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O czym jest ta książka?

Najlepszą metodą przewidywania przyszłości  
jest jej tworzenie.

Peter Drucker

Książka, którą trzymasz w ręku, jest praktycznym przewod-
nikiem osiągania najambitniejszych celów, o których więk-
szość ludzi tylko marzy. Autor na własnym przykładzie 
pokazuje, jak – bez grosza przy duszy – stał się deweloperem 
budującym inwestycję za ponad dwadzieścia milionów zło-
tych. Przedstawia proces tworzenia marek – Obsesji dosko-
nałości oraz Football Training Center – firm specjalizują-
cych się w przygotowaniu motorycznym i mentalnym 
sportowców, które po kilku miesiącach były już rozpozna-
walne w całej Polsce, a w rok po otwarciu FTC stało się 
marką międzynarodową. Ponadto opisuje swoje doświad-
czenia związane z napisaniem kilku książek, które są 
dostępne na całym świecie w pięciu językach. Opowiada 
autentyczne historie, opisuje swoje wzloty i upadki – to, jak 
w trzy lata po bankructwie osiągnął sukces finansowy przed 
ukończeniem trzydziestego roku życia.
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Czego się nauczysz i co możesz osiągnąć, przejmując kon-
trolę nad swoim umysłem? 

Otóż:

1. Jak udoskonalić poszczególne cechy charakteru 
i w konsekwencji odmienić swoją przyszłość.

2. Jak zbudować potężną i niezachwianą motywację do 
działania.

3. Jak uwierzyć w siebie i odważyć się zaryzykować życie 
dla marzeń.

4. W jaki sposób odkryć swoje powołanie.
5. Jak nauczyć się tworzyć, planować i osiągać swoje cele.
6. Jak stworzyć wartościową markę i odnieść sukces.
7. Jak być szanowanym liderem.
8. Sztuki przemówień publicznych.
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P R Z E D M O W A

Sen na jawie

„Każdy głupi może wiedzieć. Sedno to zrozumieć.” 
Albert Einstein

Co pomyślisz, gdy Ci powiem, że nie panujesz nad sobą? 
I nie chodzi o to, że nie panujesz trochę i czasami, tylko 
w ogóle. Nie ma w Tobie grama świadomości. Nie panujesz 
nad swoimi emocjami. Twoje nastroje są uzależnione od 
świata zewnętrznego, a nie od Ciebie. Nie wiedziesz życia 
takiego, jak byś chciał. Śnisz na jawie, nie zdając sobie 
z tego sprawy. Co o tym sądzisz? 

Gdy kładziemy się spać, rzeczą normalną i zaakcepto-
waną przez ludzi jest fakt, że nie panujemy nad sobą, jeśli 
śpimy. Umysł tworzy nieprawdopodobnie realne wizje 
w umyśle. Wprawia nas w najróżniejsze emocje, jak zako-
chanie, podniecenie, szczęście, strach, stres itd. I nic na to 
nie możemy poradzić. I teraz pytanie: „Czy masz władzę 
nad tym, co Ci się przyśni?“ Nie. A jak to wygląda, gdy już 
się obudzisz? Panujesz nad sobą i swoim życiem, czy też 
dzieje się podobnie jak w Twoim śnie? 
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Wyobraź sobie, że potrafiłbyś zapanować nad śnieniem. 
Każdej nocy mógłbyś śnić, cokolwiek tylko jesteś w stanie 
sobie wyobrazić. Mógłbyś robić absolutnie wszystko, być 
dowolnie wybraną osobowością, osiągać każdy cel. Jak miałby 
wyglądać taki sen? Pozwól, że opowiem Ci mój…

Opieram wizję swojej przyszłości na marzeniach tak 
ogromnych, jakie tylko jestem w stanie sobie wyobrazić.  
Plan działania buduję na fundamencie marzeń tak wielkich,  
że na samą myśl przechodzą mnie ciarki. Chciałbym podró-
żować po całym świecie i zwiedzać jego najpiękniejsze 
zakątki, łącząc pasję z przyjemnościami. Marzy mi się, by 
moje książki były dostępne w ponad stu krajach na całym 
świecie. Marzę, by mieć wpływ na zmianę mentalności na 
naszej planecie, wprowadzić rozwój osobisty nie tylko  
do szkół w Polsce. Marzy mi się tworzenie międzynarodo-
wych marek. Widzę to bardzo wyraźnie, czuję całym  
sobą. Na samą myśl kręci mi się łza w oku, bo wiem, że to  
osiągnę. 

Na co dzień chciałbym wieść życie dokładnie takie jak dziś, 
wzbogacone o większe możliwości. Marzy mi się duży dom 
z ogromnym garażem. Z kilkoma samochodami w środku – 
tych z dziecięcych marzeń. Widzę moją rodzinę szczęśliwą, 
uśmiechniętą, realizującą się w pasjach i talentach. Gdyby 
ktoś przedstawił mi trzy lata temu taką przyszłość, powie-
działbym mu, że chyba zwariował. Nie uwierzyłbym, bo prze-
kraczało to moje ówczesne wyobrażenia. Chciałem wiele osią-
gać, jasne, ale trzy lata temu uważałem, że coś takiego nie jest 
realne, a już na pewno nie w tak krótkim czasie. Dziś stało się 
to faktem.
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Gdy myślę o przyszłości, widzę siebie u schyłku życia 
zadającego pytanie: jak chciałbym zostać zapamiętany? 
Potem działam. Nie zastanawiam się, czy coś jest możliwe 
czy nie, bo zrozumiałem na własnym przykładzie, że „nie-
możliwe” to tylko wielkie słowo rzucane przez maluczkich. 
Dziś jestem żywym przykładem dla samego siebie, że da się 
osiągać niesamowite rzeczy. Wiem to, bo osiągnąłem je 
świadomie i z premedytacją. Napisałem sześć książek, 
a wszystko w trzy lata. Stworzyłem międzynarodową markę 
Football Training Center z nowo otwartą filią w Chicago, 
a już wkrótce otworzy się następna w Miami. W Krakowie 
ruszył pierwszy punkt na zasadzie franczyzy, następny 
będzie do końca 2017 roku w Gdańsku. W najbliższych 
miesiącach planuję otwarcie centrum przygotowania moto-
rycznego i mentalnego dla sportowców, a także firmy szko-
leniowej z zakresu biznesu, sportu, rozwoju osobistego 
i duchowego, fundacji na rzecz utalentowanych dzieci oraz 
pierwszej w Polsce szkoły „Obsesji doskonałości”, opartej na 
moim marzeniu – szkoły doskonałej. Takiej, do której sam 
chciałbym chodzić. Na co dzień wiodę życie swoich marzeń, 
mam wspaniałą rodzinę i duży dom. Nie mam żadnych 
problemów, jestem bardzo szczęśliwy. Gdybym miał podjąć 
decyzję, czy tak ma wyglądać mój najpiękniejszy sen, chciał-
bym, żeby tak właśnie było. Dokładnie jak w moim obec-
nym życiu.

A jak wygląda Twoje życie? Kontrolujesz je? Sam jesteś 
panem swojego okrętu? Czy podobnie jak we śnie, to życie 
Tobą pomiata, a nie sam decydujesz, kim być i co osiągnąć? 
Gdy byłem nieświadomy, też nie panowałem nad swoim 
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losem. Działo się tak do momentu, gdy przebudziłem się ze 
snu ego, który śni ponad dziewięćdziesiąt dziewięć procent 
ludzi na naszej planecie. Snu pełnego strachu, braku wiary, 
szarości i przeciętności. Na szczęście urodziliśmy się w erze 
ogólnie dostępnej wiedzy i silnej woli zmiany życia na lep-
sze, na własnych warunkach, pod własne dyktando. Powoli 
następuje rewolucja, coraz więcej umysłów staje się wol-
nymi. Odwiąż liny cumownicze i uwolnij się spod okupacji 
wszechogarniającej przeciętności. Wyzwól umysł, a następ-
nie uwolnij swój potencjał nie za sprawą wiary, a zrozumie-
nia. Wiedzy, że osiąganie wybitnych rzeczy to kwestia 
wyboru. 

Każde osiągnięcie jest wynikiem tego, co mamy 
w naszych głowach i sercu. Umysł wyposażony w wiedzę 
i doświadczenie to połowa, druga to silna wola napędzana 
sercem. To klucze do sukcesu. Na ich fundamencie buduję 
swoje dziedzictwo. Robię to świadomie i z premedytacją. 
Jednak dlaczego nie każdy tak potrafi? Dlaczego nie wszy-
scy żyją życiem spełnionych marzeń?







Z O B A C Z  N I E W I D Z I A L N E
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R O Z D Z I A Ł  1 

Co jest możliwe?

Największa potęga człowieka leży w sile jego wiary.
Napoleon Hill

Większość ludzi uważa osiąganie wybitnych rzeczy za wybu-
jałą fantazję czy nierealne marzenia. Trudno uwierzyć w sie-
bie, gdy nikt w naszym najbliższym otoczeniu nie odniósł 
spektakularnego sukcesu. To prawda. Mało kto miał to 
szczęście, by otaczać się ludźmi sukcesu w biznesie, życiu 
prywatnym czy duchowym. Dlatego tak mało ludzi wierzy 
w siebie i w swoje możliwości.

Wyobraź sobie, że byłbyś wychowywany przez milione-
rów. Każdego dnia budziłbyś się w pięknym domu. 
W garażu stałoby kilka samochodów najwyższej klasy. 
Cztery razy w roku odwiedzałbyś ze swoimi rodzicami naj-
piękniejsze miejsca na świecie. Czy uważałbyś za możliwe 
bycie milionerem? Tak. Wiedziałbyś, że to możliwe. Gdyby 
Twoimi rodzicami byli najlepsi sportowcy, rozumiałbyś, że 
bycie najlepszym w tej czy innej dziedzinie jest realne. Uwa-
żałbyś to nie tyle za możliwe, co za normalne. Otaczając się 
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na co dzień ludźmi osiągającymi sukcesy, trzeba być szalo-
nym, aby nie wierzyć w swoje możliwości.

Nigdy nie zapomnę pewnej sytuacji, która rozbawiła 
mnie niemal do łez. Jadąc samochodem, słuchałem popu-
larnego radia. „Wybiło południe, czas na wiadomości 
lokalne”. Reporter, chodząc po ulicach Katowic, zadawał 
przechodniom pytanie Ile chciałbyś/chciałabyś zarabiać? 
Pierwsze, co sobie pomyślałem, to że fajnie by było, gdybym 
miał tak z pięćdziesiąt, no, góra dwieście tysięcy złotych na 
miesiąc… To, jakie odpowiedzi usłyszałem od kilkunastu 
przypadkowych osób, było tragikomiczne. Dwa, dwa i pół 
tysiąca… Po chwili mistrzyni: Mi by wystarczyło tysiąc sie-
demset. Najwyższa kwota, jaką usłyszałem, to trzy tysiące 
pięćset złotych na rękę. Śmiałem się, jednocześnie łapiąc się 
za głowę z niedowierzaniem. Dlaczego ci ludzie mają tak 
małe aspiracje? Przecież pytanie Ile chciałbyś zarabiać? suge-
ruje dowolną kwotę… Teraz może się w Tobie odezwać głos 
mówiący Ale realia są takie, że ciężko więcej zarobić. 
Z takim myśleniem i podejściem zapewne tak.

Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy 
najwięcej czasu. To one nas motywują, doradzają,  

krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przestajesz.
Nancy Drew

W przypadku gdy otaczający nas ludzie nie zarabiają 
dużych pieniędzy, rodzice są ubodzy lub przeciętnie zara-
biają, ciężko o niezachwianą wiarę pt. Wszystko jest moż-
liwe! Będę milionerem! To mało prawdopodobne. Tym 
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bardziej gdy słyszy się dookoła, że Kasi, Stasi, Bartkowi czy 
Łukaszowi nie wyszedł interes i zbankrutowali. System jest 
zły, prawo chore, wszędzie tylko złodzieje… 

Nieświadomi ludzie przesiąkają myśleniem przeciętnia-
ków, którzy nic nie osiągnęli. Dlatego często nie wierzą 
w swoje możliwości, brak im pewności siebie i – co najgor-
sze – nie podejmują działania, które jest kluczem do suk-
cesu. Osoby, którymi otaczamy się na co dzień, determinują 
nasze wierzenia. Zależnie od tego, czy otaczasz się przecięt-
niakami, czy ludźmi sukcesu, takie rzeczy będziesz uważał 
za możliwe lub niemożliwe.

 
Brak wiary w sukces → negatywne poczucie emocjo-
nalne → brak działania → negatywny nawyk →  
przeciętna osobowość → małe prawdopodobieństwo 
sukcesu

Wiara w sukces → pozytywne emocje → podjęcie 
działania → pozytywny nawyk → duże prawdopodo-
bieństwo sukcesu

Z wiarą w swoje możliwości jest o tyle ciekawie, że cokol-
wiek pomyślimy, zawsze będziemy mieli rację. Jak pomy-
ślisz, że dasz radę i uwierzysz w to – będziesz miał siłę do 
działania i sporą szansę na sukces. Myśląc, że Cie się nie 
uda – nie podejmujesz działania, a w związku z tym nie 
dasz sobie nawet szansy na sukces. I w taki prosty sposób 
wierzenia determinują osiągnięcia. Nie wierząc w siebie, nie 
działamy. W jaki sposób masz osiągnąć sukces, skoro nie 
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wierzysz w siebie i w związku z tym nie podejmujesz działa-
nia? Przez brak wiary w swoje możliwości miliardy osób na 
świecie zakopało marzenia. Razem z marzeniami uśmiercili 
radość i magię życia. Zabili swoją duszę, a sami stali się zro-
botyzowanymi zombie – praca, dom, telewizja, sen, praca…

Istnieje tyle sposobów na samodzielne dojście do miliona, 
 że jest to prawie niemożliwe, by nie osiągnąć tego celu,  

jeśli myślisz o nim naprawdę poważnie.
Brian Tracy

Sam wiarę w swoje możliwości opieram na logice. Skoro 
ludzie zamożni istnieją, to znaczy, że się da. Mój tata z zera 
stał się milionerem, później co prawda zbankrutował, ale to 
już inna historia. Mam kilkunastu znajomych, których 
rodzicom też „udało się” osiągnąć niesamowite rezultaty. 
Nawet kilka bliskich mi osób osiągnęło sukces, na pozór 
niewyobrażalny jak na dwudziestoparolatków. Skoro oni 
osiągnęli, dlaczego i mi miałoby się nie udać? Ci, którzy 
narzekają, widzą tylko przeszkody zamiast możliwości. Boją 
się zaryzykować i – przede wszystkim – nie działają. Jak 
mają zarabiać miliony, skoro w to nie wierzą? Proste. Możli-
wość stworzenia unikatowego biznesu czy zarabiania 
dużych pieniędzy to nie kwestia wiary, tylko zrozumienia 
i logicznego myślenia. 

Ważne, by jasno sobie uświadomić, że wszystko wokół 
stworzyli ludzie. Internet, telefony, samochody, samoloty, 
satelity i tysiące innych wynalazków są dziełem tych, którzy 
są normalnymi ludźmi. Nie posiadają żadnej supermocy. 


