
Gucio jest draniem żyjącym w Tobie.
Jest leniwy i chce Cię ochronić przed
wszelkim wysiłkiem, trudem
i mozołem.
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1.  Gucio – szuja żyjąca w Tobie

Oto Gucio. Gucio jest szują żyjącą w Tobie. Żyje
w Twojej głowie i chroni Cię przed wszelkim złem tego
świata. Zawsze gdy chcesz nauczyć się czegoś nowe-
go albo musisz wytężyć umysł, pojawia się ze swoimi
radami: Zostaw to! Nie zajmuj się tym! albo Później
się tym zajmiesz! A gdy godzisz się z tak atrakcyjną
sugestią, Gucio chętnie uzupełnia: To Ci się i tak nie
uda!

Właściwie jego intencje nie są złe. Gucio jest po
prostu okropnie leniwy, a ponieważ myśli, że Ty też,
więc jak każda szuja, chce ochronić Cię przed zmu-
szaniem się do zbytecznego wysiłku.

Czyż nie jest to miłe z jego strony?

Niestety, w ten sposób zapobiega realizacji Twoich
planów. Nie możesz zebrać żadnych nowych doświad-
czeń, nie uczysz się niczego ważnego. Stagnacja. Już
wkrótce połapiesz się, że wykonujesz wciąż to samo;
ta sama droga do pracy i z powrotem do domu,
zawsze ten sam rodzaj pizzy z tej samej restauracji,
zawsze te same, nudne programy w telewizji. W ten
sposób życie przebiega właśnie tak, jak Gucio sobie
tego życzy, a mianowicie bardzo, bardzo mile, przy-
tulnie i wygodnie!



Gucio uczy się
niechętnie, lecz od
czasu do czasu jest
do tego zmuszany.
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2.  Ratunku! Coś nowego!

Gucio nienawidzi zmian. Jednak życie zmienia się
z dnia na dzień! Jego nastawienie do życia powoduje
więc występowanie pewnych problemów. Co się sta-
nie, jeśli zaczniesz się dokształcać i uczęszczać na se-
minaria? Albo gdy czeka Cię przeprowadzka? Albo
gdy lekarz zaleca Ci zmianę trybu życia? Oczywiście
buntujesz się, wiedząc, że tak musi się stać. Ale dla-
czego się buntujesz? Ponieważ to Gucio protestuje
w Tobie.

–  Po co się uczyć? – pyta Gucio. I tak już wszystko
wiesz. Albo: Nagle chcesz uprawiać sport? Jakoś do tej
pory nie było to konieczne. Gucio potrafi być dopraw-
dy uciążliwy.

Mimo to musisz się od czasu do czasu nauczyć cze-
goś nowego i przemyśleć opinie, poglądy i zapatry-
wania, którymi do tej pory Cię karmiono i którymi
jak gąbka nasiąknąłeś. Może jednak powinieneś (lub
powinnaś) wrócić do codziennego biegania? A jed-
nak ta przeprowadzka wcale nie była aż tak niemiłym
przeżyciem, nieprawdaż? Natomiast podczas szkole-
nia nauczyłeś się wielu nowych, pożytecznych rzeczy,
na przykład jak skutecznie sprzedawać różne towary.
Czy nie chciałeś już od dawna wiedzieć, na czym po-
lega sprzedawanie?



Gucio nic nie chce
wiedzieć o sprzedawaniu.
Jest do niego wręcz
uprzedzony.

TANIO!

Nowość!

TUTAJ
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3.  Sprzedawać? Nie, dziękuję!

– Sprzedawać? – węszy od razu Gucio. Sprzedawać
to znaczy nabijać ludzi w butelkę. Wszyscy sprzedawcy
są oślizłymi domokrążcami zmuszającymi bezwolnych
klientów do kupowania ich towaru.

O tak, Gucio niesie w sobie tego typu uprzedze-
nia!

A może ma on za sobą niemiłe doświadczenia?
Chyba że powtarza za innymi to, co oni paplają,
słuchając innych? Może też być, że jego ideałami
są socjalistyczni wrogowie gospodarki albo ludzie
o drobnomieszczańskich poglądach…? A może to
nieufni skąpcy? Cokolwiek mówić, Gucio nie ma
zielonego pojęcia o sprzedawaniu! A przecież sprze-
dawanie jest jedną z najważniejszych sztuk człowie-
czeństwa!

Jak długo jednak Gucio będzie obnosił się z takim
negatywnym nastawieniem, trudno Ci będzie nauczyć
się sprzedawać. Lepiej więc, jeśli najpierw wyjaśnimy
mu, dlaczego sztuka sprzedawania jest tak istotna,
a gdy już przestanie marudzić, nie będziesz musiał
nieustannie pokonywać w sobie tej wrodzonej szuji.
Gdy jeszcze trochę potrenujemy z Guciem, to nawet
będzie Ci służyć pomocą przy sprzedawaniu. Koniec
z przeszkadzaniem. Bo gdy ktoś współpracuje z Gu-
ciem, wszystko idzie jak po maśle!



Sprzedawanie
to ważna sztuka.


