy tworzyć tysiące notatek, aby 
inni widzieli, jak bardzo jesteś zapracowany. Pracując, zajmujesz 
się wyłącznie tym, co faktycznie jest ważne, a nie tym, co jedynie 
sprawia wrażenie pracy.



Skupianie się wyłącznie na tym, co faktycznie jest istotne  – 
a  zatem na samej pracy, a  nie na czynnościach pobocznych  – 
czyni cię znacznie bardziej produktywnym. Możesz wtedy pra-
cować, kiedy uznasz, że jest na to najlepszy czas – kiedy masz 
najwięcej energii – i unikać zmuszania się do pracy, kiedy twój 
poziom energii znacznie spada, kiedy zwyczajnie nie masz na nią 
siły, a twoja produktywność zniżkuje. W ten sposób masz szansę 
odzyskać część potencjalnie straconego czasu.

Czterdziestogodzinny tydzień pracy to przeżytek ery 
przemysłowej. Pracownicy umysłowi powinni funkcjonować 
jak sportowcy – najpierw krótka rozgrzewka, potem sprint, 
a następnie odpoczynek i krytyczna analiza ostatniego biegu.

Przykładem mogą być działania sprzedażowe, zwłaszcza te 
związane z  branżą produktów i  usług luksusowych. Jeśli pra-
cując jako agent nieruchomości, specjalizujesz się w sprzedaży 
domów i  mieszkań, niekoniecznie można powiedzieć, że to 
dobry fach – w tej dziedzinie panuje bowiem spora konkurencja. 
Jeśli jednak jesteś wybitny, świetnie sprzedajesz i wiesz, jak się 
promować, możesz sprzedawać rezydencje warte 5 milionów 
dolarów, poświęcając na to jedną dziesiątą czasu, w którym ktoś 
inny trudzi się, żeby sprzedać kawalerkę za 100 tysięcy. A zatem 
to pokazuje, że w pracy agenta nieruchomości wyniki mają nie-
wielki związek z wysiłkiem włożonym w pracę.

Ta sama zasada dotyczy projektowania, tworzenia i  sprze-
daży dowolnego produktu. Unikać należy z  kolei pracy w  ob-
szarach wspierających, takich jak obsługa klienta, gdzie nakład 
pracy jest ściśle powiązany z twoimi zarobkami – tutaj nie liczą 
się wyniki, a jedynie liczba przepracowanych godzin. [10]
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Stosowanie narzędzi oraz dźwigni sprawia, że pogłębia się 
rozdźwięk pomiędzy osiąganymi wynikami a  włożonym na-
kładem pracy. Im większy element twórczy w danej profesji, tym 
zazwyczaj większa różnica między nakładami a zarobkami. Jeśli 
szukasz pracy w  zawodach, w  których istnieje ścisła korelacja 
między nakładem pracy a  uzyskiwanym wynagrodzeniem, bę-
dzie ci niezwykle trudno wytworzyć bogactwo dla społeczeństwa 
i jednocześnie osiągnąć dobrobyt dla siebie. [78]

Jeśli chcesz być częścią dobrze prosperującej firmy 
technologicznej, musisz umieć SPRZEDAWAĆ lub TWORZYĆ. 
Jeśli nie masz żadnej z tych umiejętności – wykształć je.

Naucz się tworzyć. Naucz się sprzedawać. Jeśli zdołasz opa-
nować obie te umiejętności, będziesz nie do zatrzymania.

To dwie niezwykle obszerne kategorie. Pierwsza z  nich do-
tyczy tworzenia produktu, co jest dość trudnym i  wielowymia-
rowym procesem, na który składa się wiele elementów, między 
innymi takich, jak: projektowanie, ulepszanie, produkcja, kwe-
stie związane z  logistyką, zarządzaniem zaopatrzeniem czy 
nawet opracowaniem, a  następnie świadczeniem usługi zwią-
zanej z  danym produktem. Dlatego proces tworzenia i  rozwoju 
produktu może mieć wiele różnych definicji.

Niemniej w  każdej dziedzinie jasne jest, kto odpowiada za 
tworzenie czy też budowanie produktów. W  bliskiej mi branży 
technologicznej są to: CTO (ang. chief technology officer, dy-
rektor do spraw technologii), programista, inżynier oprogramo-
wania lub inżynier do spraw sprzętu (ang. hardware engineer). 
W  sektorze takim jak, dajmy na to, branża usług pralniczych 
tworzącymi produkt są osoby zajmujące się projektowaniem 



pralni, a także przygotowaniem procesu świadczenia usługi oraz 
nadzorowaniem jego terminowości, dbaniem o całą logistykę (na 
przykład o  to, by ubrania pojawiały się na czas we właściwym 
miejscu) i tak dalej.

Drugą stroną biznesu jest sprzedaż. I znów, to również bardzo 
szerokie pojęcie. Bowiem proces sprzedaży niekoniecznie 
oznacza jedynie bezpośrednią sprzedaż produktu lub usługi in-
dywidualnym klientom – to cały szereg dodatkowych czynności 
takich jak marketing, komunikacja, rekrutacja pracowników, 
pozyskiwanie funduszy, działania mające na celu inspirowanie 
innych oraz PR. To kategoria-parasol – obejmuje ona cały wa-
chlarz różnych działań. [78]

Zarabiaj głową – nie czasem.

Wróćmy jeszcze do sektora nieruchomości. Najgorszego ro-
dzaju zajęciem, jakiego możesz się podjąć w tej branży, jest praca 
najemna w ekipie remontowej. Zarobisz dziesięć czy dwadzieścia 
dolarów za godzinę, jeżdżąc do pracy w  cudzych domach, gdzie 
szef będzie kazał ci stawiać się o ósmej rano i remontować kolejne 
pomieszczenia. Na tym szczeblu nie masz możliwości wykorzy-
stania jakiejkolwiek dźwigni. Oczywiście w pewnym stopniu bie-
rzesz na siebie odpowiedzialność za swoją pracę, ale nie w pełni, 
ponieważ nie odpowiadasz wprost przed klientem, lecz przed 
swoim szefem. Trudno też powiedzieć, że dysponujesz wiedzą spe-
cyficzną, ponieważ to, czym się zajmujesz, potrafiłoby wykonać 
mnóstwo osób. Nie zarobisz wiele – otrzymasz stawkę minimalną, 
może plus niewielki dodatek za umiejętności i poświęcany czas.

Poziom wyżej jest funkcja generalnego wykonawcy świadczą-
cego usługi bezpośrednio dla właściciela nieruchomości. Załóżmy, 
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że zarabia on około 50 tysięcy dolarów za przeprowadzenie całego 
remontu, z tej sumy płaci robotnikom 15 dolarów za godzinę, a róż-
nicę zatrzymuje dla siebie.

Oczywiście lepiej jest być generalnym wykonawcą. Ale jaką 
miarą należy się tu posługiwać? Skąd wiemy, że to zawód lepszy 
od roli członka ekipy remontowej? Cóż, przede wszystkim ge-
neralny wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność – odpo-
wiada za końcowy rezultat, więc kiedy sprawy nie idą zgodnie 
z  planem, to on rwie sobie włosy z  głowy. Korzysta z  dźwigni 
w  formie ludzi, którzy dla niego pracują. Dysponuje też nieco 
wyższym poziomem wiedzy specyficznej – potrafi zorganizować 
pracę swoim ekipom, dopilnować, by pracownicy zjawiali się na 
czas, a także zna się na przepisach budowlanych.

Na jeszcze wyższym poziomie znajduje się pozycja dewelopera 
na rynku nieruchomości. Deweloper to osoba, która kupuje działkę 
budowlaną, zatrudnia ekipę wykonawców i  przekształca nabyty 
skrawek ziemi w  coś o  znacznie większej wartości. Aby zakupić 
działkę czy istniejącą nieruchomość, deweloper prawdopodobnie 
będzie musiał posiłkować się kredytem albo zebrać fundusze od 
inwestorów. A  zatem jego działania przebiegają następująco: ku-
puje na przykład rozsypujący się budynek, wyburza go, przebudo-
wuje i sprzedaje za o wiele więcej. Zamiast 50 tysięcy dolarów, jakie 
zarabia generalny wykonawca, lub stawki w granicach 10 – 20 do-
larów na godzinę, za jaką pracuje członek ekipy budowlanej, dewe-
loper jest w stanie zainkasować na takiej operacji pół miliona lub 
milion dolarów. Zauważ jednak, czego wymaga od dewelopera jego 
praca – bierze on na swoje barki ogromną odpowiedzialność.

Deweloper podejmuje zatem większe ryzyko, jego działania 
wymagają wzięcia na siebie większej odpowiedzialności, wyko-
rzystuje on większą dźwignię i  musi wykazać się wyższym po-
ziomem wiedzy specyficznej. Wymaga się od niego, aby rozumiał, 



na czym polega fundraising, aby znał się na przepisach budow-
lanych, trafnie odczytywał trendy na rynku nieruchomości i do-
skonale oceniał, kiedy warto podjąć ryzyko, a  kiedy lepiej spa-
sować. To niełatwe zajęcie.

Kolejny poziom to pozycja zarządzającego pieniędzmi z  ra-
mienia funduszu inwestującego na rynku nieruchomości. Ktoś 
taki dysponuje gigantyczną dźwignią w  formie kapitału i  pod-
pisuje kontrakty z  wieloma deweloperami jednocześnie, zarzą-
dzając olbrzymim portfelem nieruchomości. [74]

Na poziomie jeszcze wyższym od poprzedniego można wy-
obrazić sobie kogoś, kto mówi: „Zamierzam wnieść do tej branży 
maksymalną dźwignię i  jedyną w swoim rodzaju wiedzę specy-
ficzną. Opanowałem branżę nieruchomości w każdym calu – od 
podstaw budownictwa mieszkaniowego, przez transakcje typu 
»flip« i  rozpoznawanie nastrojów panujących na rynku, aż po 
obszar nowych technologii budowlanych. Wiem, jak znaleźć 
dobrych programistów, jak napisać oprogramowanie i stworzyć 
dobre produkty. Znam też zasady pozyskiwania środków od 
inwestorów wysokiego ryzyka i  potrafię zapewnić im wysokie 
zwroty. Krótko mówiąc, wiem, jak to wszystko działa”.

Rzecz jasna, to rzadko spotykane, by jedna osoba posiadała 
wszystkie wyżej wymienione kwalifikacje. Możesz natomiast 
stworzyć zespół, w  którym każdy z  członków wniesie inny ze-
staw uzupełniających się ze sobą umiejętności, co sprawi, że cała 
ta grupa specjalistów będzie dysponowała odpowiednio rozległą 
wiedzą specyficzną z  zakresu nowych technologii i  rynku nie-
ruchomości. Udział w  tego rodzaju przedsięwzięciu pociągałby 
za sobą olbrzymią odpowiedzialność, ponieważ poza szansą 
osiągnięcia ogromnego zysku charakteryzowałoby się ono jed-
nocześnie wysokim ryzykiem. Ludzie zaangażowani w  taki pro-
jekt prawdopodobnie poświęciliby mu całe swoje życie, wiele 

72 . ALMANACH NAVALA RAVIKANTA 



BUDOWANIE BOGACTWA . 73

ryzykując. Taka firma posiadałaby potężną dźwignię w postaci no-
woczesnego, przyspieszającego pracę oprogramowania, kapitału 
pozyskanego od inwestorów oraz pochodzącego z funduszu zało-
życielskiego, a  także najwyższej klasy siły roboczej: najlepszych 
inżynierów, architektów i specjalistów do spraw marketingu.

Taka kombinacja różnych rodzajów dźwigni daje szansę na 
stworzenie wyjątkowej firmy, jak na przykład Trulia, Redfin czy 
Zillow, a  potencjalny wzrost wartości takiego przedsiębiorstwa 
może sięgać setek milionów lub nawet miliardy dolarów. [78]

Im wyższy poziom, tym większa dźwignia, ale też wzrastający 
zakres odpowiedzialności, wiedzy specyficznej i ryzyka. Na po-
czątku do dźwigni w postaci kadry pracowników dodajesz dźwi-
gnię w formie kapitału. Wzmocnienie tych dwóch typów dźwigni 
kolejną – czyli oprogramowaniem – otwiera ci drogę do stwo-
rzenia firmy, która będzie się nieustannie rozwijać i  umacniać 
na rynku, czyniąc cię właścicielem potencjalnych zysków za tym 
rozwojem idących, a nie tylko beneficjentem wynagrodzenia za 
pracę w tej firmie.

Możesz oczywiście zacząć jako pracownik etatowy, ale postaw 
sobie za cel piąć się w górę, wykorzystując coraz większą dźwignię, 
biorąc na siebie coraz większą odpowiedzialność oraz pogłębiając 
swoją wiedzę specyficzną. Dopiero połączenie wszystkich tych 
elementów z magią procentu składanego, przy nastawieniu, że bę-
dziesz je stosować w długim okresie, uczyni cię bogatym. [74]

Jedynym, czego musisz unikać, jest ryzyko popadnięcia w  ru- 
inę. Mam przez to na myśli niedopuszczanie do sytuacji, w których 
twoja działalność biznesowa skończyłaby się więzieniem. A zatem 
nie łam prawa i  nie rób niczego, co nielegalne, abyś później nie 
musiał codziennie rano ubierać pomarańczowego kombinezonu 
skazańca. Zrób wszystko, aby nie dopuścić do kompletnej kata-
strofy finansowej. Unikanie popadnięcia w ruinę oznacza również 



trzymanie się z dala od aktywności, które mogą narażać cię na fi-
zyczne niebezpieczeństwo i  grozić poważnym uszczerbkiem na 
zdrowiu. Pamiętaj, że zdrowie mamy tylko jedno.

Stroń od przedsięwzięć niosących ryzyko utraty całego two-
jego kapitału i wszystkich oszczędności. Nie graj va banque, nie 
ryzykuj wszystkiego na raz. Zamiast tego jako inwestor bądź ra-
cjonalnym optymistą i szukaj okazji opartych na asymetrycznych 
strategiach zwrotu. [78]

ZARABIAJ NA UMIEJĘTNOśCI  
OCENY SYTUACJI I PODEJMOWANIA DECYZJI

Będąc bardziej świadomym i  rozważnym w  kwestii wyboru 
pracy, zawodu czy branży oraz tego, jaki rodzaj współpracy ze 
swoim pracodawcą jesteś gotów podjąć, zyskasz znacznie więcej 
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wolnego czasu, a temat sprawnego zarządzania czasem nie bę-
dzie już spędzał ci snu z  powiek, bo przestanie cię dotyczyć. 
Sam bardzo bym chciał, żeby płacono mi wyłącznie za umiejęt-
ność oceny sytuacji i podejmowania decyzji, a nie za faktyczną 
pracę. Pracę niech wykonują roboty, kapitał lub komputery – ja 
chcę zarabiać na mojej umiejętności oceny sytuacji i podejmo-
wania decyzji. [1]

Uważam, że każdy człowiek powinien dążyć do zdobycia 
dogłębnej wiedzy w  jakiejś dziedzinie, aby potem czerpać ko-
rzyści finansowe z samego faktu posiadania tej unikalnej wiedzy. 
Wszyscy mamy obecnie niebywały dostęp do różnych narzędzi – 
możemy zatrudniać do pracy roboty czy komputery – dowolny 
rodzaj dźwigni, jakim dysponujemy – co sprawi, że będziemy wy-
nagradzani nie za nakłady pracy, lecz za osiągane wyniki i dzięki 
temu staniemy się panami swojego czasu.

Wyobraź sobie, że w twoim otoczeniu pojawia się osoba, która 
wykazuje się zauważalnie lepszą umiejętnością oceny sytuacji 
i podejmowania decyzji – ma rację w 85 procentach przypadków, 
zamiast w 75. Będziesz skłonny zapłacić takiemu specjaliście 50, 
100, a  nawet i  200 milionów dolarów – tyle ile będzie trzeba  – 
bo gdy chodzi o  kogoś, kto ma stanąć u  steru statku wartego 
100 miliardów dolarów, te dodatkowe 10 procent robi kolosalną 
różnicę. Właśnie dlatego pozycja dyrektora generalnego jest za-
zwyczaj wysoko opłacana, ponieważ tacy ludzie dzierżą w dłoni 
potężną dźwignię. Dzięki jej zastosowaniu okazuje się, że nawet 
niewielka różnica w umiejętności oceny sytuacji i podejmowania 
decyzji ulega spotęgowaniu. [2]

To dlatego imponujący dorobek we właściwej ocenie sytu-
acji i  podejmowaniu trafnych decyzji – uwiarygodniona wy-
bitność w  tej dziedzinie – jest tak kluczowa. Mistrzem na tym 
polu jest Warren Buffett – ten legendarny inwestor cieszy się 



niedoścignioną wiarygodnością. Od kilku dziesięcioleci bierze 
na siebie ogromną odpowiedzialność, wygłaszając raz za razem 
rozmaite prognozy na forum publicznym, które od wielu lat 
okazują się słuszne. W ten sposób Buffett wypracował reputację 
osoby o  nieposzlakowanej uczciwości, czym zyskał sobie po-
wszechne zaufanie. Ze względu na jego niezwykłą umiejętność 
oceny sytuacji i podejmowania decyzji inni ludzie skłonni są po-
wierzać mu dźwignię w postaci nieograniczonych zasobów. Nikt 
go nie pyta, jak ciężko pracuje. Nikt nie docieka, o której wstaje 
i o której kończy dzień pracy. Jego klienci mówią tylko: „Warren, 
po prostu rób swoje”.

To doskonały przykład pokazujący, jak szalenie istotna jest 
umiejętność oceny sytuacji i podejmowania decyzji – zwłaszcza 
potwierdzona bogatym dorobkiem serii trafnych posunięć wyko-
nywanych pod presją dużej odpowiedzialności. [78]

Marnujemy nasz czas, myśląc krótkoterminowo  
i oddając się głównie bezsensownej, bezproduktywnej  
pracy. Tymczasem ktoś taki jak Warren Buffett najpierw  
przez rok myśli, potem przez jeden dzień działa,  
a następnie przez kolejne dziesięciolecia czerpie zyski  
z tego jednego, przemyślanego posunięcia.

Niektórzy ludzie zarabiają o  wiele więcej niż inni – nawet 
o  kilka rzędów wielkości więcej – tylko dlatego, że są w  czymś 
odrobinę lepsi. Przykładowo sprinter, który potrafi przebiec 
400 metrów o ułamek sekundy szybciej niż ktokolwiek inny, za-
rabia wielokrotnie więcej niż jego rywale. Wykorzystanie dźwigni 
dodatkowo potęguje te różnice. Dlatego w erze ogólnodostępnej 
dźwigni utrzymywanie się w  czołówce dziedziny, którą się zaj-
mujesz, jest niezwykle ważne. [2]
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WYZNACZAJ PRIORYTETY I SKUPIAJ SIĘ NA NICH

Na swojej drodze do bogactwa często miałem pecha. Pierwsze 
większe pieniądze, jakich się dorobiłem, niemal natychmiast 
straciłem na giełdzie. Kolejne większe pieniądze, na jakie zapra-
cowałem – czy raczej, jakie powinny do mnie należeć – umknęły 
mi po tym, jak oszukali mnie nieuczciwi wspólnicy. Dopiero za 
trzecim razem uśmiechnęło się do mnie szczęście.

Ale nawet wtedy nic nie przychodziło mi szybko i  bez wy-
siłku. Nie dorobiłem się dużych pieniędzy w wyniku jednej gigan-
tycznej udanej transakcji – złożyło się na to wiele pojedynczych, 
mniejszych wypłat, które z biegiem lat nawarstwiały się i kumu-
lowały. Rzecz w tym, by konsekwentnie budować bogactwo po-
przez tworzenie firm, a  także generowanie okazji i  możliwości 
inwestycyjnych  – a  nie liczyć na ten jeden przysłowiowy strzał 

1 Iteracja w biznesie – koncepcja powtarzania procesu, analizowania wy-
ników za każdym razem i  modyfikacji w  celu maksymalizacji wydajności 
i szans na osiągnięcie określonego celu. Proces iteracji służy realizowaniu 
długoterminowych celów poprzez powolne i skrupulatne powtarzanie stra-
tegii, która okazała się skuteczna [przyp. red.].



w  dziesiątkę. Mój majątek nie został zgromadzony w  ciągu jed-
nego, pełnego sukcesów roku. Po prostu konsekwentnie go po-
większam, składając ziarnko do ziarnka, kilka „żetonów” tutaj, 
kilka „żetonów” tam – z  roku na rok udzielam się w  większej 
liczbie firm, rozważam więcej opcji, realizuję więcej inwestycji, 
mam więcej możliwości.

Dzięki rewolucji internetowej okazje pojawiają się dziś jak 
grzyby po deszczu. Prawdę mówiąc, mam obecnie o wiele za dużo 
możliwości zarabiania pieniędzy – więcej niż czasu, aby zająć 
się nimi wszystkimi. Szanse dosłownie „wychodzą mi uszami”, 
a czas jest ograniczony. Istnieje tyle sposobów na tworzenie bo-
gactwa, produktów, usług, biznesów i  otrzymywanie w  zamian 
za to wynagrodzenia od społeczeństwa – nie jestem po prostu 
w stanie ich wszystkich ogarnąć. [78]

Wyceniaj swój czas według stawki godzinowej i nie wahaj się 
wydawać pieniędzy, by oszczędzać ten czas za stawkę niższą 
niż twoja. Nigdy nie będziesz wart więcej, niż sam uważasz, 
że jesteś wart.

Nikt nie będzie cię cenił ponad to, jak wysoko sam siebie ce-
nisz. Ustal sam dla siebie bardzo wysoką stawkę godzinową za 
swoją pracę, a  następnie konsekwentnie się jej trzymaj. Jeśli 
o mnie chodzi, już w młodym wieku postanowiłem sobie, że je-
stem wart więcej niż to, na ile wyceniał mnie wtedy rynek i za-
cząłem postępować zgodnie z tym przekonaniem.

Podejmując jakąkolwiek decyzję, zawsze uwzględniaj swój 
czas. Ile zajmie ci dana czynność? Załóżmy, że musisz pojechać na 
drugi koniec miasta, żeby coś odebrać. Jeśli zajmie ci to godzinę, 
a ty godzinę swojego czasu wyceniasz na sto dolarów – decydując 
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się na przejazd, w zasadzie poświęcasz stówę, którą mógłbyś po-
tencjalnie w tym czasie zarobić. Czy na pewno warto? [78]

Przenieś się w  myślach w  przyszłość do momentu, kiedy 
będziesz już bogaty, a  następnie ustal jakąś pośrednią stawkę 
godzinową za swoją pracę. Prawdopodobnie trudno ci będzie 
w  to uwierzyć, ale w  czasach, kiedy jeszcze można było mnie 
zatrudnić (dziś odmówiłbym każdemu, ale mówimy o  czasach, 
kiedy było to jeszcze możliwe) – czyli około dziesięć lub dwadzie-
ścia lat temu, zanim dorobiłem się poważnych pieniędzy – moja 
stawka godzinowa, przynajmniej tak sobie powtarzałem, wyno-
siła 5 tysięcy dolarów. Dziś, kiedy patrzę wstecz, widzę, że w rze-
czywistości było to około tysiąc dolarów za godzinę.

Oczywiście nadal zdarzało mi się tracić czas na głupoty takie jak 
chociażby wdawanie się w kłótnię z elektrykiem, który źle wykonał 
dla mnie drobną usługę, czy zawracanie sobie głowy oddawaniem 
do sklepu zepsutego głośnika, ale przydarzało mi się to o wiele rza-
dziej, niż mogłoby przydarzać się moim znajomym. Kiedy coś mi 
się zepsuło, w teatralnym geście wyrzucałem to do śmieci lub od-
dawałem na rzecz Armii Zbawienia, nie chcąc tracić czasu na re-
klamowanie tego w sklepie lub szukanie kogoś, kto by to naprawił.

Często spierałem się o  takie sprawy z  moimi partnerkami 
i nawet jeszcze dziś zdarza mi się sprzeczać o to z moją żoną. Ar-
gumentuję wtedy: „Nie zamierzam tracić na to czasu. Nie zajmuję 
się takimi problemami”. O podobne rzeczy nadal droczę się z moją 
mamą, kiedy prosi mnie o wykonywanie różnych drobnych czyn-
ności. Ja po prostu ich nie robię. Nie dociera do niej, gdy mówię, że 
zamiast samemu tracić na to czas, wolę wynająć jej kogoś do po-
mocy. Było tak nawet w czasach, kiedy nie miałem pieniędzy. [78]

Inny sposób spojrzenia na to jest następujący: jeśli możesz 
coś komuś zlecić lub po prostu tego nie robić i będzie cię to kosz-
towało mniej niż wynosi twoja stawka godzinowa – zleć to lub 



zwyczajnie tego nie rób. Jeśli możesz zatrudnić kogoś, by zrobił 
co trzeba za stawkę niższą niż twoja – nie wahaj się go zatrudnić. 
Dotyczy to nawet takich czynności jak gotowanie. Być może wo-
lisz sam przyrządzać dla siebie zdrowe, domowe posiłki i oczy-
wiście jest to jak najbardziej w  porządku. Natomiast jeśli masz 
możliwość i chcesz zaoszczędzić czas, zleć to, na przykład zama-
wiając dietę pudełkową z dostawą do biura lub do domu. [78]

Ustal bardzo wysoką, ambitną stawkę godzinową za swoją 
pracę i trzymaj się jej. Powinna wydawać się wręcz absurdalnie 
wysoka. Jeśli taka nie jest, to znaczy, że nadal jest za niska. Jaką-
kolwiek stawkę obrałeś, radzę ci, żebyś ją zwiększył. Jak wspo-
mniałem wcześniej, nawet w  czasach, kiedy nie byłem jeszcze 
zamożny, najdłużej posługiwałem się stawką 5 tysięcy dolarów za 
godzinę. Gdyby przeliczyć to na zarobki w skali roku, taka stawka 
dałaby wiele milionów dolarów.

Paradoksalnie, wydaje mi się, że w rzeczywistości dawno już 
przebiłem ten wynik. A trzeba powiedzieć, że wcale nie jestem 
jakimś przodownikiem pracy – w gruncie rzeczy mam raczej le-
niwe usposobienie. Mój styl pracy polega na dobrym zagospoda-
rowaniu nachodzących mnie przypływów energii, podczas któ-
rych odczuwam ogromną motywację do działania. W pozostałym 
czasie i przy niższym poziomie energii nie pracuję. Gdybym więc 
dokładnie przyjrzał się temu, ile pieniędzy zarobiłem w  przeli-
czeniu za godzinę faktycznej pracy, prawdopodobnie okazałoby 
się, że ustalona przeze mnie stawka była za niska. [78]

Czy mógłbyś rozwinąć swoją myśl: „Jeśli w głębi duszy gar-
dzisz bogactwem, pozostanie ono poza twoim zasięgiem”?

Chodziło mi o  unikanie takiej postawy mentalnej, w  której 
czujemy przymus porównywania się z  innymi. Rozwinąwszy 
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taką mentalność, wciąż będziesz wpadał w  pułapkę nienawiści 
wobec ludzi, którzy radzą sobie lepiej od ciebie, zazdroszcząc 
im wszystkiego, co osiągnęli. Gdy spróbujesz robić interesy z ta-
kimi ludźmi, niechybnie wyczują oni twój negatywny stosunek 
do nich. Bowiem za każdym razem, kiedy podejmujesz próbę 
współpracy z kimś, kogo niekorzystnie oceniasz i o kim masz złe 
zdanie, ta osoba szybko to rozpozna. Ludzie są już tak zaprogra-
mowani, żeby odbierać sygnały mówiące im, co druga osoba tak 
naprawdę czuje w głębi duszy. Dlatego porzuć mentalność skła-
niającą cię do porównywania się z innymi. [10]

Postrzeganie bogacenia się i  samego bogactwa jako czegoś 
negatywnego wręcz dosłownie uniemożliwi ci jego osiągnięcie. 
Z  takim nastawieniem nie wystarczy ci zapału i  nie nawiążesz 
kontaktów z  odpowiednimi ludźmi na odpowiednim poziomie. 
Dlatego bądź optymistą i myśl pozytywnie – to ważne. W dłuższej 
perspektywie optymiści wychodzą na swojej postawie lepiej niż 
pesymiści i z czasem zyskują więcej. [10]

W świecie biznesu większość osób angażuje się w gry 
o sumie zerowej. Niewielu jest takich, którzy szukają okazji, 
by zagrać w grę o sumie dodatniej. Ci drudzy muszą 
wyszukiwać siebie nawzajem w tłumie.

Zasadniczo istnieją dwie fundamentalne życiowe gry, 
w których, my ludzie, bierzemy udział. Pierwsza z nich to gra 
o pieniądze. Są one o tyle ważne, że choć nie rozwiązują wszyst-
kich naszych problemów, z pewnością rozwiążą wszystkie pro-
blemy związane z pieniędzmi. Ludzie są tego świadomi, dlatego 
chcą zarabiać.



Jednocześnie wielu z nich w głębi duszy nie wierzy w to, że 
sami są w stanie zarobić duże pieniądze i bardzo często nie chcą, 
by w  ogóle ktokolwiek się bogacił. Krytykują więc całą ideę bo-
gacenia się, mówiąc: „Zarabianie pieniędzy jest czymś złym. Nie 
należy się temu poświęcać”.

W  rzeczywistości to jedynie zagrywka należąca do reper-
tuaru drugiego rodzaju gry – gry o status. Żywiąc takie antypie-
niężne przekonania oraz deklarując, że ani nie potrzebują, ani nie 
pragną pieniędzy, ludzie ci próbują zyskać sobie wysoką pozycję 
społeczną. Status to twoje miejsce w hierarchii społecznej. [78]

Tworzenie bogactwa to z punktu widzenia ewolucji 
stosunkowo młoda gra o sumie dodatniej. Rywalizacja 
o status to stara jak świat gra o sumie zerowej. Osoby 
krytykujące chęć tworzenia bogactwa często próbują 
po prostu zyskać dodatkowe punkty statusu.

Rywalizacja o status to gra o sumie zerowej. To prastara gra. 
Gramy w nią od czasów małpich plemion. Jest ona oparta na hie-
rarchii. Kto jest numerem jeden? Kto numerem dwa? A kto nu-
merem trzy? I tak, aby numer trzy stał się numerem dwa, numer 
dwa musi zwolnić dla niego miejsce. Właśnie dlatego rywalizacja 
o status to gra o sumie zerowej.

Polityka to jeden z przykładów gry o status. Podobnie sport. 
Aby ktoś mógł zostać zwycięzcą, ktoś inny musi być przegranym. 
Co do zasady nie pałam zbyt wielką sympatią do gier o  status. 
Owszem, zdaję sobie sprawę, że pełnią one ważną rolę w społe-
czeństwie – pozwalają nam ustalić, kto dzierży władzę, kto do-
wodzi. Można więc powiedzieć, że są „złem koniecznym”. [78]

Ich wadą jest jednak to, że aby wygrać rywalizację o  status, 
musisz pociągnąć w dół kogoś innego. Dlatego powinieneś unikać 
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tego typu gier – uczynią cię one człowiekiem zaciekłym i  agre-
sywnym. Działa tutaj nieuchronnie mechanizm, który sprawia, 
że walcząc o awans dla siebie i „swoich”, jednocześnie starasz się 
pogrążyć innych.

Gry o  status zawsze istniały i  zawsze będą obecne w  społe-
czeństwie – nic na to nie poradzimy. Warto natomiast pamiętać, 
że w większości przypadków, jeśli ktoś cię atakuje i zaczyna pod-
ważać to, co robisz, oraz krytykować ciebie bezpośrednio, pod-
czas gdy ty jesteś pochłonięty tworzeniem bogactwa, prawdopo-
dobnie robi to, aby zapewnić sobie wyższy status twoim kosztem. 
Weź wtedy pod uwagę, że ktoś taki po prostu gra w inną grę i jest 
to gra podrzędna – gra o sumie zerowej. [78]

Grając w głupie gry, możesz liczyć jedynie  
na głupie nagrody.

Na czym powinni się skupić młodzi ludzie na początku 
swojej drogi?

Doradziłbym im: „Poświęć więcej czasu na przemyślenie naj-
ważniejszych kwestii”. Są tak naprawdę trzy niezwykle istotne 
decyzje, jakie każdy człowiek musi podjąć na względnie wcze-
snym etapie życia: gdzie żyć, z kim się związać i co robić.

Niewiele czasu poświęcamy na ocenę, w  który związek mi-
łosny warto się zaangażować, a  w  który nie. Chociaż spędzamy 
mnóstwo czasu w pracy, z reguły nie poświęcamy go już zbyt wiele 
na przemyślenie, jaką pracę wybrać. Wybór miasta, w  którym 
zdecydujemy się osiąść, mógłby całkowicie zmienić bieg naszego 
życia, lecz mimo to tak rzadko zadajemy sobie pytanie, gdzie tak 
naprawdę chcielibyśmy żyć.



Oto rada, jakiej udzieliłem młodemu inżynierowi, 
który wahał się, czy warto przenieść się do San Francisco: 
„Musisz zdecydować: wolisz zostawić w tyle swoich 
znajomych, czy być tym, który zostanie w tyle”. 

Jeśli masz zamiar mieszkać w jakimś mieście przez dziesięć 
lat, pracować w jakimś miejscu przez pięć i być w związku miło-
snym przez kilkanaście, powinieneś dać sobie przynajmniej rok 
lub dwa na dokonanie wyboru. To są kluczowe decyzje, mające 
ogromny wpływ na całokształt twojego życia. Te trzy w szczegól-
ności są naprawdę istotne.

Odetnij się od spraw o małym znaczeniu i uwolnij swój czas, 
który poświęcisz rozważeniu kluczowych kwestii i  dokonaniu 
ważnych wyborów. Te trzy zagadnienia są prawdopodobnie naj-
ważniejszymi decyzjami, jakie podejmiesz w życiu. [1]

Jakie kroki można podjąć, by otoczyć się ludźmi sukcesu?

Mój dawny szef ostrzegł mnie kiedyś: „Nigdy się 
nie wzbogacisz,  bo ewidentnie jesteś bystry i zawsze 
znajdzie się ktoś, kto zaoferuje ci pracę, która wyda ci się 
wystarczająco dobra”.

Sprawdź, w  czym jesteś dobry i  zacznij pomagać w  tym 
innym ludziom. Dziel się swoimi umiejętnościami bezpłatnie. 
Po prostu przekazuj dalej swoją wiedzę. Karma działa, ponieważ 
ludzie są konsekwentni w  swoich działaniach. Jeśli wytrwasz 
w tym, co robisz, w odpowiednio długiej perspektywie czasowej 
przyciągniesz do siebie to, czym sam emanujesz i  co rzutujesz 
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na świat zewnętrzny w swoich myślach. Tylko nie podliczaj tego, 
nie kalkuluj wszystkiego, co dajesz od siebie – wtedy szybko się 
zniechęcisz. [7]

Jak to się stało, że zdecydowałeś się założyć swoją pierwszą 
firmę?

Pracowałem wtedy dla firmy technologicznej @Home Ne-
twork i rozpowiadałem wszystkim wokół – współpracownikom, 
znajomym, a  nawet mojemu szefowi: „Wygląda na to, że w  Do-
linie Krzemowej wszyscy zakładają firmy. Skoro oni potrafią to 
zrobić, ja też mógłbym. Obecna praca to dla mnie tylko przy-
stanek. Tak naprawdę moim prawdziwym powołaniem jest zo-
stać przedsiębiorcą”.

Nie była to z  mojej strony jakaś sztuczka, za pomocą której 
starałbym się przekonać samego siebie, że to prawda. Nie było to 
też celowe i wyrachowane działanie.

Była to po prostu pusta gadka – ot, dawanie upustu frustracji. 
Może zwyczajnie zbyt szczerze dzieliłem się swoimi myślami. 
W rzeczywistości jednak nie założyłem wtedy własnej firmy. To 
był rok 1996 i w tamtym czasie otwarcie własnego biznesu było 
posunięciem o  wiele trudniejszym i  bardziej ryzykownym niż 
obecnie. Jak można się spodziewać, wkrótce ludzie w pracy za-
częli mi dokuczać i pojawiły się komentarze typu: „Co ty tu jeszcze 
robisz? Podobno miałeś odejść i zakładać własny biznes?” albo: 
„No proszę, kto by pomyślał – nadal tu jesteś…”. A  zatem, jeśli 
miałbym podać prawdziwy powód, dla którego założyłem własną 
firmę, motywowały mnie wstyd i poczucie zażenowania. [5]

Zdaję sobie oczywiście sprawę, że nie każdy jest gotowy na to, 
by zostać przedsiębiorcą. Ale z  drugiej strony tylko pomyślcie: 
jak doszło do tego, że ludzkość zaakceptowała pogląd, według 



którego najwłaściwszym i  najbardziej logicznym porządkiem 
rzeczy jest sytuacja, gdzie każdy pracuje dla kogoś? To bardzo 
hierarchiczny model. [14]

POSZUKAJ PRACY,  
KTÓRĄ BĘDZIESZ TRAKTOWAŁ JAK ZABAWĘ

Ewolucja naszego gatunku dokonywała się w  ramach grup  
zbieracko-łowieckich, w  których każdy pracował na własny ra-
chunek. Dopiero wraz z  nadejściem epoki agrarnej nasze spo-
łeczeństwa stały się bardziej hierarchiczne. Rewolucja prze-
mysłowa i  masowa produkcja pchnęły ten trend jeszcze dalej, 
w  stronę jeszcze większej hierarchizacji, ponieważ jeden czło-
wiek nie byłby w stanie samodzielnie zbudować fabryki oraz być 
jej jedynym zarządcą. Co ciekawe, obecnie, dzięki rewolucji inter-
netowej, wracamy niejako do czasów, w których coraz więcej ludzi 
może pracować samodzielnie na swoje konto. A w takiej sytuacji, 
szczerze powiedziawszy, wolałbym być przedsiębiorcą, któremu 
się nie udało, niż kimś, kto nigdy nawet nie spróbował przedsię-
biorczości. Tym bardziej, że nawet przedsiębiorca, któremu się 
nie powiodło, może dysponować zestawem umiejętności i  do-
świadczeń pozwalającym samemu kształtować swoje życie. [14]

Na naszej planecie jest prawie 7 miliardów ludzi.  
Mam nadzieję, że pewnego dnia będzie na nim 
funkcjonowało niemal tyle samo firm.

Nauczyłem się zarabiać pieniądze, bo nie miałem innego 
wyjścia. W  momencie, kiedy zarabianie przestało być dla mnie 
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koniecznością, przestałem się przejmować tym, ile co mi przy-
niesie. Przynajmniej w moim przypadku praca i zarabianie pie-
niędzy były jedynie środkami prowadzącymi do celu. Znacznie 
bardziej niż zarabianie pieniędzy interesuje mnie rozwiązy-
wanie problemów.

Każdy „cel ostateczny” prowadzi tylko do kolejnego celu, 
a ten do jeszcze następnego i tak bez końca. Nasze życie można 
w  pewnym sensie postrzegać jako serię gier. Kiedy dorastamy, 
gramy w grę pod tytułem „szkoła” lub „relacje towarzyskie”. Póź-
niej nasza ulubiona gra zmienia swoją nazwę i nosi tytuł „zara-
bianie pieniędzy” lub „rywalizacja o status”. Kolejne gry mają po 
prostu coraz dłuższy i dłuższy horyzont czasowy. Aż w pewnym 
momencie, przynajmniej ja tak to postrzegam, dochodzimy do 
wniosku, że wszystko to tylko gry. A z chwilą, w której to sobie 
uświadamiamy i niejako zaglądamy za kurtynę, wynik w grze za-
czyna mieć dla nas drugorzędne znaczenie.

Po czym człowiek dochodzi do punktu, w  którym gry za-
czynają go zwyczajnie męczyć. Myślę, że jestem właśnie na tym 
etapie. Nie sądzę, żeby życie miało jakiś ostateczny cel lub sens. 
Po prostu żyję tak, jak chcę. Dosłownie żyję chwilą.

I trzymam się z daleka od hedonicznej bieżni. [1]
Tym, czego naprawdę pragniesz, jest wolność. Marzysz o tym, 

żeby uwolnić się od problemów finansowych, prawda? To zrozu-
miałe. A zatem kiedy już rozwiążesz swoje problemy finansowe – 
albo poprzez obniżenie swojego poziomu życia, albo dzięki temu, 
że zarobisz wystarczającą ilość pieniędzy – pomyślisz o  tym, 
żeby przejść na emeryturę. Ale nie mówię o emeryturze w wieku 
65 lat, którą spędzisz siedząc w domu spokojnej starości i wycze-
kując comiesięcznego przelewu z ZUS-u – mam na myśli zupełnie 
inny rodzaj emerytury. 



A jaka jest Twoja definicja „emerytury”?

Emerytura to czas, w którym przestajesz poświęcać „dzisiaj” 
dla potencjalnego „jutra”. Kiedy bieżący dzień stanowi doskonałą 
pełnię, jest całością samą w sobie – całością, której nic nie bra-
kuje – wtedy możesz o sobie powiedzieć, że jesteś na emeryturze.

Jak to osiągnąć?

Cóż, jednym ze sposobów jest posiadanie takiej ilości pie-
niędzy w  postaci oszczędności, że twój dochód pasywny (re-
gularnie wpływający na twoje konto i  niewymagający od ciebie 
nawet pojedynczego kiwnięcia palcem) wystarcza na pokrycie 
wszystkich twoich bieżących wydatków.

Drugim sposobem jest zredukowanie bieżących kosztów 
życia do zera – można to zrobić zostając mnichem.

Trzeci sposób zakłada zajęcie się czymś, co uwielbiasz robić – 
czymś, co sprawia ci tak dużo radości, że nie robisz tego dla pie-
niędzy, a dla czystej przyjemności, jaką z tego czerpiesz. Jak więc 
widać, jest wiele dróg prowadzących do emerytury i  wiele spo-
sobów na jej przeżywanie.

Receptą na wydostanie się z pułapki konkurencji jest bycie au-
tentycznym – chodzi o znalezienie czegoś, co potrafisz robić lepiej 
niż ktokolwiek inny. A tak już jest, że zazwyczaj robimy coś lepiej 
niż inni, gdy po prostu uwielbiamy to robić – wtedy nikt nie jest 
w stanie konkurować z nami na tym polu. Jeśli dane zajęcie pasjo-
nuje cię właśnie w takim stopniu, wystarczy, że będziesz w tym 
autentyczny i  że wymyślisz sposób na dopasowanie tego do po-
trzeb innych ludzi. Potem zastosuj dźwignię i podpisz się pod tym 
własnym nazwiskiem. Wówczas to ty podejmujesz ryzyko, ale to 
również ty posiadasz tytuł własności do całego przedsięwzięcia 
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i będziesz w przyszłości czerpać potencjalne zyski. Wtedy pozo-
staje już tylko rozkręcić cały ten biznes. [77]

Czy Twoja motywacja do zarabiania pieniędzy spadła, gdy 
osiągnąłeś niezależność finansową?

I tak, i nie. Osłabła nieco w tym sensie, że nie byłem już tak 
bardzo zdesperowany.

Ale z czasem tworzenie firm i zarabianie pieniędzy stało się 
dla mnie czymś w rodzaju „sztuki”. [74]

W każdej dziedzinie – czy to w handlu, w nauce,  
czy w polityce – do historii przechodzą artyści.

Esencją sztuki jest kreatywność. Sztuką jest wszystko to, co 
robimy, widząc w tym cel sam w sobie; wszystko, co nie stanowi 
dla nas jedynie etapu na drodze do ostatecznego celu oraz co ro-
bimy dla samej przyjemności i radości czerpanej z wykonywania 
tej czynności. Co jest sztuką w  tym znaczeniu? Oto przykłady: 
miłość do drugiej osoby, tworzenie czegoś, zabawa. Dla mnie na 
przykład tworzenie biznesu jest zabawą. Tworzę firmy, ponieważ 
sprawia mi to radość, bo pasjonują mnie ciekawe, nietuzinkowe 
produkty. [77]

Jestem w  stanie stworzyć firmę w  trzy miesiące: zgroma-
dzić niezbędne fundusze, zbudować zespół specjalistów i  wy-
startować. To dla mnie niezła frajda. Fajnie jest obserwować, co 
z  tego może wyniknąć. W  świetle tego, jak dobrze się przy tym 
bawię, zarabianie pieniędzy jest niemalże efektem ubocznym. 
Tworzenie firm to także swoista gra, a  ja z  biegiem lat stałem 
się wybitnym graczem. W mojej motywacji zmieniło się tylko to, 



że nie jest już ona stricte ukierunkowana na cel, ale na bycie ar-
tystą. Paradoksalnie uważam, że jako artysta jestem w  tej grze 
znacznie lepszy, niż byłem wcześniej. [74]

Nawet podejmując decyzję o tym, czy zaangażować się w dane 
przedsięwzięcie tylko w  roli inwestora, kieruję się tym, czy 
lubię ludzi, z którymi miałbym nad nim pracować, czy chętnie 
bym się z  nimi spotykał, uczył od nich i  czy wysoko oceniam 
produkt, z  którym do mnie przyszli. Ostatnimi czasy, jeśli nie 
zainteresuje mnie produkt, odpuszczam nawet świetnie okazje 
inwestycyjne.

Dziś projekty, w które się angażuję, nie są już dla mnie sytu-
acjami typu wszystko albo nic. Polecam dążyć do takiego punktu 
w życiu. To cel wart obrania.

Kiedy byłem młodszy, tak desperacko pragnąłem cokolwiek 
zarobić, że chwyciłbym się dosłownie wszystkiego. Gdyby ktoś 
zaproponował mi wtedy: „Słuchaj, mam firmę zajmującą się 
wywozem ścieków. Wchodzisz w  to?”, prawdopodobnie odpo-
wiedziałbym: „Pewnie, że tak! Chcę zarobić!”. Na szczęście nikt 
mi nie złożył takiej propozycji. Cieszę się, że poszedłem ścieżką 
technologii i  nauki, czyli dziedzin, które naprawdę mnie inte-
resują. W ten sposób udało mi się połączyć wykonywany zawód 
z moją pasją.

Patrząc z  boku, można powiedzieć, że na okrągło „pracuję”. 
Ale to, co w  oczach innych wygląda na pracę, dla mnie jest za-
bawą i niezłą frajdą. Stąd też jestem przekonany, że nikt nie jest 
w  stanie ze mną konkurować w  tej dziedzinie, bo ja po prostu 
przez jakieś szesnaście godzin każdego dnia dobrze się bawię. 
Ktoś, kto próbowałby ze mną rywalizować na tym polu, musiałby 
pracować z wielkim wysiłkiem i prędzej czy później przegrałby, 
bo nie dałby rady harować przez szesnaście godzin dziennie 
siedem dni w tygodniu. [77]
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Ile miałeś pieniędzy, gdy uznałeś, że osiągnąłeś bezpie-
czeństwo finansowe?

Zacznijmy od tego, że pieniądze nie są źródłem zła – wręcz 
przeciwnie, nie ma w nich nic złego. To żądza pieniędzy jest zła. 
Ale także ona nie jest czymś złym w sensie społecznym – pożą-
danie pieniędzy nie czyni cię złym człowiekiem. Jest ono szko-
dliwe tylko dla ciebie.

Pożądanie pieniędzy jest destrukcyjne w takim sensie, że to 
studnia bez dna. Sprawia, że twoje myśli zaczynają obsesyjnie 
krążyć wyłącznie wokół tego jednego pragnienia – mieć więcej. 
Jeśli kochasz pieniądze i  udaje ci się je zarabiać, nigdy się nie 
nasycisz. Nigdy nie powiesz sobie „dość”. Pożądanie raz aktywo-
wane nie wygaśnie po osiągnięciu konkretnej kwoty na koncie. 
Jeśli myślisz, że tak się stanie – oszukujesz się.

Kara za miłość do pieniądza wymierzana jest jednocześnie 
z  ich pomnażaniem. W  miarę zarabiania pragniesz mieć coraz 
więcej i popadasz w paranoję, obawiając się, że stracisz to, co już 
udało ci się zdobyć. Wszystko ma swoją cenę.

Zarabiasz, żeby rozwiązać swoje problemy finansowe i  ma-
terialne. Uważam, że najlepszym sposobem na pohamowanie 
niegasnącej miłości do pieniędzy jest po prostu utrzymywanie 
standardu życia na w  miarę stałym poziomie – i  niepodwyż-
szanie go wraz ze wzrostem dochodów, oszczędności i bogactwa. 
Ponieważ niezwykle łatwo jest ulec pokusie, aby podnieść swój 
standard życia natychmiast po tym, jak zaczynasz więcej zara-
biać. Jeśli jednak zdołasz utrzymać go na niezmiennym poziomie 
oraz zarabiać nie w  trybie powoli kapiącej strużki dochodów, 
lecz poprzez okazjonalny przypływ sporych sum, istnieje szansa, 
że ten dynamiczny rytm wzrostu twoich dochodów w  pewnym 
momencie cię wyprzedzi i nie będziesz miał nawet czasu na to, 



aby podnosić swój standard życia. I ani się obejrzysz, a wygene-
rujesz taką nadwyżkę, że właściwie będzie można powiedzieć, że 
zdobyłeś wolność finansową.

Inna cenna rada: osobiście ponad wszystko cenię sobie wol-
ność. Wszelkie rodzaje wolności: wolność pozwalającą mi robić to, 
na co mam ochotę, wolność od rzeczy, na które nie mam ochoty, 
wolność od moich własnych emocji oraz spraw, które mogłyby za-
kłócić mój spokój. Wolność jest dla mnie najwyższą wartością.

Dlatego dla mnie pieniądze są czymś mile widzianym, dopóki 
służą „kupowaniu” wolności. Lecz gdy tylko zaczynają ograni-
czać moją wolność – a bez wątpienia na pewnym poziomie tak się 
właśnie dzieje – przestaję je cenić. [74]

Wygranymi w dowolnej grze są ci, którzy są od niej 
tak uzależnieni, że kontynuują grę nawet wtedy, 
gdy użyteczność krańcowa wygranej znacznie spada.

Czy żeby odnieść sukces, trzeba założyć własną firmę?

Ludzie, którzy konsekwentnie odnoszą największe sukcesy 
w Dolinie Krzemowej, to albo właściciele spółek podwyższonego 
ryzyka, czyli tak zwani inwestorzy venture capital (ponieważ po-
siadają oni zdywersyfikowane portfolio firm i kontrolują zasoby, 
które dawniej były rzadkie), albo osoby potrafiące znakomicie 
rozpoznać i  wyłonić spośród innych potencjalnie lukratywne 
startupy, które dopiero co opracowały doskonale dopasowany 
do rynku produkt lub usługę. Takie osoby dysponują zazwyczaj 
niezbędnym doświadczeniem, specjalistyczną wiedzą oraz mają 
odpowiednią reputację i  kontakty, których te młode firmy po-
trzebują, by ruszyć z biznesem na wielką skalę. Właśnie w taki 
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sposób ludzie ci wyłapują na wczesnym etapie rozwoju takie pe-
rełki jak Dropbox czy Airbnb.

Jak zinterpretowałbyś fakt, że pracownicy z Google prze-
szli do Facebooka, gdy ten właśnie zaczynał się rozwijać i miał 
zaledwie 100 pracowników, a  następnie przyłączyli się do 
Stripe’a, kiedy z kolei ten projekt dopiero się rozkręcał i był 
na podobnym etapie?

Kiedy Zuckerberg zaczynał skalować swoją firmę, w pewnym 
momencie spanikował i uznał, że nie do końca wie, jak to ogarnąć. 
Zadzwonił więc do Jima Breyera [inwestora VC i założyciela Accel 
Partners], a ten doradził mu: „Wiesz co, mam świetnego dyrektora 
do spraw produktu w jednej z firm, a ty chyba potrzebujesz kogoś 
takiego”. Obok samych inwestorów VC to właśnie tego rodzaju spe-
cjaliści są w długiej perspektywie najlepsi do takich wyzwań. [30]

Wielu najwybitniejszych gigantów Doliny Krzemowej zali-
czyło swoje przełomowe momenty na bardzo wczesnym etapie 
swojej kariery. Zaproponowano im na przykład stanowisko wice-
prezesa lub dyrektora generalnego albo zakładali własne firmy, 
które dość szybko się rozwijały. Jeśli nie pniesz się po szczeblach 
kariery od samego początku, później trudno ci będzie to nad-
robić. Dobrze zacząć od pracy w  mniejszej firmie, gdzie struk-
tura nie jest jeszcze na tyle zbiurokratyzowana i  skostniała, by 
blokowała możliwość szybkiego awansu. [76]

Dla kogoś, kto dopiero zaczyna karierę zawodową (choć może 
się to również przydać w późniejszym etapie), najważniejsze jest 
zbudowanie sieci kontaktów w firmie – a więc relacji z osobami, 
które kiedyś nie będą już tam pracowały. Pomyśl o  ludziach, 
z którymi będziesz pracować – jak potencjalnie potoczą się ich 
losy i czym będą się zajmować w przyszłości? [76]



JAK PRZYCIĄGNĄĆ SZCZĘśCIE

Co masz na myśli, mówiąc: „Jak osiągnąć bogactwo bez po-
mocy szczęścia”?

W  życiu należy działać tak, że jeśli przyjęlibyśmy istnienie 
tysiąca równoległych wszechświatów – tysiąca alternatywnych 
symulacji rzeczywistości – chcielibyśmy być bogaci w 999 z nich, 
a nie na przykład tylko w 50, w których bogactwo udało nam się 
osiągnąć w  wyniku szczęśliwego zrządzenia losu. Chcę przez 
to powiedzieć, że najlepiej wyeliminować czynnik szczęścia, 
w ogóle na nie nie liczyć.

Ale szczęście mogłoby pomóc, prawda?

Niedawno omawialiśmy ten temat na Twitterze z  Babakiem 
Nivim, moim wspolnikiem, probując opisać, w  jaki sposób lu-
dziom dopisuje szczęście. Doszliśmy do wniosku, że możemy 
rozróżnić cztery jego rodzaje.

Pierwszy rodzaj szczęścia to tak zwany ślepy traf. Mówimy 
o  nim wtedy, gdy komuś zwyczajnie się poszczęściło wskutek 
zdarzeń, na które nie miał absolutnie żadnego wpływu. Można to 
nazwać uśmiechem losu, szczęśliwym trafem i tak dalej.

Kolejny rodzaj szczęścia, jaki daje się zaobserwować, jest re-
zultatem wytrwałości, ciężkiej pracy, ciągłych prób i starań oraz 
aktywnych zabiegów, w ramach których puszczamy wiele rzeczy 
w ruch. Tego rodzaju szczęście spotyka ludzi, którzy nieustannie 
rozglądając się za jakąś okazją, tworzą dla siebie nowe szanse. 
Generują tym samym mnóstwo energii i  angażują się w  wiele 
różnych przedsięwzięć, a ruch, jaki wytwarzają wokół siebie, za-
czyna im w końcu sprzyjać. Można to porównać do doświadczeń 
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na szalce Petriego albo do mieszania różnych odczynników 
w probówce i obserwowania, które wejdą ze sobą w reakcję che-
miczną. Po prostu wytwarzasz wokół siebie wystarczającą ilość 
siły, aktywności i energii, by szczęście mogło cię odnaleźć.

Trzeci rodzaj szczęścia polega na tym, że stajesz się mistrzem 
w  dostrzeganiu go. Jeśli posiadasz wybitne umiejętności w  ja-
kiejś dziedzinie, z pewnością zdołasz zauważyć nadarzającą się 
w jej ramach okazję, podczas gdy innym, którzy takiego wyczucia 
nie mają, przejdzie ona koło nosa. Można to rozumieć jako swo-
istą zdolność do wykrywania szczęścia.

Ostatni rodzaj szczęścia jest najrzadziej spotykany i chyba naj-
bardziej osobliwy, a  jednocześnie najtrudniejszy do osiągnięcia. 
Mówimy o  nim w  przypadku człowieka, który zbudował wyjąt-
kowy charakter, niepowtarzalną markę czy też szczególny sposób 
myślenia – w wyniku wytworzenia takiej kombinacji czynników, 
to nie on znajduje szczęście, lecz szczęście znajduje jego.

Załóżmy, że jesteś mistrzem świata w  nurkowaniu głębi-
nowym. Cieszysz się reputacją śmiałka podejmującego się wy-
zwań, które inni nurkowie wolą omijać z  daleka. Ktoś szczę-
śliwym trafem znajduje wrak statku skrywający skarb, ale nie 
może się do niego dostać. W tym momencie jego szczęśliwy traf 
staje się i  twoim udziałem, bo bez twojej pomocy ten człowiek 
nic nie zyska. Zwróci się więc do ciebie, żebyś wydobył skarb 
i chętnie ci za to zapłaci.

Może to nieco przejaskrawiony przykład, ale pokazuje on, 
że o  ile osoba, która znalazła skarb, doświadczyła szczęśliwego 
trafu, to już fakt, że z prośbą o pomoc (a zarazem z ofertą lukra-
tywnego zlecenia) zwróciła się akurat do ciebie, szczęśliwym 
trafem nie był. Wypracowałeś sobie niejako tę szczęśliwą okazję. 
Dzięki własnym wysiłkom zyskałeś możliwość przyciągnięcia 
szczęścia oraz idącego w ślad za nim realnego zysku. Aby osiągnąć 



bogactwo inaczej, niż licząc na to, że nam się poszczęści, chcemy 
sprawić, by to, co dla innych jest szczęściem, dla nas było prze-
znaczeniem. A zatem nie pozostawiaj nic przypadkowi i nie licz 
na sprzyjający zbieg okoliczności. [78]

Sposoby na szczęście:
• miej nadzieję, że szczęście samo do ciebie przyjdzie,
• działaj prężnie na wielu frontach, aż w końcu się 

na nie natkniesz,
• odpowiednio wyszkol swój umysł, by potrafił wypatrzeć 

je tam, gdzie inni go nie dostrzegają,
• staraj się być najlepszy na świecie w tym, co robisz. 

Wciąż definiuj na nowo to, czym się zajmujesz, 
aż stanie się to prawdą – wówczas okazje same 
cię znajdą, a szczęście zmieni się w przeznaczenie.

W ostatnim ze zdefiniowanych sposobów na szczęście w za-
sadzie nie mówimy już o  szczęściu, lecz o  czystym determini-
zmie. Definicja szczęścia tym samym ewoluuje i ze szczęśliwego 
trafu staje się ono wyrazem przeznaczenia. A zatem ten czwarty 
typ szczęścia można podsumować następująco: zbuduj swój cha-
rakter w określony sposób, a wówczas twój charakter stanie się 
twoim przeznaczeniem.

W  moim odczuciu czymś niezwykle pomocnym w  zarabia- 
niu pieniędzy jest posiadanie wypracowanej reputacji osoby 
obrotnej, a  zarazem uczciwej, co sprawia, że inni będą chętnie 
wybierać cię na partnera biznesowego oraz że będą chcieli, abyś 
pośredniczył w ich transakcjach biznesowych. Pamiętaj o przy-
kładzie wybitnego nurka, któremu w  zamian za jego niezwykłe 
umiejętności przypadnie część skarbu znalezionego na zato-
pionym statku.
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Jeżeli cieszysz się reputacją rzetelnego, uczciwego, godnego 
zaufania, doświadczonego i  myślącego długoterminowo czło-
wieka biznesu, ludzie planujący przeprowadzić jakąś transakcję, 
zamiast współpracować z kimś obcym, komu trudno przyszłoby 
im zaufać, zwrócą się do ciebie z propozycją udziału w zyskach 
tylko z powodu tejże reputacji.

Do nieraz już wspomnianego tutaj Warrena Buffetta, wy-
łącznie ze względu na jego reputację, spływają liczne oferty wy-
kupu firm i patentów, ratowania niewypłacalnych banków oraz 
podobne okazje na zrobienie dobrego interesu niedostępne dla 
innych. Oczywiście bierze on przy tym na siebie ogromną odpo-
wiedzialność i ryzykuje splamieniem swojej powszechnie rozpo-
znawanej i cenionej marki.

A zatem buduj konsekwentnie swój charakter i reputację, aż 
z czasem pozwolą ci one skorzystać z okazji, które w oczach in-
nych ludzi będą wyglądały na szczęśliwy traf – ty jednak będziesz 
dobrze wiedział, że nie było to kwestią szczęścia. [78] Nivi, mój 
bliski współpracownik, o którym już wspominałem, powiedział 
kiedyś: „Wygląda na to, że jeśliby przyjąć perspektywę długoter-
minową, wszyscy wzbogacają się nawzajem. Natomiast w  per-
spektywie krótkoterminowej każdy bogaci się sam dla siebie”. 

Uważam, że Nivi trafił tymi słowami w samo sedno. W grze dłu-
goterminowej suma jest zazwyczaj dodatnia – wszyscy pieczemy 
wspólnie tort i staramy się, aby był jak największy. Natomiast w grze 
krótkoterminowej (o sumie zerowej) kroimy istniejący tort na ka-
wałki i walczymy o to, by to nam przypadł największy z nich. [78]

Jak ważny jest networking?

Moim zdaniem klasyczny networking biznesowy to kom-
pletna strata czasu. Wiem, że niektórzy ludzie i  niektóre firmy 



popularyzują to pojęcie, bo sami na tej popularyzacji dobrze za-
rabiają, natomiast prawda wygląda zupełnie inaczej: jeśli stwo-
rzysz coś ciekawego, nigdy nie zabraknie ludzi chętnych poznać 
ciebie i  twój produkt. Budowanie relacji biznesowych niejako 
z  wyprzedzeniem, zanim jeszcze zaczniesz prowadzić swoją 
działalność, jest całkowitą stratą czasu. Filozofia, jaką ci propo-
nuję, jest o wiele wygodniejsza: „Bądź twórcą i poświęć się stwo-
rzeniu intrygującego produktu, na który jest popyt. Udoskonalaj 
się w swojej profesji, wyeksponuj swoje umiejętności, a właściwi 
ludzie prędzej czy później sami cię znajdą”. [14]

Co zrobić, kiedy już spotkam potencjalnego inwestora lub 
partnera biznesowego? Jak ocenić, czy można mu zaufać? Na 
jakie sygnały należy zwracać uwagę?

Powiem tak, jeśli ktoś do znudzenia opowiada o swojej uczci-
wości, prawdopodobnie mu jej brakuje. Doświadczenie nauczyło 
mnie, że zazwyczaj się to sprawdza. Osoby, które w  kółko roz-
wodzą się na temat swoich cnót i ciągle się przechwalają, praw-
dopodobnie próbują w ten sposób coś przykryć. Na takich part-
nerów trzeba uważać. [4]

Rekiny co prawda najadają się do syta,  
ale muszą żyć w otoczeniu innych rekinów.

Znam wielu wspaniałych, wybitnie inteligentnych ludzi, od-
noszących gigantyczne sukcesy, a przez to także bardzo rozchwy-
tywanych – naturalnie, ze względu na ich szczególne przymioty, 
wszyscy zabiegają o to, by ich znać. Niekiedy byłem jednak świad-
kiem, jak raz czy dwa zachowali się nie do końca w  porządku 
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w stosunku do innych osób. Kiedy po raz pierwszy widzę u kogoś 
takie zachowanie, mówię: „Słuchaj, uważam, że nie powinieneś 
był tak postąpić względem tej osoby. Nie dlatego, iż twierdzę, że 
nie ujdzie ci to na sucho – bo prawdopodobnie ujdzie – ale osta-
tecznie i tak nie wyjdzie ci to na dobre”.

I  nie chodzi o  sprawiedliwość w  jakimś kosmicznym, kar-
micznym sensie, lecz o ciężar świadomości, jaki niewątpliwie od-
czujemy po takim czynie – ponieważ w  głębi duszy wiemy, jacy 
naprawdę jesteśmy. Przed samym sobą niczego nie ukryjesz. 
Wszystkie twoje przewinienia wyryte są w twojej psychice – widzisz 
je jak na dłoni. Jeśli wielokrotnie pozwolisz sobie na potknięcia na-
tury moralnej, stracisz szacunek do samego siebie. A  nie ma nic 
gorszego na tym świecie niż utrata poczucia własnej wartości. Bo-
wiem jeśli ty sam się od siebie odwrócisz, kto przy tobie zostanie?

Uważam, że należy być bardzo ostrożnym i pilnować się, by 
nie zrobić czegoś, z czego w przyszłości nie będziesz dumny, bo 
może ci to przynieść wiele szkody i pozostawić w twojej psychice 



trwałą bliznę. Dlatego kiedy widzę, że ktoś zachowuje się tak 
po raz pierwszy, ostrzegam go. Tak na marginesie, zazwyczaj 
nie przynosi to żadnego efektu. Wtedy dystansuję się od takiej 
osoby  – usuwam ją z  mojego życia. W  takich sytuacjach przy-
świeca mi motto, które często powtarzam do siebie w myślach: 
„Im bliższą relację chcesz ze mną nawiązać, tym szlachetniejsze 
muszą być twoje wartości”. [4]

BĄDŹ CIERPLIWY

Oto reguła, do której doszedłem na późniejszym etapie życia: wy-
bitni ludzie osiągają wybitne rezultaty – trzeba jedynie uzbroić 
się w  cierpliwość. Każdy, kogo poznałem dwadzieścia lat temu, 
na początku swojej kariery w Dolinie Krzemowej, i o kim pomy-
ślałem wtedy: „Wow! Ten gość/ta kobieta ma wielkie możliwości – 
jest ponadprzeciętnie inteligentny(a) i niezwykle sumienny(a)” – 
wszyscy, niemal bez wyjątku, odnieśli po latach ogromny sukces. 
Wymagało to jedynie odpowiednio długiego czasu. Zazwyczaj 
sukces przychodzi o  wiele później, niż sobie tego życzymy, ale 
przychodzi. [4]

Wykorzystuj zdobytą wiedzę specyficzną w połączeniu 
z dźwignią, a ostatecznie dostaniesz to, na co zasługujesz.

Dochodzenie do bogactwa musi potrwać i  nie da się tego 
jakkolwiek przyspieszyć, nawet jeśli już na początku swojej 
drogi dysponujesz wszelkimi niezbędnymi środkami. Po prostu 
w  każdy cel, jaki obierzesz, należy zainwestować odpowiednią, 
ale niedającą się wcześniej określić ilość czasu. Skupiając się 
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na  podsumowywaniu, ile cię to kosztuje, stracisz cierpliwość, 
zanim osiągniesz sukces.

Wszyscy chcieliby się od razu wzbogacić, osiągnąć wymarzony 
pułap niemal natychmiast, ale niestety to tak nie działa. Świat jest 
dobrze zoptymalizowanym i  bardzo efektywnym miejscem. Mu-
sisz być skłonny poświęcić swój czas, zainwestować odpowiednią 
liczbę godzin w dążenie do swojego celu. Wypatruj sytuacji, w któ-
rych będziesz mógł wykorzystać swoją wiedzę specyficzną w połą-
czeniu z dźwignią, odpowiedzialnością, jaką na siebie weźmiesz, 
oraz z  autentycznymi umiejętnościami, którymi dysponujesz, 
i stań się mistrzem w tym, co robisz – nawet na skalę światową.

Stąd tak ważne jest, abyś zajmował się czymś, co naprawdę 
lubisz, co cię zwyczajnie cieszy, abyś był skłonny robić to konse-
kwentnie przez cały czas i nie poddał się gdzieś po drodze. Dla-
tego nie śledź wyników i nie podliczaj pieniędzy, bo wtedy stra-
cisz cenny czas. [78]

Najczęstszym nonsensem, z  jakim się spotykam, są słowa: 
„Jesteś na to za młody(a)”. Przecież większość przełomowych 
zmian wprowadzili ludzie młodzi, tylko ich wkład został uznany 
dopiero później, kiedy byli już nieco starsi. Jedynym sposobem 
na to, żeby naprawdę się czegoś nauczyć, jest zacząć to robić. 
Owszem, słuchaj wskazówek udzielanych ci przez starszych ko-
legów, ale nie czekaj, aż będziesz „gotowy”. [3]

Ludzie są zadziwiająco stali w zachowaniach.  
Karma to po prostu ty – powtarzający charakterystyczne 
dla ciebie schematy, zalety i wady, aż w końcu dostajesz to, 
na co zasłużyłeś.

Zawsze dziel się z innymi tym, co sam otrzymałeś.  
Nie kalkuluj, ile razy dałeś coś od siebie. 



W  żadnym razie nie twierdzę, że osiągnięcie bogactwa jest 
czymś łatwym – bo nie jest. Wręcz przeciwnie, jest cholernie 
trudne. Prawdopodobnie będzie to najtrudniejsza rzecz, jakiej 
przyjdzie ci się podjąć, ale jednocześnie przyniesie ci najwięcej 
satysfakcji. Spójrz choćby na dzieci, które przychodzą na świat 
w bardzo zamożnych rodzinach – w ich życiu brakuje sensu.

Twoje prawdziwe CV to po prostu lista sytuacji, w  których 
doświadczyłeś wysiłku i cierpienia. Jeśli poprosiłbym cię, żebyś 
spojrzał wstecz na swoje życie i dokonał jego oceny tak, jak kiedyś 
być może zrobisz to na łożu śmierci, opisując wszystkie wspa-
niałe przedsięwzięcia, jakie udało ci się zrealizować, gwarantuję, 
że przede wszystkim wymieniłbyś poświęcenia, na jakie się zdo-
byłeś, oraz wszelkie trudne wyzwania, którym sprostałeś.

Nie wymieniłbyś natomiast niczego, co dostałeś za darmo, na 
co nie musiałeś samodzielnie zapracować. Masz dwie ręce i dwie 
nogi, głowę, skórę – i  wszystko to bierzesz za pewnik. Dlatego 
abyś mógł nadać sens swojemu życiu, nieuniknione jest, że bę-
dziesz się podejmować trudnych wyzwań. Zarabianie pieniędzy 
to z pewnością jedno z wyzwań ambitnych. Po prostu wejdź na 
rynek i  walcz. To trudne. Nikt ci nie powie, że jest inaczej. To 
bardzo niełatwe zadanie, ale masz dostęp do wszystkiego, czego 
ci potrzeba. Wystarczy, że po to sięgniesz. [77]

Za pieniądze można kupić wolność od problemów natury ma-
terialnej. Nie zapewnią ci one jednak szczęścia, nie zagwarantują 
zdrowia, nie rozwiążą problemów rodzinnych, nie uczynią cię 
bardziej wysportowanym, ani też nie obdarzą spokojem ducha. 
Jednak mimo wszystko dzięki pieniądzom pozbędziesz się wielu 
problemów natury zewnętrznej. Decyzja, żeby skupić się na ich 
zarabianiu, to rozsądny krok. [10]

Zarobione przez ciebie pieniądze z  pewnością rozwiążą 
twoje problemy finansowe. Usuną z  twojej drogi przeszkody, 

102 . ALMANACH NAVALA RAVIKANTA 



BUDOWANIE BOGACTWA . 103

które w  innym przypadku mogłyby uniemożliwić ci bycie szczę-
śliwym – nie oczekuj jednak, że same w sobie dadzą ci szczęście. 
Znam wielu bardzo zamożnych, a  jednocześnie skrajnie nie-
szczęśliwych ludzi. Niestety, zazwyczaj jest tak, że osoba zdolna 
do zarabiania dużych kwot – którą musisz się stać, aby móc tego 
dokonać – to ktoś żyjący w stanie silnego stresu, narażony na nie-
ustanny niepokój, oraz skazany na ciężką pracę i zaciętą rywa-
lizację. Trzeba będzie pogodzić się z tym faktem. A jeśli żyje się 
w  taki sposób przez dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści czy 
pięćdziesiąt lat i  wreszcie dochodzi się do wielkich pieniędzy, 
nie da się tak po prostu wyłączyć tego trybu. Zobaczysz wtedy, 
że przez te wszystkie lata przystosowałeś się do życia, któremu 
towarzyszy ciągły niepokój. A wtedy przyjdzie ci nauczyć się, jak 
być szczęśliwym. [11]

Najpierw jednak skupmy się na uczynieniu cię bogatym. Mam 
do tej kwestii bardzo praktyczne podejście. Jak pewnie wiesz, 
Budda był księciem – urodził się bardzo bogaty, a dopiero później 
porzucił to wszystko, udał się do lasu i rozpoczął żywot ascety.

Dawniej, jeśli ktoś chciał odnaleźć wewnętrzny spokój, zo-
stawał mnichem. Taki człowiek rezygnował właściwie ze wszyst-
kiego – z  seksu, potomstwa, pieniędzy, polityki, nauki, tech-
nologii i  tak dalej – i  całkowicie odcinał się od cywilizacji. Aby 
odnaleźć wewnętrzny spokój i  prawdziwą wolność, trzeba było 
wyzbyć się praktycznie wszystkiego.

Obecnie, dzięki wspaniałemu wynalazkowi, jakim są pie-
niądze, zgromadzone bogactwo możesz akumulować na koncie 
bankowym. Możesz ciężko pracować, tworzyć wartość dla in-
nych, a społeczeństwo zapłaci ci za to, czego pragnie, ale wciąż 
nie wie, jak zdobyć. Możesz gromadzić oszczędności, żyć nieco 
poniżej poziomu, na który cię stać, i w ten sposób zyskać pewien 
margines wolności.



To z  kolei zapewni ci czas i  energię niezbędne do tego, by 
móc poszukiwać szczęścia i  spokoju ducha. Wierzę, że receptą 
na uczynienie wszystkich ludzi szczęśliwymi jest obdarzenie ich 
tym, czego pragną.

A zatem niech wszyscy osiągną bogactwo.
Niech wszyscy osiągną dobrą kondycję i doskonałe zdrowie. 
A wtedy niech odnajdą szczęście. [77]

Niebywałe jest to, jak wiele osób myli  
bogactwo z mądrością.
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OCENY SYTUACJI  
I PODEJMOWANIA DECYZJI 

Do życiowego sprytu nie ma drogi na skróty.



UMIEJĘTNOśĆ OCENY SYTUACJI  
I PODEJMOWANIA DECYZJI

Aby zarobić maksymalną ilość pieniędzy oraz aby wzbogacić się 
w życiu w sposób przewidywalny i zależny od twoich działań, ob-
serwuj i studiuj nowoczesne technologie, a także bądź na bieżąco 
z najnowocześniejszymi trendami w designie oraz sztuce – stań 
się wybitny w  czymś, co jest związane z  którąkolwiek spośród 
tych dziedzin. [1]

Bogactwa nie osiąga się poświęcając swój czas,  
aby generować oszczędności. 

Bogactwo osiąga się oszczędzając swój czas  
i poświęcając go na zarabianie pieniędzy.

Ciężka praca jest naprawdę przereklamowana – we współcze-
snym modelu gospodarczym to, jak ciężko pracujesz, nie liczy się 
już tak bardzo, jak kiedyś. 

A co jest niedoceniane?

Zdecydowanie niedoceniana jest umiejętność oceny sytuacji 
i podejmowania decyzji. To bardzo niedoceniany atut. [1]

Jaka jest twoja definicja umiejętności oceny sytuacji i po-
dejmowania decyzji?

Ma ona związek z moją definicją mądrości. Mądrość dla mnie 
to umiejętność przewidywania długofalowych konsekwencji wła-
snych działań. Natomiast umiejętność oceny sytuacji to mądrość 
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w zastosowaniu do zewnętrznych problemów. Te dwa pojęcia są 
ze sobą ściśle powiązane – świadomość dalekosiężnych konse-
kwencji naszych działań pozwala podejmować właściwe decyzje 
i czerpać z nich zysk. [78]

W erze dźwigni jedna właściwa decyzja  
może przesądzić o wygranej.

Bez ciężkiej pracy ani nie rozwiniesz umiejętności oceny 
sytuacji, ani nie zdobędziesz dźwigni.

Bez poświęcenia sporej ilości czasu prawdopodobnie się 
nie obejdzie, ale umiejętność dokonywania trafnego osądu jest 
o wiele ważniejsza. Kierunek, w którym zmierzasz, liczy się bar-
dziej niż tempo, w  jakim się poruszasz – zwłaszcza jeśli wyko-
rzystujesz dźwignię. Wybór kierunku, jaki obierzesz, jest o wiele 
bardziej istotny niż to, ile wysiłku włożysz w swoje działanie. Klu-
czowe jest, by wybrać właściwy kierunek i zacząć iść. [1]

JAK MYśLEĆ W JASNY SPOSÓB 

Powiedzieć o kimś, że myśli w „jasny sposób”,  
to o wiele lepszy komplement niż docenienie czyjegoś  
sprytu lub inteligencji. 

Prawdziwa wiedza jest immanentna i  dotyczy zawsze podstaw  – 
nabywa się ją etapami. Posłużę się przykładem z  matematyki: 
nie pojmiesz trygonometrii, dopóki nie opanujesz arytmetyki 
i  geometrii. Zasadniczo można przyjąć, że jeśli ktoś często 



posługuje  się wyszukanymi terminami i  co rusz odwołuje do 
jakichś skomplikowanych koncepcji, najprawdopodobniej nie 
wie, o czym mówi. Najmądrzejsi ludzie to ci, którzy potrafią wy-
tłumaczyć skomplikowane rzeczy nawet dziecku. Powołajmy 
się tutaj na znane powiedzenie: jeśli nie potrafisz wyjaśnić 
danej rzeczy dziecku, tak naprawdę się na tym nie znasz. To 
popularne powiedzenie jest tak powszechne właśnie dlatego, że 
jest prawdziwe.

Z  tej umiejętności słynął Richard Feynman. W  jednym ze 
swoich pierwszych wykładów z  fizyki zatytułowanym Sześć ła-
twych kawałków w  zasadzie zaledwie na trzech stronach tłu-
maczy całą matematykę. Zaczyna od podstaw liczenia, a  na-
stępnie krok po kroku omawia kolejne zagadnienia, aż dociera do 
rachunku różniczkowego i  całkowego. Rozbudowuje te pojęcia 
w oparciu o nieprzerwany łańcuch logiczny, w ogóle nie przyta-
czając definicji.

Najwięksi myśliciele to ci, którzy rozumują w jasny sposób. 
Ich umysły zręcznie obejmują najważniejsze dziedziny nauki 
oraz elementarne zasady nimi rządzące. Znacznie lepiej jest bo-
wiem biegle opanować podstawy, niż uczyć się na pamięć róż-
nego rodzaju skomplikowanych pojęć i  twierdzeń, których nie 
potrafimy potem połączyć w  całość czy też ponownie do nich 
dojść w toku logicznego rozumowania. Jeśli na potrzeby swoich 
rozważań nie umiesz ponownie wyprowadzić od podstaw danej 
koncepcji, jesteś zgubiony. Po prostu uczysz się na pamięć, 
nic więcej. [4]

Poza tym bardziej zaawansowane idee oraz zagadnienia 
w ramach danej dziedziny są na ogół w mniejszym stopniu udo-
wodnione. Ludzie mówią o nich, aby zasygnalizować wiedzę eks-
percką, natomiast znacznie praktyczniejsze jest biegłe opano-
wanie podstaw. [11]
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Ludzie cechujący się jasnością myślenia polegają  
na własnym autorytecie.

Jednym z czynników warunkujących podejmowanie traf-
nych decyzji jest trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość. W jaki 
sposób możemy się upewnić, że dokonując oceny sytuacji nie 
kierujemy się wypaczonym oglądem rzeczywistości?

Przede wszystkim należy unikać silnego poczucia własnego 
„ja” i dogmatyzmu w poglądach oraz nie polegać zbytnio na wła-
snym intelekcie. Nasz „małpi umysł” nie jest bowiem najlepszym 
doradcą – zawsze wywiedzie nas w pole, podsuwając bezmyślne 
reakcje emocjonalne, których źródłem jest nasze własne wyobra-
żenie idealnego świata. A  emocje mają to do siebie, że przesła-
niają rzeczywistość. Nadzwyczaj często zdarza się to tam, gdzie 
biznes przenika się z polityką.

Największą przeszkodą uniemożliwiającą nam dostrzeżenie 
rzeczywistości w jej prawdziwej postaci jest nasze wyobrażenie 
o niej, nasz z góry przyjęty pogląd na to, jak według nas powinna 
ona wyglądać.

Istnieje ciekawa definicja cierpienia, mówiąca o tym, że „cier-
pienie to moment, w  którym zaczynasz postrzegać rzeczy do-
kładnie takimi, jakimi są w rzeczywistości”. Wyobraź sobie, że od 
dłuższego czasu byłeś przekonany, iż w  twojej firmie wszystko 
działa doskonale. Tymczasem prawda jest taka, że jedynie od-
wracałeś wzrok od sygnałów wskazujących na coś zgoła przeciw-
nego. Po czym nadchodzi moment, kiedy twój biznes upada, a ty 
cierpisz na skutek bolesnego zderzenia z rzeczywistością. Stało 
się tak, ponieważ ukrywałeś przed sobą prawdę i teraz po prostu 
stawiasz czoła nieprzyjemnym tego konsekwencjom. 



Dobra wiadomość jest taka, że moment cierpienia – a więc ten 
czas, w którym doświadczasz bólu – jest zarazem chwilą prawdy. 
To właśnie ten moment, w  którym zostajesz niejako zmuszony 
do przyjęcia i zaakceptowania rzeczywistości taką, jaką ona fak-
tycznie jest. Dzięki temu będziesz mógł wprowadzić konieczne 
zmiany i  zacząć czynić postępy. Prawdziwy postęp musi być 
oparty na prawdzie.

Cała trudność polega na tym, żeby tę prawdę rzeczywiście do-
strzec. Aby to było możliwe, konieczne jest usunięcie z drogi wła-
snego ego, które zazwyczaj w takich sytuacjach nieźle zawadza, 
ponieważ bardzo nie lubi stawiać czoła prawdzie. Im skuteczniej 
zdołasz je uciszyć, tym mniej twoje reakcje będą przypominały 
odruchy warunkowe. Im mniej pragnień odnośnie do pożąda-
nego przez nas rezultatu, tym łatwiej dostrzec rzeczywistość.

To, co chcemy postrzegać jako prawdę, przesłania nam 
to, co nią rzeczywiście jest. Cierpienie to chwila, w której 
nie możemy już dłużej zaprzeczać rzeczywistości.

Wyobraź sobie, że przechodzisz przez jakieś trudne doświad-
czenie – jak na przykład rozstanie z ukochaną, utrata pracy, po-
rażka w biznesie albo kłopoty zdrowotne – i ktoś z twoich zna-
jomych udziela ci rady. Często wasze postrzeganie tej sytuacji 
będzie odmienne. Kiedy ty komuś doradzasz, prawda jest dla 
ciebie oczywista. Błyskawicznie ją rozpoznajesz i  wypowiadasz 
wprost: „Jeśli chodzi o twoją byłą dziewczynę, to daj sobie z nią 
spokój. I tak do siebie nie pasowaliście. Zobaczysz, wyjdzie ci to 
na dobre. Zaufaj mi. Znajdziesz sobie kogoś innego”.

W  twoich oczach sprawa jest jasna, ale twój znajomy widzi 
ją inaczej. Ma złamane serce, cierpi i odczuwa ból, co przesłania 
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mu prawdziwy obraz. Ciągle ma nadzieję, że prawda jest inna. 
Jednak problemem nie jest sama rzeczywistość, ale fakt, że jego 
pragnienie koliduje ze stanem rzeczywistym, co nie pozwala mu 
ujrzeć prawdy – niezależnie od tego, ile razy mu o niej mówisz. 

I podobnie rzecz ma się z nami, kiedy znajdujemy się w trudnej 
sytuacji, a ktoś udziela nam rad, patrząc na nią obiektywnie. Sam 
nie jestem od tego wolny – im bardziej zależy mi na tym, by coś 
potoczyło się w  określony sposób, tym mniej prawdopodobne 
jest, że dostrzegę, jak naprawdę wygląda dana sprawa. Dlatego 
jeśli coś nie idzie zgodnie z planem, zwłaszcza w biznesie, nie za-
tajam tego – staram się przyznać to publicznie i wyjawić przed 
wspólnikami i współpracownikami. Dzięki temu, że przed nikim 
nie ukrywam prawdy na temat tego, co rzeczywiście dzieje się 
w firmie, nie oszukuję również samego siebie. [4]

Nasze odczucia względem danej sytuacji nie mówią nam nic 
o faktach – wskazują zaledwie na to, jak my oceniamy fakty.

Bardzo ważne jest to, żeby mieć w  życiu chwilę oddechu, 
przestrzeń wolną od zadań i zajęć. Planując swój tydzień, zostaw 
w kalendarzu jeden lub dwa dni, które nie będą wypełnione po 
brzegi spotkaniami i kiedy nie będziesz cały czas zajęty – w prze-
ciwnym razie szybko utracisz jasność myślenia.

Potrzebujesz tego, by stworzyć miejsce dla nowych, dobrych 
pomysłów, które pozwolą ci rozwinąć twój biznes. Potrzebujesz 
tego czasu, aby właściwie ocenić sytuację i podjąć trafne decyzje. 
Przeznacz przynajmniej jeden dzień w tygodniu, który spędzisz 
wyłącznie na myśleniu (a najlepiej dwa, bo – znając życie – jeśli 
wygospodarujesz dwa dni, skończy się na tym, że przeznaczysz 
na to tylko jeden).



Najlepsze pomysły przychodzą nam zazwyczaj do głowy po 
tym, jak wypoczniemy na tyle, żeby móc powiedzieć, że zazna-
liśmy uczucia nudy, a nie wtedy, gdy pędzimy przez życie zestre-
sowani, nieustannie zajęci, zalatani i  w  pośpiechu. Dlatego za-
dbaj o to, abyś miał odpowiednią ilość wolnego czasu. [7]

Wyjątkowo bystrzy ludzie zazwyczaj bywają nieco dziwni – 
zawsze chcą wszystko przemyśleć samodzielnie.

Kontrarianizm nie polega na tym, by zawsze być na „nie” – 
taka postawa to jedynie konformizm w innym wydaniu. 
Kontrarianin jest zawsze samodzielny i niezależny w swoim 
myśleniu, wyprowadza wnioski z zasad podstawowych 
i opiera się naciskom wywieranym przez większość.

Cynizm jest łatwy. Naśladowanie innych też.  
Najtrudniej spotkać optymistycznego kontrarianina.
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UWOLNIJ SIĘ OD SWOJEJ TOŻSAMOśCI,  
BY DOSTRZEC RZECZYWISTOśĆ

Nasze ego kształtuje się już w młodzieńczym wieku – przez pierw-
szych dwadzieścia lat naszego życia. Na jego rozwój wpływa śro-
dowisko, w  jakim żyjemy, nasi rodzice i  ogólnie społeczeństwo 
oraz otaczający nas ludzie. Później, przez resztę naszego życia, 
usiłujemy uszczęśliwić nasze ego. Wszelkie nowe doświadczenia, 
jakie stają się naszym udziałem, interpretujemy przez jego pry-
zmat, próbując rozgryźć następującą kwestię: „Jak mogę zmienić 
świat zewnętrzny tak, by był bliższy mojemu ideałowi?” [8]

Napięcie to pochodna twoich wyobrażeń na temat tego, jaki 
powinieneś być. Odprężenie – oto twoje prawdziwe „ty”.

– aforyzm buddyjski

Aby móc sprawnie funkcjonować, potrzebujemy wykształcić 
pewne nawyki. W  konfrontacji z  kolejnymi życiowymi proble-
mami i wyzwaniami nie możemy stale podchodzić do nich tak, 
jakbyśmy mieli z nimi do czynienia po raz pierwszy. Idąc przez 
życie, nieuchronnie wypracowujemy więc różne nawyki i  sche-
maty zachowań. Z czasem kumulują się one i łączą w zbiór, który 
nazywamy tożsamością – naszym ego, nami samymi – po czym 
przywiązujemy się do niego. „To ja, Naval. Taki właśnie jestem”.

Niezwykle ważne jest, aby umieć uwolnić się od tych uwa-
runkowań, nauczyć się rozbierać swoje nawyki na części 
pierwsze, aby móc powiedzieć: „No dobrze, ten nawyk najpraw-
dopodobniej wykształcił się u mnie, kiedy miałem dwa lub trzy 
lata i robiłem wszystko, aby jako mały brzdąc przyciągnąć uwagę 
rodziców. Potem wzmacniałem ten schemat na przestrzeni lat, 



a  teraz uznaję go za część mojej tożsamości. Tylko czy nadal 
przynosi mi to korzyść? Czy sprawia, że jestem szczęśliwszy 
albo zdrowszy? Czy pomaga mi osiągnąć cokolwiek z  tego, co 
sobie postanawiam?”. 

Osobiście staram się nie opierać swojego życia na nawykach 
w takim stopniu, jak robi to większość ludzi. Nie lubię na przy-
kład układać sobie określonego planu dnia. Jeśli zaś chodzi o na-
wyki, które akceptuję lub które staram się wypracować, pilnuję, 
by służyły jakimś celom i  były raczej owocami namysłu, a  nie 
przypadkowymi naleciałościami z przeszłości. [4]

Każde przekonanie, które przyjąłeś „w pakiecie” 
podczas kształtowania się twojej osobowości  
(na przykład to, że jesteś socjaldemokratą, katolikiem  
czy Amerykaninem), należy traktować podejrzliwie i poddać 
ponownej ocenie, wychodząc w swoim rozumowaniu 
od podstawowych założeń.

Staram się unikać tego rodzaju poglądów i  opinii będących 
owocem rozmaitych naleciałości. Uważam, że ilekroć czynimy 
coś częścią naszej tożsamości, ogranicza nas to i  utrudnia do-
strzeganie prawdy.

Jeśli chcesz wypowiadać się szczerze, uwolnij się  
od swojej tożsamości.

W  przeszłości utożsamiałem się z  filozofią libertarianizmu. 
Jednak z czasem zorientowałem się, że niekiedy broniłem opinii, 
których wcześniej nie przemyślałem, tylko dlatego, że były 
one częścią kanonu myśli libertariańskiej i  czułem się niejako 
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w obowiązku ich strzec. Jeśli wszystkie twoje poglądy przypomi-
nają takie właśnie precyzyjnie poukładane pakieciki, powinno to 
wzbudzić twoje podejrzenia.

Dziś nie chcę się już utożsamiać z żadną doktryną. Ułatwia 
mi to zmianę poglądów, gdy rzeczywistość wskazuje na taką 
potrzebę. [4]

Wszyscy wyznajemy jakieś kontrariańskie  
poglądy nieakceptowane przez społeczeństwo.  
Przy czym prawdopodobnie im bardziej odrzuca je  
nasza własna tożsamość oraz lokalne „plemię”,  
tym bliżej im do prawdy.

W perspektywie długofalowej z cierpienia można wyciągnąć 
dwie pożyteczne lekcje. Cierpienie może sprawić, że zaakcep-
tujesz świat takim, jaki jest – oto lekcja pierwsza. Lekcja druga 
brzmi: cierpienie może zmienić twoje ego – choć to bardzo trudny 
proces i możesz to zapamiętać jako przykre doświadczenie.

Wyobraź sobie, że jesteś zawodowym sportowcem i  dozna-
jesz poważnej kontuzji, jak Bruce Lee. Jesteś wówczas zmuszony 
zaakceptować fakt, że twoja tożsamość nie kończy się na byciu 
sportowcem i być może uda ci się stworzyć nową – na przykład 
tożsamość filozofa. [8]

Facebook jest stale przeprojektowywany.  
Twitter również. Nasze osobowości, kariery  
czy zespoły współpracowników także należy regularnie 
konstruować na nowo. W dynamicznym systemie  
nie ma mowy o trwałych rozwiązaniach.



NAUCZ SIĘ PODEJMOWAĆ WŁAśCIWE DECYZJE

Klasyczne cnoty i  wartości to heurystyki decyzyjne mające na 
celu skłonić jednostkę raczej do optymalizacji długoterminowej 
niż krótkoterminowej. [11]

Gdy wniosek, do jakiego dochodzimy, jest zbieżny 
z naszym interesem, powinniśmy być wobec niego bardziej 
podejrzliwi.

Wiele z moich celów na najbliższych kilka lat wiąże się z pra-
gnieniem uwolnienia się od wyuczonych w  procesie warunko-
wania reakcji, również tych nawykowych, dzięki czemu mam 
nadzieję w danej chwili podejmować decyzje w sposób bardziej 
precyzyjny, zamiast polegać na pamięci lub gotowych heurysty-
kach czy osądach. [4]
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Niemal wszystkie błędy poznawcze to heurystyki powstałe 
po to, by oszczędzać czas. Podejmując ważne decyzje, 
odrzuć ten bagaż pamięci i tożsamości – skup się 
na konkretnym problemie.

Radykalna szczerość oznacza po prostu pragnienie bycia 
wolnym. Częścią wolności jest dla mnie to, że mogę mówić to, co 
myślę, i myśleć zgodnie z tym, co mówię. Oba aspekty są według 
mnie ściśle ze sobą powiązane. Wspomniany już tutaj słynny 
fizyk teoretyczny Richard Feynman znany jest ze słów: „Nigdy, 
przenigdy nie próbuj nikogo oszukać. I pamiętaj, że osobą, którą 
najłatwiej oszukasz, jesteś ty sam”. W chwili, gdy mówisz komuś 
nieprawdę, okłamujesz samego siebie. Zaczynasz sam wierzyć 
we własne kłamstwo, a to niechybnie odizoluje cię od rzeczywi-
stości i poprowadzi na manowce.

Nigdy nie zastanawiam się,  
czy mi się coś podoba, czy nie. Myślę tylko:  
„to jest takie” lub „to takie nie jest”.

– Richard Feynman

Szczerość ma dla mnie ogromne znaczenie. Oczywiście 
staram się w  tym nie przesadzać i  unikam wypowiadania w  jej 
imię negatywnych lub przykrych uwag. Jeśli decyduję się na po-
stawę tak zwanej radykalnej szczerości, przyjmuje ona u  mnie 
postać starej zasady Warrena Buffetta, która brzmi: „Chwal 
szczegółowo, krytykuj ogólnikowo”. Staram się jej przestrzegać. 
Nie zawsze mi się to udaje, ale jestem na tyle wierny tej zasadzie, 
że w widoczny sposób wpływa ona na moje życie.



Jeśli chcesz wyrazić krytyczną opinię w stosunku do kogoś, nie 
krytykuj samej osoby – skrytykuj ogólne podejście lub kategorię 
działań. Natomiast jeśli masz w planie kogoś pochwalić, postaraj 
się znaleźć osobę, która jest najlepszym przykładem tego, wobec 
czego chciałbyś wyrazić pochwałę, i  pochwal bezpośrednio tę 
osobę. Wtedy ego i tożsamość tych osób (a wszyscy je mamy) nie 
zwrócą się przeciwko tobie – będą działać na twoją korzyść. [4]

Czy masz jakąś radę dotyczącą tego, jak skutecznie  
rozwijać tę umiejętność instynktownej, bezceremonialnej 
szczerości?

Oznajmij wszystkim, że zamierzasz być bezceremonialnie 
szczery. Zacznij od razu. Zresztą taka szczerość nie musi być wcale 
bezceremonialna. Charyzma to umiejętność jednoczesnego wy-
rażania pewności siebie i zachowania serdeczności. W absolutnej 
większości sytuacji da się być zarazem szczerym i pozytywnym. [71]

Jako inwestor i  dyrektor generalny AngelList zarabiasz 
przede wszystkim na tym, że masz rację, podczas gdy inni się 
mylą. Czy wypracowałeś jakąś unikalną metodę, która po-
maga ci podejmować właściwe decyzje?

Tak. Podejmowanie właściwych decyzji to kluczowa umie-
jętność. Ktoś, kto potrafi podejmować właściwe decyzje w  80 
procentach przypadków, będzie ceniony i  wynagradzany przez 
rynek setki razy lepiej niż ktoś, kto osiąga trafność jedynie na po-
ziomie 70 procent. 

Uważam, że wielu ludzi wciąż nie rozumie tak fundamental-
nego narzędzia, jakim jest dźwignia oraz konsekwencji jej stoso-
wania. A wygląda to mniej więcej tak: jeśli zarządzam miliardem 
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dolarów i  mam rację o  10 procent częściej niż ktoś inny, każda 
moja decyzja podjęta w oparciu o bogatą wiedzę i doświadczenie 
może wygenerować dodatkową wartość rzędu 100 milionów do-
larów. Warto dodać, że wraz z postępem technologicznym oraz 
ogromnym przyrostem zasobów w  postaci siły roboczej i  kapi-
tału naszymi decyzjami pociągamy za coraz dłuższe, a przez to 
potężniejsze dźwignie.

Dlatego wykształcenie umiejętności podejmowania możliwie 
najlepszych i  najbardziej racjonalnych decyzji przekłada się 
wprost na nieliniowy wzrost twoich zysków. Bardzo cenię blog 
zatytułowany Farnam Street. Jego autorzy skupiają się właśnie 
na tym, by w  licznych artykułach dotyczących podejmowania 
trafnych decyzji pomóc swoim czytelnikom w wykształceniu tej 
niezwykle ważnej umiejętności. A  jak wspomniałem wcześniej, 
w dzisiejszym świecie jest ona wszystkim. [4]

Im więcej wiesz, tym mniej dywersyfikujesz.

GROMADŹ MODELE MYśLOWE

Podczas procesu decyzyjnego nasz mózg działa niczym maszyna 
do generowania prognoz na podstawie wspomnień.

Dość kiepskim sposobem przewidywania przyszłych zdarzeń 
w oparciu o pamięć o tym, co już miało miejsce, jest wnioskowanie 
na zasadzie: „W przeszłości wydarzyło się X, dlatego w przyszłości 
także wydarzy się X”. Takie rozumowanie jest w  zbyt dużym 
stopniu zależne od konkretnych okoliczności czasu i miejsca. Le-
piej oprzeć się na uniwersalnych regułach – potrzebujesz mo-
deli myślowych.



Na najlepsze modele myślowe natknąłem się, czytając o teorii 
ewolucji i teorii gier oraz słuchając Charliego Mungera. Charlie 
Munger współpracuje z Warrenem Buffettem i jest wybitnym in-
westorem. Można od niego zaczerpnąć mnóstwo modeli myślo-
wych. Podobnie jak od Nassima Taleba, który jest pisarzem i tra-
derem. Równie wspaniałych modeli dostarczy nam spuścizna 
Benjamina Franklina. Jeśli o mnie chodzi, dosłownie „faszeruję” 
swoją głowę modelami myślowymi. [4]

Używam tweetów – zarowno swoich, jak i innych osób – jako 
złotych myśli, które pozwalają mi skondensować to, czego się 
nauczyłem i które ułatwiają sięganie do tej wiedzy zawsze, kiedy 
jej potrzebuję. Nasz mózg ma ograniczoną pojemność – liczba 
neuronów nie jest nieskończona – można więc potraktować 
tweety jak wskazówki, odnośniki, adresy stron internetowych 
lub mnemoniki pozwalające zapamiętać głęboko zakorzenione 
zasady, poparte czyjąś wiedzą i doświadczeniem leżącymi u ich 
podstaw.

Jeśli brakuje ci podstaw tej wiedzy lub doświadczenia, będą 
one brzmiały dla ciebie po prostu jak zbiór cytatów – fajnych, 
chwilowo inspirujących, może nawet nadających się do powie-
szenia na ścianie nad biurkiem. Jednak szybko zapomnisz o zna-
czeniu tych słów i przejdziesz nad tym do porządku dziennego. 
Modele myślowe to tak naprawdę tylko sposób na to, by w zwię-
złej formie przypomnieć sobie to, co już wiemy. [78]

Ewolucja

Myślę, że funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa można 
w  znacznej mierze wyjaśnić poprzez zjawisko ewolucji. Zgodnie 
z jedną z teorii w jej ramach cywilizacja istnieje po to, by odpowiadać 
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na pytanie: komu dane jest się rozmnażać? Jeśli rozejrzymy się 
wokół i  spojrzymy na świat wyłącznie z  perspektywy doboru 
płciowego, zauważymy, że męskiego nasienia jest zawsze w bród, 
a  liczba żeńskich komórek jajowych jest ograniczona. Mamy 
zatem do czynienia z problemem alokacji.

Stąd źródła dosłownie wszystkich wytworów ludzkości – za-
równo męskiej, jak i żeńskiej jej części – można dopatrywać się 
w pragnieniu rozwiązania tego problemu.

Teoria ewolucji, termodynamika, teoria informacji, teoria 
złożoności – wszystkie one mają moc objaśniającą i  pozwalają 
formułować prognozy w wielu sferach życia. [11]

Inwersja

Nie uważam się za kogoś, kto potrafi przewidzieć, co zadziała. 
Staram się raczej eliminować to, o  czym wiem, że nie zadziała. 
Aby odnieść sukces, należy wystrzegać się błędów. Nie chodzi 
jedynie o dokonanie trafnego osądu, ale też o unikanie tych nie-
trafnych. [4]

Teoria złożoności

W  połowie lat 90. zafascynowała mnie teoria złożoności. Im 
bardziej się w nią zagłębiam, tym lepiej rozumiem ograniczenia 
naszej wiedzy i  naszych zdolności prognozowania. Znajomość 
teorii złożoności ogromnie mi w tym pomogła – dzięki niej wy-
pracowałem system umożliwiający działanie w  obliczu nie-
wiedzy. Uważam, że dysponujemy niezwykle ograniczoną wiedzą 
i jesteśmy wręcz fatalni w przewidywaniu przyszłości. [4]



Ekonomia

Mikroekonomia i  teoria gier to dziedziny o  fundamentalnym 
znaczeniu. Nie sądzę, aby możliwe było odnoszenie sukcesów 
w biznesie albo choćby jako takie odnajdywanie się i poruszanie 
we współczesnym kapitalistycznym społeczeństwie bez uprzed-
niego gruntownego poznania i opanowania koncepcji takich jak 
teoria gier, podaż i popyt, relacja pomiędzy pracą a kapitałem, 
i  tym podobnych zagadnień oraz bez zrozumienia reguł nimi 
rządzących. [4]

Zignoruj szum. Rynek ujawni sygnał.

Teoria agencji – problem w relacji przełożony-agent

Problem związany z relacją przełożony-agent to jedno z najbar-
dziej fundamentalnych zagadnień w  mikroekonomii. Jeśli nie 
rozumiesz, na czym polega specyfika tego rodzaju układu, nie 
będziesz umiał poradzić sobie we współczesnym świecie. Teoria 
ta okaże się szczególnie istotna w chwili, kiedy postanowisz zbu-
dować dobrze prosperującą firmę lub odnosić sukcesy w szerzej 
pojętym biznesie.

W zasadzie jest to niezwykle prosta koncepcja. Podobno Ju-
liusz Cezar miał kiedyś powiedzieć: „Jeśli chcesz, żeby coś zo-
stało zrobione – zrób to. Jeśli ci na tym nie zależy – wyślij kogoś”. 
W  prostych słowach chodzi o  to, że jeśli chcesz coś zrobić 
dobrze, musisz to zrobić sam. Jeśli to ty jesteś właścicielem 
w swojej firmie, a więc przełożonym, to tobie zależy najbardziej 
na jak najlepszym wykonaniu danego zadania i tylko ty zrobisz to 
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najlepiej. Jeśli jesteś agentem, a zatem działasz w czyimś imieniu, 
być może nie  zrobisz tego jak należy. Zwyczajnie nie będzie ci 
na tym zależało. Optymalizujesz bowiem swoje operacje pod 
kątem własnych korzyści, a nie działając w najlepszym interesie  
przełożonego.

Im mniejsza firma, tym w większym stopniu każdy z pracow-
ników czuje się osadzony w roli przełożonego, a im mniej czuje 
się w pracy agentem, tym lepiej będzie pracował. Im ściślej jesteś 
w stanie powiązać czyjeś wynagrodzenie z dokładną wartością, 
jaką dana osoba wytwarza dla firmy, tym w większym stopniu na-
dajesz mu raczej rolę przełożonego niż agenta. [12]

Chyba wszyscy na podstawowym poziomie rozumiemy istotę 
tego zjawiska i przeczuwamy, co się z nim wiąże. Coś nas pociąga 
w roli przełożonego, czujemy się wewnętrznie zobowiązani do jej 
przyjmowania, chociaż media i  głos współczesnego społeczeń-
stwa wciąż próbują nas omamić i  stosują podchwytliwe pranie 
mózgów odnośnie do rzekomej istotnej i wpływowej roli agentów, 
ich kompetencji, wiedzy i tak dalej. [12]

Procent składany

Z pojęciem procentu składanego większość z was zapoznała się 
zapewne w  kontekście finansów. Jeśli nadal jest ono dla ciebie 
obce, koniecznie zajrzyj do dowolnego podręcznika do mikro-
ekonomii. Nawiasem mówiąc, podręcznik do mikroekonomii to 
jedna z tych książek, którą warto przeczytać od deski do deski. 

Oto przykład: powiedzmy, że zarabiasz 10 procent rocznie 
na każdym dolarze. Po pierwszym roku, zarobiwszy swoje 
10  procent, masz na koncie 1,1 dolara. Rok później, przy takim 
samym oprocentowaniu, masz już 1,21 dolara, a w kolejnym roku 



1,33  dolara. Każda kolejna kwota odsetek jest dodawana do ca-
łości wkładu. Jeśli przez 30 lat korzystasz z procentu składanego 
na poziomie 30 procent, kwota, jaką uzyskasz, nie będzie dzie-
sięć lub dwadzieścia razy większa – będzie wynosiła tysiące razy 
więcej niż kwota początkowa. [10]

Również w  sferze intelektualnej procent składany jest ar-
cyistotnym zjawiskiem. Jeśli na przykład jakiś serwis interne-
towy ma w danym momencie 100 użytkowników, ale ich liczba 
rośnie w tempie 20 procent miesięcznie, zgodnie z regułą pro-
centu składanego bardzo szybko może ona urosnąć nawet do 
kilku milionów użytkowników. Czasem nawet założyciele tego 
typu firm są zaskoczeni, jak niezwykle dynamicznie skaluje się 
ich biznes. [10]

Podstawy matematyki

Uważam, że znajomość podstaw matematyki jest bardzo nie-
doceniana. Jeśli chcesz zarabiać, jeśli zamierzasz inwestować 
swój kapitał, skup się na tym, żeby w pierwszej kolejności do-
brze opanować podstawy matematyki. W  biznesie raczej nie 
będziesz potrzebował znajomości geometrii, trygonometrii, 
rachunku różniczkowego i  innych skomplikowanych działów 
matematyki. Wystarczą podstawy arytmetyki, rachunek praw-
dopodobieństwa i  statystyka – te działy są niezwykle ważne 
i  z  pewnością ich znajomość przyda ci się niemal na każdym 
kroku, który postawisz jako przedsiębiorca czy inwestor. Przej-
rzyj podręcznik do podstaw matematyki i upewnij się, że masz 
w  małym placu mnożenie, dzielenie, potęgowanie, obliczanie 
prawdopodobieństwa i  wykonywanie podstawowych analiz  
statystycznych.
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Czarne łabędzie

Słuszny rozgłos zyskała sobie w  ostatnich latach gałąź teorii 
prawdopodobieństwa zajmująca się częstością występowania 
niezwykle rzadkich zdarzeń. Czarne łabędzie to nagłe, niespo-
dziewane wydarzenia, o  skrajnie niskim prawdopodobieństwie 
wystąpienia, a potencjalnie mogące nawet zmieniać bieg historii. 
Znów wypada tutaj przywołać postać Nassima Taleba – autora 
tej koncepcji, którego uważam za jednego z  najznakomitszych 
naukowców-filozofów naszych czasów, będącego jednym z  pio-
nierów zajmujących się tą dziedziną.

Rachunek różniczkowy i całkowy,  
czyli analiza matematyczna

Znajomość analizy matematycznej – a zatem podstaw rachunku 
różniczkowego i całkowego – przydaje się w zrozumieniu tempa 
zmian oraz najbardziej powszechnych zjawisk zachodzących 
w  przyrodzie. Najważniejsze jednak okaże się zrozumienie 
zasad rachunku różniczkowego – pozwoli ci to dokonać pomiaru 
zmiany w  obrębie niewielkich, dyskretnych zdarzeń lub tych 
nieznacznych o  charakterze ciągłym. Nie musisz umieć na za-
wołanie obliczać całek czy funkcji pochodnych – nie martw się, 
w biznesie raczej nie będzie ci to potrzebne.

Falsyfikowalność

Falsyfikowalność jest najsłabiej rozumianą, a  jednocześnie naj-
ważniejszą koncepcją, która musi być brana pod uwagę przez 



każdego, kto powołuje się na „naukę”. Jeśli dany pogląd czy teoria 
nie pozwalają na sporządzanie falsyfikowalnych prognoz, nie są 
one naukowe. Aby można było uznać coś za prawdę, dana hipo-
teza lub koncepcja powinna odznaczać się właśnie zdolnością 
predykcyjną i falsyfikowalnością. [11]

Osobiście uważam, że makroekonomia – której teorie akurat 
nie są falsyfikowalne, a to, jak wspomniałem, podstawa metody na-
ukowej – jest dość skorumpowaną dziedziną nauki. W makroeko-
nomii nigdy nie mamy grupy kontrolnej. Nie da się na przykład po-
dzielić amerykańskiej gospodarki na dwie grupy i przeprowadzić 
w  ten sposób dwóch równoległych eksperymentów, by potwier-
dzić prawdziwość bądź fałszywość takiej czy innej hipotezy. [4]

Jeśli nie możesz się zdecydować,  
odpowiedź powinna brzmieć: „Nie”

Wyobraź sobie, że stoisz przed trudnym wyborem. Na przykład:

 ɥ Czy poślubić tę osobę?
 ɥ Czy podjąć się tej pracy?
 ɥ Czy kupić ten dom?
 ɥ Czy przeprowadzić się do tego miasta?
 ɥ Czy zacząć robić interesy z tym człowiekiem?

I teraz przyjmij taką oto prostą zasadę – jeśli nie potrafisz się 
zdecydować, odpowiedź powinna brzmieć: „Nie”. Współczesny 
świat dostarcza nam nieskończoną liczbę opcji – możliwości 
jest na pęczki. Żyjemy na planecie zamieszkanej przez ponad 
7 miliardów ludzi, a internet oplótł nas wszystkich swoją siecią, 
zbliżył do siebie i  połączył. Obecnie możemy wybierać spośród 
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setek tysięcy dostępnych ścieżek kariery zawodowej. Wybór jest 
naprawdę ogromny.

Nasza konstrukcja biologiczna sprawia, że nie do końca 
zdajemy sobie sprawę z  tego, jak wiele opcji mamy do wyboru. 
W  procesie ewolucji nasi praprzodkowie przystosowali się do 
życia w plemionach liczących nie więcej niż 150 osób. W takich 
warunkach, kiedy pojawiał się ktoś nowy, mógł być jedynym po-
tencjalnym kandydatem na partnera.

Kiedy dokonujesz wyboru, na długi czas zamykasz sobie 
drzwi do innych opcji. Rozkręcanie firmy może zająć dziesięć 
lat. Wiążąc się z  kimś, rozpoczynasz relację, która może po-
trwać pięć lat lub dłużej. Przenosząc się do jakiegoś miasta, wy-
bierasz miejsce do życia na kolejnych dziesięć, a może dwadzie-
ścia lat. Wszystko to są decyzje o bardzo, bardzo długofalowych 
skutkach. Dlatego niezwykle ważne jest, żeby decydując się na 
coś, być tego naprawdę pewnym. Oczywiście nigdy nie będziesz 
mieć stuprocentowej pewności, ale wystarczy, że będziesz dość 
mocno przekonany.

Jeśli mając do podjęcia jakąś decyzję, otwierasz arkusz kalku-
lacyjny w Excelu i robisz listę za i przeciw, próbujesz zestawić zalety 
i wady, plusy i minusy, dobre i złe strony – daj sobie z tym spokój. 
Jeśli nie możesz się zdecydować, odpowiedź brzmi: „Nie”. [10]

Biegnij pod górkę

Prosta heurystyka: jeśli mając do podjęcia trudną decyzję, 
wciąż tkwisz pomiędzy dwiema opcjami, z których 
obie wydają ci się jednakowo atrakcyjne, wybierz 
tę, która będzie wymagała od ciebie więcej wysiłku 
w perspektywie krótkoterminowej.



Jeżeli z dwóch opcji, jakie masz do wyboru, obie wydają ci się 
stosunkowo dobre, wybierz ścieżkę trudniejszą i  bardziej nie-
przyjemną w krótszym wymiarze czasu.

Tak naprawdę jedna z tych ścieżek wymaga chwilowego cier-
pienia, a  druga prowadzi do cierpienia w  późniejszym czasie, 
w  przyszłości. Twój mózg, kierujący się mechanizmem uni-
kania konfliktu, usiłuje odepchnąć od siebie krótkoterminowe 
cierpienie.

Przyjmij to za pewnik – jeśli dwie opcje są porównywalne, 
a jedna z nich wymaga krótkotrwałego cierpienia, to właśnie ta 
opcja okaże się drogą do długoterminowego zysku. A  zgodnie 
z  regułą procentu składanego, to właśnie zysk długoterminowy 
jest twoim celem.

Twój umysł zdecydowanie przecenia alternatywę obiecu-
jącą krótkoterminowe zadowolenie i  stara się za wszelką cenę 
uniknąć opcji pociągającej za sobą krótkotrwałe cierpienie.

Żeby wyzbyć się tej skłonności (a trzeba powiedzieć, że jest to 
nad wyraz silna podświadoma tendencja), musisz dobrowolnie 
wybrać dyskomfort i ból. Zgodzisz się pewnie, że większość ko-
rzyści, jakie odnosimy w  życiu, jest właśnie rezultatem krótko-
terminowego cierpienia – znosimy je po to, aby zyskać coś istot-
nego w dłuższej perspektywie.

Dla przykładu ćwiczenia fizyczne nie są dla mnie czymś przy-
jemnym – podczas treningu męczę się, odczuwam dyskomfort, 
a nawet ból. Jednak wiem, że w dłuższej perspektywie jest to dla 
mnie bardzo korzystne – po treningu czuję się lepiej, mam dobrą 
kondycję, większą masę mięśniową i jestem zdrowszy.

Z  kolei kiedy czytam wymagającą książkę i  gubię się w  jej 
treści, to jest trochę tak, jakbym trenował, tylko podczas ćwiczeń 
fizycznych to mięśnie się męczą i są obolałe, a w trakcie czytania 
przeciążony i  przytłoczony jest mój umysł. Jednak jeśli zniosę 
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ten dyskomfort, jeśli to wytrzymam, na dłuższą metę znacznie 
poszerzę swoją wiedzę, bo działając na granicy własnych moż-
liwości, przyswajam nowe informacje i przesuwam tym samym 
granicę dla moich zdolności.

A  zatem podsumowując, trzeba wybierać to, co wiąże się 
z krótkoterminowym cierpieniem, ale prowadzi do długotermi-
nowego zysku.

Jak najefektywniej poznawać i rozwijać modele myślowe?

Dużo czytaj – po prostu. [2]

Poświęcanie godziny dziennie na lekturę opracowań 
naukowych, pozycji z dziedziny matematyki czy filozofii, 
prawdopodobnie zapewni ci znaczące osiągnięcia w okresie 
nie dłuższym niż siedem lat.

POKOCHAJ CZYTANIE

(Lista konkretnych pozycji książkowych, blogów i  innych treści 
polecanych przez Navala znajduje się w  dalszej części Alma-
nachu, zatytułowanej Co warto przeczytać według Navala).

Autentyczne zamiłowanie do czytania, jeśli jest kultywowane, 
może stać się naszą supermocą. Żyjemy dziś tak, jakbyśmy znaj-
dowali się w  przeogromnej Bibliotece Aleksandryjskiej – każda 
książka i  jakikolwiek zapisany fragment wiedzy jest obecnie na 
wyciągnięcie ręki. Możliwości uczenia się i  poszerzania hory-
zontów są wręcz nieograniczone – brakuje jedynie chęci. [3]



Czytanie było moją pierwszą miłością. [4]

Pamiętam dom moich dziadków w  Indiach. Jako dzieciak 
siadałem na podłodze i przeglądałem kolejne numery miesięcz-
nika „Reader’s Digest” – jedynego źródła wiadomości, do jakiego 
mój dziadek miał wówczas dostęp. Obecnie rozpościera się przed 
nami bajecznie długi „szwedzki stół” z wszelkiego typu informa-
cjami – każdy z nas może w dowolnym momencie się poczęstować 
i  czytać to, na co ma ochotę. Kiedy byłem dzieckiem, dostęp do 
wszelkich wydawnictw był o  wiele bardziej ograniczony. Czy-
tałem komiksy, bajki dla dzieci – cokolwiek, co wpadło mi w ręce.

Zawsze bardzo lubiłem czytać – chyba dlatego, że w  rzeczy-
wistości jestem stroniącym od ludzi introwertykiem i  już od 
najmłodszych lat wiele radości dawało mi eksplorowanie świata 
słów oraz idei. Na szczęście, kiedy byłem młody, nikt nie zmuszał 
mnie do czytania konkretnych, zalecanych książek i treści – na 
przykład lektur szkolnych i innych tego typu rzeczy.

Myślę, że rodzice i  nauczyciele mają dziś przesadną skłon-
ność do wtrącania się w czytelnicze pasje młodych ludzi i dykto-
wania im: „Powinieneś przeczytać to”, „Nie czytaj tego, to nie jest 
dla ciebie” i tak dalej. Ja w młodości przeczytałem sporo rzeczy, 
które według dzisiejszych standardów można by uznać za szko-
dliwe, niczym „śmieciowe jedzenie” dla umysłu. [4]

Czytaj to, co kochasz, aż pokochasz czytanie.

Jeżeli to, co czytasz, pochłania cię bez reszty, jest to wy-
starczający powód, żeby kontynuować lekturę – nie potrzebu-
jesz żadnego innego. Czytania książki nie należy postrzegać 
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jak  jakiejś misji do wykonania. Po prostu czytaj, ponieważ 
sprawia ci to przyjemność. 

Dziś tyle samo (a może nawet więcej) książek czytam po raz ko-
lejny niż tych, po które sięgam po raz pierwszy. Znalazłem kiedyś 
na Twitterze taki wpis od @illacertus: „Nie chcę czytać wszyst-
kiego. Wolę wciąż od nowa czytać sto najwybitniejszych książek”. 
Myślę, że coś w tym jest. Różne książki przemawiają do różnych 
ludzi. Chodzi o to, żeby znaleźć właśnie te, które trafiają do ciebie, 
a wtedy naprawdę będziesz mógł w pełni przyswoić ich treść.

Czytanie książek to nie wyścig — im lepsza książka, 
tym wolniej powinna być pochłaniana.

Nie wiem, jak to wygląda u  ciebie, ale mi nie jest łatwo się 
skupić. Dlatego zazwyczaj wertuję książki, prześlizguję się przez 
nie, stosuję techniki szybkiego czytania, przeskakuję z  kartki 
na kartkę. Nigdy nie potrafiłem zacytować konkretnych frag-
mentów z  żadnej z  przeczytanych książek. Natomiast głęboko 
przyswajam treści w nich zawarte, a myśli, jakie z nich czerpię, 
są jak nici w tapiserii mojego umysłu – tworzą w nim gęsty splot.

Z pewnością doświadczyłeś kiedyś takiego uczucia: bierzesz 
do ręki jakąś książkę, zaczynasz ją czytać i po chwili nachodzi cię 
następująca myśl: „Hm, to jest całkiem interesujące, naprawdę 
dobre”. Po czym coraz bardziej ogarnia cię uczucie déjà vu. Je-
steś w połowie książki, kiedy nagle zdajesz sobie sprawę, że już ją 
kiedyś czytałeś. Nic nie szkodzi. Najwyraźniej byłeś gotowy prze-
czytać ją ponownie. [4]

Tak naprawdę nie czytam wielu książek. Sięgam po wiele 
z nich i tylko je przeglądam, a czytam wyłącznie te, 
które kształtują podstawy mojej wiedzy.



W  rzeczywistości wcale nie czytam aż tak dużo, jak nie-
którym się wydaje. Poświęcam na lekturę jedną, może dwie 
godziny dziennie. Mimo to tyle właśnie wystarczy, abym upla-
sował się w  jednej dziesięciotysięcznej procentu ludzi, którzy 
statystycznie czytają najwięcej. Uważam, że czytanie miało de-
cydujący wpływ zarówno na moje sukcesy i osiągnięcia w sferze 
materialnej, jak i  na rozwój mojej inteligencji. Większość ludzi 
w ciągu dnia nie poświęca na lekturę nawet godziny – po uśred-
nieniu czytają może przez minutę, dwie dziennie. Najważniejsze 
jest to, by uczynić czytanie naszym nawykiem.

W zasadzie zupełnie nie ma znaczenia, co czytasz. Czytając 
to, co naprawdę cię pochłania, w końcu przeczytasz wystarcza-
jąco dużo, aby dzięki temu twoje życie znacząco zmieniło się na 
lepsze. Z czytaniem jest jak z treningiem – najlepszym rodzajem 
ćwiczeń dla ciebie będą takie, które sprawiają ci na tyle dużo 
frajdy, byś chciał wykonywać je codziennie. Podobnie rzecz ma 
się z czytaniem – na nasze lektury najlepiej wybierać to, co nas 
szczerze fascynuje i co chcielibyśmy czytać bez przerwy. Odnosi 
się to do wszystkiego, co potencjalnie stanowi źródło inspiracji, 
pomysłów, informacji i  nauki – niezależnie od tego, czy są to 
książki, blogi czy tweety. [4]

„Dopóki mam w ręku książkę,  
nie czuję, abym marnował czas”.

– Charlie Munger

Umysł każdego z  nas działa nieco inaczej. Niektórzy uwiel-
biają robić notatki. Moim sposobem na robienie notatek są wpisy 
na Twitterze. Czytam i czytam nieustannie. Kiedy natknę się na 
jakąś ważną dla mnie myśl, która mnie olśni, Twitter wymusza 
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na mnie, żebym wydobył istotę, esencję tej myśli i wyraził ją sło-
wami, używając zaledwie kilkudziesięciu znaków. Staram się to 
robić i publikuję ją w formie zwięzłego aforyzmu. Potem często 
narażam się w  ten sposób na ataki przypadkowych osób, które 
wytykają mi przeróżne oczywiste wyjątki od reguły i skaczą mi do 
gardła. Wtedy myślę sobie: „Po co znowu to sobie zrobiłem?”. [4]

Kiedy wskazujesz na oczywiste wyjątki od reguły  
w czyjejś myśli, może to oznaczać, że jej autor  
nie jest zbyt bystry. Ale może to też oznaczać,  
że to ty nie grzeszysz błyskotliwością.

Kiedy zabierasz się za czytanie danej książki, czy przeglą-
dasz ją najpierw w poszukiwaniu czegoś interesującego? Jak 
podchodzisz do czytania? Czytasz zawsze od deski do deski, 
czy może otwierasz książkę w dowolnym miejscu i po prostu 
zaczynasz czytać?

Zaczynam od początku, ale szybko przechodzę dalej. Jeśli 
dany tekst mnie nie zainteresuje, wertuję całą książkę, czytam 
pobieżnie, stosuję techniki szybkiego czytania, żeby wyłowić 
główny sens, istotne myśli. Jeśli już w  pierwszym rozdziale 
nic nie przykuje mojej uwagi w  znaczący, pozytywny sposób, 
to albo sobie odpuszczam, albo przeskakuję do przodu o kilka 
rozdziałów.

W przypadku książek nie wierzę w „odroczoną gratyfikację” – 
jest tyle świetnych tytułów, po które mogę sięgnąć, całe mnóstwo 
znakomitych książek. Po co poświęcać czas czemuś, co nas nie 
zainteresowało? Doczytanie do końca takiej pozycji zazwyczaj 
niewiele zmienia.



Liczba przeczytanych książek to wskaźnik próżności. 
Im więcej wiesz, tym więcej książek porzucasz przed 
doczytaniem ich do końca. Skoncentruj się na nowych 
koncepcjach, w których drzemie moc prognostyczna.

Ogólnie rzecz biorąc, na ogół wertuję książki. „Przewijam” je 
do przodu, szukając fragmentów, które przykują moją uwagę. Za-
zwyczaj w danej książce autor ma do przekazania jedną główną 
myśl. (Oczywiście nie dotyczy to beletrystyki i literatury pięknej, 
tylko pozycji popularnonaukowych czy tych z zakresu literatury 
fachowej). W  publikacjach tego typu autor stawia przeważnie 
jakąś tezę, a  następnie ilustruje ją licznymi przykładami – do 
znudzenia podając jeden za drugim, jakby chciał w  ten sposób 
doszukać się zastosowania dla swojej tezy niemal we wszystkich 
aspektach życia. Kiedy mam poczucie, że zrozumiałem istotę tego, 
co autor chciał przekazać, nie mam problemu z tym, żeby odłożyć 
tę książkę na półkę. Poza tym w świecie książek jest bardzo dużo 
bestsellerów opartych na pseudonauce i trzeba na to uważać. Lu-
dzie pytają mnie często: „Czytałeś tę czy tamtą książkę?”. Zawsze 
odpowiadam, że tak, choć w rzeczywistości przeczytałem może 
dwa rozdziały. Uchwyciłem sedno i to mi wystarczyło.

Jeśli książka została napisana dla pieniędzy, nie czytaj jej.

Co robisz, żeby zinternalizować i  uporządkować infor-
macje zawarte w książkach, które przeczytałeś?

Zazwyczaj bardzo pomocne jest spróbować wyjaśnić to, czego się 
nauczyłem komuś innemu. Ucząc kogoś, sami również się uczymy.

134 . ALMANACH NAVALA RAVIKANTA 



ROZWIJANIE UMIEJĘTNOśCI OCENY SYTUACJI… . 135

Podział na „wykształconych” i „niewykształconych”  
nie ma sensu. Ludzie tak naprawdę dzielą się na tych,  
którzy lubią czytać, i na tych, którzy tego nie lubią.

Co mogę zrobić, powiedzmy w ciągu 60 dni, aby zacząć my-
śleć jaśniej i bardziej niezależnie?

Przeczytaj pozycje wybitnych autorów z  zakresu matema-
tyki, nauk ścisłych i  filozofii. Daj sobie spokój ze śledzeniem 
dorobku współczesnych autorów oraz treści na portalach infor-
macyjnych. Unikaj identyfikacji plemiennej. Przedkładaj prawdę 
ponad aprobatę społeczną. [11]

Studiuj logikę i matematykę, bo kiedy opanujesz te dwie 
dziedziny, nie będziesz się bał sięgnąć po dowolną książkę.

Powinieneś dążyć do tego, by nie obawiać się żadnej książki – 
nieważne, czy jest to podręcznik do matematyki, fizyki, elektro-
techniki, socjologii czy ekonomii. Dokształcaj się, aby dojść do 
poziomu, na którym będziesz mógł wziąć dowolną książkę z półki 
i ją przeczytać. Oczywiście niekiedy zdarzy się, że niektóre z pozycji 
okażą się dla ciebie za trudne. Nie zrażaj się tym – i tak je przeczytaj. 
Następnie wróć do początku i przeczytaj dany tytuł ponownie.

Kiedy czytana książka wpędza cię w  dezorientację bądź za-
kłopotanie, uczucie to przypomina dyskomfort, jaki odczuwasz 
w trakcie treningu na siłowni. Z tą różnicą, że w tym przypadku 
nie budujesz siły mięśni, lecz siłę i  „muskulaturę” mentalną. 
Opanuj sztukę uczenia się, pokonywania swoich granic poznaw-
czych i wyrób sobie nawyk czytania książek.



Problem z powiedzeniem komuś: „Po prostu czytaj” polega 
na tym, że wśród dostępnych książek jest sporo bezwartościo-
wych śmieci. Autorów jest multum i  wielu z  nich pisze mnó-
stwo bzdur.

Znam osoby, które uważam za bardzo oczytane, ale mimo 
to niezbyt bystre. Powodem prawdopodobnie jest to, że czytają 
niewłaściwe rzeczy w niewłaściwej kolejności. Zaczynali od tek-
stów, w których było niewiele prawdy, albo nie było jej tam wcale, 
i na podstawie aksjomatów zawartych w tych publikacjach zbu-
dowali fundament swojego światopoglądu. I  teraz, za każdym 
razem, kiedy mają styczność z  nową wiedzą, oceniają ją przez 
pryzmat już ukształtowanego i  utrwalonego zbioru przekonań. 
Fundamenty naszej wiedzy mają kluczowe znaczenie.

Jako że większość ludzi czuje się onieśmielona matematyką 
i nie potrafi samodzielnie oceniać tez stawianych na jej 
podstawie, często je przecenia, mimo iż tak naprawdę 
opierają się one na błędnych założeniach.

Dlatego gdy chodzi o  czytanie, upewnij się, że fundament 
twojej wiedzy jest bardzo solidny.

Najlepszym sposobem na zbudowanie solidnego podłoża dla 
swojej wiedzy (choć może ci się nie spodobać to, co usłyszysz) jest 
poleganie na naukach ścisłych, a dokładniej mówiąc na ich pod-
stawach. Zasadniczo niewiele jest rzeczy, co do których wszyscy 
się zgadzają. Ale mało kto podważy na przykład fakt, że dwa 
dodać dwa daje cztery, prawda? To jest prawdziwa wiedza. Dla-
tego matematyka to solidny fundament.

To samo dotyczy innych nauk ścisłych. Mikroekonomia także 
stanowi solidny fundament. Natomiast za każdym razem, kiedy 
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w  swoim wnioskowaniu odbiegasz od tych solidnych podstaw, 
zaczynają się kłopoty, bo tracisz zdolność do weryfikowania, co 
jest prawdą, a co nie. Warto więc skupić się w jak największym 
stopniu na tych solidnych podwalinach.

Lepiej doskonale opanować arytmetykę i geometrię, niż zgłę-
biać arkana zaawansowanej matematyki. W  takiej mikroeko-
nomii, na przykład, mógłbym się zaczytywać bez końca.

Innym sposobem na zbudowanie solidnych filarów wiedzy 
jest zapoznawanie się z  oryginalnymi tekstami twórców istot-
nych teorii oraz klasyków. Na przykład jeśli interesujesz się 
teorią ewolucji, czytaj Karola Darwina. Nie zaczynaj od Richarda 
Dawkinsa (choć uważam, że jest świetny). Przeczytasz go póź-
niej – najpierw Darwin.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś o  prawach rządzących 
rynkiem, zacznij od oryginalnych rozpraw filozofów ekonomii – 
Adama Smitha, von Misesa oraz Hayeka. Jeśli interesują cię idee 
komunistyczne i  socjalistyczne (ja na przykład w  ogóle nie je-
stem nimi zainteresowany), zacznij od dzieł Karola Marksa. Nie 
czytaj współczesnych interpretacji tych idei, w których autorzy 
próbują wciskać ci swoje wyobrażenia na temat tego, jak powi-
nien wyglądać świat.

Jeżeli swój fundament zbudujesz w  oparciu o  dzieła kla-
syków, będziesz dysponował wystarczającym rozumieniem i do-
statecznie ukształtowanym światopoglądem, aby móc przeczytać 
bez obaw każdą książkę. Wtedy pozostaje już tylko się uczyć. Jeśli 
nie ustaniesz w wysiłkach nieprzerwanego gromadzenia i posze-
rzania swojej wiedzy i umiejętności, nigdy nie zabraknie ci okazji 
do zarobienia pieniędzy. Zawsze będziesz bowiem zdolny do-
strzec, w którą stronę zmierzają zmiany społeczne, jakie trendy 
przeważają, na co jest aktualnie popyt, co ma jaką wartość. I bę-
dziesz nadążać za tempem tych zmian. [74]



Aby myśleć w jasny sposób, opanuj podstawy.  
Jeśli uczysz się na pamięć zaawansowanych pojęć 
i nie potrafisz ich potem wyprowadzić od podstaw, 
kiedy zajdzie taka potrzeba, jesteś zgubiony.

Żyjemy w  czasach Twittera i  Facebooka. Zewsząd zalewają 
nas cytaty z życiowymi mądrościami, których istota bywa dla nas 
nieprzyswajalna. Mamy dziś trudności z czytaniem książek, bo 
nie jesteśmy do tego właściwie przygotowani. Wykształciły się 
u nas dwie sprzeczne cechy.

Z jednej strony nasza zdolność skupiania uwagi drastycznie 
spadła, ponieważ jesteśmy nieustannie zasypywani lawiną infor-
macji. Aby jakoś sobie z tym poradzić, staramy się pomijać to, co 
nieistotne i od razu przejść do sedna.

Twitter uczynił mnie znacznie gorszym w czytaniu, 
ale znacznie lepszym w pisaniu.

Z  drugiej strony wpaja się nam, że należy czytać książki do 
końca. Książka to świętość – lektury szkolne muszą być przeczy-
tane od deski do deski. Z biegiem czasu zapominamy, jak należy 
czytać książki. Nie znam nikogo, kto nie utknąłby na lekturze ja-
kiejś nudnej pozycji.

Pozwól, że zgadnę: na pewno też coś właśnie czytasz 
i utknąłeś w jakimś punkcie. Jesteś na stronie 332 i nie możesz 
ruszyć z  miejsca. Co więc robisz? Chwilowo całkowicie zarzu-
casz czytanie książek.

Kiedyś sam tego doświadczyłem i  to była katastrofa. Dora-
stałem wśród książek. Potem jednak przerzuciłem się na blogi, 
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a następnie na Twittera i Facebooka i w którymś momencie zdałem 
sobie sprawę, że nie uczę się niczego nowego. Posty i tweety były 
dla mnie niczym małe zastrzyki dopaminy, które na okrągło sobie 
dawkowałem. To była moja „działka” o  pojemności 140 znaków. 
Wysyłałem tweeta, a  potem sprawdzałem, ile ma udostępnień. 
Dobrze się przy tym bawiłem, ale z czasem uprzytomniłem sobie, 
że dałem się wciągnąć w grę, w którą wcale nie chcę grać.

Uświadomiłem sobie, że muszę wrócić do czytania książek. [6]
Wiedziałem, że nie będzie to łatwe zadanie, bo mój mózg 

przyzwyczaił się już do Facebooka, Twittera i  innych mediów, 
serwujących mu jedynie skrawki informacji.

Wymyśliłem na to sposób: zacząłem traktować książki jak 
jednorazowe wpisy na blogach lub tweety czy posty na jeden 
„kęs”. Wyzbyłem się poczucia konieczności czytania książek do 
końca. Obecnie jest tak, że zawsze czytam – a raczej wertuję – kil-
kanaście książek jednocześnie.

Jeśli książka robi się nudnawa, przeskakuję o  kilka stron. 
Czasem zaczynam czytać od środka – jakiś losowy paragraf przy-
kuwa moją uwagę, więc po prostu czytam dalej. Nie czuję obo-
wiązku ani też potrzeby ukończenia danej pozycji za wszelką 
cenę. I  tak oto książki wróciły do mojego życia. To wspaniała 
rzecz i bardzo się z tego cieszę, bo w książkach znajduje się od-
wieczna mądrość. [6]

Kiedy masz do rozwiązania jakiś problem, pamiętaj: im 
starszy problem, tym starsze rozwiązanie.

Jeśli usiłujesz nauczyć się prowadzić samochód lub latać sa-
molotem, powinieneś czytać to, co zostało na ten temat napisane 
współcześnie, ponieważ tego rodzaju problemy – a  zatem rów-
nież ich rozwiązania – pojawiły się stosunkowo niedawno.

Natomiast jeśli rozważasz takie kwestie jak życie w  dobrym 
zdrowiu, osiągnięcie spokoju umysłu, wybór między różnymi 



systemami wartości, wychowanie dzieci – w tej materii prawdopo-
dobnie lepiej sprawdzą się rozwiązania starsze i  sprawdzone, po-
nieważ wspomniane zagadnienia to odwieczne pytania ludzkości.

Każda książka, która zachowała swą istotność i  aktualność 
przez dwa tysiące lat, przeszła tym samym przez filtr w postaci 
umysłów wielu czytelników, a  zatem istnieje o  wiele większe 
prawdopodobieństwo, że jej ogólne założenia są poprawne. Za-
pragnąłem wrócić do czytania tego typu książek. [6]

Na pewno znasz to uczucie, kiedy wpada ci w ucho 
jakaś melodia. Nie potrafisz pozbyć się jej z głowy  
i przestać nucić. Wszystkie myśli działają w ten sam sposób, 
dlatego uważaj na to, co czytasz.

Spokojny umysł, sprawne ciało i dom pełen miłości. 

Tych rzeczy nie da się kupić.

Trzeba na nie zapracować.
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CZĘśĆ II 

SZCZĘśCIE  

Trzy najważniejsze rzeczy w życiu to bogactwo, zdrowie 
i szczęście. Zabiegamy o nie właśnie w takiej kolejności, 
tymczasem, jeśli wziąć pod uwagę ich istotność, ta kolejność 
byłaby dokładnie odwrotna. 





UCZENIE SIĘ SZCZĘśCIA 

Nie traktuj siebie samego zbyt poważnie.  
Jesteś tylko małpą, która ma jakiś plan.



SZCZĘśCIA MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ

Gdyby dziesięć lat temu ktoś zapytał mnie, czy jestem szczę-
śliwy, prawdopodobnie zbyłbym to pytanie. Wtedy unikałem 
tego tematu. 

Jeśli miałbym oszacować w skali od 1 do 10, na ile byłem szczę-
śliwy w tamtym czasie, oceniłbym ten stopień szczęśliwości na 2, 
co najwyżej na 3. Być może na 4, gdyby zadano mi to pytanie 
w naprawdę dobry dzień. Poczucie szczęścia nie miało dla mnie 
wówczas większego znaczenia.

Dziś w tej dziesięciostopniowej skali poziom mojego szczęścia 
oceniłbym na 9. Owszem, przyznaję, że pieniądze nieco w  tym 
pomagają, ale w rzeczywistości moje wysokie poczucie szczęścia 
to zaledwie w niewielkim ułamku ich zasługa. W przeważającym 
stopniu wypływa ono raczej z  faktu, że przez te wszystkie lata 
nauczyłem się cenić własne szczęście jako najwyższą wartość 
oraz że wykształciłem szereg technik, które pomagają mi czuć 
się szczęśliwym. [10]

Kto wie, może poczucie szczęścia nie jest kwestią wyboru ani 
czymś, co się dziedziczy w genach – jest ono raczej umie-
jętnością, którą można wyćwiczyć, podobnie jak dbałość 
o dobrą kondycję czy zdrowe odżywianie.

Myślę, że nasze podejście do kwestii osobistego szczęścia, po-
dobnie jak do innych fundamentalnych życiowych problemów, 
ewoluuje i  zmienia się z  biegiem lat. Kiedy jesteś dzieckiem, 
zasypujesz rodziców pytaniami w  rodzaju „Czy Święty Mikołaj 
jest prawdziwy?”, ale też nurtują cię sprawy typu: „Co się dzieje, 
kiedy człowiek umiera?”, „Czy Bóg istnieje?”, „Czy mam być 
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szczęśliwy?”, „Z  kim powinienem wziąć ślub?” i  tym podobne. 
Na tego typu pytania nie ma jednoznacznych i uniwersalnych od-
powiedzi – trudno byłoby znaleźć taką, która w równym stopniu 
zadowoliłaby wszystkich. Ostatecznie na wszystkie te pytania 
można znaleźć odpowiedź, ale za każdym razem będzie ona 
miała indywidualny charakter. 

Odpowiedź, która jest dobra dla mnie, dla ciebie może nie 
mieć sensu i na odwrót. Cokolwiek znaczy dla mnie słowo „szczę-
ście”, dla ciebie może ono oznaczać coś zupełnie innego. Dlatego 
tak ważne jest, aby zagłębić się nieco w ten temat i ustalić własną 
definicję. 

Znam ludzi, dla których szczęście to czas spędzony w stanie 
„przepływu” (ang. flow state). Dla niektórych jest to satysfakcja 
czerpana z  różnych źródeł, dla innych znów to po prostu po-
czucie zadowolenia. Moja definicja szczęścia nieustannie się 
zmienia – ta, którą podałbym ci jeszcze rok temu, różniłaby się 
od dzisiejszej.

Dziś szczęście to dla mnie wręcz naturalny stan, powie-
działbym „domyślny”, i uważam, że powinno nam ono towarzy-
szyć jako swoisty punkt wyjścia. Myślę, że łatwo poczuć się szczę-
śliwym, kiedy pozbędziemy się wrażenia, że czegoś nam w życiu 
brakuje.

Człowiek posiada głęboko wbudowany mechanizm prze-
trwania i przedłużania gatunku opierający się na dość krytycznej 
ocenie sytuacji. Zazwyczaj nie odstępują nas myśli i w kółko roz-
ważamy: „potrzebuję tego, potrzebuję tamtego” – to sprawia, że 
tkwimy w  pułapce własnych pragnień. Dla odmiany szczęście 
to taki stan, w którym niczego nam nie brakuje, a kiedy niczego 
nam nie brakuje, nasz umysł się wycisza – nie cofa się w  prze-
szłość i niczego nie żałuje, ani też nie wybiega w przyszłość, żeby 
coś zaplanować. Jest tu i teraz.



W  takiej chwili – gdy nie wędrujemy myślami ani wstecz, 
ani naprzód – przez moment doświadczamy wewnętrznej ciszy 
i wówczas czujemy się zadowoleni – jesteśmy szczęśliwi. Całkiem 
możliwe, że się ze mną nie zgadzasz, ale jak już powiedziałem: 
dla każdego z nas szczęście oznacza coś innego.

Ludzie żywią błędne przekonanie, że aby być szczęśliwym, 
wystarczy pozytywnie myśleć i zgodnie z tym działać. Im więcej 
czytam i  dowiaduję się o  tym, jak działa świat, oraz im więcej 
doświadczeń zdobywam (ponieważ mam w  zwyczaju spraw-
dzać wszystko na własnej skórze), tym bardziej utwierdzam 
się w  przekonaniu, że każda pozytywna myśl w  gruncie rzeczy 
zawiera w  sobie element myśli negatywnej – jest po prostu po-
zytywną stroną jakiegoś negatywnego przekonania i stoi wobec 
niego w opozycji. W Księdze Drogi i Cnoty (Daodejing) fenomen 
ten został opisany o  wiele bardziej precyzyjnie, niż ja potrafię 
to wytłumaczyć, ale z  grubsza chodzi o  to, że każde zjawisko 
podlega prawu dwoistości i  biegunowości. Dlatego jeśli mówię, 
że jestem szczęśliwy, oznacza to, że wcześniej, w jakimś innym 
momencie byłem nieszczęśliwy. A mówiąc: „On jest atrakcyjny”, 
stwierdzam jednocześnie, że komuś innemu brakuje uroku. 
Każda pozytywna myśl zawiera w sobie zatem zalążek myśli ne-
gatywnej i  odwrotnie – każda negatywna ma w  sobie szczyptę 
czegoś pozytywnego. Być może to dlatego tak wiele wspaniałych 
dokonań rodzi się w  bólu. Musimy bowiem poznać to, co przy-
nosi cierpienie, zanim zaczniemy dążyć do tego, co dobre, i na-
uczymy się to doceniać.

Według mnie szczęście nie polega na pozytywnym myśleniu. 
Oczywiście nie opiera się też na myśleniu negatywnym. Szczęście 
to raczej brak pragnień, zwłaszcza tych nakierowanych na świat 
zewnętrzny. Im mniej we mnie różnych dążeń i oczekiwań, tym 
w większym stopniu jestem skłonny zaakceptować obecny stan 
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rzeczy – mój umysł staje się wtedy nieporuszony. Jego naturą jest 
mianowicie ciągły ruch – albo podążamy myślami w przeszłość, 
albo kierujemy się ku przyszłości. Szczęście i  zadowolenie ma 
natomiast szansę się pojawić, jeśli zakotwiczymy się w teraźniej-
szości, jeśli będziemy w niej obecni. Kiedy uchwycę się jakiegoś 
uczucia i  powiem sobie: „Teraz jestem szczęśliwy”, chcąc za-
trzymać ten stan, wtedy z niego niejako „wypadnę”. Umysł znów 
zaczyna się poruszać i  próbuje na nowo czegoś się uchwycić. 
A  to nic innego jak tylko usiłowanie zatrzymania i  uczynienia 
trwałym tego, co ma zmienną i tymczasową naturę. 

A  zatem szczęście według mnie sprowadza się przede 
wszystkim do braku cierpienia, wolności od pragnień, niemy-
ślenia zbytnio o  przeszłości lub przyszłości, pełnej akceptacji 
chwili obecnej i rzeczywistości takiej, jaką jest. [4]

Jeśli chcesz kiedykolwiek osiągnąć spokój w swoim życiu, 
musisz wyjść poza ramy dobra i zła.

Naturze obce są koncepcje szczęścia i nieszczęścia. Od Wiel-
kiego Wybuchu aż do chwili obecnej nieprzerwanie podlega 
ona prawom matematyki oraz innemu żelaznemu prawu – łań-
cuchowi przyczynowo-skutkowemu. Przy czym wszystko jest 
tu doskonałe takie, jakie jest. Poczucie bycia szczęśliwym lub 
nieszczęśliwym to wytwór wyłącznie naszego umysłu i wynika 
ono z  faktu, że postrzegamy rzeczy i  sytuacje jako doskonałe 
bądź niedoskonałe, patrząc na nie przez pryzmat tego, czego 
pragniemy. [4]

Otaczający nas świat jest jedynie odzwierciedleniem naszych 
własnych uczuć. Rzeczywistość jest neutralna. Rzeczywistość nie 
osądza. Dla drzewa pojęcia dobra i zła nie istnieją – nie rozróżnia 



ono tego, co właściwe lub niewłaściwe z punktu widzenia moral-
ności. Rodzimy się, doświadczamy pełnego spektrum bodźców 
sensorycznych i  stymulujących zmysły (w  postaci światła, ko-
lorów i dźwięków), a następnie umieramy. Sposób, w jaki posta-
nowisz interpretować wszystkie te doznania, zależy wyłącznie 
od ciebie – to twój wybór.

Właśnie to mam na myśli, mówiąc, że szczęście jest wyborem. 
Zacząć nad nim pracować możesz dopiero wtedy, gdy uwierzysz, 
że tak właśnie jest. [77]

Twoje emocje nie zależą od żadnych zewnętrznych 
czynników – nawet jeśli według ciebie wszystko  
na to wskazuje. 

Z czasem doszedłem też do wniosku, że nasza indywidualna 
osobowość i wynikające z niej poczucie odrębności nie mają żad-
nego znaczenia. I to bardzo pomaga. Gdybyś bowiem uznał, że je-
steś najważniejszy w całym Wszechświecie, musiałbyś nagiąć go 
do swojej woli i sprawić, żeby działał zgodnie z twoim życzeniem. 
No bo przecież jak mógłby nie dostosować się do twoich potrzeb? 
Oznaczałoby to, że coś jest nie tak. 

Dla odmiany, jeśli postrzegasz siebie jako istotę, która nie 
jest wcale ważniejsza od bakterii czy ameby, a  to, co robisz 
i  czym zajmujesz się w  życiu, postrzegasz tak, jak pisanie 
palcem po wodzie lub budowanie zamków z  piasku, wtedy 
wyzbywasz się oczekiwań co do tego, jak „powinno” wyglądać 
twoje życie. Życie jest po prostu takie, jakie jest. Z chwilą, gdy to 
zaakceptujesz, znika powód, by czuć się szczęśliwym lub nie-
szczęśliwym. Po przyjęciu takiej perspektywy te kryteria nie 
mają już zastosowania.
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Szczęście jest tym, co pozostanie, kiedy pozbędziesz się 
poczucia, że czegoś ci brakuje. 

Ten neutralny stan nie sprawia jednak, że obojętniejesz na 
to, czego doświadczasz. Ludzie myślą, że życie w stanie tego ro-
dzaju neutralności byłoby nijakie, ale to nieprawda. Przypomina 
ono bardziej egzystencję małych dzieci. Kiedy im się przyjrzymy, 
zauważymy, że przeważnie są szczęśliwe, gdyż są niejako „zanu-
rzone” w  bieżącej chwili i  w  pełni obecne. Nie zastanawiają się 
nad tym, jak sprawić, żeby świat dał im to, czego pragną. Dlatego 
uważam, że taki rodzaj neutralności jest tak naprawdę stanem 
doskonałym. Możemy być naprawdę bardzo szczęśliwi, o ile nie 
staniemy się niewolnikami własnego umysłu i  wytwarzanych 
przezeń myśli oraz pragnień. [4]

Nasze życie przypomina błysk świetlika w nocy. Pojawiamy 
się tutaj zaledwie na krótką chwilę. Dlatego tak ważne jest, 
abyśmy wykorzystali jak najlepiej każdą daną nam minutę, co 
nie oznacza, że warto przez całe życie gonić za jakimś nonsen-
sownym pragnieniem. Chodzi o  to, że każda sekunda naszej 
obecności na tej planecie jest niezwykle cenna i  wyłącznie 
my sami jesteśmy odpowiedzialni za własne szczęście oraz za 
to, żeby interpretować rzeczywistość w  jak najkorzystniejszy 
sposób. [9]

Wydaje nam się, że jesteśmy stałym elementem w zmiennym 
i plastycznym świecie, podczas gdy to my jesteśmy istotami 
podlegającymi największym zmianom, a świat w dużej 
mierze jest stały i niezmienny.



Czy praktyka medytacyjna może pomóc w pogodzeniu się 
z rzeczywistością? 

Tak, choć w zadziwiająco niewielkim stopniu [śmiech]. Można 
praktykować medytację przez wiele lat, po czym wystarczy, że ktoś 
powie nam coś niemiłego w niewłaściwy sposób, a już dajemy się 
ponieść naszemu urażonemu „ja” napędzanemu siłą ego. To trochę 
tak, jakbyśmy trenowali półkilowymi ciężarkami i nagle ktoś zrzuca 
nam na głowę ogromną sztangę obciążoną wieloma talerzami.

Oczywiście lepiej medytować, niż nie robić nic. Jednak kiedy 
nadejdą w naszym życiu chwile psychicznego lub emocjonalnego 
cierpienia, i tak będzie nam ciężko. [8] Prawdziwe szczęście to efekt 
uboczny spokoju umysłu. W znacznej mierze będzie ono wynikało 
z akceptacji tego, co jest, niż z prób zmiany tego, co nas otacza. [8]

Człowiek racjonalny odnajduje spokój, pielęgnując 
obojętność wobec rzeczy, na które nie ma wpływu.

Ograniczyłem poczucie własnej tożsamości.
Zredukowałem natłok myśli w mojej głowie.
Nie przejmuję się tym, co tak naprawdę nie ma znaczenia. 
Nie angażuję się w politykę.
Unikam towarzystwa osób nieszczęśliwych. 
Bardzo cenię czas dany mi na tej planecie.
Czytam filozofów. Medytuję.
Przebywam wśród ludzi, którzy są szczęśliwi. 
I to się sprawdza.

Tak jak możliwa jest poprawa kondycji fizycznej, tak możliwe 
jest powolne, stopniowe i metodyczne wznoszenie własnego po-
czucia szczęścia na coraz wyższy poziom. [10]
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SZCZĘśCIE JEST WYBOREM

Szczęście, miłość, pasja... To nie są stany, które możesz 
„odnaleźć” – to wybory, jakich dokonujesz.

Szczęście to wybór, jakiego możesz dokonać, i  umiejętność, 
którą możesz rozwijać.

Umysł jest równie plastyczny jak ciało i daje się modelować. 
Poświęcamy mnóstwo czasu i wkładamy wiele wysiłku, próbując 
zmienić świat zewnętrzny i innych ludzi oraz ukształtować nasze 
ciało, jednocześnie akceptując bezkrytycznie nasz umysł i  psy-
chikę z całą ich zawartością – takimi, jakie zostały one zaprogra-
mowane w naszej młodości.

Uznajemy głos w  naszej głowie za źródło wszelkiej prawdy, 
podczas gdy nasz umysł jest niezwykle elastyczny w  przyjmo-
waniu nowej wiedzy i nawyków, a każdy dzień to nowy początek. 
Pamięć i  poczucie tożsamości to balast z  przeszłości utrudnia-
jący nam swobodne życie w chwili obecnej. [3]

SZCZĘśCIE WYMAGA OBECNOśCI TU I TERAZ

W  dowolnie wybranym momencie, kiedy na przykład idziesz 
ulicą, bardzo niewielki procent twojej uwagi skupiony jest na 
teraźniejszości. Pozostała jej część pochłonięta jest zazwyczaj 
snuciem planów na przyszłość lub rozpaczaniem nad tym, co już 
się wydarzyło i co nie wróci. To nieustanne wybieganie myślami 
wprzód i cofanie się do minionych zdarzeń uniemożliwia ci do-
świadczanie chwili obecnej w całej jej niezwykłości oraz dostrze-
ganie piękna we wszystkim wokół – trudno ci wtedy odczuwać 



wdzięczność za to, gdzie jesteś. Z  kolei poświęcanie całego na-
szego czasu na podtrzymywanie złudzeń dotyczących przyszłości 
może całkowicie pozbawić nas poczucia szczęścia. [4]

Pragniemy doświadczeń pozwalających nam osadzić się 
w chwili obecnej, a tymczasem już samo to pragnienie 
odsuwa nas od niej.

Szczerze? Nie ufam przeszłości i czemukolwiek, co się w niej 
wydarzyło. Niczemu. Nie wierzę w swoje wspomnienia ani żale, 
nie wracam myślami do ludzi, których kiedyś znałem. Nie robię 
żadnych „wycieczek” w przeszłość. Żadnych. Myślę, że porówny-
wanie teraźniejszości z  przeszłością to jedna z  głównych przy-
czyn, dla których często czujemy się nieszczęśliwi. [4]

Skupianie się na własnych słabościach sprawia, że nasza 
uwaga grawituje w stronę przyszłości. Wyeliminowanie ich 
ułatwia życie chwilą obecną.

Przeczytałem kiedyś mądre słowa: „Oświecenie to prze-
strzeń pomiędzy twoimi myślami”. Oznacza to, że aby osią-
gnąć stan oświecenia umysłu, nie musisz spędzić trzydziestu 
lat w  odosobnieniu na szczycie góry. Możesz osiągać ten stan 
z chwili na chwilę i w jakimś stopniu doświadczać go każdego 
dnia. [5]

Co jeśli tym obiecanym nam rajem jest nasze życie,  
a my, nie wiedząc o tym, marnotrawimy je?

152 . ALMANACH NAVALA RAVIKANTA 



UCZENIE SIĘ SZCZĘśCIA . 153

SZCZĘśCIE WYMAGA SPOKOJU

Czy szczęście i poczucie sensu są ze sobą powiązane?

Szczęście jest pojęciem tak przeładowanym różnymi znacze-
niami, że sam już nie wiem, co dokładnie ono oznacza. W ostat-
nich latach poczucie szczęścia wiąże się dla mnie bardziej ze 
spokojem, jakiego doświadczam, niż z radością. A nie sądzę, żeby 
spokój i poczucie sensu szły ze sobą w parze.

Jeśli mówimy o  twoim wewnętrznym poczuciu sensu czer-
panym z zaangażowania w coś, co jest dla ciebie najważniejsze, to 
oczywiście, robiąc to, będziesz szczęśliwy. Natomiast jeśli chodzi 
o  jakiś cel narzucony z  zewnątrz, związany bardziej ze spo-
łecznymi oczekiwaniami typu: „Oczekuje się ode mnie, że będę 
pełnić taką albo inną rolę” albo „Jestem pierworodnym synem 
pierworodnego syna, więc powinienem zrobić to lub tamto” czy 
też „Mam pewien dług do spłacenia, powinienem wypełnić to 
i  tamto zobowiązanie, które na siebie wziąłem” – nie sądzę, by 
tego rodzaju cele uczyniły cię szczęśliwym.

Odnoszę wrażenie, że większość ludzi funkcjonuje w ciągłym 
poczuciu lekkiego niepokoju. Kiedy będąc zanurzonym w wirze co-
dziennych spraw i mając raczej kiepskie samopoczucie, zwrócisz 
uwagę na to, co się dzieje w twojej głowie, zauważysz niekiedy, że 
trwa w niej nieustanna gonitwa myśli. A to sprawia, że nie możesz 
zaznać spokoju w chwili obecnej. Niby znajdujesz się tu i teraz, ale 
myślami wybiegasz już naprzód, rozważając kolejny swój krok. 

Wciąż jest jakaś sprawa domagająca się twojej uwagi, a potem 
kolejna i kolejna, a po niej jeszcze inna – i tak niepokój utrzymuje 
się w tobie na stałym poziomie. 

Można się o tym przekonać w prosty sposób, próbując choćby 
na chwilę usiąść i nic nie robić – kompletnie nic. Spróbuj przysiąść 



gdzieś na moment i niczym się w tym czasie nie zajmować – zu-
pełnie niczym – nie czytać książki, nie słuchać muzyki. Po prostu 
usiądź i nic nie rób. Gwarantuję ci, że długo nie wytrzymasz – po 
chwili wstaniesz i zaczniesz się rozglądać za jakimś zajęciem. Na-
pędza cię do tego nieustannie twój niepokój. Tak to działa. Dlatego 
myślę, że warto uświadomić sobie, jak bardzo tego rodzaju we-
wnętrzne rozedrganie nas unieszczęśliwia. Niepokój to po prostu 
niekończąca się seria myśli przebiegających przez nasz umysł.

Jak ja radzę sobie z  niepokojem? Raczej nie próbuję z  nim 
walczyć, a zwyczajnie zauważam, że z powodu natłoku różnych 
myśli odczuwam zaniepokojenie. Wtedy zadaję sobie pytanie: 
„Czy naprawdę chcę teraz o tym wszystkim myśleć, czy wolałbym 
odczuwać spokój?”. Wiem bowiem, że dopóki nie pozbędę się 
tych natrętnych myśli, nie odzyskam spokoju.

Dlatego kiedy mówię o szczęściu, mam na myśli właśnie taki 
rodzaj spokoju umysłu. Podczas gdy wielu ludzi przez szczęście 
rozumie uczucie błogości lub radości – ja wybieram spokój. [2]
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Człowiek szczęśliwy to nie jest ktoś, komu nieprzerwanie 
towarzyszy uczucie szczęścia.

To ktoś, kto bez wysiłku interpretuje zdarzenia w taki sposób, 
by nie tracić wewnętrznego spokoju.

KAŻDE PRAGNIENIE OZNACZA  
WYBÓR BYCIA NIESZCZĘśLIWYM 

Myślę, że jednym z  najczęstszych błędów popełnianych przez 
ludzi jest wiara, że poczucie szczęścia mogą im zapewnić jedynie 
jakieś zewnętrzne okoliczności. Wiem, że to dość oczywista 
prawda – nic odkrywczego – a wręcz fundament filozofii buddyj-
skiej. W żadnym razie nie przypisuję sobie zasługi sformułowania 
tej myśli. Wspominam o niej jedynie, aby pokazać, że w pewnym 
momencie pojąłem ją na bardzo fundamentalnym poziomie i za-
uważyłem owo przekonanie również u siebie.

Wyobraź sobie, że kupiłeś nowy samochód i  czekasz, aż zo-
stanie ci dostarczony z salonu. Co wieczór czytasz na forach in-
ternetowych na temat tej marki lub konkretnego modelu, który 
za chwilę będzie należał do ciebie. Po co to robisz? To tylko głupi 
przedmiot, który nie zmieni twojego życia w  jakiś znaczący 
sposób, jeśli w  ogóle. Sam zresztą wiesz, że prawdopodobnie, 
kiedy już trafi w twoje ręce, przestanie ci na nim tak bardzo za-
leżeć. Tak naprawdę samo pragnienie zdobycia tej rzeczy działa 
na ciebie jak narkotyk, dając wiarę w to, że jakiś obiekt świata ze-
wnętrznego przyniesie ci szczęście i radość, gdy tymczasem jest 
to całkowita iluzja. 

Poszukiwanie czegokolwiek poza samym sobą jest funda-
mentalnym złudzeniem. Nie znaczy to, że powinniśmy porzucić 



wszelkie działania w  tak zwanym świecie zewnętrznym. Oczy-
wiście, że nie. Jesteś żywą istotą. Zajmujesz się różnymi rze-
czami. Przeciwdziałasz entropii na poziomie lokalnym. Po to 
tutaj jesteś.

Z całą pewnością masz coś do zrobienia na tym świecie. Nie 
znaleźliśmy się tutaj po to, aby całymi dniami leżeć na plaży lub 
medytować. Naszym zadaniem jest znaleźć optymalny dla nas 
sposób na samorealizację i  nieustanny rozwój, aby stawać się 
coraz lepszą wersją samego siebie i robić to, do czego zostaliśmy 
stworzeni. 

Lecz przekonanie, że uda ci się coś zmienić w  otaczającym 
świecie, a  on odpłaci ci spokojem, nieustającą radością i  szczę-
ściem, na jakie zasługujesz, jest już podstawowym złudzeniem, 
któremu bez wyjątku ulegamy wszyscy – ja również nie jestem od 
tego wolny. W kółko powtarzamy ten sam błąd, myśląc: „Zdobędę 
jeszcze tylko tę jedną rzecz i wtedy na pewno będę szczęśliwy”. 
Wciąż od nowa wpadamy w tę pułapkę – 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu, przez całe życie. [4]

Oto fundamentalne złudzenie: gdzieś na świecie istnieje coś, 
co sprawi, że już zawsze będę się czuć szczęśliwy i spełniony.

Pragnienie to umowa, jaką zawierasz z  samym sobą, w  ra-
mach której zobowiązujesz się być nieszczęśliwy, dopóki nie 
zdobędziesz tego, czego pragniesz. Myślę, że większość z  nas 
nie zdaje sobie z tego sprawy. Wciąż pragniemy różnych rzeczy, 
a potem dziwimy się, że jesteśmy nieszczęśliwi. Dlatego staram 
się pamiętać o  tej pułapce, co pozwala mi ostrożniej dobierać 
sobie pragnienia. W  danej chwili staram się na przykład dążyć 
do nie więcej niż jednego większego celu i  mam świadomość, 
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że właśnie on jest wtedy osią mojego cierpienia. Doskonale wiem 
zatem, w jakim obszarze decyduję się być nieszczęśliwy. [5]

Pragnienie to umowa, jaką zawierasz z samym sobą, 
w ramach której zobowiązujesz się być nieszczęśliwy, 
dopóki nie zdobędziesz tego, czego pragniesz.

W ostatnich latach nauczyłem się także, że czymś niezwykle 
istotnym jest dokładne przemyślenie naszych pragnień, aby nie 
dążyć do czegoś, czego nie pragniemy w stu procentach. [1]

Kiedy jesteś młody i zdrowy, zwyczajnie możesz więcej. Żyjąc 
w aktywny sposób, nieuchronnie gromadzisz coraz więcej celów 
i masz więcej pragnień, nie zdając sobie sprawy, że taki tryb życia 
stopniowo odbiera ci poczucie szczęścia. Młodzi ludzie są na 
ogół zdrowsi, ale mniej szczęśliwi, z kolei starsi są może bardziej 
szczęśliwi, ale już nie tak zdrowi.

W  młodości mamy czas i  zdrowie, ale nie mamy pieniędzy. 
Jako dorośli mamy pieniądze i zdrowie, ale nie mamy czasu. Na-
tomiast kiedy przychodzi starość, mamy pieniądze i czas, ale nie 
mamy zdrowia. Cała sztuka polega na tym, by cieszyć się wszyst-
kimi trzema rzeczami jednocześnie.

Zazwyczaj gdy człowiek uznaje, że ma już wystarczająco dużo 
pieniędzy, zdążył już stracić mnóstwo zdrowia i czasu. [8]

SUKCES NIE GWARANTUJE SZCZĘśCIA

Szczęście to zadowolenie z tego, co już masz. 

Sukces to pochodna niezadowolenia. 

Zastanów się dobrze, co wybierasz.



Konfucjusz powiedział kiedyś: „Człowiek ma dwa życia. To 
drugie zaczyna się w chwili, kiedy uświadomi on sobie, że tak 
naprawdę ma tylko jedno”. Kiedy i  w  jaki sposób zaczęło się 
twoje drugie życie?

To bardzo głębokie pytanie. Większość ludzi w  pewnym 
wieku zaczyna zdawać sobie sprawę, że podążając dotychczas 
przez życie w  określony sposób dotarli do punktu, w  którym 
konieczne okazało się wprowadzenie poważnych zmian. To jest 
niczym olśnienie. Sam niewątpliwie zaliczam się do tego grona.

Przez sporą część mojego życia zabiegałem o sukcesy w sferze 
materialnej i społecznej. A kiedy już to wszystko zdobyłem (czy 
raczej osiągnąłem pułap, na którym te rzeczy przestały mieć dla 
mnie aż takie znaczenie), zacząłem dostrzegać, że ludzie w moim 
otoczeniu – którzy mieli na koncie podobne sukcesy i  byli na 
drodze do jeszcze większych dokonań – nie sprawiali wrażenia 
jakoś szczególnie szczęśliwych. Natomiast przyglądając się 
sobie, mogłem powiedzieć, że z  całą pewnością sam wpadłem 
w  pułapkę hedonicznej adaptacji – bardzo szybko przyzwycza-
jałem się do coraz większych osiągnięć i  coraz wyższego stan-
dardu życia.

Doprowadziło mnie to do kolejnego wniosku, który może 
wydać się banalny – że szczęście wypływa z  wnętrza. Dzięki 
temu zdałem sobie sprawę, że poczucie własnej wartości ma cha-
rakter wewnętrzny i  zaledwie w  niewielkim stopniu zależy od 
czynników zewnętrznych. Zacząłem zatem pracować więcej nad 
swoim wnętrzem.

Oczywiście i  tak musimy się zajmować różnymi sprawami 
w  świecie zewnętrznym – to jest wręcz biologiczny imperatyw. 
Twierdzenie, jakobyśmy mogli wygasić, „wyłączyć” w  sobie ten 
pęd, to zwykła bzdura. Działa to raczej w  ten sposób, że nasze 
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doświadczenia życiowe i  tak skierują nas z  powrotem na we-
wnętrzną ścieżkę. [7]

Problem z uzyskaniem dobrego wyniku w grze – a zwłaszcza 
w takiej, w której jest sporo do wygrania – polega na tym, 
że zazwyczaj angażujemy się w nią jeszcze długo po tym, 
kiedy wypadałoby już z niej wyrosnąć.

Instynkty przetrwania i przedłużania gatunku każą nam 
zapracowywać się niczym chomik w kołowrotku, a w tym 
potrzasku utrzymuje nas adaptacja hedoniczna – szybko 
przyzwyczajamy się do coraz wyższego standardu życia. 
Cała sztuka polega na tym, żeby we właściwym momencie 
wyskoczyć z kołowrotka i zacząć się bawić.

Kogo uznajesz za człowieka sukcesu?

Większość z  nas jako człowieka sukcesu postrzega kogoś, 
kto wygrywa w grze, w której sami bierzemy udział. Jeśli jesteś 
sportowcem, za człowieka sukcesu uznasz mistrza w danej dys-
cyplinie, natomiast jeśli działasz w biznesie, takim człowiekiem 
będzie dla ciebie na przykład Elon Musk.

Jeszcze kilka lat temu w odpowiedzi na pytanie, kto dla mnie 
jest takim wzorem, przywołałbym osobę Steve’a Jobsa jako klu-
czową postać i główną siłę napędową projektu, w ramach którego 
powstało coś, co zmieniło życie całej ludzkości. Myślę, że sukces 
odniósł też Marc Andreessen – i  nie mam tutaj na myśli jego 
„nowej inkarnacji” i poczynań w roli inwestora VC, lecz wszystko, 
co kiedykolwiek zrobił dla firmy Netscape, bo to niezwykły 
wkład. Sukces w moich oczach stał się także udziałem Satoshiego 
Nakamoto, twórcy Bitcoina – tego genialnego przełomu techno-
logicznego, który w nadchodzących dziesięcioleciach będzie miał  



wielki wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. Do mojej listy oczy-
wiście dołączyłbym jeszcze Elona Muska, ponieważ zmienił on 
punkt widzenia ludzi w  kwestii tego, co jest możliwe w  dzie-
dzinie przedsiębiorczości i  nowoczesnych technologii. Właśnie 
takich uzdolnionych twórców wprowadzających na rynek inno-
wacyjne rozwiązania uznawałem – i poniekąd wciąż uważam – za 
ludzi sukcesu.

Jednak dziś prawdziwymi zwycięzcami są dla mnie ludzie, 
którzy całkowicie rezygnują z  gry – nawet nie zawracają sobie 
nią głowy, a zamiast tego wznoszą się ponad nią. Dysponują oni 
według mnie taką wewnętrzną siłą psychiczną, samokontrolą 
i samoświadomością, że niczego od nikogo nie potrzebują. Znam 
kilka takich osób. Jedną z nich jest na przykład Jerzy Gregorek – 
on naprawdę niczego od nikogo nie potrzebuje – i dlatego uważam 
go za człowieka, który osiągnął coś wielkiego. Przede wszystkim 
cieszy się dobrym zdrowiem i wewnętrznym spokojem, a to, czy 
zarabia więcej, czy mniej od innych, nie ma wpływu na jego stan 
psychiczny i osiągniętą równowagę.

Jeśli chodzi o  postaci historyczne dobrymi przykładami ta-
kich ludzi są chociażby legendarny Budda i  Krishnamurti, któ-
rych dzieła, nawiasem mówiąc, bardzo lubię czytać. Obaj odnieśli 
wielki sukces w  tym sensie, że całkowicie zrezygnowali z  gry – 
od pewnego momentu ani wygrana, ani przegrana nie miały dla 
nich żadnego znaczenia.

Znalazłem kiedyś pewną myśl u Blaise’a Pascala, która brzmi 
mniej więcej tak: „Wszelkie ludzkie problemy biorą się z faktu, że 
człowiek nie potrafi ani na chwilę usiąść samotnie w milczeniu”. 
Jeśli zatem potrafiłbyś usiedzieć w ciszy przez trzydzieści minut 
i czuć się przy tym szczęśliwy, mógłbyś to uznać za sukces. Stan 
wyciszenia, jaki można wówczas osiągnąć, ma potężną moc – 
niestety niewielu z nas udaje się w pełni w nim zanurzyć.[6]
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Szczęście jawi mi się w tym świetle jako coś, co niejako wy-
łania się z  tego spokoju ducha i  co stanowi nieodłączną jego 
część. Jeśli odczuwasz spokój i  emanujesz nim na zewnątrz, 
prędzej czy później zaowocuje to poczuciem szczęścia. Problem 
w tym, że nie jest łatwo osiągnąć taki stan. Paradoksalnie więk-
szość z nas szukając pokoju, zachowuje się tak, jakbyśmy wyru-
szali na wojnę. Oczywiście nie da się ukryć, że zakładając własną 
firmę, w pewnym sensie idziesz na wojnę. Podobnie rzecz ma się, 
kiedy walczysz ze współlokatorami o to, kto powinien dziś zmyć 
naczynia. Wymaga to chwilowej zgody na walkę, aby móc potem 
cieszyć się spokojem ducha i poczuciem bezpieczeństwa.

W rzeczywistości nikt ani nic nie da nam gwarancji pokoju – 
wszystko płynie, wszystko podlega nieustannym zmianom. Dla-
tego spróbuj opanować tę podstawową umiejętność płynięcia 
wraz z  nurtem życia i  w  większości sytuacji akceptowania go 
takim, jakie jest. [8]

W życiu możesz osiągnąć niemal wszystko, co chcesz, 
pod warunkiem, że jest to jedna rzecz i że pragniesz jej 
o wiele bardziej niż czegokolwiek innego.

Osobiście najczęściej odczuwam potrzebę właśnie spokoju 
ducha.

Spokój ducha to szczęście w stanie spoczynku, a szczęście to 
spokój ducha w ruchu. W każdej chwili osiągnięty spokój ducha 
możesz przekształcić w szczęście, ale przez większość czasu po-
winieneś jednak zabiegać o  to pierwsze. Jeśli bowiem należysz 
do osób cieszących się wewnętrznym spokojem, wszystko, co ro-
bisz, będzie przynosiło ci poczucie szczęścia.



W  dzisiejszym świecie panuje powszechne przekonanie, 
że wewnętrzny spokój osiąga się poprzez rozwiązanie wszyst-
kich naszych bieżących zewnętrznych problemów. Tymczasem 
prawda jest taka, że one nigdy się nie skończą. Tak naprawdę je-
dynym sposobem na osiągnięcie spokoju ducha jest porzucenie 
samej idei, jakoby istniały jakieś problemy. Wolność od tego kon-
ceptu przynosi prawdziwe ukojenie. [77]

ZAWIśĆ TO WRÓG SZCZĘśCIA

Nie uważam, by życie było tak ciężkie, jak nam się wydaje i  jak 
często o tym mówimy. W dużej mierze to my sami tworzymy taki 
jego negatywny obraz i wszystko sobie utrudniamy. Dlatego jedną 
z rzeczy, jakie staram się trwale wyrugować z mojego życia, jest 
słowo „powinienem”. Za każdym razem, kiedy pojawia się ono 
w  mojej głowie, staje się dla mnie zwiastunem poczucia winy 
lub sygnałem, że oto odpowiadam na jakiś fragment programo-
wania społecznego. Robienie czegoś tylko dlatego, że zakładamy 
istnienie takiej „powinności”, oznacza w  zasadzie, iż wcale nie 
mamy ochoty tego robić. W związku z tym na tyle, na ile to moż-
liwe, staram się wyeliminować to słowo ze swojego słownika oraz 
życia, bo sprawia ono jedynie, że czuję się nieszczęśliwy. [1]

Oczekiwania wpojone ci przez społeczeństwo  
oraz innych ludzi to wrogowie twojego spokoju ducha.

Jeden z obrazów społecznych oczekiwań zawiera się w stwier-
dzeniu: „Idź na siłownię. Powinieneś zadbać o atrakcyjny wygląd”. 
To swego rodzaju gra oparta na współzawodnictwie wielu graczy. 
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Inni ludzie mogą zobaczyć, czy dobrze sobie radzę w danej grze. 
Mówi się nam: „Zarabiaj pieniądze. Powinno być cię stać na 
zakup dużego domu”. Oto kolejny rodzaj gry, w której konkuruje 
ze sobą wielu graczy. Tymczasem wyćwiczenie w sobie zdolności 
do odczuwania szczęścia to kwestia całkowicie wewnętrzna. Nie 
istnieje żadna zewnętrzna instancja, ktokolwiek, kto potwier-
dziłby, że ci się udało, ponieważ twoje postępy nie są widoczne na 
zewnątrz. W tej grze współzawodniczysz jedynie z samym sobą – 
bierze w niej udział tylko jeden gracz.

Ludzie są jak pszczoły albo mrówki. Do tego stopnia osadzi-
liśmy się w  byciu istotami społecznymi – zaprogramowanymi 
i  motywowanymi z  zewnątrz – że nie umiemy już odnaleźć się 
w  grach jednoosobowych i  nie wiemy, jak w  nich wygrywać. 
Gramy wyłącznie w gry wieloosobowe. 

Tymczasem w rzeczywistości życie jest rozgrywką stworzoną 
dla jednego gracza. Rodzimy się sami i  sami umrzemy. Two-
rzymy odosobnione interpretacje świata, a  nasze wspomnienia 
żyją tylko w naszych głowach. Za trzy pokolenia znikniemy z po-
wierzchni Ziemi i nikogo nie będzie obchodziło to, co dla nas sta-
nowiło jakąś wartość. Zanim pojawiliśmy się na świecie też nie 
miało to dla nikogo żadnego znaczenia. Bierzemy udział w grze 
dla jednego gracza.

Być może jeden z powodów, przez które tak trudno wytrwać 
w regularnej praktyce jogi czy medytacji, tkwi w tym, że tego 
rodzaju aktywności nie mają wartości zewnętrznej. Są to 
typowe przykłady gry dla jednego gracza.

Warren Buffett, odnosząc się kiedyś do rozróżnienia po-
między wewnętrznym a zewnętrznym „systemem punktacji”, 



podał doskonały przykład pytania, jakie można postawić, aby 
przekonać się, jak to działa: „Czy wolałbyś cieszyć się opinią 
najlepszego kochanka na świecie, tak naprawdę będąc cał-
kiem mizernym w  tej sztuce, czy wolałbyś rzeczywiście być 
w tym najlepszy, ale uchodzić za najgorszego?”.

W punkt. Lepiej nie da się tego ująć. Powyższy przykład poka-
zuje, że prawdziwa „karta zawodnika” z  autentyczną punktacją 
w danej grze kryje się wyłącznie w twojej głowie.

Muszę przyznać, że zazdrość była dla mnie emocją szcze-
gólnie trudną do wykorzenienia. Wiele jej miałem w sobie jako 
młody człowiek. Z biegiem lat nauczyłem się, jak się jej wyzbyć, 
lecz nadal od czasu do czasu to uczucie jeszcze mnie nawiedza. 
Zazdrość jest niezwykle toksyczna i  koniec końców nie przy-
nosi nic dobrego. Wręcz przeciwnie, kończy się na tym, że ty 
czujesz się coraz bardziej nieszczęśliwy, a osoba, wobec której 
odczuwasz zazdrość, nadal odnosi sukcesy, atrakcyjnie wygląda 
i tak dalej.

Pewnego dnia dotarło do mnie, że za każdym razem, gdy 
odczuwałem w  stosunku do kogoś zazdrość, tak naprawdę nie 
potrafiłem wskazać jakiegoś konkretnego aspektu życia tego 
człowieka, który wzbudzał moją zazdrość. Trudno byłoby mi na 
przykład powiedzieć, że chciałbym wyglądać jak ta osoba, mieć 
jej osobowość lub taki sam stan konta. Po prostu chciałem być 
tym człowiekiem. I  tu rodzi się pytanie: czy naprawdę chcesz 
być tą osobą, wraz ze wszystkimi jej reakcjami, pragnieniami, 
rodziną, poziomem szczęścia, podejściem do życia, obrazem 
samego siebie? Bo jeśli nie jesteś gotów zamienić się z tą osobą 
w stu procentach, być nią przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygo-
dniu, oznacza to, że odczuwanie zazdrości w stosunku do niej nie 
ma żadnego sensu.
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W chwili, gdy to sobie uświadomiłem, zazdrość natychmiast 
zniknęła – zrozumiałem, że nie chcę być nikim innym, niż je-
stem. Cieszę się, że jestem sobą. Tak na marginesie, to również 
jest pod moją kontrolą. Mogę czuć się szczęśliwy, będąc sobą. Po 
prostu nie wynikają z tego tytułu żadne korzyści społeczne. [4]

SZCZĘśCIE NALEŻY BUDOWAĆ POPRZEZ NAWYKI

Najbardziej zaskakującym odkryciem, jakiego dokonałem w ciągu 
ostatnich pięciu lat, było dla mnie to, że spokój i  szczęście są 
umiejętnościami. Nie są wrodzone. Oczywiście nasze nasta-
wienie do życia w pewnym stopniu zależy od genów, a wiele na-
szych nawyków wytworzyły czynniki środowiskowe. Ale dobra 
wiadomość jest taka, że możesz zmienić te uwarunkowania 
i w pewnym sensie „przemodelować” swoją osobowość. 

Z czasem, stopniowo twoje poczucie szczęścia zacznie wzra-
stać, a wszystko zaczyna się od wiary, że możesz tego dokonać.

A  zatem bycie szczęśliwym to umiejętność. Podobnie jak 
dobór zdrowej diety, trening fizyczny czy zarabianie pieniędzy 
wymagają pewnego przygotowania, tak też poznawanie nowych 
ludzi, utrzymywanie dobrych relacji, a nawet zdolność do miłości 
są swego rodzaju umiejętnościami. Sęk w tym, aby uświadomić 
sobie, że wszystko to kompetencje, które możesz pozyskać. Jeśli 
skupisz na tym swoją uwagę i  zaangażujesz w  to chęci, możesz 
sprawić, że świat stanie się dla ciebie lepszym miejscem.

W pracy otaczaj się ludźmi, którzy osiągnęli więcej niż ty.

Po pracy otaczaj się ludźmi, którzy są od ciebie bardziej 
szczęśliwi. 



Jakiego typu umiejętnością jest bycie szczęśliwym?

Taką, którą rozwija się metodą prób i błędów. Po prostu ob-
serwuj, co działa. Spróbuj na przykład medytacji w  pozycji sie-
dzącej i zobacz, jaki przynosi efekt. A może w twoim przypadku 
lepiej sprawdzi się medytacja tantryczna albo Vipassana? Oceń, 
czy potrzebujesz dziesięciodniowego odcięcia się od świata, czy 
może wystarczy ci zaledwie dwadzieścia minut dziennie.

Żadne z  powyższych nie zadziałało? Okej, a  co powiesz na 
jogę? Może zainteresuje cię kitesurfing? A  może złapiesz bak-
cyla na torze wyścigów samochodowych? Jeśli nie, to jak się za-
patrujesz na kurs gotowania? Czy te aktywności wprowadzą cię 
w tak zwany stan zen, czy przynoszą spokój? Musisz próbować 
dosłownie wszystkiego, aż znajdziesz to, co zadziała i co będzie 
miało na ciebie pozytywny wpływ.

Co się tyczy środków i  metod uzdrawiających umysł, nie 
przejmuj się, że może to być jedynie efekt placebo – ważne, że 
działa. Obowiązuje zasada, że do tego, co związane z  naszym 
umysłem, lepiej jest być usposobionym pozytywnie, a nie pełnym 
wątpliwości i niedowierzania. Jeżeli coś należy do sfery twojego 
wnętrza, nastaw się do tego pozytywnie.

Wpadła mi kiedyś w  ręce Potęga teraźniejszości Eckharta 
Tollego – książka, która według mnie stanowi doskonałe wpro-
wadzenie w zagadnienie obecności „tu i teraz” dla ludzi niereli-
gijnych. Mówi ona o tym, że najważniejszą, absolutnie kluczową 
sprawą w  życiu jest umiejętność bycia obecnym. Tolle przed-
stawia tezę za tezą, jeden argument za drugim, aż zaczynasz ro-
zumieć, jak niezwykle istotna to rzecz.

Opisuje też pewne ćwiczenie polegające na tym, że przyjmu-
jesz pozycję leżącą i próbujesz wyczuć przepływy energii w swoim 
ciele. Dawniej, gdybym doszedł do tego miejsca w  książce, 
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z  pewnością odłożyłbym ją na bok i  pomyślał: „Co za bzdury!”. 
Tak zrobiłby dawny Naval. Jednak od jakiegoś czasu mam nieco 
inne podejście do tego typu spraw i  pamiętam, że jako „nowy 
Naval” pomyślałem wtedy: „Hm, jeśli w to uwierzę, to może nawet 
zadziałać” – podszedłem do tego z  pozytywnym nastawieniem. 
Położyłem się i  spróbowałem tej medytacji. I  wiesz co? To było 
naprawdę niezłe!

Jak rozwijać umiejętność bycia szczęśliwym?

Poprzez budowanie dobrych nawyków. W  wyeliminowaniu 
wahań nastroju powinna ci pomóc rezygnacja z  alkoholu. Po-
dobny efekt przyniesie odstawienie cukru czy uwolnienie się 
od konieczności zaglądania na Facebooka, Snapchata i  Twit-
tera. Gry komputerowe też zapewniają jedynie krótkotrwałe 
poczucie szczęścia, ale w dłuższej perspektywie mogą je całko-
wicie zrujnować – sam byłem swego czasu zapalonym graczem, 
więc wiem, o  czym mówię. Gra karmi cię dopaminą, ale robi 
to w  dość nieprzewidywalny sposób, wydzielając ci dziś małą 
porcję szczęścia, innym razem cię jej pozbawiając – nie masz 
nad tym żadnej kontroli. Podobnie rzecz ma się z kawą i zawartą 
w niej kofeiną – spożywając ją, przedkładasz korzyść krótkoter-
minową nad długoterminową.

Zasadniczo chodzi o  to, by wyzbywać się różnych bezmyśl-
nych i  automatycznie powtarzanych nawyków i  stopniowo za-
cząć zastępować je dobrymi nawykami. Warto zobowiązać się 
przed samym sobą do tego, że zwyczajnie będziemy się starali 
być szczęśliwsi. Ostatecznie jesteśmy kombinacją naszych na-
wyków oraz ludzi, z którymi spędzamy najwięcej czasu.

Jako dzieci mamy niewiele nawyków. Z  biegiem lat uczymy 
się, czego nie powinniśmy robić, co nam nie służy. Stajemy się 



coraz bardziej świadomi samych siebie, a  to sprawia, że coraz 
więcej rzeczy nas zawstydza i  wprawia w  zakłopotanie. To tą 
drogą w naszym życiu zaczynają się wykształcać i utrwalać na-
wyki oraz różnego rodzaju przyzwyczajenia.

To właśnie wypracowane i utrwalane przez ludzi latami na-
wyki decydują o  ich późniejszym poziomie szczęścia. Dlatego 
już teraz odpowiedz sobie na pytania: Czy nawyki, jakie wytwo-
rzyłeś, wspierają twoje długoterminowe poczucie szczęścia, czy 
raczej koncentrują się na krótkotrwałej przyjemności? Czy ota-
czasz się ludźmi o optymistycznym usposobieniu i pozytywnym 
nastawieniu do życia? Czy utrzymywanie dobrych relacji z  in-
nymi przychodzi ci naturalnie, czy też wymaga od ciebie dużego 
wysiłku? Czy podziwiasz i szanujesz ludzi wokół siebie, zamiast 
im zazdrościć?

Istnieje coś takiego jak „teoria pięciu szympansów”. Zgodnie 
z  nią można przewidzieć zachowanie dowolnego osobnika, ob-
serwując jego pięciu najbliższych towarzyszy, z którymi spędza 
on najwięcej czasu. Uważam, że ma ona zastosowanie również 
w  odniesieniu do ludzi. Być może to, co powiem, nie będzie 
szczególnie poprawne politycznie, ale uważam, że naprawdę 
warto bardzo ostrożnie i  mądrze dobierać sobie przyjaciół. Na 
pewno nie kierując się przypadkiem lub tym, że ktoś jest na-
szym sąsiadem lub kolegą czy koleżanką z biura. Najszczęśliwsi 
i najbardziej pozytywnie usposobieni ludzie wybierają dla siebie 
z otoczenia odpowiedni „zestaw pięciu szympansów”. [8]

Podstawowa zasada w  radzeniu sobie z  konfliktami brzmi: 
nie przestawaj z  ludźmi, którzy bez przerwy wszczynają kon-
flikty. Osobiście nie jestem zainteresowany podtrzymywaniem 
czegokolwiek, co nie rokuje na przyszłość lub rodzi jakiekolwiek 
trudności w  pielęgnowaniu tego – i  dotyczy to także trudnych, 
wyczerpujących relacji z innymi. [5]
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Jeśli nie jesteś w stanie wyobrazić sobie, że możesz 
pracować z kimś przez całe życie, nie pracuj z nim  
ani jeden dzień.

Mam przyjaciela Persa o  imieniu Behzad. Ten człowiek po 
prostu kocha życie i nie ma czasu dla nikogo, kto nurza się w nie-
zadowoleniu i narzekaniu. 

Zapytany o  to, w  czym tkwi jego sekret szczęśliwego życia, 
Behzad zapewne spojrzałby na ciebie i odpowiedział: „Przestań 
zadawać pytania i  zacznij podziwiać. Człowiek potrzebuje za-
chwytu”. Świat jest niezwykłym miejscem, a  my przywykliśmy 
do przyjmowania wszystkiego za pewnik. Zastanów się przez 
moment nad tym, co my teraz robimy. Siedzimy w  domu lub 
w  innym komfortowym pomieszczeniu, ubrani, najedzeni, ko-
munikując się ze sobą ponad barierą czasu i przestrzeni, podczas 
gdy równie dobrze moglibyśmy być dwiema małpami zagubio-
nymi w  dżungli, obserwującymi zachód słońca i  zastanawiają-
cymi się, gdzie przyjdzie im dziś spać.

Kiedy otrzymujemy coś w darze od życia, mamy tendencję, by 
uważać, że nam się to zwyczajnie należy. Poprzez praktykowanie 
obecności możemy uświadomić sobie, jak wielka obfitość wszel-
kich darów nieustannie nas otacza. W zasadzie to jedyna rzecz, 
jakiej życie od nas oczekuje – nie musimy robić nic innego, jak 
tylko okazywać zachwyt i wdzięczność. Żyjemy i mamy dostęp do 
tych wszystkich niesamowitych rzeczy. [8]

A zatem wszystko opiera się na tym, by zrozumieć, że szczę-
ście jest umiejętnością, którą można rozwijać, oraz twoim 
własnym, świadomym wyborem. Sam podejmujesz więc de-
cyzję, że chcesz być szczęśliwy, a  następnie wytrwale nad tym 



pracujesz  – odbywa się to na tej samej zasadzie co budowanie 
masy mięśniowej, zrzucanie zbędnych kilogramów, robienie ka-
riery czy nauka rachunku różniczkowego.

Ważne jest, aby podjąć decyzję, że jest to dla ciebie coś istot-
nego, i  umieścić to na pierwszym miejscu swojej listy priory-
tetów. Nie zaszkodzi także zapoznanie się z  literaturą na ten 
temat. [7]

Nawyki sprzyjające byciu szczęśliwym

Wypracowałem sobie cały zestaw sztuczek, które pomagają mi 
czuć się bardziej szczęśliwym. Początkowo ich stosowanie wy-
dawało mi się nieco nienaturalne, żeby nie powiedzieć głupie 
i  uciążliwe, a  poza tym wymagało poświęcenia sporej ilości 
uwagi. Ale teraz niektóre z tych nowych nawyków stały się nie-
jako moją drugą naturą. Wykonuję je niemal nabożnie i  dzięki 
temu udało mi się znacząco podnieść poziom szczęścia, jakiego 
doświadczam na co dzień.

Jedną z praktyk, jakimi się posługuję, jest oczywiście medy-
tacja – a  dokładniej medytacja wglądu. Stosuję specjalne ćwi-
czenia, aby lepiej zrozumieć, jak działa mój umysł. [7]

Inną techniką, bez której nie mogę się już obejść, jest dbałość 
o  maksymalną świadomość i  obecność w  każdej sytuacji. Jeśli 
złapię się na tym, że kogoś osądzam, zatrzymuję się na chwilę 
i  zadaję sobie pytanie: „Jakie jest pozytywne oblicze tej sytu-
acji?”. Dawniej co rusz coś wytrącało mnie z równowagi – teraz 
staram się zawsze szukać pozytywów w danym wydarzeniu. Na 
początku wymagało to ode mnie świadomego wysiłku. Zanim 
udało się znaleźć pozytywną stronę konkretnej sytuacji, trwało 
to kilka sekund – teraz nie zajmuje mi to nawet sekundy. [7]
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Staram się też jak najczęściej wystawiać moją skórę na działanie 
promieni słonecznych. Spoglądam w górę i uśmiecham się. [7]

Mam dla ciebie propozycję: za każdym razem, kiedy przyła-
piesz się na tym, że czegoś pragniesz, zadaj sobie pytanie: „Czy 
jest to dla mnie na tyle ważne i  warte tego, aby skazać samego 
siebie na doświadczanie cierpienia i bycie nieszczęśliwym, jeżeli 
nie uda mi się tego zdobyć?”. Przekonasz się, że w  większości 
przypadków odpowiedź będzie brzmiała: „Nie”. [7]

Myślę, że pomogła mi również rezygnacja z kofeiny – mój na-
strój stał się dzięki temu o wiele bardziej stabilny. [7] 

Szczęśliwszym uczyniły mnie także codzienne treningi. 
Spokój ciała zdecydowanie sprzyja spokojowi ducha. [7]

Kolejna ważna kwestia: im częściej osądzasz innych, tym bar-
dziej się od nich odgradzasz. Być może przez moment poczujesz 
się dzięki temu lepiej – pomyślisz sobie, że zdecydowanie prze-
wyższasz w  czymś osądzaną osobę i  będziesz z  siebie zadowo-
lony. Jednak chwilę później poczujesz się przez to bardziej sa-
motny, a znalazłszy się w takim stanie umysłu człowiek wszędzie 
dostrzega same negatywy. Świat wokół odzwierciedla bowiem 
nasze własne uczucia. [77]

Powiedz swoim znajomym, że jesteś szczęśliwym człowie-
kiem. Wtedy będziesz musiał dostosować się do tego wizerunku, 
jakoś mu sprostać. Wynika to z faktu, że jako ludzie dążymy do 
zachowania spójnego obrazu własnej osoby. Kiedy otwarcie to 
oznajmisz, twoi znajomi będą oczekiwali od ciebie bycia szczę-
śliwym człowiekiem. [5]

Odzyskaj czas i  szczęście, ograniczając do minimum korzy-
stanie z następujących trzech funkcji w twoim smartfonie: tele-
fonu, kalendarza i budzika. [11]

Pamiętaj, że im więcej masz tajemnic, tym mniejsza szansa 
na to, że poczujesz się szczęśliwy. [11]



Łapiesz dołek? Zresetuj umysł i zmień nastrój poprzez me-
dytację, słuchanie ulubionej muzyki lub aktywność fizyczną. 
Następnie poświęć się jakiejś nowej aktywności, dzięki której 
przez resztę dnia spożytkujesz pokłady twojej emocjonalnej 
energii. [11]

Adaptacja hedoniczna jest zdecydowanie silniejsza w  przy-
padku rzeczy wytworzonych ludzką ręką (takich jak samochody, 
domy, ubrania czy pieniądze) niż w  przypadku tych pochodzą-
cych od natury (jak jedzenie, seks czy aktywność fizyczna). [11]

Nie ma wyjątków od następującej reguły: wszystkie czynności 
wymagające wielogodzinnego przesiadywania przed ekranem 
wpływają na obniżenie poziomu szczęścia, a wszystko, co robimy 
z dala od ekranów, powoduje jego wzrost. [11]

Sam mierzę poziom swojego poczucia szczęścia, zadając 
sobie następujące pytanie: „Jaką część dnia spędzam, robiąc to, 
co muszę, a ile czasu poświęcam na to, co mnie interesuje?”. [11]

Zadaniem serwisów informacyjnych jest wprowadzenie nas 
w stan niepokoju i rozgniewania. Lecz już same trendy stojące 
za przesłoną tych wiadomości – zarówno te naukowe, gospo-
darcze, edukacyjne, jak i  dotyczące konfliktów na świecie  – są 
w  znakomitej większości pozytywne. Zachowaj zatem opty-
mizm, trzymaj się z  dala od newsów i  staraj się dochodzić do 
sedna informacji. [11]

Świat polityki, środowisko akademickie i  status społeczny 
to gry o  sumie zerowej. Szukaj gier o  sumie dodatniej, bo to 
one wywołują u swoich uczestników pozytywne nastawienie do 
życia. [11]

Korzystaj z wszelkich dostępnych sposobów na zwiększenie 
poziomu serotoniny w  mózgu bez stosowania leków. Pomagają 
w tym światło słoneczne, aktywność fizyczna, pozytywne podej-
ście do życia oraz suplementacja tryptofanem. [11]

172 . ALMANACH NAVALA RAVIKANTA 



UCZENIE SIĘ SZCZĘśCIA . 173

Jak zmieniać nawyki:

Wybierz jedną rzecz, którą chcesz osiągnąć. Pielęgnuj to pra-
gnienie. Zwizualizuj je. 

Zaplanuj drogę do osiągnięcia tego, czego pragniesz, która bę-
dzie długofalowa i wykonalna.

Określ swoje potrzeby, bodźce wyzwalające nawyk i to, co ma 
je zastąpić. 

Powiedz znajomym o swoim zamiarze.
Skrupulatnie śledź swoje postępy.
Pamiętaj, że samodyscyplina to pomost prowadzący do no-

wego obrazu samego siebie.
Nasiąkaj powoli tą nową odsłoną siebie. Oto kim teraz jesteś – 

nowy ty. [11]

Najpierw coś staje się przedmiotem twojej wiedzy.  
Potem zaczynasz to rozumieć. Następnie potrafisz to opisać 
i wyjaśnić. Na kolejnym etapie czujesz, czym to jest, 
aż ostatecznie się tym stajesz.

ODNAJDŹ SZCZĘśCIE W AKCEPTACJI

W każdej życiowej sytuacji, z jaką się spotykasz, masz do wyboru 
trzy opcje: możesz próbować to zmienić, możesz to zaakcep-
tować albo możesz dać sobie z tym spokój. 

Jeśli chcesz dokonać jakiejś zmiany, wtedy mówimy o  pra-
gnieniu. Będziesz cierpiał z jego powodu aż do momentu, gdy uda 
ci się osiągnąć to, co leżało u podstaw twoich dążeń – oczekiwaną 
zmianę. Nie radzę zatem wybierać tej drogi zbyt często, a  co 
za tym idzie skupiać uwagi na zbyt wielu pragnieniach na  raz. 



Postaraj się obrać na danym etapie życia tylko jedno pragnienie, 
które zapewni ci motywację i poczucie celu.

Dlaczego nie dwa?

Będziesz zbyt rozproszony.
Poza tym praca nad realizacją choćby jednego pragnienia to 

już dostatecznie duże wyzwanie. Jak wspomniałem wcześniej, 
wewnętrzny spokój osiąga się poprzez oczyszczenie umysłu 
z  nadmiaru myśli, a  wolny umysł jest w  znacznej mierze wyni-
kiem świadomego doświadczania chwili obecnej. Niezwykle 
trudno o  taką pełną obecność, jeśli przez cały czas nasz umysł 
zajęty jest troską o  zaspokojenie wszystkich naszch bieżących 
pragnień, a  w  głowie kotłują się myśli: „Muszę zrobić to. Chcę 
osiągnąć tamto. To i  owo musi się zmienić”. Jeśli jest tego zbyt 
dużo, niechybnie zacznie nas to przerastać. [8]

Powtórzmy zatem: zawsze masz do wyboru trzy opcje: możesz 
próbować coś zmienić, możesz to zaakceptować albo zwyczajnie 
możesz dać sobie z tym spokój. Najgorszą z opcji jest bierność: 
kiedy chcemy coś zmienić, ale tego nie robimy, kiedy pragniemy 
coś przyjąć, jednak wciąż nie potrafimy tego zaakceptować albo 
kiedy chcemy z czegoś zrezygnować, a nadal się tego trzymamy. 
Ten rodzaj trwania w sprzeczności odpowiada za większość na-
szych cierpień. Dlatego sformułowanie, którego osobiście chyba 
najczęściej używam w  ramach mojego wewnętrznego dialogu, 
brzmi: „Pogódź się z tym. Zaakceptuj”. [5]

Czym dla ciebie jest akceptacja?

Dla mnie akceptacja oznacza, że jestem zadowolony nie-
zależnie od osiągniętego rezultatu. To również stan skupienia 
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i równowagi umysłu, a także umiejętność spojrzenia na daną sy-
tuację z dystansu i dostrzeżenia szerszego obrazu.

Nie zawsze dostajemy to, czego chcemy, ale czasem wy-
chodzi nam to na dobre. Im szybciej zaakceptujesz tę prawdę 
i przyjmiesz jako jedyną rzeczywistość, tym szybciej się do niej 
przystosujesz.

Osiągnięcie stanu akceptacji jest bardzo trudne. Pomaga mi 
w tym kilka sztuczek, którymi się wspieram, choć nie mogę po-
wiedzieć, że zawsze działają.

Jedną z nich jest spojrzenie z perspektywy czasu na minione 
zdarzenia z  mojego życia zapamiętane jako te, które przyniosły 
cierpienie. Związane z nimi przemyślenia zapisuję na papierze. Za-
czynam od zdania: „Kiedy ostatnio rozstałem się z kimś…”, „Kiedy 
ostatnim razem poniosłem porażkę w biznesie…”, „Kiedy miałem 
problemy ze zdrowiem…” i opisuję, jak to się skończyło, czym osta-
tecznie zaowocowało. Zadanie sobie takich pytań i  przyjrzenie 
się realnym konsekwencjom zdarzeń, które zapamiętałem jako 
trudne, traumatyczne lub jakkolwiek inaczej negatywne, pozwala 
mi prześledzić rozwój wydarzeń i  dostrzec korzystne zmiany, 
jakie z biegiem lat wyniknęły z tych nienajlepszych momentów.

W przypadku mniej istotnych problemów stosuję inną tech-
nikę. W  takich sytuacjach, kiedy część mnie momentalnie re-
aguje sceptycznie i  z  niechęcią, nauczyłem się zadawać sobie 
pytanie: „Co jest pozytywnego w zaistniałych okolicznościach?”.

„No dobrze, spóźnię się na spotkanie, ale może paradoksalnie 
wyniknie z tego coś dobrego? Odprężę się przez chwilę, poobser-
wuję ptaki. Spędzę mniej czasu na prawdopodobnie i tak nudnym 
spotkaniu”. Prawda jest taka, że niemal w każdej sytuacji można 
dopatrzyć się czegoś pozytywnego.

Jeśli mimo wszystko nie udaje ci się dostrzec żadnych pozy-
tywów, powiedz sobie: „Cóż, Wszechświat w ten sposób właśnie 



mnie czegoś uczy. Może warto wsłuchać się w tę lekcję i wycią-
gnąć z niej jakieś wnioski”.

Zilustruję to prostym przykładem. Brałem kiedyś udział 
w pewnym wydarzeniu, po którym ktoś zapchał moją skrzynkę 
mailową mnóstwem zrobionych przez siebie zdjęć.

W pierwszym odruchu pojawiła się we mnie pokusa, by wy-
razić osąd: „Serio?! Naprawdę nie można było wybrać kilku naj-
lepszych zdjęć, zamiast przysyłać wszystkie? Kto wysyła ludziom 
na maila sto fotek?”. Jednak po chwili zadałem sobie pytanie: 
„A  może mógłbym dopatrzyć się w  tej sytuacji czegoś pozytyw-
nego?”. I owszem, znalazłem coś takiego. Dzięki temu, że otrzy-
małem wszystkie zdjęcia z  imprezy, sam mogłem zdecydować 
i wybrać pięć z nich, które spodobały mi się najbardziej.

Przez ostatni rok cierpliwie ćwiczyłem tę technikę, co spra-
wiło, że teraz nie muszę już zastanawiać się kilka sekund nad od-
powiedzią – mój umysł niemal natychmiast mi ją podsuwa. Jak 
się więc okazuje, jest to nawyk, który można wyćwiczyć. [8]

Jak nauczyć się akceptować rzeczy, których nie da się 
zmienić?

Zasadniczo sprowadza się to do jednego – pogodzenia się 
z faktem nieuchronności śmierci.

Śmierć jest najważniejszym wydarzeniem, jakie spotka cię 
w życiu. Jeśli jesteś w stanie zmierzyć się z własną śmiercią po-
przez przyjęcie tego faktu, zamiast przed nim uciekać, nada ona 
głęboki sens twojemu życiu. Większą część naszego życia spę-
dzamy na uciekaniu przed śmiercią – tak wiele z naszych dążeń 
można uznać za próbę osiągniecia nieśmiertelności.

Jeśli jesteś osobą religijną i wierzysz w życie pozagrobowe, ten 
problem cię nie dotyczy – zajmą się tobą po drugiej stronie. Jeśli 
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nie jesteś zbyt religijny, być może nadzieją okaże się posiadanie 
dzieci. Jeżeli jesteś artystą, malarzem lub przedsiębiorcą, być 
może spróbujesz zostawić po sobie jakąś nieśmiertelną spuściznę.

Oto co o tym sądzę: nie istnieje coś takiego jak nieśmiertelna 
spuścizna. Nie ma czego po sobie zostawiać. Wszyscy umrzemy. 
Nasze dzieci też umrą. Praca naszych rąk obróci się w  pył. Cała 
nasza cywilizacja obróci się wniwecz. To samo stanie się z naszą 
planetą i  Układem Słonecznym. Szacuje się, że Wszechświat ma 
jakieś dziesięć miliardów lat i będzie istniał przez kolejne dziesięć.

Nasze życie to naprawdę zaledwie krótki, pojedynczy prze-
błysk – pojawiamy się tu dosłownie na chwilę. Jeśli uda ci się 
w  pełni zaakceptować daremność tego wszystkiego, czym zaj-
mujesz się w trakcie swojego pobytu na Ziemi, możesz osiągnąć 
szczęście i  spokój ducha, ponieważ zrozumiesz, że wszystko 
to jest jedynie grą – ale taką grą, przy której można dobrze się 
bawić. Liczy się tylko to, że idąc przez życie, doświadczasz swojej 
rzeczywistości. Dlaczego nie miałbyś postrzegać tego w możliwie 
jak najbardziej pozytywny sposób?

Każdą jedną chwilą, kiedy nie bawisz się dobrze i  nie jesteś 
szczęśliwy, nie wyświadczasz nikomu żadnej przysługi. To nie 
działa tak, że twoje smutki przyniosą komuś jakąś korzyść. 
A  zatem kiedy tylko się w  nich pogrążasz, marnujesz jedynie 
swój cenny i  krótki czas, jaki otrzymałeś tu na Ziemi. Dlatego 
tak ważne jest, aby stale mieć przed oczami fakt naszej przyszłej 
śmierci i nie zaprzeczać jej nieuchronności.

Ilekroć łapię się na tym, że moje ego toczy jakąś bitwę w mojej 
głowie, myślę o  dawnych wielkich cywilizacjach, które przeży-
wały swój spektakularny rozkwit, po czym upadały i odchodziły 
w niepamięć. Za przykład niech posłużą Sumerowie. Na pewno 
byli wśród nich wybitni przedstawiciele mający na swoim koncie 
wiele wspaniałych dokonań. Ale proszę, spróbuj wymienić teraz 



choćby jednego Sumera i  przybliżyć jego sylwetkę. Wskaż cho-
ciaż jedno interesujące lub z jakiegoś względu istotne przedsię-
wzięcie, jakie zawdzięczamy Sumerom, a  które przetrwało do 
dziś. Ja nie potrafię tego zrobić.

Być może za dziesięć lub sto tysięcy lat ludzie będą mówili: 
„Ach tak, Amerykanie. Coś mi się obiło o uszy”. [8]

A zatem pewnego dnia umrzesz i wszystko, co ma z tobą jaki-
kolwiek związek, także przestanie mieć znaczenie. Dlatego baw 
się dobrze. Zajmij się czymś pozytywnym. Obdaruj innych mi-
łością. Spraw komuś radość. Chwytaj okazje do śmiechu. Doceń 
chwilę obecną. I rób swoje. [8]
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Lekarze nie sprawią, że będziesz zdrowy. 
Dietetycy nie sprawią, że będziesz szczupły. 
Nauczyciele nie sprawią, że będziesz bystry.
Duchowi guru nie sprawią, że będziesz spokojny. 
Mentorzy nie sprawią, że będziesz bogaty.
Trenerzy nie sprawią, że będziesz sprawny fizycznie.

Koniec końców odpowiedzialność za to wszystko spoczywa 
na tobie. 

To ty musisz ocalić siebie.



POSTANÓW, ŻE BĘDZIESZ SOBĄ

Jak dziś wygląda życie wielu z  nas? Zadręczamy się w  kółko 
różnymi powinnościami, bazgrzemy w  swoich notatkach, zapi-
sując różne inspiracje z  życia innych, tworzymy listy rzeczy do 
osiągnięcia i powtarzamy sobie: „Muszę zrobić to, muszę zrobić 
tamto, muszę…”. Nie. Nic nie musisz.

Jedyną rzeczą, jaką warto, żebyś robił, jest to, co tak naprawdę 
ty sam chcesz robić. Jeśli przestaniesz wciąż zastanawiać się nad 
tym, jak sprostać oczekiwaniom innych, usłyszysz ten cichy głos 
w twojej głowie, który powie ci, jak naprawdę chcesz żyć. A wtedy 
będziesz mógł być sobą.

Tak bardzo chciałem upodobnić się do mojego mentora, 
być taki jak on. Tymczasem on radził coś zupełnie 
odwrotnego: bądź sobą – z pełnym zaangażowaniem i pasją.

Jest jedna konkurencja, w  której nikt na świecie nie może ci 
dorównać – polega ona na byciu sobą. Ty nigdy nie dorównasz mi 
w byciu mną, tak jak ja nigdy nie pokonam cię w byciu tobą. Oczy-
wiście, warto słuchać innych, przyglądać się ich metodom oraz 
czerpać od nich wiedzę – ale nie warto ich naśladować. To daremny 
trud – rzecz zupełnie pozbawiona sensu. Zamiast tego pomyśl, że 
każdy z  nas ma jakieś unikalne kwalifikacje w  danej dziedzinie. 
Każdy posiadł jakiś rodzaj wiedzy specyficznej, ma jakiś wyjątkowy 
talent lub pragnienie, których nie dzieli z nikim na świecie.

Unikalność ludzkiego DNA i ludzkich doświadczeń jest doprawdy 
zdumiewająca. Nie spotkasz na świecie dwóch identycznych 
ludzi, którzy mogliby się nawzajem zastąpić w byciu sobą. 
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Twoim życiowym celem powinno być odnalezienie grupy 
ludzi, biznesu, konkretnego projektu lub dziedziny sztuki, gdzie 
jesteś najbardziej potrzebny. Z całą pewnością istnieje na świecie 
coś przeznaczonego wyłącznie dla ciebie. Dlatego powstrzymaj się 
od tworzenia list rzeczy do zrobienia czy budowania modeli de-
cyzyjnych w oparciu o to, co zobaczyłeś u innych ludzi. Nigdy nie 
będziesz nimi. Nigdy nie będziesz dobry w byciu kimś innym. [4]

Aby wnieść do świata jakiś szczególny, ponadprzeciętny 
wkład, musisz mieć na danym punkcie obsesję  
graniczącą z szaleństwem.

POSTANÓW, ŻE BĘDZIESZ O SIEBIE DBAŁ

Moim podstawowym priorytetem w  życiu, który stawiam nawet 
powyżej szczęścia, rodziny i  pracy, jest moje własne zdrowie. Po 
pierwsze, dbam o zdrowie fizyczne, w drugiej kolejności o zdrowie 
psychiczne, a po trzecie troszczę się o zdrowie duchowe. Następne 
na liście jest zdrowie mojej rodziny, a w dalszej kolejności jej do-
brostan. Kiedy te rzeczy są zaopiekowane, dopiero wtedy mogę zaj-
mować się tym, czego akurat potrzebuje ode mnie reszta świata. [4]

Nic tak nie motywuje do dbania o siebie przez resztę życia, 
jak poważne kłopoty zdrowotne.

Które z elementów współczesnego świata odwodzą nas od 
sposobu życia, jaki można uznać za naturalny dla człowieka?

Tych elementów jest wiele.
Kilka z  nich dotyczy naszej fizyczności. Sposób, w  jaki się 

odżywiamy, nie jest jakoś szczególnie dopasowany do naszych 



ewolucyjnych uwarunkowań. Prawidłowe pożywienie powinno 
prawdopodobnie być komponowane zgodnie z  zasadami bliż-
szymi diecie paleo zawierającej w swym jadłospisie głównie wa-
rzywa oraz niewielkie ilości mięsa i owoce jagodowe. 

Jeżeli natomiast chodzi o  aktywność fizyczną, prawdopo-
dobnie jesteśmy stworzeni raczej do swobodnej formy ruchu – 
zabaw, tańca czy też polowań – a nie do biegania na bieżni stacjo-
narnej w dusznym pomieszczeniu. Można także domniemywać, 
że ewolucja ukształtowała nas tak, abyśmy używali wszystkich 
pięciu zmysłów, zamiast faworyzować wyłącznie korę wzro-
kową. W  nowoczesnym społeczeństwie większość odbieranych 
przez nas bodźców pochodzi z  zewnątrz i  ma charakter wzro-
kowy. Również nasza komunikacja ma cechy wizualne. Ponadto 
jesteśmy stworzeni do chodzenia boso. Wiele problemów z krę-
gosłupem i  stopami, z  jakimi się borykamy, wynika z  faktu, że 
nosimy obuwie. Nie jesteśmy też stworzeni do noszenia ubrań 
przez cały czas, żeby nam było nieustannie ciepło. Wręcz prze-
ciwnie, nasza naturalna konstrukcja sprawia, że od czasu do 
czasu dobrze robi nam trochę ekspozycji na chłód. Uruchamia to 
nasz układ odpornościowy.

Nie jesteśmy też istotami przystosowanymi do życia w  per-
fekcyjnie zorganizowanym, sterylnym otoczeniu. Może to u nas 
wywoływać alergie i  obniżać naszą odporność (problem ten 
opisuje tak zwana hipoteza higieniczna). W  procesie ewolucji 
przystosowaliśmy się także do życia w znacznie mniejszych gru-
pach i  wspólnotach, otoczeni naszymi krewnymi. Na przykład 
ja częściowo dorastałem w Indiach, a tam twoja rodzina zawsze 
jest blisko i miesza się w twoje życie. Kuzyn, ciotka, wujek, który 
cię wkurza – wszyscy siedzą ci na głowie i naprawdę trudno jest 
w takich warunkach wpaść w depresję, bo nigdy nie jesteś sam. 
(Oczywiście nie mam tu na myśli przypadków depresji klinicznej 
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wymagających poważnego leczenia, chodzi mi bardziej o lęk eg-
zystencjalny i  marazm, który wydaje się dziś tak powszechny, 
zwłaszcza wśród młodych ludzi, i  który jest zmorą współcze-
snego, cywilizowanego świata). Jest i druga strona medalu – nie 
masz wtedy prywatności, więc nie możesz poczuć się zupełnie 
swobodny i wolny. Coś za coś.

Nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby co pięć minut zerkać 
na telefon. Wahania nastrojów powodowane tym, że raz ktoś 
da nam „lajka”, a  zaraz potem ktoś inny złośliwie skomentuje 
nasz wpis w  mediach społecznościowych, ogromnie nas desta-
bilizują i sprawiają, że żyjemy w ciągłym niepokoju. Ewolucyjnie 
jesteśmy też przystosowani do życia w  niedostatku, a  żyjemy, 
korzystając z  nieograniczonej obfitości. Toczymy ze sobą nie-
ustanną wewnętrzną walkę, żeby umieć czegoś sobie odmówić, 
podczas gdy nasze geny zawsze radośnie wszystkiemu przykla-
skują: „tak” dla cukru, „tak” dla pozostania w tym związku, „tak” 
dla alkoholu, „tak” dla narkotyków. „Tak, tak, tak”. Nasze ciało nie 
potrafi mówić „nie”.

Kiedy chorują wszyscy, dany stan przestajemy postrzegać 
jako chorobę.

Dieta

Poza matematyką, fizyką i chemią w niewielu dziedzinach 
można mówić o „ugruntowanej nauce”. Jeśli chodzi 
o optymalną dla człowieka dietę, naukowcy wciąż się 
ze sobą spierają.



Jakie jest twoje zdanie na temat diety ketogenicznej?

Wydaje się niezwykle trudna do przestrzegania. To, że mózg 
i  ciało mogą korzystać z  zapasowego mechanizmu pobierania 
energii, jak najbardziej ma sens. Jako przykład można podać 
ludzi żyjących w epoce lodowcowej – przetrwali w zasadzie bez 
szerokiego dostępu do roślin. Jednocześnie prawdą jest, że ro-
śliny są obecne w naszej diecie od wielu tysięcy lat… Trudno by-
łoby je wyeliminować z naszego jadłospisu i nie sądzę, żeby nam 
jakkolwiek szkodziły. Stąd uważam, że paleo byłaby prawdopo-
dobnie optymalną dietą dla współczesnego człowieka. 

Bardzo ciekawa współzależność zachodzi natomiast po-
między cukrami a  tłuszczami. Tłuszcz zapewnia sytość. Tłuste 
potrawy sprawiają, że jesteśmy pełni i potrzeba więcej czasu, aby 
pojawiło się ponownie uczucie głodu. A zatem przejście na dietę 
ketogeniczną to najlepszy sposób na zapewnienie sobie nie-
ustannego uczucia sytości. Z drugiej strony, przy pochłanianiu 
na okrągło kilogramów bekonu łatwo o nudności – szybko może 
się on przejeść i po jakimś czasie nie będziesz mógł nawet spoj-
rzeć na tłuszcz.

Cukier natomiast sprawia, że robimy się jeszcze bardziej 
głodni. Sygnalizuje ciału: „Trafił nam się dostęp do niesamowi-
tego źródła pożywienia, do którego nie jesteśmy ewolucyjnie 
przystosowani” – więc robisz, co możesz, by zdobyć i  zjeść jak 
najwięcej cukru. Problem polega na tym, że efekt wywoływany 
przez węglowodany dominuje nad tym spowodowanym przez 
tłuszcz. Jeśli więc po zjedzeniu tłustego posiłku dorzucisz na ko-
niec trochę cukru, wywoła on reakcję głodu, a tłuszcz dostarczy 
kalorii. W  rezultacie objesz się bez opamiętania. Tak są skom-
ponowane niemal wszystkie desery – są kombinacją dużej ilości 
tłuszczu i cukru.

184 . ALMANACH NAVALA RAVIKANTA 



OCALANIE SIEBIE . 185

W naturze bardzo trudno znaleźć produkty będące połącze-
niem węglowodanów oraz tłuszczów. Taką kombinację tworzą 
jedynie kokos, mango, może jeszcze banan i  zasadniczo wiele 
owoców tropikalnych. Warto jednak podkreślić, że współwystę-
powanie cukru i tłuszczu jest naprawdę fatalne dla zdrowia i na-
leży się wystrzegać tej kombinacji w naszej diecie.

Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, a problem z tematem 
żywienia polega w  dużej mierze na tym, że tak jak w  polityce, 
podobnie na tym polu każdy uważa się za specjalistę. Dla wielu 
ludzi rodzaj obranej diety jest ważną częścią ich tożsamości – 
są przekonani, że to, co jedzą, jest najwłaściwszą drogą i często 
uważają, że każdy powinien właśnie tak się odżywiać. Tworzą się 
z tego czasem „małe religie” i dlatego trudno się o tym rozmawia. 
Natomiast ogólnie rzecz biorąc, zauważyłem, że każda rozsądna 
dieta zazwyczaj unika łączenia cukru z tłuszczem. [2]

Tłuszcz w diecie wywołuje uczucie sytości. Cukier wzmaga 
głód. Przy czym ten drugi efekt jest dominujący. Kontroluj 
swój apetyt zgodnie z tą regułą.

Większość zdrowych i  wysportowanych ludzi przykłada za-
zwyczaj większą wagę do tego, co jedzą, niż do wielkości porcji. 
Kontrola jakości jest bowiem łatwiejsza od kontroli ilości, a  ta 
pierwsza pośrednio prowadzi do drugiej. [11]

Paradoksalnie post jest łatwiejszy niż kontrola wielkości 
porcji. Kiedy nasze ciało wykrywa obecność pożywienia, mózg 
nie radzi sobie z pokusą objedzenia się. [11]

Minęło z  grubsza pięć tysięcy lat, a  my nadal jesteśmy 
w tym samym miejscu – wciąż kłócimy się o to, czy mięso nam 
szkodzi, czy rośliny są toksyczne, i tak dalej, nie potrafiąc dojść 



do porozumienia. A można to sobie ułatwić. Po prostu odrzuć eks-
tremalne poglądy i trzymaj się z daleka od produktów żywnościo-
wych wytworzonych na przestrzeni kilku ostatnich stuleci. [11]

Jeśli chodzi o  medycynę i  żywienie, zanim coś dodasz, naj-
pierw coś odejmij. [11]

Mój trener przysyła mi często zdjęcia swoich posiłków i  to 
przypomina mi, że wszyscy jesteśmy uzależnieni od smaku. [11]

Najprostsza dieta na świecie: im bardziej przetworzona 
żywność, tym bardziej należy jej unikać.

Aktywność fizyczna

Im cięższy trening, tym lżejszy dzień.

Jaki nawyk, Twoim zdaniem, ma najbardziej pozytywny 
wpływ na Twoje życie?

Codzienny trening każdego poranka. Wypracowanie tego 
nawyku było dla mnie prawdziwym przełomem. Poczułem 
się o  niebo zdrowszy i  młodszy, ale też zrezygnowałem dzięki 
temu z późnych wypadów na miasto. Zaczęło się od jednej pro-
stej rzeczy. Zauważyłem, że ludzie mówią często: „Nie mam 
czasu”. W  zasadzie za każdym razem, gdy podsuwasz komuś 
jakiś korzystny pomysł, ta osoba ma już gotową wymówkę i zrobi 
wszystko, żeby nawet nie podjąć próby. Najpopularniejsza 
z nich brzmi: „Nie mam czasu”. W rzeczywistości to zdanie jest 
tylko innym sposobem na powiedzenie: „Nie należy to do moich 
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priorytetów”. I właśnie w pierwszej kolejności na to pytanie na-
leży sobie odpowiedzieć, kiedy chcemy wypracować jakiś nowy 
nawyk: czy jest to dla ciebie priorytetem, czy nie. Ponieważ jeśli 
coś jest numerem jeden na twojej liście priorytetów, znajdziesz 
czas, by to zrobić. Tak to działa w  życiu. Natomiast jeśli twoja 
lista obejmuje kilkanaście mgliście sformułowanych priory-
tetów, skończy się tak, że nie zrealizujesz żadnego z nich.

Jak już wspomniałem, jeśli o  mnie chodzi, w  pewnym mo-
mencie zdecydowałem, że moim najważniejszym priorytetem 
w  życiu – stojącym ponad poszukiwaniem szczęścia, rodziną 
i  pracą – będzie moje własne zdrowie. W  pierwszej kolejności 
postanowiłem zadbać o zdrowie fizyczne. [4] A w chwili, gdy zna-
lazło się to na szczycie mojej listy priorytetów, nie mogłem już 
dłużej tłumaczyć się brakiem czasu. Teraz każdego ranka trenuję 
i trwa to tyle, ile trwa. Nie zastanawiam się nad tym, ile czasu mi to 
zabiera. Po prostu nie zaczynam nic innego, dopóki nie ukończę 
treningu. Nie obchodzi mnie, czy w tym momencie akurat zała-
muje się światowa gospodarka, czy dochodzi do krachu na ryn-
kach – każda dowolna sprawa może poczekać jeszcze trzydzieści 
minut, aż skończę ćwiczyć.

Teraz w ten sposób zaczyna się praktycznie każdy mój dzień. 
Zdarzają się oczywiście dni, kiedy nie trenuję, bo na przykład je-
stem w podróży, mam drobną kontuzję albo dopadła mnie jakaś 
choroba, ale liczbę takich przerw w roku mogę policzyć na pal-
cach jednej ręki. [4]

Miesiąc regularnej praktyki jogi sprawia, że czuję się 
o dziesięć lat młodszy. Zachować elastyczność ciała 
to zachować młodość.



Nieważne, w  jaki sposób wykształcisz w  sobie dany nawyk. 
Po prostu rób to codziennie. W zasadzie nie ma większego zna-
czenia, co to będzie. Ludzie, którzy obsesyjnie próbują wybrać 
dla siebie najlepszy rodzaj ćwiczeń, nie mogąc się zdecydować 
pomiędzy treningiem siłowym, tenisem, pilatesem, treningiem 
interwałowym lub jeszcze inną formą ruchu, nie pojmują istoty 
rzeczy. Ważne jest bowiem jedynie to, aby trenować każdego 
dnia – nieważne co. Najlepsze ćwiczenia dla ciebie to takie, które 
sprawiają ci wystarczająco dużo frajdy, byś wykonywał je co-
dziennie. Może to być chociażby spacer. [4]

Spotkania piesze:
 ɥ korzystnie wpływają na funkcjonowanie mózgu;
 ɥ zapewniają dawkę ruchu i światła słonecznego;
 ɥ zazwyczaj są krótsze – mniej pogaduszek, więcej 

konkretów;
 ɥ sprzyjają dialogowi, a nie monologom;
 ɥ zero poślizgów;
 ɥ łatwo je zakończyć, wracając do domu lub biura.

Jak ze wszystkim w życiu, podobnie rzecz ma się i w tej kwe-
stii: jeśli jesteś gotowy na krótkoterminowe poświęcenie, odnie-
siesz długofalowe korzyści. Mój trener (Jerzy Gregorek) to na-
prawdę mądry facet. Zawsze powtarza: „Kto wybiera łatwą drogę, 
będzie miał trudne życie. Kto wybiera trudną drogę, będzie miał 
łatwe życie”. 

Jeśli więc dziś obierasz trudniejszą ścieżkę w sferze zdrowia – 
nie zapychasz się śmieciowym jedzeniem, kiedy tylko masz 
na nie ochotę, i  regularnie ćwiczysz – w  dłuższej perspektywie 
czasu twoje życie będzie łatwiejsze. Nie zachorujesz. Będziesz 
się cieszył dobrą kondycją. To samo tyczy się świata wartości, 
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oszczędzania na czarną godzinę czy tego, jak podchodzimy do 
naszych relacji z innymi. Jeśli dziś wybierzesz drogę na skróty, 
pójście na łatwiznę, w  przyszłości twoje życie stanie się 
o wiele trudniejsze. [4]

MEDYTACJA I SIŁA PSYCHICZNA

Emocje to nasza biologiczna natura przewidująca 
konsekwencje obecnych wydarzeń. We współczesnym 
świecie przewidywania te są zazwyczaj przesadzone 
lub błędne.



Co wpływa na skuteczność medytacji?

Oddech jest jednym z niewielu procesów, w których nasz au-
tonomiczny i somatyczny układ nerwowy współdziałają ze sobą. 
Oddychamy mimowolnie, ale możemy to również kontrolować.

Myślę, że właśnie dlatego tak wiele praktyk medytacyjnych 
skupia się na oddechu – jest on bowiem bramą do autonomicz-
nego układu nerwowego. Zarówno literatura medyczna, jak 
i  duchowa podaje wiele przykładów ludzi, którzy nauczyli się 
panować nad swoim ciałem w stopniu, jaki w „normalnych” wa-
runkach jest autonomiczny. 

Tak potężny jest nasz umysł. Co jest takiego niezwykłego 
w tym, że nasze przodomózgowie wysyła sygnały do naszego ty-
łomózgowia, a  ono z  kolei kieruje zasoby do wszystkich części 
naszego ciała?

Można sterować tym procesem za pomocą oddychania. Spo-
kojny, zrównoważony oddech to dla twojego ciała sygnał, że je-
steś bezpieczny. Wtedy przodomózgowie nie potrzebuje tylu 
zasobów co zwykle. Uzyskana dzięki temu dodatkowa energia 
może być skierowana do tyłomózgowia, a następnie do pozosta-
łych partii twojego ciała.

Nie twierdzę, że możesz pokonać jakąkolwiek nękającą cię 
chorobę tylko dzięki temu, że aktywujesz swoje tyłomózgowie. 
Natomiast nie ulega wątpliwości, że jest to dobry sposób na prze-
kierowanie części energii, którą organizm zazwyczaj przeznacza 
na działania związane ze środowiskiem zewnętrznym, do na-
szego układu odpornościowego.

Gorąco zachęcam do wysłuchania podcastu Tima Ferrissa, 
w którym rozmawia on z Wimem Hofem. Ten człowiek to istny 
fenomen! Wim znany jest jako „człowiek lodu” (ang. Ice Man). 
Ustanowił rekord świata w  najdłuższej kąpieli w  lodzie oraz 
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w najdłuższym pływaniu w lodowatej wodzie. Bardzo mnie tym 
zainspirował, nie tylko ze względu na te jego nadludzkie wyczyny, 
na to, co potrafi zrobić ze swoim ciałem, ale również dlatego, że 
jest przy tym niezwykle życzliwym i szczęśliwym człowiekiem – 
a nie jest to łatwe do osiągnięcia.

Wim jest orędownikiem wystawiania się na działanie niskich 
temperatur i widzi w tym sposób na pokonanie naszej izolacji od 
środowiska naturalnego. Niemal przez cały czas przebywamy bo-
wiem w ubraniach, jesteśmy syci i nie odczuwamy chłodu. Nasze 
ciało utraciło kontakt z zimnem, a jest ono o tyle istotne, że ma 
zdolność aktywowania naszego układu odpornościowego.

Właśnie dlatego Wim zaleca zimne kąpiele. Ponieważ po-
chodzę z  Indii – jak by nie było gorącego subkontynentu – idea 
morsowania i w ogóle pomysł na kąpiele w zimnej wodzie budzi 
we mnie silny sprzeciw. Jednak Wim zainspirował mnie do 
tego, by chociażby spróbować zimnych pryszniców. Podszedłem 
do tego tematu, wspomagając się metodą oddechową opraco-
waną przez Wima. Polega ona na uprzednim wprowadzeniu 
organizmu w stan hiperwentylacji. Wtedy jesteś gotów wejść pod 
zimny prysznic.

Kilka moich pierwszych podejść musiało wyglądać ko-
micznie  – powoli i  ostrożnie wślizgiwałem się pod strumień 
wody, krzywiąc się przy tym niemiłosiernie. Zacząłem to robić 
jakieś cztery, pięć miesięcy temu. Dziś odkręcam do końca kurek 
z  zimną wodą i  bez wahania wchodzę pod prysznic. Nie daję 
sobie czasu nawet na krótką chwilę zastanowienia. Gdy słyszę 
w mojej głowie ten znajomy głos, który próbuje mnie odwieść od 
tego pomysłu, strasząc wizją potwornego zimna, wtedy wiem, że 
muszę czym prędzej wejść do środka.

Z tego doświadczenia wyciągnąłem bardzo ważną lekcję: więk-
szość cierpienia, jakiego doznajemy w życiu, wynika z unikania. 



Przeważająca część nieprzyjemności związanej z zimnym prysz-
nicem wiąże się z  momentem wchodzenia na czubkach palców 
pod strumień zimnej wody. Kiedy już tam jesteś, przestaje to 
być takie trudne. Znika wszelki dyskomfort. To tylko chłód – nic 
więcej. Kiedy ciało mówi ci, że jest mu zimno, to nie to samo, kiedy 
mówi ci o  tym twój umysł. Po prostu zaakceptuj fakt, że twoje 
ciało doświadcza zimna. Przyjrzyj się temu. Zmierz się z tym. Za-
akceptuj to, ale nie pozwalaj sobie cierpieć psychicznie. Przecież 
trwający dwie minuty zimny prysznic cię nie zabije.

Zimny prysznic to okazja, by każdego ranka przypomnieć 
sobie tę cenną lekcję. Obecnie ciepły prysznic to tylko kolejna 
rzecz, bez której zdecydowanie mogę się obejść. [2]

Medytacja jest dla umysłu tym, czym post przerywany 
dla ciała.

Od nadmiaru cukru nasze ciało robi się ciężkie,  
a od nadmiaru rzeczy, które rozpraszają naszą uwagę, 
ciężki staje się nasz umysł.

Czas spędzony w samotności, w stanie wyciszenia, 
poświęcony na autorefleksję, zapisywanie w dzienniku 
swoich myśli lub wspomnień czy na medytację,  
pomaga uporać się ze sprawami niedającymi nam spokoju 
i pozwala nam pozbyć się mentalnej ociężałości na rzecz 
mentalnej sprawności. 

Czy obecnie praktykujesz jakiś konkretny rodzaj medytacji?

Z  medytacją jest podobnie jak z  dietą – wszyscy rzekomo 
przestrzegają zasad, dużo o tym mówią, a tak naprawdę to tylko 
puste słowa i niewielu jest ludzi, którzy rzeczywiście stosują się 
do ustalonego reżimu. Z mojego doświadczenia wynika, że osoby 
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faktycznie regularnie medytujące należą do bardzo nielicznej 
grupy. Sam wypróbowałem co najmniej czterech różnych ro-
dzajów medytacji.

Technika, którą uznałem za najlepszą dla siebie, zwana jest 
medytacją bieżącej chwili (ang. choiceless awareness) lub uważno-
ścią wolną od osądzania (ang. nonjudgemental awareness). Polega 
ona na tym, że wykonując czynności dnia codziennego (najlepiej 
choćby w  minimalnym zakresie przebywając na łonie natury), 
kiedy akurat jesteś sam i z nikim nie rozmawiasz, ćwiczysz akcep-
tację chwili obecnej bez oceniania jej w  jakikolwiek sposób. Nie 
myślisz sobie na przykład: „Och, tam siedzi jakiś bezdomny, więc 
lepiej przejdę na drugą stronę ulicy”. A widząc, jak ktoś uprawia 
jogging, nie komentujesz w myślach: „Rany, ten człowiek w ogóle 
nie ma kondycji – jestem w znacznie lepszej formie od niego”.

Zazwyczaj, jeśli przykładowo zobaczyłbym gościa z włosami 
w nieładzie, pierwszą myślą, jaka przyszłaby mi do głowy, byłoby: 
„Ha, ha, trzeba przyznać, że facet się dzisiaj nie uczesał”. Ale czy 
tak naprawdę muszę się z niego naśmiewać w duchu, żeby poczuć 
się lepiej? Czy nie jest czasem tak, że w rzeczywistości martwię 
się o siebie? Bo tak się składa, że od niedawna łysieję i boję się, 
że niedługo zostanę zupełnie bez włosów. Generalnie odkryłem, 
że jakieś 90 procent myśli, jakie drzemią w mojej głowie, jest po-
wodowanych strachem. Pozostałe 10 procent to myśli odżywiane 
przez pragnienia.

Medytacja w  oparciu o  wspomnianą metodę zakłada, że nie 
podejmujemy żadnych decyzji, staramy się niczego nie oceniać 
i akceptować wszystko, co się pojawia. Jeśli uda mi się osiągnąć 
taki stan umysłu chociażby na dziesięć czy piętnaście minut, 
spacerując przy tym z miejsca na miejsce, czuję, jak wypełniają 
mnie spokój i wdzięczność. Ta technika medytacyjna naprawdę 
sprawdza się w moim przypadku. [6]



Możesz też spróbować medytacji transcendentalnej polega-
jącej na powtarzalnym intonowaniu mantr aż do momentu, gdy 
twój umysł wypełni tak zwany biały szum, który zagłuszy pozo-
stałe myśli. Inną opcją jest czujna obserwacja własnych myśli, 
w miarę jak przychodzą ci do głowy – po prostu starasz się świa-
domie je zauważać. Badając ich naturę, zdasz sobie sprawę, jak 
wiele z nich jest opartych na strachu. A z chwilą, gdy rozpoznasz 
swój strach, on natychmiast zniknie, a twój umysł się wyciszy.

Kiedy twój umysł opanowuje spokój, przestajesz traktować 
wszystko, co cię otacza, jak coś oczywistego. Zaczynasz do-
strzegać szczegóły, po czym pojawiają się w tobie myśli w stylu: 
„Ojej, to niesamowite! Mieszkam w  tak pięknym miejscu. Jak 
wspaniale, że mam się w co ubrać, w każdej chwili mogę skoczyć 
na kawę do Starbucksa. A  jeśli spojrzeć na ludzi wokół – każdy 
z  nich jest odrębną i  całkowicie kompletną opowieścią i  to, co 
w sobie niesie, ma pełne prawo się przejawić”.

Takie spojrzenie na świat pozwala nam oderwać się z kolei od 
naszych wewnętrznych opowieści, jakie nieprzerwanie snujemy 
w głowie i wciąż od nowa sobie opowiadamy. Jeśli przerwiesz ten 
strumień choćby na dziesięć minut, jeśli przestaniesz obsesyjnie 
koncentrować się na tych wewnętrznych historiach, dotrze do 
ciebie, że naprawdę znajdujemy się na bardzo wysokim szczeblu 
hierarchii potrzeb Maslowa i żyje nam się całkiem nieźle. [6]

Życiowa wskazówka: gdy leżysz już w łóżku, medytuj. 
Albo wejdziesz w stan głębokiej medytacji, albo zaśniesz. 
Tak czy inaczej odnosisz korzyść.

Inna metoda, której się nauczyłem i  którą stosuję obecnie, 
polega na tym, by usiąść wygodnie, zamknąć oczy i  pozostać 
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w tym stanie przynajmniej przez godzinę dziennie. W tym czasie 
poddajesz się całkowicie temu, co pojawia się w twoim umyśle – 
nie podejmujesz żadnego umysłowego wysiłku. Nie próbujesz 
przyciągnąć żadnych myśli, ani też nie starasz się żadnych ode-
pchnąć. Niezależnie od tego, co aktualnie pojawia się w  twojej 
głowie, pozwalasz na to.

W  twoim życiu z  pewnością wiele się wydarzyło. Niektóre 
z tych zdarzeń były dobre, a niektóre złe. Większość związanych 
z nimi wspomnień zdążyłeś już przepracować i jakoś się z nimi 
pogodzić, ale kilka z nich utkwiło w twojej głowie na dobre. Z bie-
giem lat zbierało się ich coraz więcej i  więcej, i  dziś tworzą już 
twardą skorupę obciążającą twoją psychikę.

Sprawiło to, że w rezultacie utraciłeś dziecięcą zdolność za-
chwytu, umiejętność czerpania radości z  chwili obecnej i  zwy-
czajnie bycia szczęśliwym. Uszło gdzieś naturalne poczucie 
szczęścia płynące z  twojego wnętrza, ponieważ przez lata na-
rosła twoja osobowość zbudowana ze wszystkich tych nieprze-
pracowanych błędów, lęków oraz pragnień, pamiętająca doznany 
ból i cierpienie. I wszystko to zastygło w twojej psychice. 

Jak pozbyć się tych mentalnych skorup? W  ramach wspo-
mnianej przeze mnie techniki medytacyjnej po prostu siedzisz 
nieporuszony z  zamkniętymi oczami i  starasz się nie stawiać 
oporu swoim myślom. Te z  kolei zaczynają wrzeć i  uwolnione 
wypływają na powierzchnię jak pęcherzyki powietrza w wodzie. 
Przypominają zapchaną skrzynkę mailową pełną nieodebranych 
wiadomości, jakie gromadziły się już od czasów dzieciństwa. 
Teraz będą kolejno „odczytywane”, a ty będziesz zmuszony skon-
frontować się z nimi jedna po drugiej. 

Innej drogi nie ma. Rozwiązanie tych spraw nie wymaga zresztą 
wielkiego wysiłku – po prostu musisz się im przyjrzeć. Teraz je-
steś dorosłą osobą i  potrafisz zdystansować się od  minionych  



zdarzeń – zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Dziś możesz spoj-
rzeć na nie w bardziej obiektywny sposób.

Z biegiem czasu rozwikłasz wiele takich głęboko zakorzenio-
nych, nierozwiązanych dotychczas spraw, które przez lata za-
gnieździły się w twoim umyśle. Gdy wreszcie uporasz się z nimi 
wszystkimi, nadejdzie dzień, kiedy zasiadając do medytacji, 
w twojej mentalnej skrzynce mailowej nie doszukasz się już ani 
jednej nieprzeczytanej wiadomości. To doprawdy niesamowite 
uczucie! Pewnego dnia otwierasz tę mentalną skrzynkę ma-
ilową, a ona jest pusta.

Pojawiają się radość, błogość i  spokój. Kiedy osiągniesz ten 
stan, zapragniesz go utrzymać. I  oto zapewniasz sobie godzinę 
szczęścia każdego ranka tylko dzięki temu, że siadasz i zamykasz 
oczy. Jest to rzecz na wagę złota i sam się przekonasz, jak bardzo 
zmieni twoje życie.

Polecam ci medytować w  ten sposób przez godzinę każdego 
ranka. Krótszy czas okaże się niewystarczający, aby móc dosta-
tecznie się zanurzyć i głęboko wniknąć w ten stan. Jeśli naprawdę 
chcesz doświadczyć, jak działa medytacja, spróbuj medytować 
godzinę dziennie zaraz po przebudzeniu przez sześćdziesiąt ko-
lejnych dni. Zapewniam cię, że po tych sześćdziesięciu dniach bę-
dziesz już nieźle zmęczony słuchaniem własnych myśli. Uda ci się 
rozwiązać wiele kwestii, a pozostałym przyjrzysz się na tyle wni-
kliwie, aby zrozumieć istotę stojących za nimi lęków i problemów.

Medytacja to naprawdę nic trudnego. Jedyne, co musisz zrobić, 
to usiąść w jednym miejscu i nie zajmować się absolutnie niczym 
przez godzinę. Po prostu usiądź, zamknij oczy i powiedz sobie: 

„Zrobię sobie teraz godzinną «przerwę od życia». Będzie to 
moja godzina wolnego czasu, w którym kompletnie nic nie będę 
robił. Jeśli przyjdą mi do głowy jakieś myśli, niech przychodzą. 
Nie zamierzam z nimi walczyć. Nie będę ich aprobować ani dawać 
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im swojej uwagi. Nie będę ich też odrzucać. Po prostu posiedzę 
przez godzinę z zamkniętymi oczami, nie robiąc zupełnie nic”. 

Czy to naprawdę takie kłopotliwe? Dlaczego miałbyś nie wy-
trzymać, nie robiąc nic przez godzinę? Co jest takiego trudnego 
w zrobieniu sobie godzinnej przerwy? [74]

Jesteś w stanie wskazać jakiś konkretny moment, w którym 
uświadomiłeś sobie, że możesz kontrolować to, jak postrze-
gasz rzeczywistość? Myślę, że wiele osób nie zdaje sobie 
sprawy, że ma na to wpływ – że mogą decydować o tym, jak in-
terpretują różne sytuacje i jak na nie reagują. 

Myślę, że wbrew pozorom wszyscy jesteśmy świadomi, że 
mamy na to wpływ. W jednym ze swoich znakomitych wykładów 
zatytułowanym The Attraction for Drugs is Spiritual [Pociąg do 
narkotyków ma źródła w  duchowości] Osho wyjaśnia, dlaczego 
ludzie sięgają po substancje odurzające (od alkoholu, przez psy-
chodeliki, po marihuanę). Robią to, żeby zapanować nad stanem 
swojego umysłu i  ducha, żeby wpłynąć na swoje reakcje. Nie-
którzy piją, aby choć na chwilę przestać przejmować się swoimi 
problemami. Inni palą marihuanę, żeby się „wyłączyć”, „od-
płynąć” i  zrelaksować. Jeszcze inni zażywają środki halucyno-
genne, by zanurzyć się w chwili obecnej i poczuć więź z naturą. 
Skłonność do sięgania po narkotyki ma podłoże duchowe. 

W  mniejszym lub większym stopniu dotyczy to wszystkich 
ludzi – jedni z nas szukają dreszczyku emocji w sportach wyczy-
nowych, inni poszukują uwolnienia dzięki doznaniom stanu flow 
czy orgazmom – wszystko to są próby wydobycia się z  własnej 
głowy, ucieczki od prześladującego nas nieustannie wewnętrz-
nego głosu, od nadmiernie rozwiniętego i uwierającego poczucia 
własnego „ja”.



Jeśli o mnie chodzi, chciałbym przynajmniej, aby z biegiem 
lat moje poczucie własnego ja nie rozrastało się i  nie przybie-
rało na sile. Staram się czynić je coraz słabszym i bardziej przy-
gaszonym, aby pogłębiała się moja zdolność do bycia obecnym 
w  bieżącej chwili, w  mojej codzienności, abym akceptował na-
turę i świat takimi, jakimi są, i doceniał to, co jest mi dane – tak, 
jak robią to dzieci. [4]

A  zatem przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że 
mamy wpływ na stan naszego umysłu. Medytacja nie sprawi 
od razu, że posiądziesz supermoc kontrolowania swojego we-
wnętrznego stanu. Jednak jej zaletą jest to, że pozwoli ci ona roz-
poznać, do jakiego stopnia twój umysł znajduje się poza kontrolą. 
Przypomina on rozszalałą małpę miotającą się w klatce, ciskającą 
we wszystkie strony swoimi odchodami, wydzierającą się w nie-
bogłosy i niszczącą wszystko, co znajdzie się w jej zasięgu. Twój 
umysł jest całkowicie nieokiełznany – niczym szaleniec.

Jeśli przez jakiś czas poobserwujesz tego wariata w akcji, za-
czniesz odczuwać wobec niego pewien niesmak i zapragniesz się 
od niego odseparować. I właśnie to oddzielenie prowadzi do wy-
zwolenia. Uświadamiasz sobie: „O rany, nie chcę być taką osobą. 
Dlaczego tak trudno jest mi nad sobą zapanować?”. Sama świado-
mość tego przynosi spokój. [4]

Medytacja wglądu pozwala przełączyć mózg w tryb 
debugowania aż do momentu, gdy zdasz sobie sprawę,  
że sam jesteś zaledwie podprogramem – częścią  
większego oprogramowania.

Dlatego staram się uważnie przysłuchiwać mojemu wewnętrz-
nemu monologowi. Używając metafory z dziedziny informatyki, 

198 . ALMANACH NAVALA RAVIKANTA 



OCALANIE SIEBIE . 199

staram się jak najczęściej przełączać mój mózg w  tryb debugo-
wania. Oczywiście nie zawsze mi się to udaje. Kiedy z kimś roz-
mawiam lub robię coś z udziałem większej grupy ludzi, staje się 
to niemal niemożliwe, ponieważ wtedy mózg nie jest w stanie po-
radzić sobie ze wszystkim na raz, przeprocesować wszystkich do-
cierających do niego bodźców. Ale na przykład dzisiaj rano byłem 
sam w łazience, myłem właśnie zęby i moje myśli zaczęły wybiegać 
naprzód, krążąc wokół podcastu, który mam wkrótce nagrywać. 
Zacząłem sobie wyobrażać, jak Shane zadaje mi pytania, a ja na 
nie odpowiadam, i pogrążyłem się w fantazjowaniu, jak to będzie 
wyglądało. Kiedy się na tym złapałem, natychmiast przełączyłem 
mózg w  tryb debugowania i  już dalej w  pasywny sposób, jakby 
z zewnątrz, przyglądałem się swoim kolejnym myślom.

Powiedziałem do siebie wewnętrznie: „Dlaczego jestem za-
jęty fantazjowaniem na temat przyszłości? Dlaczego nie potrafię 
po prostu stać tutaj i  myć zębów?”. Po czym uświadomiłem 
sobie, że to moje ego tak „nakręca” mój umysł i sprawia, że wy-
biega on w  przyszłość, kreując urojone scenariusze zdarzeń. 
„Czy naprawdę tak bardzo zależy mi na tym, żeby się nie ośmie-
szyć? Jakie to ma znaczenie? I tak kiedyś umrę. Pewnego dnia to 
wszystko zniknie, nie będę nic pamiętał, więc bez sensu jest mar-
nować na to energię”.

Prawda jest taka, że 95 procent spraw przykuwających uwagę 
mojego umysłu i odciągających go od chwili obecnej nie wymaga 
mojego zaangażowania dokładnie w tym momencie, kiedy o tym 
myślę. Jeśli przyjąć, że mózg jest niczym mięsień, z  pewnością 
dobrze mu zrobi trochę odpoczynku od pracy, chwila odprę-
żenia. Wówczas, gdy pojawi się jakiś konkretny problem, będę 
mógł w pełni zaangażować się w jego rozwiązanie.

Na przykład teraz, kiedy rozmawiamy, wolę całkowicie skupić 
się na tym spotkaniu i być w stu procentach obecnym, zamiast 



myśleć: „Kiedy dziś rano myłem zęby, czy na pewno wyszczotko-
wałem je wystarczająco dokładnie?”.

Umiejętność skupienia się na jednej rzeczy powiązana jest ze 
zdolnością do zatracenia się w  danej czynności, bycia całkowicie 
obecnym, szczęśliwszym i (paradoksalnie) bardziej skutecznym. [4]

To prawie tak, jakbyś „wyszedł z kadru” i przyglądał się 
sytuacji jako zewnętrzny obserwator, wciąż będąc we wła-
snej głowie.

Buddyzm rozróżnia pomiędzy świadomością a  ego. W  na-
ukach buddyjskich mowa jest o tym, że łącznie nasz umysł i naszą 
świadomość można postrzegać jako złożony system składający 
się z wielu warstw. Niezwykle trafne wydaje mi się porównanie 
go do komputera i używanie w odniesieniu do niego języka tech-
nologii cyfrowych. Jest on zbudowany w ten sposób, że podsta-
wowa część systemu operacyjnego – tak zwane jądro systemu – 
operuje w tle, a „na wierzchu” działają różne aplikacje.

Kontynuując tę metaforę, staram się zawsze wracać świado-
mością na poziom mojego systemu operacyjnego, który działa 
spokojnie i  harmonijnie, gdzie panują szczęście i  zadowolenie. 
Robię wszystko, żeby jak najczęściej pozostać w  trybie uważ-
ności i nie uruchamiać „małpiego umysłu”, który żywi się zmar-
twieniami, lękiem oraz niepokojem. Jego rola w  naturze jest 
niezaprzeczalna i pełni on niezwykle ważną funkcję, ale wolę ak-
tywować go tylko wtedy, gdy rzeczywiście go potrzebuję. W prze-
ciwnym razie, kiedy pozostaję w tym trybie 24 godziny na dobę, 
marnuję energię, a  mój małpi umysł staje się mną. A  ja jestem 
czymś więcej niż mój małpi umysł.

Prowadzi to do kolejnej ważnej kwestii: jakakolwiek bliska 
ci forma duchowości lub religii (może to być buddyzm lub inny 
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system filozoficzny albo wiara, którą wyznajesz) nauczy cię 
z czasem, że jesteś czymś więcej niż twój umysł, czymś więcej niż 
twoje nawyki, czymś ponad twoimi upodobaniami – czymś, co 
wykracza poza to wszystko. Jesteś określonym poziomem świa-
domości. Jesteś ciałem. My, ludzie współcześni, zbyt mało żyjemy 
„w naszych ciałach”. Nie jesteśmy też wystarczająco obecni w na-
szej świadomości. Zbyt często pogrążamy się w  wewnętrznym 
monologu rozgrywającym się w naszych głowach – za bardzo się 
na nim skupiamy. Ale tak właśnie zaprogramowały nas w  mło-
dości społeczeństwo i środowisko, w jakim dorastaliśmy. 

Zasadniczo jesteś wiązką DNA, która tak a nie inaczej reago-
wała na czynniki środowiskowe, kiedy byłeś dzieckiem. Zako-
dowałeś zarówno dobre, jak i  złe doświadczenia i  obecnie wy-
korzystujesz je przy ocenie tego, co ci się przytrafia. Następnie, 
korzystając z  kolejnych, nowych doświadczeń, nieustannie usi-
łujesz przewidzieć i zmienić przyszłość.

Wraz z wiekiem lista naszych preferencji coraz bardziej się wy-
dłuża, a utrwalone wzorce reagowania, mające władzę nad naszym 
samopoczuciem, znajdują się coraz bardziej poza naszą kontrolą. 
A to my powinniśmy nad nimi panować. Dlaczego nie uczymy się, jak 
to robić? Czyż nie byłoby czymś kapitalnym móc powiedzieć sobie: 
„Chciałbym teraz trwać w stanie zaciekawienia”, wprawiając się tym 
samym w  stan autentycznej ciekawości? Albo móc zdecydować: 
„Teraz chcę przeżywać żałobę. Odczuwam ból po stracie bliskiej mi, 
ukochanej osoby i chcę móc ją opłakiwać. Naprawdę to poczuć. Nie 
chcę, żeby rozpraszało mnie to, że moja firma ma jakiś problem do-
magający się rozwiązania, który trzeba załatwić do jutra”. 

Umysł naprawdę jest jak mięsień – można go ćwiczyć i kształ-
tować. Niestety w przypadku większości z nas nasze umysły zostały 
tak społecznie uwarunkowane, żeby trudno nam było nad nimi 
samodzielnie zapanować. Jeśli przyjrzysz się swojemu umysłowi 



z pełną świadomością i skupieniem (a trzeba dodać, że działa on 
nieprzerwanie – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu), myślę, 
że będziesz w stanie niejako go „rozpakować” i zajrzeć do wnętrza 
jego mechanizmu oraz przyjrzeć się poszczególnym elementom 
takim jak emocje, myśli czy reakcje. Po takim rozłożeniu go na 
czynniki pierwsze mógłbyś skonfigurować go na nowo – napisać 
nowy, lepszy program, w którym uwzględnisz swoje pragnienia. [4]

Medytacja to wyciszenie społeczeństwa i wsłuchanie się 
w samego siebie. 

Działa ona jedynie wtedy, kiedy wykonywana jest ze względu 
na nią samą, a nie po to, by osiągnąć jakiś cel.

Piesze wędrówki to medytacja w ruchu. 

Prowadzenie dziennika to medytacja poprzez pisanie. 

Modlitwa to medytacja wdzięczności. 

Branie prysznica to przypadkowa medytacja.

Przesiadywanie w ciszy to medytacja bezpośrednia.

POSTANÓW, ŻE ZBUDUJESZ SIEBIE NA NOWO

Największa supermoc to zdolność do zmiany samego siebie.

Co uważasz za największy błąd, jaki popełniłeś w  życiu, 
i jak się po nim podniosłeś?

Popełniałem określony typ błędów, które zakwalifikowałbym 
do jednej kategorii. Stały się one oczywiste dopiero z  perspek-
tywy czasu, kiedy zadałem sobie pytanie: „Mając dziś czterdzieści 
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lat, jakiej rady udzieliłbym trzydziestoletniemu sobie? A  wra-
cając do momentu, kiedy miałem trzydzieści lat, co poradziłbym 
sobie jako dwudziestolatkowi? Co jakiś czas przywoływałem to 
pytanie, cofając się w  czasie. (Jeśli jesteś młodszy, możesz wy-
konać to ćwiczenie, biorąc pod uwagę krótszy, na przykład pię-
cioletni okres). Usiądź i  zadaj sobie serię takich pytań: „Co ro-
biłem w  2007 roku? Jak się wtedy czułem? Co robiłem w  roku 
2008? Jak się wtedy miałem? Co robiłem w roku 2009? Jak wtedy 
wszystko odczuwałem?” i tak dalej.

Tak czy inaczej, życie potoczy się swoim trybem. Doświad-
czysz zarówno pozytywnych, jak i przykrych zdarzeń. Natomiast 
ich ostateczny charakter będzie zależał od twojej indywidualnej 
oceny, od tego, jak je zinterpretujesz. Przychodzimy na ten świat, 
doznajemy szeregu bodźców sensorycznych, po czym umieramy. 
Tak to z grubsza wygląda. To, jak odczytujesz te doświadczenia, 
zależy wyłącznie od ciebie, a zazwyczaj jest tak, że różni ludzie 
interpretują je na rozmaite sposoby.

Dlatego przyglądając się temu, co mógłbym nazwać moimi ży-
ciowymi błędami, mogę powiedzieć tylko jedno. Generalnie nie 
cofnąłbym niczego, co zrobiłem w  przeszłości – żałuję tylko, że 
wielu sytuacjom towarzyszyła zbyt duża dawka emocji i  złości. 
Za najlepszy tego przykład niech posłuży ten dotyczący firmy, 
którą założyłem w młodym wieku. Firma osiągała dobre wyniki, 
jednak ja zarabiałem kiepsko. Kiedy zacząłem drążyć temat, oka-
zało się, że muszę pozwać kilka osób zaangażowanych w ten pro-
jekt. Ostatecznie sporo dzięki temu zyskałem i wszystko dobrze 
się skończyło, ale kosztowało mnie to wiele niepokoju i złości.

Dziś załatwiłbym to bez tych wszystkich negatywnych uczuć. 
Po prostu oznajmiłbym każdej z tych osób: „Słuchaj, stało się to 
i to. Oto, co zamierzam teraz zrobić. Podejdę do tego w taki a taki 
sposób. To jest fair, to nie było fair”. 



Ponieważ teraz wiem, że złość i negatywne emocje pociągają 
za sobą potworne i zupełnie niepotrzebne konsekwencje, próbuję 
wyciągać wnioski z minionych doświadczeń i unikam zbędnych 
emocji, jednak nadal podejmuję podobne decyzje do tych, jakie 
podjąłbym dawniej – robię to, co uważam za właściwe i słuszne, 
ale bez złości i przyjmując perspektywę długoterminową. Kiedy 
bowiem patrzę na swoje decyzje i na to, jak postąpiłem w danej 
sytuacji, przyjmując długoterminową perspektywę i pozbywając 
się elementu emocjonalnego, jaki czasem temu towarzyszył, 
dziś nie mógłbym uznać tych wydarzeń za moje życiowe błędy. 
Emocje były rzeczywiście zbędne, ale poza tym skutki tych 
działań w dłuższej perspektywie okazały się pozytywne. [4]

Powiem to raz jeszcze: nawyki są wszystkim – wszystkim, 
czym jesteśmy. Nasze nawyki kształtują się już w dzieciństwie – tre-
nujemy siusianie do nocnika, uczymy się, kiedy płakać, a kiedy nie, 
kiedy się uśmiechać, a kiedy nie. Te wyuczone zachowania stają się 
później naszymi nawykami – integralną częścią nas samych.

Im jesteśmy starsi, tym bardziej zamieniamy się już tylko 
w  zbiór tysięcy nawyków wciąż aktywnych w  naszej podświa-
domości i  kształtujących wszystkie nasze reakcje. Oprócz tego 
w  mózgu zostaje nam jeszcze minimalna porcja mocy obli-
czeniowej potrzebnej do rozwiązywania nowych problemów. 
Można więc powiedzieć, że w pewnym sensie jesteśmy zbiorem 
nawyków – z czasem po prostu się nimi stajemy. 

Dokonałem tego odkrycia, kiedy mój trener dał mi zestaw ćwi-
czeń, które odtąd miałem wykonywać codziennie. Wcześniej nigdy 
nie trenowałem regularnie. Mój trening nie należy do szczególnie 
wymagających, ale największym wyzwaniem było to, że wykonuję 
go każdego dnia – bez wyjątku. Miało to na mnie zdumiewający 
wpływ. Niezwykle mnie zmieniło – zarówno w sensie fizycznym, 
jak i mentalnym.
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Aby cieszyć się spokojem ducha, najpierw zadbaj  
o spokój ciała. 

Sporo mnie to nauczyło o sile nawyków. Uświadomiłem sobie, 
jak kluczową rolę pełnią w naszym życiu – jak wiele od nich za-
leży. Odtąd praktycznie stale pracuję albo nad wykształceniem 
u  siebie jakiegoś korzystnego nawyku, albo nad pozbyciem się 
takiego, który uznaję za szkodliwy. Wymaga to czasu, ale warto.

Jeśli ktoś mówi: „Jestem otyły i  zupełnie bez kondycji, 
a chciałbym być sprawny i zdrowy”, odpowiedziałbym mu, że – 
no cóż – tutaj raczej nie ma dróg na skróty. Żadna z metod, które 
miałyby zaowocować trwałymi rezultatami, nie rozwiąże pro-
blemu w trzy miesiące. Będzie to raczej co najmniej dziesięcio-
letni proces, a  więc dosyć długa podróż. Dajmy na to, co sześć 
miesięcy będziesz musiał zrywać ze złymi nawykami, jednocze-
śnie nabierając dobrych przyzwyczajeń. [6]

Jedną z  kwestii poruszanych często przez Krishnamurtiego 
jest stan wewnętrznej rewolucji. Chodzi o  to, że przez cały czas 
powinniśmy być wewnętrznie gotowi do całkowitej, nawet rady-
kalnej zmiany. Za każdym razem, kiedy mówimy, że „spróbujemy” 
coś zrobić (na przykład „spróbujemy wykształcić w sobie jakiś ko-
rzystny nawyk”), jest to oznaka słabości – zwykłe tchórzostwo.

To nic innego jak granie na zwłokę, „kupowanie” sobie trochę 
czasu. A prawda jest taka, że jeżeli nasze emocje podpowiadają 
nam, że chcemy coś zrobić – powinniśmy iść za tym. Dlatego 
jeśli naprawdę czegoś pragniesz – podejść do ładnej dziewczyny, 
która ci się spodobała, napić się drinka lub cokolwiek innego – po 
prostu to zrób.

Mówiąc „mam zamiar zrobić to a  tamto” lub „chciałbym 
stać się taki a  taki”, tak naprawdę odkładasz to tylko na bliżej 



nieokreślony czas. Zostawiasz sobie furtkę, przez którą później 
będziesz mógł się wycofać. Przy pewnym poziomie samoświado-
mości jest szansa, że być może przynajmniej to do ciebie dotrze 
i  pomyślisz wtedy: „Mówię, że chcę to zrobić, ale najwyraźniej 
tak naprawdę wcale tego nie chcę, bo gdybym rzeczywiście miał 
taki zamiar, już dawno bym to zrobił”.

Dlatego uczyń swoją deklarację publiczną – podziel się ze 
swoimi bliskimi i  znajomymi tym, co planujesz osiągnąć. Przy-
kładowo, jeśli chcesz rzucić palenie, powiedz o  tym osobom 
z  twojego otoczenia w  taki oto sposób: „Rzuciłem palenie. Zro-
biłem to. Daję słowo”.

Tylko tyle musisz zrobić. Wcale nie tak wiele, prawda? Mo-
żesz więc śmiało działać. Niestety większość z nas nie jest na to 
gotowa. Boimy się zobowiązywać się przed innymi. Ale wtedy 
ważne jest, żeby przynajmniej być ze sobą szczerym i powiedzieć 
sobie: „Okej, nie jestem gotów, by rzucić palenie. Za bardzo to 
lubię i nie wytrzymam bez papierosów”.

Wtedy, zamiast samobiczować się, że nie umiesz rzucić pa-
lenia, możesz wyznaczyć sobie realistyczny cel, do którego 
będziesz zmierzał krok po kroku. Powiesz sobie na przykład: 
„Ograniczę wypalane papierosy do takiej a takiej liczby dziennie. 
Do tego mogę się zobowiązać przed innymi. Popracuję nad tym 
przez kolejne trzy miesiące, maksymalnie przez pół roku. Jeśli 
mi się to uda, wtedy podejmę kolejny krok”.

Tak to działa. Jeśli naprawdę pragniesz zmiany, po prostu 
się zmieniasz. Ale większość z nas w głębi duszy unika zmian, 
być może głównie dlatego, że nie jesteśmy jeszcze gotowi, by 
zaakceptować ból i niewygodę, jakie się z tym wiążą. Ale wtedy 
przynajmniej bądź tego świadom i  obierz sobie za cel mniej 
rewolucyjną zmianę – taką, którą będziesz gotów wprowadzić 
w życie. [6]
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Bądź niecierpliwy w działaniu, za to cierpliwy w oczekiwaniu 
na owoce twoich działań.

Jeśli jest coś, co czujesz, że musisz zrobić – po prostu to zrób. 
Po co czekać? Czas płynie tylko w jednym kierunku – nie młodnie-
jesz i jeśli nie będziesz zdecydowany, życie przecieknie ci przez 
palce. Naprawdę chcesz je spędzić, stojąc w kolejce? Chcesz mar-
nować czas, kręcąc się w kółko? Nie warto. Naprawdę nie warto 
tracić cennych chwil na zajmowanie się rzeczami, o  których 
wiesz, że ostatecznie nie są częścią twojej misji.

Kiedy już się w  coś zaangażujesz, wykonuj to jak najszybciej, 
a  jednocześnie dokładnie, z  pełną uważnością. Jeśli zaś chodzi 
o rezultaty twoich poczynań, bądź cierpliwy – pamiętaj, że działasz 
w ramach złożonych systemów i że masz do czynienia z wieloma 
ludźmi, którzy niekiedy jednakowo wpływają na ostateczny efekt.

Zanim twój produkt zostanie rozpoznany i  przyjmie się na 
rynku, upłynie trochę czasu. Jest on też potrzebny, aby ludzie, 
z  którymi nad tym pracujesz, poczuli się swobodnie w  zespole. 
Potrzeba też czasu, aby udoskonalić produkt – szlifować go i szli-
fować, aż powstanie coś naprawdę dobrego. Stąd też bądź niecier-
pliwy w działaniu, za to cierpliwy w oczekiwaniu na wyniki. Nivi 
ujął to w  następujący sposób: „Stan natchnienia jest niezwykle 
ulotny. Dlatego jeśli poczujesz inspirację, działaj natychmiast”. [78]



POSTANÓW, ŻE BĘDZIESZ SIĘ ROZWIJAŁ

Osobiście nie jestem fanem obierania konkretnych celów. Cytując 
słynne słowa Scotta Adamsa: „Przegrani mają cele, zwycięzcy 
mają systemy”, lepiej skupić się więc na tworzeniu wspierających 
nasze działania systemów. W tym celu użyj swojej umiejętności 
oceny sytuacji i odpowiedz sobie na pytanie, w jakim otoczeniu 
najlepiej funkcjonujesz i jakie środowisko będzie wspierało twój 
rozwój, a  następnie stwórz wokół siebie takie otoczenie, aby 
w ten sposób zwiększyć prawdopodobieństwo swojego sukcesu.

Otoczenie niewątpliwie oddziałuje na umysł. 

Ale bystry umysł potrafi wybrać sobie odpowiednie, 
korzystne dla niego otoczenie.

Prawdopodobnie nie zostanę osobą odnoszącą największe 
sukcesy na świecie, ale też wcale do tego nie aspiruję. Zależy mi 
jedynie na tym, aby być najlepszą wersją samego siebie. Kimś, kto 
pozostaje bliski tego ideału, wkładając w to możliwie jak najmniej 
wysiłku. Chcę żyć w taki w sposób, że gdyby moje życie miało się 
rozegrać tysiąc razy, ja sprostałbym wyzwaniom i odniósł sukces 
w 999 przypadkach – niekoniecznie osiągając status miliardera, 
ale radząc sobie relatywnie dobrze praktycznie we wszystkich 
sytuacjach. [4]

Pamiętajmy, że urodziłem się w Indiach i dorastałem w bie-
dzie. Wychodzę zatem z założenia, że jeśli mi się udało, każdemu 
może się udać. Oczywiście miałem do dyspozycji dwie ręce i dwie 
nogi, zdolności umysłowe, a  także dostęp do edukacji. Nie da 
się zaprzeczyć, że istnieje kilka takich warunków wyjściowych, 
niezbędnych dla dalszego rozwoju. Bez nich może być trudniej. 
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Jednak jeśli czytasz tę książkę, prawdopodobnie masz wszystko, 
co potrzebne – sprawnie działający umysł i zdrowe ciało. [78]

Jeśli jest coś, co odkładasz na później – zrób to teraz. 
Nie ma żadnego „później”.

W jaki sposób zdobywasz wiedzę w nowej dziedzinie?

Przeważnie po prostu trzymam się podstaw. Nawet kiedy stu-
diuję fizykę lub inne przedmioty ścisłe, pozostaję w obrębie pod-
stawowych zagadnień. O  różnych koncepcjach w  ramach tych 
dziedzin czytam jedynie dla rozrywki. Cokolwiek przyjdzie mi 
robić, prędzej wykorzystam do tego podstawy arytmetyki niż ra-
chunek różniczkowy – na tym etapie mojego życia raczej nie zo-
stanę już wybitnym fizykiem. Może będzie mi to dane w przyszłym 
wcieleniu, a może uda się to mojemu dziecku. Dla mnie jest już za 
późno. Muszę pozostać przy tym, co sprawia mi przyjemność.

Nauki ścisłe są dla mnie studiowaniem prawdy. Według mnie 
to jedyne prawdziwie wiarygodne dyscypliny naukowe – tylko 
w ich ramach powstają falsyfikowalne teorie. Jest to coś, co na-
prawdę zmienia świat. Nauki stosowane i ich odkrycia leżą u pod-
staw technologii, a to właśnie technologia odróżnia nas od świata 
zwierząt i  pozwala nam wytwarzać te wszystkie współczesne 
cuda techniki takie jak telefony komórkowe, domy, samochody, 
ogrzewanie i elektryczność.

Dlatego właśnie nauki ścisłe postrzegam jako studiowanie 
prawdy, a matematyka jest dla mnie językiem nauki i natury.

Nie jestem osobą religijną, ale przywiązuję pewną wagę do 
sfery duchowej, mogę więc powiedzieć, że bliższa mi jest ducho-
wość. W  moim życiu badanie praw rządzących Wszechświatem 



uznaję za najdonioślejsze powołanie, jakiemu mógłbym się po-
święcić. Kiedy studiuję jakieś zagadnienie z obszaru nauk ścisłych, 
czuję się jak przysłowiowa drobinka pyłu skonfrontowana z bez-
miarem Kosmosu, a  jednocześnie ogarnia mnie podziw na samą 
myśl, jak wielki jest Wszechświat. Mógłbym porównać ten stan do 
uniesienia, jakie prawdopodobnie odczuwa wierny, składając po-
kłon Prorokowi podczas pielgrzymki do miejsc świętych takich jak 
Mekka czy Medyna. Uważam, że badanie Wszechświata jest czymś 
wyjątkowym i nie ma sobie równych, dlatego upajam się zgłębia-
niem jego podstawowych praw. Za to kocham czytanie. [4]

Czy zgodziłbyś się z tym popularnym stwierdzeniem: „Jeśli 
czytasz to, co wszyscy, będziesz myśleć tak, jak wszyscy”?

Uważam, że niemal wszystko, co się dziś czyta, pisane jest 
z myślą o uzyskaniu aprobaty społecznej. [4]

Znam osoby, które przeczytały kilkadziesiąt książek stano-
wiących wtórne opracowania teorii ewolucji, ale nigdy nie się-
gnęły po Darwina. Pomyśl, ilu jest na świecie makroekonomi-
stów. Większość z nich przeczytała mnóstwo traktatów na temat 
ekonomii, ale prawdopodobnie nigdy nie zapoznali się z pracami 
Adama Smitha. Wiedzę źródłową dla danej dziedziny omija się 
zatem szerokim łukiem.

W  jakimś stopniu chodzi więc wyłącznie o  uzyskanie apro-
baty społecznej – o dopasowanie się do innych „małp” w stadzie, 
żeby dobrze się z nimi dogadywać. Jednak nie tu należy szukać 
korzyści. Najwięcej bowiem można zyskać, oddzielając się od 
stada i płynąc pod prąd.

Wewnątrz stada działa mechanizm aprobaty społecznej. Jeśli 
ci na niej zależy, sięgaj po to samo, co czytają inni. Trzeba mieć 
w sobie coś z kontrarianina, żeby móc powiedzieć: „Nie zamierzam 
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robić tego, co wszyscy. Będę studiować tylko takie zagadnienia, które 
naprawdę mnie interesują, niezależnie od opinii społeczeństwa”.

Czy myślisz, że taka postawa zdradza podskórny lęk przed 
stratą? W końcu zbaczając z powszechnie aprobowanej drogi, 
nie ma się pewności, czy nowy szlak biegnie w  dobrym, czy 
złym kierunku.

Z całą pewnością poniekąd o to chodzi. Myślę, że to właśnie 
dlatego wielu najbystrzejszych i  odnoszących największe suk-
cesy ludzi początkowo było traktowanych jak przegrani w  tej 
społecznej grze. A paradoksalnie jeśli ktoś, w wyniku takiej na-
rzuconej mu opinii zewnętrznej, sam zaczyna postrzegać siebie 
jako frajera i  społecznego wyrzutka, prawdopodobnie częściej 
będzie skłonny działać po swojemu, co daje mu większą szansę 
na odnalezienie zwycięskiej ścieżki. Dlatego już na samym po-
czątku, zanim podejmiemy jakiekolwiek działania, warto powie-
dzieć sobie: „Nigdy nie będę lubiany. Możliwe też, że nigdy nie 
uzyskam powszechnej akceptacji. Jestem skazany na bycie fra-
jerem. W tej piaskownicy nikt nie da mi się pobawić swoimi za-
bawkami. Muszę nauczyć się być szczęśliwy, będąc sobą”.

Jeśli zależy ci na samodoskonaleniu, ale nie po drodze 
ci z samodyscypliną, aktualizuj obraz samego siebie, 
aż znajdziesz to, co najlepiej pozwala wyrazić twój potencjał.

Każdy czuje się do czegoś zmotywowany – pytanie, czym jest 
„to coś” dla ciebie. Wszystko bowiem zależy od tego, czy trafi-
liśmy na „swoją” dziedzinę. Widzi się czasem, jak osoby, które na 
pierwszy rzut oka posądzamy o kompletny brak motywacji, nagle 



odnajdują zapał przykładowo w  świecie gier komputerowych. 
Motywacja jest zatem czymś względnym, dlatego musisz odna-
leźć to, co ją w tobie rozbudza. [1]

Haruj w pocie czoła i wypruwaj sobie żyły, zaglądaj 
w otchłań nieznanego i zmierz się z nią. Wszystko to są 
magiczne składniki tak zwanego nagłego sukcesu.

Gdybyś miał przekazać swojemu dziecku jedną lub dwie 
najważniejsze zasady życiowe, co by to było?

Po pierwsze, czytajcie. Czytajcie wszystko, co się da. Nie tylko 
te książki, które większość uznaje za dobre, ani też nie ograni-
czajcie się do lektur polecanych przeze mnie czy kogokolwiek in-
nego. Czytajcie dla samej korzyści, jaka płynie z czytania. Stańcie 
się zapalonymi czytelnikami. Nawet jeśli będzie się to ograniczało 
do zaczytywania się w tanich romansidłach czy komiksach, nie 
odrzucajcie niczego. Nie ma czegoś takiego jak „śmieciowe lek-
tury”. Po prostu czytajcie cokolwiek, co przyciąga waszą uwagę. 
W tym przypadku cel uświęca środki. Z czasem sami skierujecie 
się ku bardziej ambitnym tytułom, a  każdy z  nich poprowadzi 
was do kolejnych.

Z umiejętnością czytania powiązane są kolejne dwie umiejęt-
ności – opanowanie matematyki i sztuki perswazji. Obydwie są 
bardzo przydatne w realnym świecie.

Perswazja – czyli umiejętność przekonywania – jest nie-
zwykle istotna, gdyż zręcznie wpływając na innych ludzi, możesz 
wiele zyskać. Myślę, że to naprawdę cenna kompetencja możliwa 
do opanowania, jeśli jeszcze jej nie posiadasz. Wcale nie jest tak 
trudno się tego nauczyć. 
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Matematyka okazuje się pomocna w  rozwiązywaniu wszel-
kich trudnych, złożonych problemów, jakie napotkasz w  życiu. 
Jeśli na przykład chcesz zarabiać pieniądze, zająć się nauką, zro-
zumieć teorię gier, wejść w świat polityki, ekonomii lub inwesto-
wania czy branży IT – u podstaw wszystkich tych dziedzin leży 
matematyka. To podstawowy język natury.

Natura mówi językiem matematyki. Matematyka jest naszą 
ludzką próbą dokonania inżynierii odwrotnej języka natury. Na-
tomiast dobra wiadomość jest taka, że nie musisz znać zaawanso-
wanej matematyki – wystarczy, że opanujesz podstawowe reguły 
w dziedzinach takich jak statystyka czy arytmetyka. Tak, statystykę 
i rachunek prawdopodobieństwa powinieneś znać na wylot. [8]

POSTANÓW, ŻE OSIĄGNIESZ WOLNOśĆ

Największym wyzwaniem nie jest osiąganie tego, 
czego pragniemy, lecz ustalenie, czym to jest. 

Pamiętaj, że nie istnieje ktoś taki jak „gotowy dorosły” – w pełni 
ukształtowany człowiek, który wie, czego chce. W swoim rozwoju 
każdy z nas kształtuje siebie na bieżąco i proces ten raczej nie ma 
końca. Po prostu poszukuj swojej drogi, sprawdzając różne opcje 
i wybierając dla siebie to, co działa w twoim przypadku. A jeśli nie 
uda ci się niczego takiego znaleźć, sam to stwórz. [71]

Jak z czasem ewoluowały twoje wartości?

Kiedy byłem młodszy, naprawdę bardzo ceniłem sobie wol-
ność. Była ona zawsze jedną z  moich podstawowych wartości 



i  jak na ironię nadal nią jest. Należy do zestawu trzech najważ-
niejszych wartości, jakie wyznaję w życiu, przy czym dziś nieco 
inaczej ją definiuję.

Dawniej moja definicja skupiała się na „wolności do” – miała 
to być wolność do robienia wszystkiego, na co tylko mam ochotę 
i kiedy tylko zapragnę, oraz zajmowania się tym, co lubię. Wol-
ność, jakiej poszukuję obecnie, ma bardziej wewnętrzny cha-
rakter i  jest raczej „wolnością od” – wolnością od konieczności 
reagowania, wolnością od gniewu, od smutku, od przymusu 
zajmowania się czymś, na co nie mam ochoty. Tak mógłbym to 
w skrócie podsumować. Dziś zależy mi na „wolności od” zarówno 
w sferze wewnętrznej, jak i zewnętrznej, podczas gdy dawniej za-
leżało mi na „wolności do”. [4]

Moja rada dla samego siebie sprzed lat:  
„Bądź dokładnie tym, kim jesteś”.

Wstrzymywanie się oznacza marnowanie się w kiepskich 
relacjach i w kiepskiej pracy – przez cała lata zamiast 
przez kilka godzin. 

Wolność od oczekiwań

W  ogóle nie mierzę swojej efektywności. Nie kupuję tej idei. 
Uważam to za taki rodzaj samodyscypliny, który przybiera ra-
czej formę karania samego siebie i pozostawania ze sobą w we-
wnętrznym konflikcie. [1]

Jeśli ktoś poczuje się zraniony, ponieważ miał wobec ciebie 
jakieś oczekiwania – to wyłącznie jego problem. Jeśli jeste-
ście związani umową – wtedy to twój problem, ale jeśli zawód 
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i rozczarowanie, jakich przysporzyłeś tej osobie, są jedynie wy-
nikiem oczekiwań tego kogoś, to ta osoba ma problem, nie ty. Lu-
dzie mają bardzo rozmaite oczekiwania względem życia i innych. 
Im szybciej uda ci się rozwiać te nadzieje, tym lepiej. [1]

Odwaga nie polega na szturmowaniu gniazda karabinu 
maszynowego. Prawdziwą odwagą jest nie przejmować się 
tym, co myślą inni.

Każdy, kto zna mnie od dłuższego czasu, wie, że cechuje mnie 
swoista mieszanka niecierpliwości i  przekory, co sprawia, że 
czasem nie trzymam się reguł gry i działam dość swawolnie. Nie 
lubię czekać i wprost nie znoszę marnowania czasu. Zasłynąłem 
już z  tego, że na przyjęciach, spotkaniach czy kolacjach zdarza 
mi się zachować dość niegrzecznie, ponieważ kiedy tylko zorien-
tuję się, że tracę czas, natychmiast wychodzę.

Ceń swój czas. To jedyne, co masz. Jest ważniejszy niż pie-
niądze. Istotniejszy niż znajomi. Nie ma niczego, co miałoby 
większe znaczenie. Twój czas to wszystko, co posiadasz, więc nie 
marnuj go.

To nie znaczy, że nie możesz się odprężyć. Dopóki robisz 
to, czego pragniesz, nie jest to stratą czasu. Jeśli jednak nie ro-
bisz tego, co wynika z twoich pragnień, nie zarabiasz lub się nie 
uczysz – to co do cholery robisz?

Nie trać też swojego czasu na uszczęśliwianie innych. To, 
czy są szczęśliwi, czy nie, to ich problem, nie twój. Będąc szczę-
śliwym, uszczęśliwiasz innych. Ponieważ kiedy widać u  ciebie 
szczęście, inni będą cię pytać, jak je osiągnąć, i być może w ten 
sposób czegoś się od ciebie nauczą – ale wciąż to nie ty jesteś od-
powiedzialny za poziom ich szczęśliwości. [10]



Wolność od gniewu

Czym jest gniew? Najprościej rzecz ujmując gniew to rodzaj sy-
gnału – najsilniejszego z możliwych – informujący drugą stronę, 
że jesteś zdolny do przemocy. Gniew jest zwiastunem przemocy. 

Przyjrzyj się sobie w chwili wściekłości – zauważysz wtedy, że 
twój gniew to nic innego jak utrata kontroli nad sytuacją. Złość 
i wzburzenie to umowa, jaką zawierasz z samym sobą, w ramach 
której postanawiasz pozostać w stanie fizycznego, psychicznego 
i  emocjonalnego wzburzenia, dopóki rzeczywistość nie ulegnie 
zmianie. [1]

Gniew jest karaniem samego siebie. Furiat próbujący kogoś 
utopić – sam jednocześnie tonie. 

Wolność od zatrudnienia

Ludzie posiadający umiejętność funkcjonowania znacznie po-
niżej swoich możliwości finansowych cieszą się poziomem wol-
ności zupełnie niewyobrażalnym dla tych, którzy wciąż pod-
noszą swój standard życia. [11]

Zdobywszy pełną kontrolę nad swoim losem – niezależnie od 
tego, czy wyszło ci to na dobre, czy na złe – już nigdy nie pozwo-
lisz, by ktoś inny mówił ci, co masz robić i jak żyć.

Nawet pojedyncze zasmakowanie wolności może  
uczynić cię niezatrudnialnym.
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Wolność od niekontrolowanych myśli

Pracuję obecnie nad wyrobieniem ważnego nawyku – chciałbym 
wyłączyć mój „małpi umysł”. Kiedy jesteśmy dziećmi, nasz umysł 
przypomina niezapisaną kartę – żyjemy wtedy chwilą obecną i na 
wszelkie bodźce środowiskowe zasadniczo reagujemy w sposób in-
stynktowny. Nasz świat – można tak powiedzieć – jest bardziej rze-
czywisty, prawdziwy. Okres dojrzewania przynosi narodziny wielu 
pragnień – po raz pierwszy naprawdę czegoś chcemy i  snujemy 
nasze pierwsze długoterminowe plany. Zaczynamy dużo rozmyślać, 
budujemy swoją tożsamość i ego, żeby osiągnąć to, czego pragniemy.

Wyobraź sobie, że idziesz chodnikiem i mijasz tysiące osób. 
Każda z  nich nieustannie toczy we własnej głowie rozmowę ze 
sobą, oceniając wszystko, co widzi. Ludzie wciąż odtwarzają 
w  swoim umyśle „klipy” z  wydarzeń, jakie miały miejsce po-
przedniego dnia, albo fantazjują na temat tego, co wydarzy się 
jutro. Są przez to kompletnie oderwani od rzeczywistości. Taki 
stan umysłu może być pomocny w sytuacji, gdy coś projektujemy, 
kiedy tworzymy dalekosiężne plany lub kiedy usiłujemy roz-
wiązać jakiś problem. Zdecydowanie pomaga on nam jako orga-
nizmom, którym zależy na przetrwaniu i przedłużeniu gatunku.

Ale jeśli chodzi o  pragnienie bycia szczęśliwym, może się 
okazać bardzo szkodliwy. Umysł powinien nam służyć, być na-
rzędziem podlegającym naszej woli – nie naszym panem. Uznaję 
więc, że mój małpi umysł nie powinien mieć nade mną kontroli 
i wpływu na moje działanie 24 godziny na dobę.

Dlatego próbuję pozbyć się nawyku niekontrolowanego my-
ślenia, co okazuje się niezmiernie trudne. [4]

Zabiegany umysł wzmaga subiektywne poczucie upływu czasu.



Proces samopoznania i  poszerzania samoświadomości jest 
czymś, co nie ma końca ani jakiegoś określonego finału. Trwa on 
przez całe życie i  życzyłbym ci, abyś tak właśnie tego doświad-
czał, nieprzerwanie się doskonaląc. Nie ma jakiejś jednej uni-
wersalnej odpowiedzi i nikt w pełni nie rozwiąże tej zagadki, jaką 
jest nasze istnienie – no może z wyjątkiem garstki oświeconych 
umysłów. Całkiem możliwe, że niektórym z nas dane będzie się 
przebudzić, ale siebie raczej nie widzę w tym gronie – za bardzo 
jestem pochłonięty wyścigiem szczurów. W  najlepszym przy-
padku jestem szczurem, który potrafi od czasu do czasu spojrzeć 
w niebo.

Myślę, że dla większości z nas samo uświadomienie sobie, że 
jesteśmy szczurami i że bierzemy udział w wyścigu, to najdalszy 
punkt w świadomości, do którego będziemy w stanie dotrzeć. [8]

Oto współczesne wyzwanie:

pojedynczy człowiek posiłkujący się nadludzką siłą woli, 
postem, medytacją i treningiem fizycznym…

…stojący naprzeciw armii naukowców i statystyków, jako 
broni wykorzystujących wszechobecnej obfitości pokarmu, 
ekranów oraz leków, by tworzyć śmieciowe jedzenie, 
clickbaitowe newsy, pornografię bez granic, niekończące się 
serie gier komputerowych i uzależniające farmaceutyki.
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Najprawdziwsze prawdy to zawsze herezje. Nie można 
wypowiadać ich na głos. Można je tylko odkrywać, mówić 
o nich szeptem, być może o nich czytać.



SENS ŻYCIA

Pytanie o  sprawy fundamentalne, dotyczące najważniejszej 
z kwestii: jaki jest sens życia?

Na tak doniosłe pytanie pozwolę sobie udzielić trzech odpo-
wiedzi.

Odpowiedź pierwsza: Poczucie sensu to sprawa indywidu-
alna. Każdy musi odnaleźć własne rozwiązanie. Jakakolwiek mą-
drość zaczerpnięta od jakiegoś zewnętrznego autorytetu – czy 
to będzie Budda, ja, czy ktokolwiek inny – zabrzmi dla ciebie 
jak nonsens. Zasadniczo sens własnemu życiu musisz nadać 
samodzielnie, dlatego to, co liczy się tutaj najbardziej, to nie od-
powiedź, lecz pytanie. Zastanów się głęboko nad tym tematem 
i  drąż, drąż, aż pojawi się znaczenie, które zaakceptujesz jako 
własne. Może ci to zająć całe lata lub nawet dziesiątki lat. Kiedy 
w końcu znajdziesz satysfakcjonującą odpowiedź, stanie się ona 
fundamentem twojego życia.

Odpowiedź druga: Sens życia nie istnieje. Życie nie ma celu. 
Osho ujął to w  następujący sposób: „Sens życia jest niczym pi-
sanie palcem po wodzie albo budowanie zamków z  piasku”. 
Prawda jest taka: nie było cię tutaj ani w trakcie Wielkiego Wy-
buchu, a więc kiedy powstawał Wszechświat, ani przez cały ten 
czas od jego początku aż do teraz, czyli przez jakieś dziesięć mi-
liardów lat, i nie będzie ciebie tutaj przez kolejne siedemdziesiąt 
miliardów lat – aż do momentu Wielkiego Chłodu, czyli unice-
stwienia Wszechświata w wyniku jego śmierci cieplnej.

Wszystko, co robisz, jest nietrwałe i  wkrótce przeminie. 
Zniknie z  powierzchni Ziemi podobnie jak cała rasa ludzka 
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i  nasza planeta. Nawet ewentualna grupa kolonizatorów na 
Marsie skazana jest na niebyt. Pamięć o tobie nie przetrwa dłużej 
niż przez kilka pokoleń – bez względu na to, czy jesteś artystą, 
poetą, zdobywcą, żebrakiem, czy kimkolwiek innym. Bo nic nie 
ma znaczenia.

Wszystko sprowadza się do tego, że ty sam musisz nadać swo-
jemu życiu sens, decydując, czym jest dla ciebie życie. Dlatego 
zadaj sobie pytanie:

„Czy życie jest sztuką, którą oglądam?”;
„Czy jest tańcem samorealizacji, jaki wykonuję?”;
„Czy istnieje coś konkretnego, czego pragnę, i co mogłoby sta-

nowić dla mnie cel sam w sobie?”.
Tego rodzaju sens życia możesz zdefiniować sam dla siebie.
Nie ma czegoś takiego jak fundamentalny sens istnienia 

Wszechświata wynikający z jego natury. Gdyby taki sens istniał, 
nie zadawałbyś tego pytania. Zadałbyś natomiast inne: „Dlaczego 
sens istnienia Wszechświata jest akurat właśnie taki?”. I  by-
łoby tak, jak określił to fizyk Richard Feynman: „żółwie jeden 
na drugim w  nieskończoność”. To taka obrazowa metafora, bo-
wiem pytania rozpoczynające się od słowa „dlaczego” mnożyłyby 
się w nieskończoność. Każda odpowiedź rodziłaby kolejne „dla-
czego” i tak bez końca. 

Nie kupuję teorii mówiących o  wiecznym życiu po śmierci. 
Czymś absolutnie niedorzecznym jest dla mnie wyznawanie nie-
popartego żadnymi dowodami przekonania mówiącego o  tym, 
że od tego, w  jaki sposób przeżyjesz siedemdziesiąt lat na tej 
planecie, zależeć będzie to, jak spędzisz całą wieczność. To jakiś 
absurd sądzić, że Bóg miałby skazywać nas na całą wieczność 
wyłącznie na podstawie krótkiego czasu, jaki przeżyliśmy tu na 
Ziemi. Raczej myślę, że po śmierci będzie mniej więcej tak jak 
przed urodzeniem. Pamiętasz, jak wtedy było? Otóż to. 



Zanim się urodziłeś, niczym ani nikim się nie przejmowałeś: 
ani swoimi bliskimi, ani sobą samym, ani innymi ludźmi, ani 
tym, czy polecimy na Marsa, czy jednak zostaniemy na Ziemi, ani 
tym, czy sztuczna inteligencja istnieje, czy nie. Po śmierci też nie 
będzie cię to obchodziło.

Odpowiedź trzecia: Ostatnia z moich odpowiedzi na pytanie 
o  sens życia jest nieco bardziej skomplikowana. Na podstawie 
tego, co znalazłem w  publikacjach z  dziedziny nauk ścisłych 
(niektórzy z moich znajomych napisali na ten temat książki), wy-
snułem pewną teorię. Być może istnieje sens życia, ale zakłada on 
cel, który niekoniecznie nam się spodoba.

Zasadniczo, w  fizyce, strzałka czasu ma swój początek 
w entropii.

Zgodnie z  drugą zasadą termodynamiki entropia może je-
dynie się zwiększać, ale nigdy nie maleje. Stopień nieuporząd-
kowania Wszechświata zatem tylko wzrasta, co z kolei oznacza, 
że ilość skoncentrowanej wolnej energii sukcesywnie maleje. 
Jeśli przyjrzymy się żywym organizmom (ludziom, roślinom, ale 
także samej cywilizacji – czemukolwiek, co istnieje), zauważymy, 
że układy te miejscowo przeciwdziałają entropii. Swoimi działa-
niami ludzie na poziomie lokalnym odwracają ten proces.

Jednak patrząc na to z perspektywy globalnej, mimo wszystko 
przyczyniamy się do przyspieszenia entropii – i  będziemy to 
robić aż do momentu, w którym nastąpi śmierć cieplna Wszech-
świata. Na tej podstawie można wysnuć jakąś fantazyjną tezę, 
zgodnie z którą nieuchronnie zmierzamy ku zagładzie Wszech-
świata. W  tym stanie energia ulegnie całkowitemu rozpro-
szeniu – wszystko, co istnieje, znajdzie się na takim samym po-
ziomie energetycznym. Staniemy się zatem jednością. Będziemy 
zasadniczo nie do odróżnienia. Lubię tak o tym myśleć.
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Wszelkie nasze działania jako żywych organizmów nie-
uchronnie przybliżają nas do tego stanu. Tak naprawdę im bar-
dziej złożone systemy tworzymy – czy to poprzez postęp cywi-
lizacyjny, komputeryzację, sztukę, matematykę, czy zakładając 
rodziny i  sprowadzając na ten świat dzieci – przyspieszamy 
śmierć cieplną Wszechświata. Popychamy samych siebie w kie-
runku tego szczególnego momentu, kiedy będziemy stanowili 
niezaprzeczalną jedność. [4]

ŻYJ W ZGODZIE ZE SWOIMI WARTOśCIAMI

Jakie są twoje podstawowe wartości?

Nigdy nie stworzyłem pełnej ich listy, ale mogę wymienić 
kilka najważniejszych, jakimi się kieruję.

Jedną z  absolutnie, ale to absolutnie podstawowych war-
tości jest dla mnie uczciwość. Przez uczciwość rozumiem to, że 
chciałbym po prostu móc pozostać sobą. Nie lubię przebywać 
w środowisku lub w otoczeniu ludzi, gdzie muszę się za bardzo 
pilnować i  uważać na słowa, ponieważ kiedy oddzielam to, co 
myślę, od tego, co mówię, w moim umyśle tworzy się kilka rów-
noległych wątków, a to zdecydowanie wytrąca mnie z zanurzenia 
w chwili obecnej. Podczas takich rozmów powracam do trybu ża-
łowania przeszłości i fantazjowania o tym, co być może nadejdzie, 
a wolałbym pozostać tu i teraz. Unikam więc przebywania w to-
warzystwie ludzi, przy których nie mogę być całkowicie szczery.

Zanim oszukasz drugą osobę, musisz najpierw okłamać 
samego siebie.



Kolejną podstawową wartością, jaką się kieruję zarówno 
w życiu osobistym, jak i w interesach, jest to, że nie uznaję krótko-
falowego myślenia i krótkofalowych relacji. Jeśli zauważę, że mój 
partner biznesowy kieruje się raczej krótkoterminowym myśle-
niem i nie planuje dłuższej współpracy, natychmiast się wycofuję. 
Wszelkie korzyści, jakie osiągamy w  życiu – czy to w  dziedzinie 
majątkowej, w  sferze relacji międzyludzkich, czy w  domenie 
wiedzy – są efektem działania procentu składanego. Z  tego wła-
śnie powodu chcę przebywać tylko wśród takich ludzi, z którymi 
zamierzam utrzymać kontakty do końca życia. I  analogicznie 
w biznesie: chcę pracować tylko nad projektami, które dają szansę 
na długoterminowy zysk.

Inna zasada, jakiej staram się przestrzegać, dotyczy równości 
i równorzędności. Zwyczajnie nie wierzę w relacje hierarchiczne 
i sam staram się nie zajmować pozycji, gdzie byłbym ponad kimś 
lub pod kimś. Jeżeli nie mogę traktować kogoś jak równego sobie 
albo ten człowiek nie potrafi tak na mnie patrzeć, staram się nie 
wchodzić w tę relację.

Kolejna istotna dla mnie rzecz: nie uznaję gniewu. Już nie. 
Był on może nieunikniony w czasach, kiedy biegałem po świecie 
jako młody chłopak nabuzowany testosteronem, ale dziś wolę 
żyć zgodnie z  buddyjską mądrością przestrzegającą, że „gniew 
to rozżarzony węgiel, który trzymasz w dłoni, przygotowując się, 
żeby nim w kogoś cisnąć”. Nie chcę odczuwać gniewu i nie chcę 
przebywać z ludźmi, których on wypełnia – bez żalu usuwam ich 
z mojego życia. Nie osądzam ich jednak, bo dawniej też nosiłem 
w sobie wiele złości. Ale wiem też, że każdy musi sam uporać się 
z tą negatywną emocją i kiedy spotykam kogoś, w kim nadal do-
strzegam wiele gniewu, życzę sobie w duchu, żeby poszedł gdzie 
indziej pozłościć się na innych, zamiast na mnie. 
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Nie wiem, czy to, co podałem, mieści się w klasycznej definicji 
wartości, ale z  całą pewnością jest to zestaw zasad, jakimi kie-
ruję się w życiu. Staram się ich trzymać bezkompromisowo, bez 
względu na okoliczności. [4] Myślę, że każdy z nas wyznaje jakieś 
wartości. Tworzenie udanych relacji – a  więc dobór świetnych 
współpracowników, partnerów życiowych i  tym podobnych  – 
w  dużej mierze polega właśnie na znajdowaniu ludzi według 
klucza wartości. Jeśli kierują się w życiu podobnymi zasadami co 
my, będzie nam ze sobą po drodze, a wszelkie drobne różnice nie 
będą miały znaczenia. Generalnie uważam, że jeśli ludzie ciągle 
się ze sobą kłócą, powodem mogą być rozbieżne systemy war-
tości. Gdyby ich wartości się pokrywały, łatwiej byłoby im przejść 
do porządku dziennego nad różnymi drobiazgami. [4]

Dla mnie osobiście wielkim sprawdzianem było poznanie 
mojej obecnej żony. Ja od razu bardzo pragnąłem z nią być, lecz 
ona z początku nie była przekonana co do naszego związku. Osta-
tecznie zbliżyliśmy się do siebie, kiedy poznała mój system war-
tości. Całe szczęście, że kiedy się spotkaliśmy, dysponowałem już 
takim rozwiniętym zestawem wartości, których się trzymałem, 
bo w przeciwnym razie nie sądzę, abyśmy mogli pozostać razem. 
Dlaczego? Zwyczajnie nie zasługiwałbym na nią. Jak powiedział 
słynny inwestor Charlie Munger: „Aby znaleźć godnego partnera, 
bądź godzien godnego partnera”. [4]

Moja żona to przecudowna kobieta, niezwykle dbająca o ro-
dzinę. Też jestem rodzinnym człowiekiem i  właśnie głównie ta 
wartość ostatecznie najbardziej nas do siebie zbliżyła.

Potem urodził się nasz syn. Z chwilą, gdy na świecie pojawia 
się twoje dziecko, dochodzi do czegoś doprawdy osobliwego, co 
w  pewnym sensie rozwiązuje pytanie o  sens życia. Nagle cen-
trum twojego wszechświata, dotychczas osadzone w twoim ciele, 
przenosi się do ciała twojego dziecka. Doświadczasz głębokiej 



przemiany, a twoje wartości w naturalny sposób stają się mniej 
egocentryczne. [4]

RACJONALNY BUDDYZM

Im starsze pytanie, tym starsza odpowiedź.

Nazywasz swoją filozofię „racjonalnym buddyzmem”. Czym 
różni się on od tradycyjnego buddyzmu? Jaką drogą do tego 
doszedłeś?

Określenie „racjonalny” wskazuje na konieczność nieodbie-
gania od tego, co głosi nauka lub teoria ewolucji. Dlatego już na 
wstępie odrzucam wszystkie te elementy, których nie jestem 
w stanie sam zweryfikować. Na przykład na pytanie „Czy medy-
tacja przynosi korzyści?”, odpowiem „Tak”. Zapytany czy oczysz-
czenie umysłu ma dobroczynne skutki, również nie zaprzeczę, 
a jeśli ktoś zapyta mnie, czy pod naszym małpim umysłem znaj-
duje się podstawowa „warstwa” świadomości, też potwierdzę. 
Moje odpowiedzi będą twierdzące, ponieważ wszystkie te rzeczy 
sprawdziłem na własnej skórze.

Wierzę w  niektóre elementy buddyzmu i  przestrzegam 
zasad z nimi związanych, ponieważ sprawdziłem je na sobie lub 
uzasadniłem w  procesie rozumowania i  eksperymentów my-
ślowych. Nie akceptuję natomiast stwierdzeń w stylu: „Istnieją 
przeszłe wcielenia, za które obecnie spłacamy dług karmiczny”. 
Nie mam na to dowodu, nie pamiętam żadnego ze swych rzeko-
mych minionych wcieleń, a zatem zmuszony jestem odrzucić tę 
koncepcję.
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Kiedy ktoś twierdzi, że właśnie odblokował ci trzecią czakrę, 
czy coś w tym stylu, trudno mi się do tego odnieść – dla mnie to 
tylko wymyślne nazewnictwo. Nie jestem w  stanie tego spraw-
dzić. A jeśli nie mam możliwości, by to zweryfikować na drodze 
indywidualnego doświadczenia lub korzystając z  metod nauk 
ścisłych, może to być prawdą, ale równie dobrze nie musi. Jeśli 
dane twierdzenie nie jest falsyfikowalne, nie mogę go uznać za 
niepodważalnie prawdziwe.

Z  drugiej strony gotów jestem uznać, że teoria ewolucji jest 
prawdziwa. Przyjmuję, że w  procesie ewolucji wykształciły się 
w  nas mechanizmy przetrwania i  przedłużania gatunku, że 
mamy ego zmuszające nas do działania i  dzięki temu nie gnu-
śniejemy. Racjonalny buddyzm to według mnie zrozumienie 
istoty procesu pracy wewnętrznej, jaką proponuje sam buddyzm 
w dążeniu do życia w dostatku, do bycia szczęśliwym i bardziej 
obecnym, a także kontrolowania swoich emocji – po prostu bycia 
lepszym człowiekiem.

Nie popieram wymyślnych przekonań tylko dlatego, że po-
jawiły się w  jakiejś bestsellerowej książce. Nie sądzę, żebym 
był zdolny do lewitacji. Nie wierzę też w to, że medytacja wy-
posaży mnie w jakieś „supermoce”. Mam do przekazania tylko 
jedno: próbuj wszystkiego, sprawdzaj to na sobie, bądź scep-
tyczny, trzymaj się tego, co jest przydatne oraz odrzucaj to, co 
takie nie jest.

Powiedziałbym, że moja filozofia składa się z dwóch kluczo-
wych elementów. Z jednej strony ważną jej częścią, pełniącą rolę 
zasady spajającej, jest wiara w  teorię ewolucji, która tak wiele 
wyjaśnia na temat człowieka. Z drugiej strony nieodłącznym jej 
budulcem jest buddyzm, który przyjmuję za najstarszą i najbar-
dziej sprawdzoną na przestrzeni tysięcy lat filozofię duchową tak 
doskonale opisującą meandry naszego stanu wewnętrznego.



Uważam, że te dwie koncepcje zdecydowanie da się ze sobą 
pogodzić. Planuję nawet napisać artykuł na moim blogu o tym, 
jak można stworzyć schemat zasad buddyzmu, zwłaszcza tych 
nieosnutych fantazją, w postaci symulacji VR. [4]

Wszyscy rodzimy się w niewinności i wszyscy ulegamy 
zepsuciu. Mądrość to odrzucenie naszych wad i powrót do 
cnoty poprzez wiedzę.

Jak zdefiniowałbyś mądrość?

Mądrość to według mnie świadomość długofalowych konse-
kwencji moich własnych działań. [11]

Gdyby mądrość można było przekazać słowami, już dawno 
wszyscy bylibyśmy mędrcami.

WSZYSTKO, CO MAMY, TO CHWILA OBECNA

Tak naprawdę nie istnieje nic oprócz TEJ chwili. Nikomu nigdy 
nie udało się cofnąć w  czasie do przeszłości ani też nikt z  nas 
nie dysponuje umiejętnością bezbłędnego przewidywania przy-
szłości. Jedynym, co istnieje naprawdę, jest dokładnie ten mo-
ment w czasie i przestrzeni, w którym obecnie się znajdujesz. 

Podobnie jak wszystkie głębokie prawdy tak i  ta skrywa 
w  sobie paradoks. Biorąc pod uwagę jakiekolwiek dwa punkty, 
musimy uznać, że są od siebie nieskończenie różne. Każda chwila 
jest całkowicie niepowtarzalna. I każda przemija tak szybko, że 
nie sposób jej pochwycić. [4]
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W każdej pojedynczej chwili umierasz i rodzisz się na nowo. 
Od ciebie zależy to, czy będziesz o tym pamiętał, czy wolisz o tym 
zapomnieć. [2]

„Wszystko wydaje się piękniejsze, bo jesteśmy skazani.  
Nigdy nie będziesz ładniejsza niż w tej chwili. I nigdy się tu 
już nie spotkamy”. 

– Achilles do Bryzejdy w filmie Troja

Nawet nie pamiętam, co powiedziałem dwie minuty temu. 
Przeszłość to co najwyżej fikcyjny zapis w  naszej pamięci. Jak 
dla mnie przeszłość nie istnieje. Odeszła i przepadła na zawsze. 
Śmierć oznacza jedynie tyle, że z chwilą jej nadejścia niemożliwa 
staje się jakakolwiek przyszłość. [2]

Inspiracja przemija – kiedy ją czujesz, działaj natychmiast.





DODATEK  

Upowszechnienie się i coraz większa dostępność technologii 
sprawiają, że każdy może być twórcą, przedsiębiorcą czy 
naukowcem. Przyszłość jawi się zatem w jasnych barwach.



Całkiem możliwe, że gdzieś we Wszechświecie istnieją 
bardziej zaawansowane od nas obce cywilizacje.

Miejmy nadzieję, że ich przedstawiciele dbają o przyrodę, 
a nas uznają za uroczy gatunek.



CO WARTO PRZECZYTAĆ 
WEDŁUG NAVALA

 

Prawdę mówiąc, nie dobieram swoich lektur pod kątem 
samodoskonalenia. Czytam to, co mnie interesuje i ciekawi. 
Najlepsza książka to ta, którą wprost „pochłoniesz”.



KSIĄŻKI

[Ponieważ w  tej części Almanachu znajduje się sporo linków do 
stron internetowych, najwygodniej będzie ci skorzystać z cyfrowej 
wersji tekstu. W tym celu odwiedź naszą stronę: Navalmanack.com  
(wydanie polskie: wydawnictwofp.pl/ksiazki/naval), gdzie znaj-
dziesz niniejszy rozdział w  wersji elektronicznej. Dzięki temu 
o wiele szybciej trafisz na podane strony].

Dużo czytaj, aż staniesz się koneserem. Wtedy w naturalny 
sposób częściej i chętniej będziesz się skłaniać 
ku bardziej wymagającym lekturom – ku literaturze faktu 
czy opracowaniom naukowym. 

Literatura faktu

The Beginning of Infinity: Explanations That Transform 
the World 

Autor: David Deutsch
Nie jest to może najłatwiejsza lektura, ale dzięki niej czuję się 

mądrzejszy. [79]

Sapiens. Od zwierząt do bogów (Sapiens. A Brief History 
of Humankind)

Autor: Yuval Noah Harari
Historia gatunku ludzkiego. Obserwacje i  modele myślowe 

przedstawione przez autora pozwolą ci spojrzeć na innych ludzi 
w odmienny niż dotąd sposób. [1]

Sapiens to jedna z najlepszych książek, jakie miałem okazję 
czytać, i  najlepsza książka ostatniego dziesięciolecia. Harari 
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pisał ją przez wiele, wiele lat, może dlatego zawiera liczne myśli, 
jakim blisko do wybitności – każda strona jest nimi wręcz  
przepełniona. [1]

The Rational Optimist: How Prosperity Evolves 
Autor: Matt Ridley
Najbardziej błyskotliwa i  pouczająca książka, jaką czy-

tałem w ostatnim czasie. Na mojej prywatnej liście dwudziestu 
najlepszych tytułów aż cztery pozycje zajmują książki Matta 
Ridleya. [11]

Polecam Ci także inne tytuły jego autorstwa, ponieważ 
wszystko, co wyszło spod pióra tego człowieka, jest dobre. Matt 
jest naukowcem, optymistą i  myślicielem zorientowanym na 
przyszłość. To jeden z moich ulubionych autorów. Przeczytałem 
wszystko, co napisał – po kilka razy. [4]

 ɥ Genom. Autobiografia gatunku w  23 rozdziałach (Ge-
nome: The Autobiography of a Species in 23 Chapters),

 ɥ Czerwona królowa. Płeć a  ewolucja natury ludzkiej 
(The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature),

 ɥ O pochodzeniu cnoty (The Origins of Virtue: Human In-
stincts and the Evolution of Cooperation),

 ɥ The Evolution of Everything: How New Ideas Emerge. 

Na własne ryzyko. Ukryte asymetrie w  codziennym życiu 
(Skin in the Game. Hidden Asymetries in Daily Life)

Autor: Nassim Taleb
Najlepsza książka, jaką przeczytałem w 2018 roku. Szczerze 

polecam. Aż kipi od świetnych idei. Znajdziesz w niej wiele do-
skonałych – wybitnych wręcz – modeli myślowych i koncepcji. 

Niestety Nassim może niekiedy drażnić zbytnią nonszalancją, 
ale chyba trzeba mu to wybaczyć, bo pisze naprawdę genialnie. 



Nie  zwracaj uwagi na tę nieco arogancką postawę autora  – 
po  prostu czytaj i  przyswajaj jego cenne koncepcje. Na własne 
ryzyko to jedna z  najlepszych książek biznesowych, jakie czy-
tałem. I na szczęście nie jest sztucznie stylizowana na taką, aby 
wpasować się w daną kategorię. Jej treść to zwyczajnie kawałek 
rzetelnej wiedzy o biznesie. [10]

Prokrustowe łoże: aforyzmy filozoficzne oraz praktyczne 
(The Bed of Procrustes: Philosophical and Practical Aphorisms)

Autor: Nassim Taleb
Jest to zbiór pradawnych mądrości. Taleb zasłynął także z ta-

kich tytułów, jak: Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia 
rządzą naszym życiem, Antykruchość. Jak żyć w świecie, którego 
nie rozumiemy oraz Zwiedzeni przez przypadek. Tajemnicza rola 
losowości w życiu i w rynkowej grze. Zachęcam do przeczytania 
wszystkich tych pozycji, bo naprawdę są tego warte. [7]

Sześć łatwych kawałków. Podstawy fizyki wyjaśnione 
przez jej najbłyskotliwszego nauczyciela (Six Easy Pieces: 
Essentials of Physics Explained by Its Most Brilliant  
Teacher)

Autor: Richard Feynman
Egzemplarz tego tytułu, podobnie jak książkę Sześć trudniej-

szych kawałków. Teoria względności Einsteina, symetria i czaso-
przestrzeń (Six Not-So-Easy Pieces: Einstein’s Relativity, Symetry 
and Space-Time) podarowałbym mojemu dziecku jako wyprawkę 
na życie. 

Richard Feynman jest słynnym naukowcem. Imponuje mi za-
równo jego styl pisania, jak i samo pojmowanie fizyki.

Czytam też ostatnio Perfectly Reasonable Deviations from the 
Beaten Track autorstwa Feynmana oraz ponownie zabrałem się 
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za jego biografię pod tytułem Geniusz. Życie i  nauka Richarda 
Feynmana (Genius. The life and Science of Richard Feynman). [8]

Tłumacz rzeczy. Złożone sprawy w  prostych słowach 
(Thing Explainer: Complicated Stuff in Simple Words by Ran-
dall Munroe)

Autor: Randall Munroe
Doskonała książka Randalla Munroe’a  (twórcy xkcd – ko-

miksu internetowego inspirowanego tematyką zaczerpniętą 
z  dziedziny nauk ścisłych). Znajdziecie tu wyjaśnienie różnych 
złożonych koncepcji, jak chociażby zmiany klimatyczne, po-
jęcia z  fizyki czy okręty podwodne, a  wszystko to przy użyciu 
jedynie tysiąca najbardziej powszechnych słów w języku angiel-
skim. Przykładowo rakietę Saturn 5 nazwał „Ogniolotem Pięć”. 
Nie mogąc użyć słowa „rakieta” czy „statek kosmiczny”, po-
służył się zwrotem „Ogniolot” nawiązującym do istoty tej rzeczy.  
„Ognio-lot” – kiedy leci w górę, snuje się za nią ogon z ognia. Dzie-
ciaki natychmiast to łapią. [4]

Thinking Physics: Understandable Practical Reality 
Autor: Lewis Carroll Epstein
Jest jeszcze jedna wspaniała książka warta wspomnienia, 

przybliżająca prawa fizyki w  niezwykle przystępny sposób. To 
Thinking Physics. Wciąż po nią sięgam. Bardzo mi się podoba opis 
umieszczony na tylnej stronie okładki, gdzie czytamy, że jest to 
„jedyna książka stosowana jako podręcznik zarówno w  szkole 
podstawowej, jak i na studiach”. To prawda. Zawarte w niej proste 
zagadki z dziedziny fizyki można z powodzeniem wyjaśnić dwu-
nastolatkowi, który dopiero poznaje fizykę, a  jednocześnie za-
interesują dwudziestopięcioletniego studenta tego kierunku. 
Wszystkie te łamigłówki oparte są na podstawowych prawach 



fizyki. Są trochę podchwytliwe, ale każdy może znaleźć na nie od-
powiedź, stosując jedynie metodę logicznego wnioskowania. [4]

 Lekcje historii (The Lessons of History)
Autorzy: Will i Ariel Durant
To znakomita, bardzo przenikliwa książka podsumowująca 

najważniejsze zagadnienia z  dziedziny historii. W  odróżnieniu 
od większości książek historycznych ta jest niewielkich roz-
miarów, a obejmuje niezwykle szeroki zakres tematów. [7]

The Sovereign Individual: Mastering the Transition to the 
Information Age 

Autorzy: James Dale Davidson i Lord William Rees-Mogg
Jest to najlepsza książka, jaką miałem okazję czytać po Sa-

piens (o wiele bardziej niszowa).

Poor Charlie’s Almanack: The Wit and Wisdom of Charles 
T. Munger 

Autor: Charlie Munger (pod redakcją Petera Kaufmana)
Z pozoru przypomina typową książkę biznesową, z uwagi na 

sposób, w jaki została wydana, ale tak naprawdę jest to bardziej 
poradnik – zbiór życiowych wskazówek Charliego Mungera, wi-
ceprezesa Berkshire Hathaway, na temat tego, jak pokonać swoje 
słabości i prowadzić udane, szlachetne życie. [7][80]

Rzeczywistość nie jest tym, czym się wydaje (Reality Is Not 
What It Seems: The Journey to Quantum Gravity)

Autor: Carlo Rovelli
Najlepsza książka, jaką przeczytałem w zeszłym roku. Znaj-

dziecie w  niej fizykę, poezję, filozofię oraz historię podane 
w bardzo przystępnej formie.
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 Seven Brief Lessons on Physics 
Autor: Carlo Rovelli 
Przeczytałem tę książkę co najmniej dwa razy.
Jeśli chodzi o teorię gier, oprócz samego grania w gry strate-

giczne zachęcam do sięgnięcia po książki The Compleat Strate-
gyst: Being a Primer on the Theory of Games of Strategy J.D. Wil-
liamsa i The Evolution of Cooperation Roberta Axelroda. [11]

Filozofia i duchowość

Polecam wszystko, co napisał Jed McKenna.
Jed przedstawia prawdę bez ogródek – dosłownie ciska nią 

między oczy. Jego styl pisania może ci się wydać nieco odpycha-
jący, za to jego poświęcenie dla prawdy nie ma sobie równych. [79]

Zachęcam do sięgnięcia przede wszystkim po te tytuły:
Jed McKenna’s Theory of Everything: The Enlightened Per-

spective (Dreamstate Trilogy)
Jed McKenna’s Notebook Jed Talks #1 i #2

Wszystko, co napisał Kapil Gupta.
Kapil jest od niedawna moim osobistym doradcą i  coachem 

(a weźcie proszę pod uwagę, że mówi to osoba, która nie wierzy 
w coaching). [79]

Szczególnie polecam wam poniższe tytuły Kapila:
A  Master’s Secret Whispers: For those who abhor noise and 

seek The Truth about life and living
Direct Truth: Uncompromising, non-prescriptive Truths to the 

enduring questions of life
Atmamun: The Path to Achieving The Bliss of the Himalayan 

Swamis. And the Freedom of A Living God.



Księga życia. Codzienne medytacje z  Krishnamurtim 
(The Book of Life)

Autor: Jiddu Krishnamurti
Krishnamurti – ten mniej znany ogółowi, popularny tylko 

w  niektórych kręgach indyjski filozof żyjący na przełomie XIX 
i  XX wieku – miał na mnie ogromny wpływ. Jest autorem bez-
kompromisowym i  bardzo bezpośrednim, a  cała jego nauka 
skupia się na głównym zaleceniu, by nieprzerwanie obserwować 
swój własny umysł. Jego filozofia zostawiła we mnie spory ślad. 
Prawdopodobnie najlepszą książką Krishnamurtiego jest wła-
śnie Księga życia – są to rozmaite fragmenty jego wykładów i in-
nych prac posklejane w całość. [6]

Na pewno wręczę moim dzieciom po egzemplarzu tej książki, 
tylko powiem im, żeby przeczytały ją dopiero, kiedy będą starsze, 
bo wcześniej mogą jej nie zrozumieć. [8]

Total Freedom: The Essential Krishnamurti 
Autor: Jiddu Krishnamurti
Tę pozycję mogę polecić bardziej zaawansowanym czytel-

nikom. Jest to przewodnik racjonalisty po meandrach ludz-
kiego umysłu, ukazujący zagrożenia, jakie on ze sobą niesie. To 
jedna z tych książek z dziedziny duchowości, do których wciąż 
wracam. [1]

Siddhartha 
Autor: Hermann Hesse
Klasyka filozofii – może stanowić doskonałe wprowadzenie 

dla kogoś, kto dopiero zaczyna poznawać ten świat. Jest to po-
zycja, którą najczęściej daję innym w formie prezentu. [1]
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Krishnamurti i Osho to moi ulubieni autorzy z gatunku 
filozofii, których czytam niemal na okrągło, wciąż wracając 
do tych samych książek.

[Aktualizacja: dziś dodałbym do tej listy Jeda McKennę, Ka-
pila Guptę, teksty Jogawasiszthy oraz Schopenhauera.]

Wielka księga sekretów: 112 medytacji pozwalających od-
kryć twoją tajemnicę (The Book of Secrets: 112 Meditations to 
Discover the Mystery Within)

Autor: Osho
Większość technik medytacyjnych to metody oparte na kon-

centracji umysłu, a  jest ich bardzo, bardzo wiele. Jeśli chcesz po-
znać sporą ich część, przeczytaj Wielką księgę sekretów autorstwa 
Osho. Zdaję sobie sprawę, że jako postać w świecie duchowości nie 
cieszy się on zbyt dobrą sławą, ale to był całkiem mądry gość. Wielka 
księga sekretów to tak naprawdę tłumaczenie starej księgi napi-
sanej w sanskrycie ze 112 różnymi medytacjami. Możesz spróbować 
każdej z nich i zdecydować, która najbardziej ci odpowiada. [74]

Inne polecane przeze mnie tytuły o podobnej tematyce:
Wielkie wyzwanie (The Great Challenge: Exploring the World 

Within), Osho;
Wezwanie do miłości (The Way to Love: The Last Meditations 

of Anthony de Mello), Anthony de Mello;
Nieskrępowana dusza (The Untethered Soul: The Journey 

Beyond Yourself), Michael Singer.

Rozmyślania (Meditations)
Autor: Marek Aureliusz
Marek Aureliusz całkowicie odmienił moje życie. Rozmyślania 

to zbiór osobistych zapisków tego rzymskiego cesarza. Oto gość, 



który w  swoich czasach był prawdopodobnie najbardziej wpły-
wowym, najpotężniejszym człowiekiem na ziemi. Robił te no-
tatki wyłącznie dla samego siebie, nie oczekując, że kiedykolwiek 
zostaną wydane. Kiedy się je czyta, nie sposób oprzeć się wra-
żeniu, że ich autor zmagał się z podobnymi problemami jak my 
współcześnie i toczył podobną walkę w swojej głowie – po prostu 
dążył do tego, aby być lepszym człowiekiem. Z tej książki płynie 
ważna mądrość: sukces i  władza nie sprawią, że poczujemy się 
bardziej szczęśliwi. Nadal trzeba nad tym pracować. [6]

Love Yourself Like Your Life Depends on It 
Autor: Kamal Ravikant
Czytam ostatnio książkę mojego brata Love Yourself Like Your 

Life Depends on It. Myślę, że zawiera dużo ciekawych treści poda-
nych w zwięzłej formie. (Rzecz jasna jest to reklama dla mojego 
braciszka).

To on jest filozofem w naszej rodzinie – ja jestem tylko ama-
torem. Pozwólcie, że przytoczę znakomitą anegdotę pochodzącą 
z jego książki: 

Zapytałem kiedyś mnicha, jak odnalazł spokój.

Po prostu się zgadzam. Mówię „tak” wszystkiemu,  
co mi się przydarza.

The Tao of Seneca: Practical Letters from a Stoic Master
 Autor audiobooka: Tim Ferriss
To chyba najczęściej słuchany przeze mnie audiobook, naj-

ważniejszy ze wszystkich, jakie kiedykolwiek słuchałem.
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Jak zmienić swój umysł. Czego nowe badania nad psycho-
delikami uczą nas o  świadomości, umieraniu, uzależnieniu, 
depresji i transcendencji.

Autor: Michael Pollan
Książka Michaela Pollana całkiem niedawno wpadła mi w ręce 

i uważam, że jest naprawdę dobra. Każdy powinien ją przeczytać.
Traktuje o  psychodelikach. Psychodeliki stosowane jako 

wspomagacze w  procesie samoobserwacji przypominają trochę 
cheaty w grach komputerowych. Nie polecam nikomu brania nar-
kotyków – ten sam efekt można uzyskać medytując. Psychodeliki, 
owszem, są dobre, jeżeli chcemy przyspieszyć ten proces. [74]

Walcząc z  myślami. Aforyzmy Bruce’a  Lee w  życiu codzien- 
nym (Striking Thoughts: Bruce Lee’s Wisdom for Daily Living) 

Autor: Bruce Lee
Może się to wydawać zaskakujące, ale Bruce Lee jest autorem 

wielu znakomitych spostrzeżeń, a Walcząc z myślami to świetne 
podsumowanie jego filozofii.

Prorok (The Prophet)
Autor: Kahlil Gibran
Tę książkę czyta się jak współczesny tomik poezji religijnej. 

Pojawiają się w niej inspiracje zaczerpnięte z takich ksiąg jak Bha-
gawadgita, Daodejing, Biblia czy Koran. Napisana jest w  stylu, 
w  którym można wyczuć dużą porcję religijności i  prawdy, ale 
jest przy tym bardzo przystępna, zwyczajnie piękna i nie tworzy 
sztucznych granic w ramach danego wyznania lub jego odłamu. 
Naprawdę mnie zauroczyła.

Gibran ma niezwykły talent do tworzenia poetyckich opisów 
tego, jakie są dzieci, jacy są kochankowie, jakie powinno być 
małżeństwo, jak należy traktować swoich wrogów i  przyjaciół, 



jak powinno się postępować z pieniędzmi, jak za każdym razem 
przygotować swój umysł w  chwili, kiedy musisz zabić zwierzę, 
by je zjeść. W  moim odczuciu ta książka, na podobieństwo in-
nych wybitnych ksiąg religijnych, daje bardzo głębokie, filozo-
ficzne, a  zarazem prawdziwe odpowiedzi na pytania dotyczące 
ważnych życiowych zagadnień. Jej lekturę polecam każdemu – 
niezależnie od tego, czy jest religijny, czy nie; czy wyznaje wiarę 
chrześcijańską, hinduizm, judaizm lub czy jest ateistą. Uważam, 
że jest to po prostu piękna książka i warto ją przeczytać. [7]

Science fiction

Zaczynałem od komiksów i książek sci-fi. Potem 
zainteresowałem się historią i zacząłem śledzić wiadomości. 
Teraz najchętniej sięgam po lektury popularnonaukowe, 
z dziedziny psychologii i technologii.  

Fikcje (Ficciones)
Autor: Jorge Luis Borges
Uwielbiam tego argentyńskiego autora. Zbiory jego opo-

wiadań – Fikcje i Labirynty – są naprawdę niesamowite. W moim 
prywatnym rankingu Borges nadal zajmuje wysoką pozycję i nie-
zmiennie jest dla mnie najznakomitszym pisarzem spoza dzie-
dziny filozofii. Przy czym choć książki Borgesa trudno byłoby 
oficjalnie zaliczyć do tego gatunku, w jego opowiadaniach wraz 
z fabułą sci-fi przeplatają się wątki filozoficzne. [1]

Historia twojego życia (Stories of Your Life and Others)
Autor: Ted Chiang
Obecnie moim ulubionym opowiadaniem sci-fi jest chyba 

to zatytułowane Zrozum Teda Chianga pochodzące właśnie 
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ze zbioru Historia twojego życia. Natomiast na podstawie tytu-
łowego opowiadania z tego zbioru powstał film Nowy początek 
(Arrival). [1]

Wydech (Exhalation: Stories)
Autor: Ted Chiang
Niniejszy zbiór opowiadań, który wyszedł spod pióra naj-

lepszego autora sci-fi naszych czasów, przedstawia cuda ter-
modynamiki. 

The Lifecycle of Software Objects 
Autor: Ted Chiang 
Kolejne arcydzieło sci-fi tego autora.

Zamieć (Snow Crash)
Autor: Neal Stephenson
Zamieć to naprawdę niezwykła książka. Nie da się jej po-

równać do żadnej innej – to klasa sama w sobie. Stephenson na-
pisał również powieść zatytułowaną Epoka diamentu.

Ostatnie pytanie (The Last Question) – opowiadanie autor-
stwa Isaaca Asimova

Nieustannie posługuję się cytatami z  Ostatniego pytania. 
Uwielbiałem to opowiadanie jako dzieciak.

Zawsze chętnie wydaję pieniądze na książki, choć w sumie 
nigdy nie postrzegałem tego jako wydatek. Dla mnie 
to po prostu inwestycja. 



Blogi

[W  tej części Almanachu znajduje się sporo linków do stron in-
ternetowych, więc najwygodniej będzie ci skorzystać z  cyfrowej 
wersji tekstu. W tym celu odwiedź naszą stronę: Navalmanack.com 
(wydanie polskie: wydawnictwofp.pl/ksiazki/naval), gdzie znaj-
dziesz niniejszy rozdział w  wersji elektronicznej. Dzięki temu 
o wiele szybciej trafisz na podane strony].

Oto kilka świetnych blogów:

@KevinSimler – Melting Asphalt, https://meltingasphalt.com; 

@farnamstreet – Farnam Street, A  Signal in a  World Full of 
Noise, https://fs.blog/; 

@benthompson – Stratchery, https://stratechery.com/; 

@baconmeteor – Idle Words, https://idlewords.com/. [4]

Poniżej dwa szczególnie warte polecenia artykuły: 
„The Munger Operating System: How to Live a  Life That 

Really Works” 
Autor: @FarnamStreet
Znajdziecie tu w pigułce zasady udanego życia.

„The Day You Became a Better Writer” 
Autor: Scott Adams
Pomimo że uważam się za osobę sprawnie posługującą się 

słowem i  od młodości piszę naprawdę dużo, nadal za każdym 
razem, kiedy mam napisać jakiś ważny tekst, otwieram ten wpis 
na blogu Scotta i  trzymam go w tle. Jest tak dobry. Używam go 
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jako wzorca, niemal jak szablonu ze wskazówkami, jak pisać do-
brze. Zastanów się nad samym jego tytułem: „Dzień, w  którym 
zacząłeś lepiej pisać”. To mocny tytuł. W  tym jednym ultra-
krótkim wpisie na blogu Scott uczy, jak ważny jest element za-
skoczenia, jak istotne są nagłówki oraz to, żeby pisać zwięźle i na 
temat. Mówi także o  tym, aby zrezygnować z  nadmiernej ilości 
przymiotników i  przysłówków, używać strony czynnej zamiast 
biernej i tak dalej. Ten jeden wpis na blogu Scotta Adamsa może 
na zawsze zmienić twój styl pisania, oczywiście, jeśli odłożysz na 
bok swoje ego, właściwie zrozumiesz intencję, jaka stoi za tym ar-
tykułem i odpowiednio przyswoisz sobie jego treść. [6]

Chcesz stać się mądrzejszy w dziesięć minut? Przeczytaj esej 
pt. „Crony Beliefs” Kevina Simlera.

Polecam też wpis na blogu @eladgil zatytułowany „Career De-
cisions” – to najlepszy tekst na temat wyboru kariery w Dolinie 
Krzemowej i szerzej, w branży technologicznej.

Sapiens Harariego w formie wykładów na YouTube.

W  każdej szkole biznesu obowiązkowo powinien się zna-
leźć kurs na temat teorii agregacji, ale można też nauczyć się 
jej od samego mistrza – @benthompson – najlepszego analityka  
technologii.

Kolejna znakomita lektura: „Think Like Reality”. Eliezer Yud-
kowsky, autor artykułu, nawiązuje do często pojawiającego się 
„zarzutu”, jakoby fizyka kwantowa była „dziwaczna”. Tytuł jest 
kontynuacją zdania pojawiającego się w  treści artykułu: „Qu-
antum physics is not ‘weird’. You are weird” – „Think like reality”.



To trzeba przeczytać: artykuł Andrew Wilkinsona „Lazy 
Leadership”. 

(@Awilkinson)

A tutaj mądrość człowieka, który sam doszedł do wszystkiego, 
podana w formie, w której „wszystkie chwyty są dozwolone”. 

Dla ambitnych wszystko, co dostępne na tym blogu: @EdLati-
more (https://edlatimore.com/).

Jeśli jesz, inwestujesz i myślisz zgodnie z tym, co zaleca 
mainstream, skończysz jako bankrut – zarówno 
pod względem cielesnym, finansowym, jak i moralnym. 

Z CZYM JESZCZE WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ

Śledź poniższe konta na Twitterze:

@AmuseChimp (mój absolutny numer jeden wśród ulubionych), 

@mmay3r,

@nntaleb,

Art De Vany (na Facebooku).
Jest tu dużo genialnych wpisów, choć przeplatają się ze 

słabszymi. [4]

To musisz koniecznie przeczytać: seria tweetów na temat ku-
mulacji intelektualnej. Autor: @zaoyang). [11]
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Jest też kilka znakomitych powieści graficznych. Jeśli jesteś 
otwarty na elementy komiksowe, to polecam ci takie publikacje, 
jak: Transmetropolitan [Warren Ellis], The Boys [Garth Ennis], 
Planetary [Warren Ellis] i The Sandman [Neil Gaiman]. Niektóre 
z  nich to przykłady prawdziwych dzieł sztuki naszych czasów. 
Weź pod uwagę, że mogę być pod tym względem nieco stron-
niczy, bo dorastałem otoczony komiksami. [1]

Rick i Morty (serial + komiks)
Uważam, że Rick i Morty to najlepszy serial telewizyjny, jaki 

kiedykolwiek powstał (oczywiście jest to moje skromne zdanie). 
Obejrzyj pierwszy odcinek, a sam się przekonasz. To jest jak po-
łączenie Powrotu do przyszłości z Autostopem przez galaktykę.

Komiks Zaca Gormana o tym samym tytule jest równie pomy-
słowy jak serial.

You and Your Research 
Autor: Richard Hamming
Piękny esej, którego lekturę polecam każdemu, choć rzekomo 

jest on skierowany do naukowców i badaczy. Uważam jednak, że 
każdy znajdzie w nim coś dla siebie. To uniwersalny, nieśmiertelny 
tekst o tym, jak stworzyć coś wielkiego dzięki własnej pracy. Wiele 
w  nim przypomina mi to, o  czym opowiadał Richard Feynman, 
choć uważam, że Hamming ujął to w  wyjątkowo elokwentny 
sposób – bardziej niż ktokolwiek inny przed nim i po nim. [74]





TEKSTY NAVALA

SPRAWDZONE RECEPTY NA ŻYCIE

To są moje osobiste notatki, jakie sporządziłem na podstawie 
własnych doświadczeń, krok po kroku sprawdzając, co dla mnie 
działa. Twój punkt odniesienia, a  co za tym idzie twoje rów-
nania, mogą wyglądać nieco inaczej i  być może będą się różnić 
od moich. Nie ma tu żadnych sztywnych definicji – to zapropo-
nowane przeze mnie algorytmy pomagające osiągnąć sukces. Za-
chęcam każdego do uzupełniania tej listy.

 ɥ Szczęście = zdrowie + bogactwo + udane związki
 ɥ Zdrowie = aktywność fizyczna + zdrowa dieta + sen
 ɥ Aktywność fizyczna = trening oporowy o wysokiej inten-

sywności + sport + odpoczynek
 ɥ Dieta = naturalna żywność + post przerywany + produkty 

roślinne
 ɥ Sen = bez budzika + 8-9 godzin + rytm dobowy
 ɥ Bogactwo = dochód + bogactwo + (zwrot z inwestycji)
 ɥ Dochód = odpowiedzialność + dźwignia + wiedza specyficzna
 ɥ Odpowiedzialność = marka osobista + własna platforma 

+ podejmowanie ryzyka (?)



 ɥ Dźwignia = kapitał + ludzie + własność intelektualna
 ɥ Wiedza specyficzna = wiedza na temat tego, jak robić coś, 

czego inni nie mogą się łatwo nauczyć 
 ɥ Zwrot z inwestycji = inwestowanie długoterminowe + wy-

cena + margines bezpieczeństwa [72]

ZASADY NAVALA (2016)

 ɥ Ponad wszystko bądź obecny
 ɥ Pragnienie prowadzi do cierpienia (Budda)
 ɥ Gniew to rozżarzony węgiel, który trzymasz w  dłoni, 

przygotowując się, żeby nim w kogoś cisnąć (Budda)
 ɥ Jeśli nie jesteś w stanie wyobrazić sobie, że możesz pra-

cować z kimś przez całe życie, nie pracuj z nim ani jeden 
dzień

 ɥ Czytanie (uczenie się) to najważniejsza z umiejętności – 
meta-umiejętność – i  nie można jej zastąpić niczym 
innym

 ɥ Wszelkie korzyści, jakie osiągamy w  życiu, są efektem 
działania procentu składanego

 ɥ Zarabiaj głową – nie czasem
 ɥ 99 procent wysiłku idzie na marne
 ɥ Bądź bezkompromisowo szczery. W  absolutnej więk-

szości sytuacji da się być zarazem szczerym i pozytywnym
 ɥ Chwal szczegółowo, krytykuj ogólnikowo (Warren Buffett)
 ɥ Żeby coś było prawdą, musi mieć moc przewidywania
 ɥ Obserwuj każdą swoją myśl. (Pytaj: „Dlaczego właśnie ta 

myśl pojawiła się w mojej głowie?”)
 ɥ Geniusz rodzi się w cierpieniu
 ɥ Miłość jest tym, co dajesz, nie tym, co otrzymujesz
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 ɥ Oświecenie to przestrzeń pomiędzy twoimi myślami  
(Eckhart Tolle)

 ɥ Matematyka to język natury
 ɥ Każda chwila musi być całością samą w sobie – całością, 

której nic nie brakuje [5]
 



Zdrowie, miłość, a dopiero potem twoja życiowa misja – 
w tej kolejności. Nic innego nie ma znaczenia.   



WIĘCEJ O NAVALU 

Jeśli spodobała ci się ta książka, jest wiele sposobów, żeby jeszcze 
lepiej poznać światopogląd Navala. Na stronie Navalmanack.com 
zostały zamieszczone nieopublikowane fragmenty Almanachu. 
Niektóre ustępy pochodzące z oryginalnego rękopisu tej książki 
zostały wycięte, ponieważ w swojej pierwotnej formie był on zbyt 
obszerny. Dla osób, które są zainteresowane bliższym zgłębie-
niem spostrzeżeń Navala na podane poniżej tematy, fragmenty 
te zostały udostępnione w wersji elektronicznej. A tematy, jakie 
Naval tam porusza, to między innymi: 

 ɥ edukacja,
 ɥ historia AngelList,
 ɥ inwestowanie,
 ɥ startupy,
 ɥ kryptowaluty,
 ɥ temat relacji.

Naval wciąż aktywnie tworzy treści i udostępnia swoje wyjąt-
kowe obserwacje i przemyślenia w następujących miejscach:



 ɥ na Twitterze: http://twitter.com/naval;
 ɥ w swoim podkaście: Naval;
 ɥ na swojej stronie internetowej: https://nav.al/.

Najpopularniejsze materiały Navala (w  momencie, kiedy to 
piszę) to:

 ɥ kompilacja podcastów Navala z serii How to Get Rich;
 ɥ wywiad na The Knowledge Project (w formie podcastu);
 ɥ wywiad w podcaście Joe Rogana.

W  aplikacji Readwise.io utworzono zbiór fragmentów po-
chodzących z  Almanachu, do których można pobrać dostęp na 
Readwise.io/naval. Dzięki tej aplikacji raz w tygodniu otrzymasz 
wiadomość email z  wybranym kluczowym fragmentem z  tej 
książki, tak aby koncepcje w niej zawarte pozostały w twojej pa-
mięci jeszcze długo po tym, jak skończysz ją czytać.

Jeżeli podobają ci się rysunki ilustrujące myśli Navala wyko-
nane przez Joego Butchera, znajdziesz ich więcej na stronie Na-
valmanack.com, a  jeśli jesteś ciekaw innych jego prac, odwiedź 
stronę VisualizeValue.com. 
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Jest tak wiele rzeczy, za które jestem wdzięczny, i tak wiele osób, 
którym pragnąłbym podziękować. Kiedy myślę o  wszystkich 
tych, którzy zostawili tutaj swój cenny kawałeczek siebie, przy-
czyniając się do powstania tej książki, przepełnia mnie szczęście 
i  wręcz obezwładniająca wdzięczność. Czuję wzbierającą falę 
ciepła na myśl o was wszystkich. 

Dlatego napisałem moją pełną podziękowań „mowę Oska-
rową”. Oto i ona.

Jestem niezwykle wdzięczny Navalowi za to, że obdarzył 
mnie zaufaniem, mimo iż nie znaliśmy się osobiście, i  zgodził 
się, żeby jakiś obcy facet poznany w  internecie zebrał jego wy-
powiedzi i  stworzył z  nich książkę. Zaczęło się od napisanego 
mimochodem tweeta, który przerodził się w  coś wspaniałego, 
a wszystko to dzięki Twojej ufności i Twojemu wsparciu, Naval. 
Dziękuję Ci za pozytywną reakcję na mój pomysł, za wspaniało-
myślność i za kredyt zaufania, jakim mnie obdarzyłeś.

Chciałbym również podziękować Babakowi Niviemu za nie-
zwykle treściwe i precyzyjne rady na temat pisania – najlepsze, 
jakie kiedykolwiek otrzymałem. Poświęciłeś sporo swojego 
czasu, aby ulepszyć tę książkę i naprawdę to doceniam.



Dziękuję Timowi Ferrissowi za to, że złamał swoją żelazną 
zasadę dotyczącą niepisania przedmów i  dla tej książki zrobił 
wyjątek. Twój udział w tym projekcie wiele dla mnie znaczy i na 
pewno pomoże wielu osobom odnaleźć drogę do mądrości Navala.

Niezwykle istotnym materiałem budulcowym Almanachu są 
fragmenty znakomitych wywiadów z  Navalem przeprowadzo-
nych przez takich twórców jak Shane Parrish, Joe Rogan, Sarah 
Lacy i Tim Ferriss. Dziękuję Wam bezgranicznie za cały trud, jaki 
włożyliście w powstanie tych rozmów. Tworząc tę książkę – za-
rowno ja, jak i  inni – mieliśmy szansę dogłębnie przestudiować 
Waszą pracę, wiele się przy tym ucząc.

Słowa wdzięczności kieruję także w  stronę Jacka Butchera 
za to, że sam zaproponował, iż podzieli się swoim niezwykłym 
talentem, tworząc ilustracje do tej książki. Jego prace zamiesz-
czone w Visualize Value zawsze uważałem za przejaw geniuszu – 
są wręcz doskonałe w swej prostocie. Wszyscy mamy szczęście, 
że możemy podziwiać jego twórczość na kartach tej książki.

Jestem wdzięczny moim Rodzicom za każdy pojedynczy 
dar, wysiłek i poświęcenie. Wszystko to pozwoliło mi dotrzeć do 
miejsca, w  którym jestem teraz, i  stworzyć tę książkę. Położyli-
ście solidny fundament pod wszystko, co robię, i nigdy o tym nie 
zapomnę. W trakcie trwania tego projektu nasz rodzinny zwyczaj 
wyrzucania z siebie wątpliwości bardzo się sprawdził i pomógł mi. 

Chciałbym też podziękować Jeannine Seidl. W tej jednej ko-
biecie mieści się tyle miłości i wsparcia, a wszystko to działa ni-
czym niezawodny system. Zawsze motywuje mnie do działania. 
Jeannine, jesteś niekończącym się źródłem pozytywnej energii, 
cierpliwości i dobrych rad. Dziękuję Ci za to, że zawsze podtrzy-
mujesz mnie na duchu.

Wdzięczny jestem też niezmiernie Kathleen Martin za 
to, że jako naprawdę wspaniała redaktorka wzięła pod swoje 
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skrzydła tę książkę i  znakomicie wykonała swoją pracę nad 
tym projektem. (Dziękuję również Davidowi Perellowi za to, że 
nas sobie przedstawił).

Kusal Kulratne – Tobie także należą się podziękowania za 
Twój znaczący wkład w  niniejszy tekst. Od samego początku 
wierzyłeś w  to przedsięwzięcie i  jako jeden z  pierwszych zapo-
znawałeś się z fragmentami powstającego tekstu. Bardzo mi po-
mogłeś, zwłaszcza na etapie, kiedy projekt ten był jeszcze w za-
lążku i na tyle kruchy, że łatwo mógł się rozpaść. Doceniam Twoją 
pomoc i dziękuję Ci za nią.

Pragnę wyrazić swoją wdzięczność wobec Maxa Olsona, 
Emily Holdman i  Taylora Pearsona. Wszyscy jesteście wspa-
niałymi przyjaciółmi, którzy zawsze służyli mi dobrą radą, na 
każdym z  etapów powstawania tej książki oraz w  procesie jej 
wydawania. Bez Was nadal siedziałbym bezradnie przy kompu-
terze, googlując różne rzeczy i przeklinając pod nosem.

Dziękuję również grupie moich pierwszych czytelników za 
ich czas, wniesione poprawki i mądre rady. Każdy z Was w istotny 
sposób przyczynił się do powstania tej książki – bez Was nie by-
łaby taka sama. Oto lista osób, którym chciałbym z głębi serca po-
dziękować: Andrew Farah, Tristan Homsi, Daniel Doyon, Jessie 
Jacobs, Sean O’Connor, Adam Waxman, Kaylan Perry, Chris  
Quintero, George Mack, Brent Beshore, Shane Parrish, Taylor  
Pearson, Ben Crane, Candace Wu, Shane Mac, Jesse Powers, Trevor 
McKendrick, David Perell, Natala Constantine, Ben Jackson, Noah 
Madden, Chris Gillett, Megan Darnell i Zach Anderson Pettet.

Moja wdzięczność płynie także w  stronę licznych autorów 
i twórców, którzy zainspirowali mnie do stworzenia tej książki. 
Pragnienie jej napisania i  udostępnienia szerszemu kręgowi 
odbiorców wynikało bezpośrednio z  mojego uznania dla po-
dobnych książek, które zmieniły życie wielu osób i  które także 



na mnie wywarły ogromny wpływ. Pozwólcie, że wymienię tutaj 
zaledwie kilka z nich:

 ɥ Poor Charlie’s Almanack [Almanach biednego Charliego] 
(zbiór przemówień Charliego Mungera pod redakcją Pe-
tera Kaufmana),

 ɥ Zero to one. Notatki o start-upach, czyli jak budować przy-
szłość (Zero to One: Notes on Start Ups, or How to Build 
the  Future), autorstwa Blake’a  Mastersa (na temat pracy 
Petera Thiela),

 ɥ Seeking Wisdom [W  poszukiwaniu mądrości] oraz inne 
książki autorstwa Petera Bevelina (na temat pracy Buffetta 
i Mungera),

 ɥ Berkshire Hathaway Letters to Shareholders [Listy Berk-
shire Hathaway do udziałowców], pod redakcją Maxa Ol-
sona (na temat pracy Buffetta),

 ɥ Zasady (Principles), autorstwa Raya Dalio (i jego zespołu).

Dziękuję również zespołowi firmy Scribe za to, że od po-
czątku szczerze wspierali projekt tej książki. Zach Obront służył 
mi znakomitymi radami, a  Hal Clifford był cierpliwym i  wy-
trwałym redaktorem.

Dziękuję Tuckerowi Maxowi za stworzenie takiej firmy jak 
Scribe i zatrudnienie zespołu znakomitych specjalistów, a także za 
całą uwagę i wysiłek, jakie włożył w sfinalizowanie tego projektu. 
Doceniam Twoją gotowość do tego, by nie oszczędzać mi przykrych 
uczuć w imię stworzenia produktu najwyższej jakości. Jestem Ci 
bardzo wdzięczny za to, że wierzyłeś we mnie i w moją pracę.

Dziękuję Bo i  całemu zespołowi w  Zaarly za to, że z  cierpli-
wością i życzliwością znosili moją obsesję na punkcie tej książki 
i moją pracę nad nią.
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Wdzięczny jestem także wszystkim znajomym i nieznajomym 
z internetu, którzy wspierali i motywowali mnie przez cały czas 
trwania tego projektu. Otrzymałem od Was mnóstwo prywatnych 
wiadomości pełnych miłych słów i  entuzjastycznych zapytań. 
Dziękuję za każdy życzliwy gest. To Wasza energia pozwoliła mi 
znaleźć w  sobie siłę niezbędną do przetrwania tego tysiąca go-
dzin, jakie spędziłem, tworząc dla Was tę książkę.
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