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Czy jesteœ pewien, ¿e masz racjê?

Chcia³bym siê Ciebie zapytaæ, jak bardzo jesteœ pewny siebie i swo-
ich pogl¹dów. Sprawa ma siê tak, ¿e ka¿dy z nas jest poddawany
w swoim ¿yciu ró¿nym sytuacjom i zbiera ró¿ne doœwiadczenie. To
normalne. Nasze doœwiadczenia sprawiaj¹, ¿e budujemy w swoim
umyœle ró¿ne hipotezy, teorie na temat funkcjonowania œwiata.
I uwa¿amy je za prawdziwe, a ludzie honorowi w œredniowieczu byli
gotowi umrzeæ w ich obronie.

Widzisz. Nie do koñca tak jest. Skoro ka¿dy z nas ma ró¿ne doœwiad-
czenia, ka¿dy z nas buduje ró¿ne hipotezy na temat œwiata. Jest on jed-
nak jeden i rz¹dz¹ nim zawsze te same prawa. ¯yjemy w jednym
otoczeniu, a ka¿dy z nas ma inne zdanie na jego temat. Spoœród kilku
miliardów ludzi na ziemi ka¿dy uwa¿a, ¿e ma racjê. Prawda jest taka,
¿e nikt jej nie ma. Nigdy nie bêdzie mia³. Mo¿e tylko d¹¿yæ do jej po-
znania.

Kiedy piszê te s³owa, odbywa siê kampania wyborcza. Polityka jest bar-
dzo dobrym przyk³adem, aby to zilustrowaæ. Na  pewno widzia³eœ dwóch
polityków przekrzykuj¹cych siê nawzajem. Ka¿dy z nich jest œwiêcie
przekonany, ¿e jego zdanie jest s³uszne. Ty, kiedy ich ogl¹dasz, darzysz
sympati¹ jednego z nich lub drugiego i te¿ uwa¿asz, ¿e ma racjê. Nie
dopuszczasz mo¿liwoœci, ¿e to jednak ten drugi j¹ ma.

Na pocz¹tku XX wieku w Stanach Zjednoczonych politycy uwa¿ali,
¿e kiedy zaka¿¹ produkcji i sprzeda¿y napojów alkoholowych, wyeli-
minuj¹ dziêki temu przestêpczoœæ i œwiat bêdzie cudowny – ze szczêœli-
wymi rodzinami i brakiem patologii. Nie znajdowali jednak poparcia
wœród spo³eczeñstwa – do czasu wielkich zmian nastrojów spo³ecznych
wywo³anych I wojn¹ œwiatow¹. Ludzie zmienili swoje zdanie.

Czy jesteœ pewien, ¿e masz racjê?
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16 stycznia 1920 roku w USA wesz³a w ¿ycie XVIII poprawka do kon-
stytucji wprowadzaj¹ca prohibicjê, czyli zakaz produkcji i sprzeda¿y
napojów alkoholowych. Da³o to pocz¹tek wielkim zmianom, ale o kie-
runku zupe³nie przeciwnym do zamierzonych. Przywi¹zanie do alkoho-
lu by³o wœród ludzi tak silne, ¿e powsta³ ogromny czarny rynek. Tak
powsta³a legenda Ala Capone. Ma³o kto powa¿nie podchodzi³ do zaka-
zu i ³ama³ prawo. W ci¹gu kilku tygodni z po³owy obywateli zrobiono
przestêpców. Przestêpczoœæ ros³a. Pomimo znacz¹cej pogardy dla pro-
hibicji – blisk¹ 100%! – zniesiono j¹ dopiero w 1933 roku. Po prostu
„gangsterzy”, którzy czerpali krociowe zyski, przekupywali kogo
trzeba, aby zostawiæ status quo.

Uwa¿a siê, ¿e prohibicja jest sprawczyni¹ wielkiego bumu narkotyko-
wego w po³owie lat dwudziestych. Istnia³y one zawsze, nigdy jednak
nie by³y tak popularne jak dzisiaj. Okaza³o siê, ¿e ludzie, którzy zara-
biali na handlu nielegalnym alkoholem, po zniesieniu prohibicji zaczêli
promowaæ narkotyki. W efekcie, 30 lat póŸniej, s³yszymy o ruchu hipi-
sowskim, który do dzisiaj kojarzony jest z marihuan¹.

Wróæmy jednak do naszych rozwa¿añ na temat racji. Widzisz, ludzki
mózg nie jest doskona³y, a cz³owieka rozum za ma³y, aby zrozumieæ
prawa „rz¹dz¹ce œwiatem”. Pamiêtaj, ¿e je¿eli jesteœ pewny swego tak
bardzo, ¿e móg³byœ zgin¹æ za swoje racje, to najprawdopodobniej
bardzo szybko zginiesz.

Kiedyœ ludzie byli tak pewni siebie, ¿e nie potrafili przyj¹æ do wiado-
moœci, ¿e Ziemia krêci siê dooko³a S³oñca. Mia³ z tym wielkie proble-
my Kopernik, który o ma³o nie zgin¹³ za swoje odkrywcze pogl¹dy.
Kopernik te¿ uwa¿a³, ¿e mia³ racjê. Ponoæ tak wielki naukowiec te¿ siê
„machn¹³” w obliczeniach, gdy¿ z póŸniejszych prac dowiadujemy siê,
¿e orbita planety nie jest okr¹g³a, jak s¹dzi³ Kopernik, tylko eliptyczna!

Powsta³o wiele hipotez opisuj¹cych zjawisko „racji” i jej posiadania.
Jedn¹ z nich opisa³ i prze¿y³ na w³asnej skórze matematyk Edward
Lorenz w 1961 roku, który jako jeden z pierwszych osób u¿ywa³ kom-
putera (Royal McBee LGP-300) do przewidywania pogody.

Czy jesteœ pewien, ¿e masz racjê?
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Kiedy wykonywa³ pewne obliczenia na tysi¹cach danych dotycz¹ce prêd-
koœci ruchów powietrza, zaciekawi³y go wyniki. Postanowi³ powtórzyæ
obliczenia, uwzglêdniaj¹c d³u¿szy okres czasu. Pamiêtajmy, ¿e to, co
teraz komputer potrafi zrobiæ w 1 sekundê, wtedy mog³o trwaæ dniami
lub tygodniami.

Teoretycznie, aby dodaæ dalsze obliczenia, komputer powinien wyko-
naæ te same, aby póŸniej liczyæ dalej wiêkszy okres czasu. To, co zoba-
czy³ Lorenz na wydruku, zdumia³o go. Wprowadzi³ identyczne dane
do komputera, jednak po obliczeniu komputer da³ inny wynik. Wyda-
wa³o siê to niemo¿liwe, a jednak. Za ka¿dym razem by³ on inny.

Po czasie okaza³o siê, ¿e komputer Lorenza oblicza³ cyfry z 6 miejsca-
mi po przecinku. Na wydruku (nie by³o wtedy monitorów) z oszczêdno-
œci miejsca drukowano tylko 3 cyfry po przecinku. A do kolejnych
obliczeñ Lorenz wprowadza³ dane z wydruku. Zamiast 3,001356 wpro-
wadza³ tylko 3,001.

Mo¿na by pomyœleæ ¿e jakaœ cyferka z czwartego miejsca po przecinku
to nic. Ale jak siê okaza³o, potrafi³a wp³yn¹æ na wynik znacznie.
W 1972 roku Lorenz wyg³osi³ wyk³ad pod tytu³em Czy machniêcie
skrzyde³ motyla w Brazylii mo¿e spowodowaæ tornado w Teksasie?
Tak powsta³a teoria opisuj¹ca efekt motyla, która sta³a siê równie¿ moj¹
inspiracj¹ do napisania pierwszej ksi¹¿ki pt. Efekt Motyla – jak jedna
decyzja mo¿e wp³yn¹æ na ca³e Twoje ¿ycie i zawa¿yæ nad bied¹ lub bo-
gactwem.

Okazuje siê, ¿e nie mo¿emy byæ niczego pewni, gdy¿ nigdy, przenigdy
nie bêdziemy dysponowali na tyle dok³adnymi informacjami, abyœmy
mieli racjê. Dlaczego wiêc ludzie na proste pytanie – Jak oceniasz swo-
je postêpowanie na tle zachowañ innych? – daj¹ sobie w skali od 1 do 5
bardzo mocne 4? Nie daj¹ 5, bo to jest niegrzecznie uwa¿aæ siebie
za doskona³ego. Jednak, gdybyœmy pozbyli siê tych oporów, ka¿dy uwa-
¿a³by, ¿e ma racjê i tylko on ma prawo do mówienia, co jest dobre, a co
z³e. Co jest mo¿liwe, a co niemo¿liwe...

Czy jesteœ pewien, ¿e masz racjê?
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Czy tr¹bi³ kiedykolwiek na Ciebie samochód? Jaka by³a Twoja pierw-
sza reakcja? Jakie by³y wypowiedziane s³owa? Czy by³y to przekleñ-
stwa? Bo widzisz, ludzki mózg, a raczej podœwiadomoœæ, lubi logikê.
Lubi j¹ do tego stopnia, ¿e wymyœla i zmienia fakty tak, aby tylko utrzy-
maæ logiczny porz¹dek.

Kiedy nie mo¿emy znaleŸæ pracy, obwiniamy za to rz¹d. Kiedy ma³o
zarabiamy, obwiniamy pracodawcê. Kiedy nie uwzglêdniaj¹ nam rekla-
macji, obwiniamy firmê. Kiedy siê spóŸniamy do kogoœ, a ta osoba ma
do nas uzasadnione pretensje, obwiniamy j¹ za brak zrozumienia.
Kiedy palimy papierosy – obwiniamy za to stres. Kiedy dostaniemy z³y
stopieñ, to nauczyciel jest z³y. Kiedy nie zdamy egzaminu na prawo
jazdy, to egzaminator jest g³upi. Kiedy... kiedy... kiedy... d³u¿ej chyba
wymieniaæ nie trzeba.

Mózg lubi logikê do tego stopnia, ¿e nigdy, przenigdy nie da Ci odczuæ,
¿e jesteœ winny za swoj¹ z³¹ sytuacjê. Logiczne dla niego jest to, ¿e sam
nie zrobi³byœ nic, co mia³oby z³e skutki dla Ciebie. Sam byœ przecie¿
nagle nie wtargn¹³ na ulicê, to mo¿e byæ niebezpieczne, dlatego mózg
obwinia za tr¹bienie tego, co tr¹bi. To on jest winny, ¿e jedzie po dro-
dze. I tak dalej i tak dalej.

Id¹c dalej tym tropem, przypominam sobie sytuacjê, któr¹ prze¿y³em
na w³asnej skórze. Zosta³em zaproszony do Opola na 2 dni, abym po-
prowadzi³ zajêcia ze studentami w ramach festiwalu przedsiêbiorczo-
œci. Drugiego dnia, po œniadaniu, uda³em siê na nied³ugi spacer z hotelu
na uczelniê, gdzie mia³y odbywaæ siê zajêcia. Kiedy przechodzi³em przez
jezdniê, obok doœæ ruchliwego skrzy¿owania, us³ysza³em g³oœny pisk
hamulców samochodowych. Instynktownie, podobnie jak po³owa ludzi
w okolicy obróci³em g³owê, aby zobaczyæ co siê dzieje.

Sytuacja wygl¹da³a tak, ¿e samochód, który na skrzy¿owaniu chcia³
skrêciæ w lewo, powinien przepuœciæ samochód nadje¿d¿aj¹cy z naprze-
ciwka. Dopiero, kiedy bêdzie mia³ wolne, mo¿e jechaæ. Nie wiem
z jakich powodów, mo¿e siê spieszy³, a mo¿e nie zauwa¿y³, skrêcaj¹cy
w lewo samochód postanowi³ skrêciæ, nie bacz¹c na nadje¿d¿aj¹ce

Czy jesteœ pewien, ¿e masz racjê?
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czerwone auto. Jego kierowca, aby unikn¹æ kolizji, gwa³townie nacisn¹³
hamulec. Na szczêœcie nic siê nikomu nie sta³o. To jednak dopiero po³o-
wa wydarzenia i wcale nie najwa¿niejsza.

Podczas tej sytuacji przechodzi³em na przejœciu dla pieszych. Dwie ko-
biety, które przechodzi³y na tym samym przejœciu, zaczê³y dyskutowaæ.
Nie us³ysza³em za wiele z tego, co mówi³y. W zasadzie tylko pierwsze
s³owa, coœ w rodzaju: „Co za wariat”, „Czerwony diabe³”, „Gówniarz,
jeŸdziæ nie umie” itp. Okaza³o siê, ¿e za ca³e zajœcie w oczach tych
kobiet oberwa³o siê bogu ducha winnemu kierowcy czerwonego auta,
który „narobi³ ha³asu”, hamuj¹c i ratuj¹c, byæ mo¿e, swoje oraz „praw-
dziwego wariata” ¿ycie.

I czego ta historia mo¿e nas nauczyæ? Podobnych historii prze¿y³em
dziesi¹tki. Zawsze wyci¹ga³em z nich jeden wniosek. Cokolwiek my-
œlisz, zawsze zak³adaj, ¿e mo¿esz byæ w b³êdzie. Za³ó¿ przynajmniej
przez chwilê, ¿e mo¿esz nie mieæ racji. Zastanów siê nad tym dok³ad-
nie. Je¿eli po d³u¿szej chwili uznasz, ¿e masz racjê, to naturalnie j¹ masz.
Zdob¹dŸ siê jednak na tê jedn¹ krótk¹ chwilê niepewnoœci i weŸ pod
uwagê ka¿dy wariant, a nie tylko ten, który podsy³a ci podœwiadomoœæ
na samym pocz¹tku. Z mojego doœwiadczenia i przemyœleñ wynika,
¿e im bardziej pewny jesteœ swoich os¹dów, tym czêœciej jesteœ w b³ê-
dzie i tym trudniej odkrywasz prawdê. A przeszkadza Ci w tym Twój
w³asny mózg!

Psychologia jest bardzo ciekaw¹ nauk¹. W Ameryce, w dobie najwiêk-
szej popularnoœci UFO, psychologowie amerykañscy zrobili ekspery-
ment. Zorganizowali konkurs w radio, gdzie g³ówn¹ nagrod¹ by³a
wycieczka krajoznawcza po Stanach. Kilkadziesi¹t osób zwiedza³o kraj.
Któregoœ dnia, kiedy szli szlakiem, gdzieœ w górach zobaczyli niedale-
ko szlaku, poœrodku pustkowia, szcz¹tki jakiegoœ pojazdu oraz ekipê
¿o³nierzy, którzy zabraniali zbli¿aæ siê do rejonu katastrofy. Grozili u¿y-
ciem broni.

Naturalnie szcz¹tki to by³o kilka blaszek i folia aluminiowa, a ¿o³nierze
byli podstawieni. Po kilku tygodniach, kiedy przeprowadzano wywiady

Czy jesteœ pewien, ¿e masz racjê?
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z tymi ludŸmi, ka¿dy powiedzia³, ¿e widzia³ rozbity statek kosmiczny.
Ludzie byli tego tak pewni, ¿e daliby siê zabiæ za swoje racjê. Wymyœla-
no tak¿e ró¿ne inne fakty. Jedna osoba ponoæ widzia³a tak¿e cia³o „ob-
cego” w foliowym worku. Oczywiœcie nie mog³a tego widzieæ, gdy¿ go
tam nie by³o. Mózg po prostu sp³ata³ jej figla, ³¹cz¹c obraz filmów
i rzeczywistoœci. Najdziwniejsze by³o to, ¿e ¿adna z osób nie potrafi³a
podaæ wydarzeñ chronologicznie. W dodatku, kiedy pokazano im obraz
z ukrytej kamery, zaprzeczali i oskar¿ali naukowców o spisek! Do tego
stopnia byli pewni tego, co widzieli!

Okazuje siê, ¿e nasz mózg to, czego nie rozumie, kojarzy z innymi fak-
tami i zapo¿ycza. Je¿eli obraz niespotykanego wraku i ¿o³nierzy wi-
dzieli w filmie o UFO, przyjêli to za pewnik. To tak jakby brakuj¹ce
dane – od 3 do 6 miejsca po przecinku – nasz mózg zmyœla³. No bo
logika musi byæ zachowana.

Jean Piaget zaj¹³ siê tym tematem dok³adniej. Pochodzi³ z bogatej ro-
dziny. Kiedy mia³ 2 lata o ma³o nie zosta³ porwany. Uratowa³a go nia-
nia, która walcz¹c jak tygrys, odstraszy³a napastników. Historia ta sta³a
siê wielk¹ rodzinn¹ legend¹, jak to jedne z tych, które wspomina siê co
roku. Kiedy Jean dorós³, przypomina³ sobie (pomimo, ¿e mia³ wtedy
2 lata) ca³¹ tê sytuacjê i zaklina³, ¿e potrafi³by narysowaæ portret pamiê-
ciowy porywaczy.

Prawda okaza³a siê inna. Opiekunka po kilkunastu latach przyzna³a siê,
¿e zmyœli³a historiê z porwaniem, gdy¿ obawia³a siê z³oœci pracodaw-
ców, kiedy spóŸniona wróci³aby ze spaceru z dzieckiem. Wstrz¹snê³o to
na tyle Jeanem, ¿e ¿ycie doros³e poœwiêci³ zbieraniu informacji o spo-
sobie dzia³ania mózgu. A to, ¿e mózg fa³szowa³ dane, doœwiadczy³
na w³asnej skórze.

WyobraŸ sobie, ¿e to, co widzisz, co s³yszysz czy czujesz, to tylko czêœæ
danych. My jako ludzie rejestrujemy drobny u³amek informacji z oto-
czenia. A resztê nasz mózg nam dopowiada. Logika, konsekwencja jest
dla niego najwa¿niejsza.

To ego ka¿dego z nas wykorzystuj¹ np. ankieterzy lub sprzedawcy.

Czy jesteœ pewien, ¿e masz racjê?
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Okazuje siê, ¿e np. kolejnoœæ zadawanych pytañ ma olbrzymie znacze-
nie i wp³yw na jakoœæ odpowiedzi. Pewien koncern samochodowy prze-
prowadza³ badania. Spoœród swoich klientów losowo wybra³ dwie grupy.
Ka¿d¹ z nich spyta³ o to samo. Czy jest zadowolony z samochodu, który
kupi³ rok temu, oraz czy samochód, który zosta³ kupiony, psu³ siê. Natu-
ralnie pytania zadawano w ró¿nej kolejnoœci.

Okaza³o siê, ¿e kiedy spytamy o to, czy jesteœmy zadowoleni z auta,
przewa¿nie odpowiemy, ¿e tak. Logika i konsekwencja. My podjêliœmy
decyzjê o zakupie i jak mo¿emy nie byæ zadowoleni. PóŸniej na pytanie,
czy siê samochód psu³, naturalnie ma³o kto odpowiedzia³, ¿e tak. Skoro
jesteœmy zadowoleni, to jak mo¿e siê psuæ. Nikt nie jest zadowolony
z psuj¹cego siê auta.

Kiedy odwrócimy kolejnoœæ pytañ, odpowiedŸ na drugie bêdzie inna
w zasadzie o 180 stopni. Na pytanie czy siê psu³, wiêkszoœæ odpowie-
dzia³a, ¿e tak, gdy¿ trzeba by³o jechaæ do przegl¹du, coœ tam wymieniæ.
Nic powa¿nego, to, co zwykle: olej, klocki. Kiedy z takim nastawie-
niem us³yszymy pytanie, czy jesteœmy zadowoleni – oczywiœcie, ¿e nie
bêdziemy.

Okazuje siê, ¿e emocje wp³ywaj¹ nie tylko na nasze myœli, s³owa, ale
tak¿e na postêpowanie i postrzeganie œwiata. Dysonans poznawczy po-
wsta³ po to, aby usprawiedliwiæ nasze zachowanie. Z jednej strony emo-
cje, a wiêc dzia³alnoœæ niespójna, nielogiczna, a z drugiej wielce logiczny
i spójny rozum.

Ka¿dy z nas jest podatny na zak³amania. Powiedz palaczowi, ¿e palenie
szkodzi zdrowiu i spytaj siê dlaczego pali? Co taka osoba Ci odpowie?
Bêdzie oczywiœcie zaprzeczaæ i siê usprawiedliwiaæ. Ego pojawia siê
w ka¿dej, dos³ownie ka¿dej sytuacji, kiedy robimy lub s³yszymy teorie,
które nie s¹ konsekwentne z naszym wczeœniejszym zachowaniem/
myœleniem.

Czy s³ysza³eœ kiedykolwiek stwierdzenie, ¿e pieni¹dze szczêœcia nie daj¹?
Wiêkszoœæ z nas siê z tym zgodzi. Spójrzmy jednak na to, co siê dzieje
w œwiecie. Na pocz¹tku paŸdziernika 2007 zamkniêto w Polsce kilka

Czy jesteœ pewien, ¿e masz racjê?
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szpitali, gdy¿ lekarze z³o¿yli wymówienia. Posz³o o 800 z³ podwy¿ki.
Tyle wystarczy³o, aby lekarze zostawili pacjentów, odwieŸli do innych
szpitali i mieli ich gdzieœ.

Pielêgniarki, kolejarze, pocztowcy, nauczyciele, a nawet policjanci straj-
kuj¹ i s¹ sk³onni do wy³¹czenia ca³ego systemu w walce o wy¿sze
o kilkaset z³otych pensje. Skoro pieni¹dze szczêœcie nie daj¹, to dlacze-
go tyle milionów ludzi jest sk³onnych strajkowaæ, aby dostaæ podwy¿-
kê? Dlatego, ¿eby siê unieszczêœliwiæ? Oczywiœcie, ¿e nie. Robi¹ to po
to, aby by³o im lepiej. W tym przypadku pieni¹dze daj¹ szczêœcie.

Pieni¹dze daj¹ szczêœcie, gdy¿ s¹ narzêdziem, dziêki któremu mo¿emy
wieœæ ¿ycie takie, jakie chcemy. Uczeni przeprowadzili ankietê, z której
wynika, ¿e 96% ludzi najbardziej narzeka na brak czasu i pieniêdzy.
Zak³adam wiêc, ¿e Ty tak¿e swoim dialogiem wewnêtrznym chocia¿
raz myœla³eœ: gdybym mia³ wiêcej pieniêdzy lub gdybym mia³ wiêcej
czasu.... Je¿eli tak, to mam dla Ciebie dobr¹ wiadomoœæ. Mo¿esz to
osi¹gn¹æ. Bez problemu. Wystarczy osi¹gn¹æ wolnoœæ finansow¹, nie
jest to trudne. Musisz pokonaæ tylko jedn¹ przeszkodê. Samego siebie.
Wyzbyæ siê swoich racji i staæ siê znowu „nauczalnym”. Musisz
myœleæ jak ludzie wolni finansowo, myœleæ „jak milionerzy”.

Czy kiedykolwiek pok³óci³eœ siê z kimœ (rodzicami, dzieæmi itp.) tak
bardzo, ¿e odbi³o siê to na Twojej sytuacji emocjonalnej i to na kilka
dni. ¯e dosz³o do trzaskania drzwiami i nie odzywania siê przez d³ugi
okres czasu? Widzisz, 98% osób przyznaje siê do takiej k³ótni i blisko
95% z nich uwa¿a, ¿e mia³o racjê podczas tej dyskusji! Nie powinno
byæ po po³owie? Prawda jest taka, ¿e nikt nie ma racji. Mo¿na byæ bli¿ej
lub dalej racji, ale nigdy siê jej nie bêdzie mia³o.

W biznesie wiêkszoœæ ludzi myœli podobnie. Ka¿dy rozpoczynaj¹c biz-
nes napotyka zbli¿one problemy. Bycie pocz¹tkuj¹cym przedsiêbiorc¹
ma to do siebie, ¿e stajemy przed dylematami przedsiêbiorców – jedno-
czeœnie nie posiadaj¹c sposobu myœlenia przedsiêbiorców. Jest nam
o wiele ³atwiej, je¿eli nasi rodzice maj¹ w³asn¹ firmê. Odpowiednie
nawyki i wzorce mo¿emy wynieœæ z domu rodzinnego.

Czy jesteœ pewien, ¿e masz racjê?
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Kiedy nikt z rodziców nigdy nie prowadzi³ firmy, to zmiana œwiatopo-
gl¹du jest wyj¹tkowo trudna.

Je¿eli planujesz otworzyæ swoj¹ firmê od d³u¿szego czasu i jeszcze tego
nie zrobi³eœ, to musisz mieæ jak¹œ przeszkodê, której nie mo¿esz poko-
naæ. Du¿o osób odk³ada rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej z braku
pieniêdzy, czasu i pomys³u. S¹ to trzy g³ówne problemy. Wed³ug nich,
byæ mo¿e tak¿e wed³ug Ciebie, ich rozwi¹zaniem jest znalezienie pie-
niêdzy, poczekanie na „woln¹ chwilê” (np. po studiach). To jest w³aœnie
myœlenie przeciêtnego cz³owieka, który chce prowadziæ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. Myœlenie przedsiêbiorcy znacznie ró¿ni siê od tego
stereotypowego myœlenia.

Widzisz, prawda jest taka, ¿e nie masz racji i mieæ nie mo¿esz. Mo¿esz
siê tylko do niej zbli¿aæ. Du¿o we wstêpie pisa³em o racji, gdy¿ chcia³-
bym, abyœ otworzy³ swój umys³ na nowe spojrzenie.

Mam nadziejê, ¿e ta ksi¹¿ka przybli¿y i pozwoli Ci rozwi¹zaæ proble-
my, przed którymi staje ka¿dy pocz¹tkuj¹cy przedsiêbiorca. Oddajê Ci
wiêc moje przemyœlenia i mam nadziejê, ¿e po lekturze ksi¹¿ki powiesz
do siebie: rzeczywiœcie coœ w tym jest... i po prostu zaczniesz dzia³aæ.

Czy jesteœ pewien, ¿e masz racjê?
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Czym s¹ filtry percepcyjne?

Zanim przejdziemy do rozwi¹zywania konkretnych problemów zwi¹-
zanych z pocz¹tkami dzia³alnoœci ka¿dego przedsiêbiorcy, jest jedna
rzecz, o istnieniu której powinieneœ siê dowiedzieæ. S¹ nimi filtry per-
cepcyjne, które odpowiedzialne s¹ za to, ¿e ka¿dy uwa¿a, ¿e ma racjê.
To one buduj¹ „œwiat” ka¿dego z nas.

Aby wyt³umaczyæ czym s¹ filtry percepcyjne, wiêkszoœæ trenerów roz-
woju osobistego przeprowadza krótkie doœwiadczenie, które mo¿esz
przeprowadziæ teraz. Chodzi o to, abyœ rozejrza³ siê po miejscu, w któ-
rym teraz siê znajdujesz i postara³ siê w ci¹gu 10 sekund dostrzec i za-
pamiêtaæ jak najwiêcej czerwonych rzeczy. Rozgl¹daj siê dok³adnie
i postaraj siê zauwa¿yæ wszystko, co jest czerwone w Twoim otoczeniu.
Teraz zamknij oczy i postaraj siê odpowiedzieæ na pytanie:  JAKIE
ZAUWA¯Y£EŒ RZECZY NIEBIESKIE?

Trudne prawda. A ile widzisz niebieskich rzeczy teraz, kiedy ju¿ otwo-
rzy³eœ oczy. OdpowiedŸ w ka¿dym przypadku brzmi – znacznie wiêcej.
Doœwiadczenie to polega na za³o¿eniu pewnego prostego filtru percep-
cyjnego, który ogranicza Twoj¹ percepcjê tylko do rzeczy w danym
kolorze, co sprawia, ¿e automatycznie nie zauwa¿asz innych.

Z jednej strony filtry percepcyjne ograniczaj¹ nasz umys³, z innej zaœ
pozwalaj¹ skupiæ siê na pewnych rzeczach i zg³êbiæ je znacznie dok³ad-
niej.

Ca³a sztuczka polega na tym, abyœ sam decydowa³ o tym, jakie filtry
posiadasz. Najprawdopodobniej do dzisiaj nie mia³eœ wp³ywu na to, ja-
kie i ile filtrów filtrowa³o informacje, które dociera³y do Twojego mó-
zgu. Byæ mo¿e nawet nie wiedzia³eœ, ¿e informacje, które do Ciebie
docieraj¹, s¹ filtrowane. Najciekawsze jest to, ¿e to sam dla siebie jesteœ
najostrzejszym cenzorem.

Podobnie jest ze sposobem myœlenia przedsiêbiorców i pracowników,
biednych i bogatych. Ka¿dy ma zainstalowane ró¿ne filtry. Ka¿dy ¿yje

Czym s¹ filtry percepcyjne?
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w tych samych warunkach, jednak decyzje podejmowane przez nich s¹
tak ró¿ne, ¿e jednych prowadz¹ do biedy i ubóstwa, a innych do samo-
realizacji i wielkiego sukcesu. To odpowiednie filtry odpowiedzialne s¹
za to, co widzisz: obc¹ osobê czy potencjalnego klienta. Zwyk³¹ histo-
ryjkê czy prawdziw¹ okazjê.

Na jakiej zasadzie dzia³aj¹ filtry?

Ka¿da informacja, któr¹ rejestrujesz w umyœle, jest w nim magazyno-
wana i przechowywana. Budujesz w ten sposób swoj¹ w³asn¹ bazê
danych. Ka¿da nastêpna zapamiêtana informacja, np. widok no¿yczek,
które le¿¹ na Twoim biurku, powoduje przywo³anie z pamiêci wszyst-
kich sytuacji z Twojego ¿ycia, w których jakiekolwiek no¿yczki by³y
u¿ywane. W u³amku sekundy wiesz, ¿e no¿yczkami mo¿na ci¹æ papier.
Wszystko odbywa siê na poziomie podœwiadomym, czyli takim, na któ-
ry nie mamy bezpoœredniego wp³ywu.

To, jakie uczucia wi¹¿esz z tym, co widzisz, zale¿y od tego, jakie masz
doœwiadczenia z przesz³oœci z podobnymi rzeczami. To normalne,
¿e je¿eli za m³odu drastycznie skaleczy³eœ siê no¿yczkami, nie bêdziesz
siê cieszy³ na ich widok. Podobne fobie wystêpuj¹ w przypadku np.
pogryzieñ przez psa, wypadków samochodowych czy lêków przed pod-
ró¿ami samolotem. Latanie jest najbezpieczniejsz¹ form¹ transportu,
jednak wiêcej osób boi siê lataæ ni¿ jeŸdziæ samochodem. Powodem s¹
media, które skupiaj¹ swoj¹ uwagê na ka¿dym niemal wypadku lotni-
czym na œwiecie!

Okazuje siê siê, ¿e mê¿czyŸni, którzy kupili sobie nowe auto, podczas
jazdy nagle wszêdzie je zauwa¿aj¹. Maj¹ wra¿enie jakby „co drugi”
cz³owiek na Ziemi jeŸdzi³ takim samym autem jak oni. Nastawienie
i swoiste przywi¹zanie mê¿czyzny do jego maszyny sprawia, ¿e spo-
œród tysiêcy obrazów aut ich mózgi dostrzegaj¹ i zwracaj¹ uwagê tylko
na te, z którymi wi¹¿e ich jakaœ wiêŸ.

Czym s¹ filtry percepcyjne?
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Podobnie jest w przypadku kobiet. Gdyby rozdzieliæ kobiety, które maj¹
dzieci lub s¹ w ci¹¿y, od tych, które jeszcze nigdy nie mia³y takiego
doœwiadczenia, a nastêpnie zadaæ im pytanie, ile wózków dzieciêcych
widzia³y rano w drodze do pracy, odpowiedzi tych dwóch grup by³yby
znacz¹co ró¿ne. Ok, ale zostawmy ju¿ rzeczy, o których doskonale wiesz.

Dobre i z³e filtry

Tak samo jak nie ma z³ych m³otków, z³ych kilofów czy z³ych d³ugopi-
sów, tak samo, je¿eli spojrzymy na filtry percepcyjne jako na narzêdzia,
nie ma z³ych filtrów. Kiedy zaczniemy jednak spogl¹daæ na nie w kon-
tekœcie osi¹gania sukcesów i realizacji celów, mo¿emy je podzieliæ
na te, które nam pomagaj¹ odnieœæ sukces (dobre) i te, które nam w tym
przeszkadzaj¹ (z³e).

Jednym z takich filtrów, które czêsto stoj¹ po przeciwnych stronach,
jest filtr tzw. perfekcjonisty. Kiedy jakaœ osoba ma go za³o¿ony, ka¿d¹
rzecz, jak¹ robi, musi wykonaæ siê perfekcyjnie, idealnie. Osoba taka
zwraca uwagê na szczegó³y i Ÿle siê czuje, kiedy jej praca nie jest
dokoñczona.

Filtr perfekcyjny, o którym bêdziemy jeszcze du¿o pisaæ, jest dobry
dla ka¿dego pracownika. Je¿eli wiêc chcesz mieæ dobr¹ pracê, musisz
myœleæ jak perfekcjonista. Dlaczego? Bo pracodawcy zatrudniaj¹ ludzi
z dwóch powodów.

Pierwszym z nich jest oszczêdnoœæ czasu. Z tego powodu istniej¹ nie
za dobrze op³acane miejsca pracy jak: kelner, sekretarka, magazynier.
Przedsiêbiorca coœ potrafi robiæ, w ci¹gu 1-2 dni przyucza dowoln¹ oso-
bê do wykonywania tej czynnoœci za niego i zyskuje dziêki temu czas,
który mo¿e poœwiêciæ na rozwój firmy. Wiêkszoœæ stanowisk pracy
istnieje po to, aby zaoszczêdziæ czas szefa.

Drugim powodem, dla którego zatrudnia siê pracowników, jest ich wie-
dza i umiejêtnoœci. Wychodzimy z za³o¿enia, ¿e pracodawca mo¿e ka¿-
demu przekazaæ wiedzê, jak¹ on sam dysponuje. A co w przypadku,

Czym s¹ filtry percepcyjne?



str. 18
MYŒLEÆ JAK MILIONERZY – Kamil Cebulski

Copyright by BUSINESS EDUCATION & Kamil Cebulski

je¿eli w firmie potrzebny jest pracownik, którego umiejêtnoœci w ja-
kiejœ dziedzinie przekraczaj¹ umiejêtnoœci w³aœciciela? Wtedy zatrud-
nia siê osobê, która jest specjalist¹ i daje mu siê odpowiednie warunki
pracy oraz dobrze p³aci. Ksiêgowi, informatycy, architekci... to zawody,
w których najwiêcej ludzi posiada filtr perfekcjonisty.

Filtr perfekcjonisty motywuje do specjalizacji w w¹skiej dziedzinie,
w której stajemy siê ekspertem. Nie mo¿emy znaæ siê na wszystkim,
dlatego, je¿eli bardzo dobrze znamy siê na jakiejœ dziedzinie, znajdzie
siê osoba, która nam za tê wiedzê zap³aci.

Z punktu widzenia przedsiêbiorcy, zw³aszcza pocz¹tkuj¹cego, filtr
perfekcyjnoœci jest czymœ z³ym i zupe³nie nie na miejscu. Kiedy zaczy-
namy robiæ biznes, najczêœciej sami musimy siê znaæ po trochu na wszyst-
kim. Na ksiêgowoœci, finansach, zarz¹dzaniu, reklamie, personelu,
komputerze itp. Specjalizacja jest niemo¿liwa, a ograniczenia czasowe
sprawiaj¹, ¿e nie mo¿emy wszystkiego doprowadzaæ do perfekcji.

W czym tkwi wyzwanie

Niebezpieczne jest to, ¿e filtry percepcyjne lubi¹ byæ „dziedziczone”.
Warunki spo³eczno-socjalne, w jakich ¿yjemy, sprawiaj¹, ¿e przejmuje-
my nawyki, przekonania oraz filtry od swoich „¿ywicieli”. Dosyæ
ciekawie to widaæ na przyk³adzie polityki. Osoby biedne lub wywodz¹-
ce siê z rodzin ubogich z zasady maj¹ pogl¹dy bardziej lewicowe,
socjalne. Uwa¿aj¹, ¿e Pañstwo powinno o nich zadbaæ. Ludzie bogaci
i klasa œrednia lub ci, którzy wywodz¹ siê z takich rodzin, maj¹ pogl¹dy
bardziej prawicowe, liberalne. Zgodnie z zasad¹, która towarzyszy tym
ludziom, mówi¹c¹, ¿e ka¿dy jest odpowiedzialny za siebie i pañstwo
nie powinno wtr¹caæ siê do ¿ycia ludzi. Pewnego rodzaju dziedzicznoœæ
– nie przez geny, a wychowanie – sprawia, ¿e biedni s¹ sk³onni dziedzi-
czyæ filtry biednych, a bogaci bogatych. Sposób myœlenia to zestaw
filtrów, które posiada ka¿dy z nas.

Czym s¹ filtry percepcyjne?
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sposoby jej zdobycia. Je¿eli chodzi o zdobywanie pieniêdzy od innych,
to mam na myœli zbudowanie biznesplanu i bycie zawsze w gotowoœci,
aby go zaprezentowaæ niekiedy przypadkiem poznanemu inwestorowi.
Tak szczerze, co byœ powiedzia³ osobie, która teraz ci mówi: No to poka¿,
co masz, bo mam trochê pieniêdzy do zainwestowania? Moje zdanie jest
takie, ¿e ³atwo mówiæ, ¿e nie mam pieniêdzy i jednoczeœnie nic nie ro-
biæ, aby te œrodki pozyskaæ. Spytaj siê 100 osób czy zainwestuj¹ w Twój
biznes, zanim nastêpnym razem przywo³asz sobie tê wymówkê!

Historia do naœladowania

W swoim ¿yciu mia³em tylko kilka sytuacji, w których sta³em po stronie
inwestora. Nie by³y to wielkie inwestycje, ale zdobyte doœwiadczenie
pozwala mi spojrzeæ na ten temat z drugiej strony. Jedn¹ z najciekaw-
szych przygód zwi¹zanych z inwestowaniem prze¿y³em podczas
prezentacji z zakresu zasad SixSigma na jednej z polskich uczelni.

Podczas prezentacji porusza³em temat braku pieniêdzy w biznesie i jak
to zwykle w tym temacie „wym¹drza³em siê”. Poprzez wprawienie
w zadumê uczestników chcia³em, aby spojrzeli inaczej na swoje zacho-
wanie i sposób myœlenia.

Po wyk³adzie zosta³em bardzo pozytywnie zaskoczony. Kiedy wszyscy
zaczêli wychodziæ z auli, a ja pakowa³em sprzêt, podszed³ do mnie je-
den m³ody cz³owiek i podsun¹³ mi kartkê A4 ze starannie naszkicowan¹
map¹ myœli. Gdy skoñczy³em skanowaæ to, co znajdowa³o siê na tej
kartce i podnios³em wzrok na tego m³odego cz³owieka, ujrza³em, ¿e ma
w rêku p³ytê CD z – jak to on powiedzia³ – „wszystkimi szczegó³ami”.

Uruchomiliœmy wiêc to, co mia³ mi do pokazania i po 10-minutowej
prezentacji zainwestowa³em w jego pomys³! Nie chodzi³o o du¿e
pieni¹dze, zaledwie o kilka tysiêcy z³otych na sprowadzenie maszyny,
op³acenie c³a i zakup pierwszej partii surowca do obróbki. Okaza³o siê,
¿e by³em czwart¹ osob¹, któr¹ ten cz³owiek poprosi³ o pieni¹dze!
Marek, gdy¿ tak mia³ na imiê, opracowa³ temat, wyæwiczy³ prezentacjê

Czym s¹ filtry percepcyjne?
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i udaj¹c siê do 4 osób w ci¹gu zaledwie 24 dni zdoby³ pieni¹dze
na realizacjê biznesplanu!

To by³a moja pierwsza „transakcja” jako inwestora i zarazem, jak do tej
pory, najlepsza. Pozwoli³a spojrzeæ mi na ca³y proces inwestowania
z drugiej strony i zdobyæ cenne doœwiadczenie na przysz³oœæ. To, czego
siê nauczy³em, to to, ¿e najwa¿niejsz¹ rzecz¹, na któr¹ patrzy inwestor,
jest osoba i jej kompetencje, a nie pomys³ sam w sobie. Od tej pory
bardzo czêsto pytam siê podczas swoich prezentacji, czy na sali jest
osoba, w któr¹ mogê zainwestowaæ. Niestety drugi Marek siê nie zna-
laz³.

Nie oczekuj perfekcji, oczekuj postêpu

Skoro ju¿ poruszyliœmy temat Deminga i japoñskiego podejœcia do biz-
nesu, chcia³bym siê zatrzymaæ i powiedzieæ kilka s³ów na temat filozo-
fii Kaizen – japoñskiej metody sta³ego doskonalenia. Mówi ona o tym,
¿e doskona³oœci, perfekcji nie mo¿na osi¹gn¹æ, szczególnie w zarz¹dza-
niu organizacj¹, natomiast na postêp i rozwój zawsze jest czas i miejsce.

Nie warto d¹¿yæ do perfekcji, gdy¿ nigdy jej nie osi¹gniesz, a zdanie
sobie sprawy z pora¿ki doprowadzi Ciê do depresji i braku akceptacji
dla siebie i innych ludzi z Twojego otoczenia. Nie warto osi¹gaæ perfek-
cji, gdy¿ nawet gdybyœ uzna³, ¿e j¹ osi¹gn¹³eœ, oznacza³oby to koniec
Twojego rozwoju. Nie mo¿na usprawniaæ tego, co jest w naszym mnie-
maniu perfekcyjne. Zatrzyma³byœ siê, a ten, kto stoi, tak naprawdê siê
cofa. Wed³ug tej teorii, poniewa¿ nie ma perfekcji, nie powinniœmy jej
od siebie wymagaæ. Istnieje tylko ci¹g³y proces ulepszania, a skoro
istnieje, to powinniœmy w nim ci¹gle braæ udzia³.

Wszystko polega na tym, aby nie uznawaæ, ¿e tylko ja mam racjê. Nale-
¿y otworzyæ siê na rady od innych. Nie polega to tak¿e na œlepym wie-
rzeniu, ¿e inni maj¹ racjê i ka¿de ich s³owo jest prawdziwe. Kaizeniœci
zdaj¹ sobie sprawê nawet z tego, ¿e ich filozofia nie jest perfekcyjna,
dlatego ci¹gle j¹ ulepszaj¹.

Czym s¹ filtry percepcyjne?
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W Polsce dominuje zachodnie podejœcie do biznesu. Ludzie chc¹ byæ
perfekcyjni i tworzyæ perfekcyjne rzeczy. To tak jakby chcieæ znaleŸæ
siê w Brazylii bez podró¿y do niej samolotem czy statkiem, a to, jak
wiemy, jest niemo¿liwe.

Na pewno i Ty tak¿e masz w g³êbi ducha chêæ bycia perfekcyjnym
i marzysz o idealnym, bezb³êdnym biznesie. O super pomyœle, strzale
w dziesi¹tkê, który niewielkim nak³adem pracy i œrodków doprowadzi
ciê do sukcesu. Tak, jest szansa, ¿e wpadniesz na taki pomys³ biznesu.
Je¿eli tak jest, to polecam ci biznes o wiêkszym prawdopodobieñstwie
wygranej – grê w totolotka.

Ja równie¿ chcia³bym, aby mój biznes by³ perfekcyjny. Aby strony mia-
³y ³adn¹ grafikê, by³y przejrzyste, funkcjonalne i nie zawiera³y b³êdów.
Z drugiej jednak strony kontrastuje to z zasadami rozs¹dku i wolnym
rynkiem, który wymusza podejmowanie przede wszystkim ekonomicz-
nych, a nie ideowych decyzji.

Biedni ludzie, niestety, s¹ tacy, ¿e nie podejm¹ siê niczego, co nie
mia³oby znamion perfekcyjnoœci. Biedni ludzie potrafi¹ doczepiæ siê
do krzywo po³o¿onego kafelka w ³azience i wydawaæ kilkaset z³ na mar-
kowe buty tylko dlatego, ¿e s¹ markowe, a w ich rozumieniu – perfek-
cyjne.
Widoczne jest to zw³aszcza w e-biznesie, kiedy przed rozpoczêciem ja-
kiegokolwiek biznesu ludzie najd³u¿ej zastanawiaj¹ siê nad jego nazw¹!
Nie poœwiêcaj¹ nawet godziny na naukê HTML, ale za to godzinami
myœl¹ o nazwie dla strony internetowej. Nazwa to jeszcze nic w porów-
naniu do logo czy te¿ kolorystyki strony, gdzie ludzie z wielk¹ pasj¹
poœwiêcaj¹ godziny na dopieszczanie szczegó³ów, a nadal zero na na-
ukê HTML.

Czy taki pêd jest z³y? To zale¿y. Je¿eli chc¹ mieæ dobrze dopracowan¹
stronê, to jak najbardziej polecam dobrze zaj¹æ siê ka¿dym detalem.
Je¿eli jednak przede wszystkim im zale¿y, aby strona zarabia³a, to takie
dopieszczanie nie jest racjonalne. To tak jak jazda samochodem.
Jednym zale¿y na pieni¹dzach i je¿d¿¹ takimi, które s¹ tanie i ma³o pal¹,

Czym s¹ filtry percepcyjne?
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a innym na presti¿u czy wygodzie i je¿d¿¹ drogimi, pal¹cymi jak loko-
motywa, ale ³adnie wygl¹daj¹cymi sportowymi samochodami. Pamiê-
taj jednak, ¿e ka¿dym samochodem, który jest na chodzie, dojedziesz
na miejsce, wiêc skoro ciê nie staæ na Porsche, to kup Fiata.

Ca³y problem z ludŸmi i filozofi¹ Kaizen polega na tym, ¿e ludzi
od razu by chcieli ruszyæ z du¿ym, zdrowym biznesem. Od razu by chcieli
Porsche. Powinni raczej uœwiadomiæ sobie, ¿e nie staæ ich na taki biz-
nes. Zamiast wiêc wiecznie marzyæ o superbiznesie, powinni otworzyæ
taki, na jaki ich staæ, i oczekiwaæ postêpu, gdy¿ nawet nie zorientuj¹ siê,
kiedy osi¹gn¹ to, co chc¹.

Dlaczego inwestorzy patrz¹ na osobê, a nie
na pomys³?

Postanowi³em dok³adniej zbadaæ to zagadnienie. Pyta³em wiêc swoich
s³uchaczy, co jest najwa¿niejsze w biznesie. Ich odpowiedzi by³y takie:
pomys³ – pieni¹dze – reklama – sprzeda¿ – pracownicy – ksiêgowoœæ...
Osoba prezesa/w³aœciciela czy jakkolwiek by to nazwaæ albo siê nigdy
nie pojawia³a, albo wymieniana by³a daleko, daleko na koñcu listy. Ma³o
komu przysz³o na myœl, ¿e wiedza i umiejêtnoœci osoby kieruj¹cej firm¹
s¹ wa¿ne.

Aby uzmys³owiæ Ci, jak wa¿na jest osoba kieruj¹ca firm¹, chcia³bym,
abyœ wyobrazi³ sobie sytuacjê, w której 100 osób dysponuj¹c podobny-
mi mo¿liwoœciami, zak³ada podobny biznes. Niech to bêdzie najzwy-
czajniejszy sklep komputerowy. Czy ka¿dy z tych osób odniesie sukces?
Otó¿ nie. Kilka z tych sklepów odniesie sukces, inne bêd¹ prowadziæ
wegetacjê, a reszta najzwyczajniej siê podda. I to, który sklep odniesie
sukces, nie zale¿y od niczego, a raczej nikogo, poza osob¹ kieruj¹c¹
biznesem. Czy bêdzie podejmowa³ dobre decyzje, czy bêdzie pracowity
i otwarty na nowe doœwiadczenia. To od niego zale¿y, czy firma wyda
pieni¹dze na ulotki czy na rabaty dla sta³ych klientów. To on podejmuje
ryzyko i zaznajamia siê z literaturê, która je zmniejsza.

Czym s¹ filtry percepcyjne?
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Wydatki na ulotki przeciêtnej firmy s¹ wy¿sze od wydatków na szkole-
nia i ksi¹¿ki biznesowe dla ich pracowników. To wydaje siê œmieszne,
ale to w³aœnie w tym jest szansa dla Ciebie!

Dlaczego ludzie nie zdaj¹ sobie sprawy z tego, ¿e sukces firmy nie zale-
¿y od „czegoœ innego”, ale od nich? To ju¿ pokrótce wyt³umaczy³em
we wstêpie. Maj¹ na³o¿ony filtr biednych ludzi, którzy uwa¿aj¹, ¿e maj¹
racjê. ¯e w skali od 1 do 5 oceniaj¹ swoje zachowanie i sposób myœle-
nia na 4,5. Zauwa¿ prost¹ zasadê: ludzie biedni o wiele czêœciej próbuj¹
przekonaæ innych do swoich racji! Myœlenie w ten sposób prowadzi
do prostego efektu. Nie zak³adamy, ¿e mo¿emy myœleæ inaczej.

Inwestorów nie interesuje pomys³ na biznes. Oni nie musz¹ nawet orien-
towaæ siê w Twoim biznesie. Interesuje ich tylko Twoja osoba, czy je-
steœ kompetentny i powa¿ny i czy ich pieni¹dze s¹ z Tob¹ bezpieczne.
A podejœcie do biznesu bez biznesplanu jest g³upie, bezmyœlne i niepo-
wa¿ne.

Kogo zapraszaæ do inwestowania

Je¿eli w procesie inwestowania najwa¿niejsze jest zaufanie do osoby,
w któr¹ siê inwestuje, to najlepszym inwestorem s¹ Twoi najbli¿si,
najczêœciej rodzice. Oni najchêtniej ci pomog¹, gdy¿ im jako jedynym
nie zale¿y na pieni¹dzach, a tylko i wy³¹cznie na Twoim sukcesie. Je¿eli
nie potrafisz przekonaæ swoich rodziców, którzy Ciê najlepiej znaj¹,
na to, aby po¿yczyli Ci na inwestycje, to widzê du¿e problemy. Skoro
rodzice Ci nie ufaj¹ w sprawach pieniêdzy, to bardzo niedobrze. W ta-
kiej sytuacji trudno Ci bêdzie przekonaæ nawet obcych.

Rodzice byli pierwszymi osobami, które we mnie zainwestowa³y. Swoj¹
firmê „rozkrêca³em” z przyjacielem przez kilkanaœcie miesiêcy. Kiedy
pojawili siê pierwsi klienci, mia³em 17 lat i musia³em zarejestrowaæ
dzia³alnoœæ, aby wystawiæ pierwsze faktury. Jako ¿e z racji wieku nie
mog³em zarejestrowaæ dzia³alnoœci na siebie – nie by³oby to te¿ zbyt
rozs¹dne ze wzglêdu na wysokie podatki – z pomoc¹ przysz³a mama,
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która zarejestrowa³a dzia³alnoœæ na siebie. Ma³o tego, zdeklarowa³a,
¿e przez 3 miesi¹ce bêdzie op³acaæ oko³o 150 z³ obowi¹zkowej sk³adki
na ZUS, a wiêc zainwestuje we mnie nie tylko czas, ale tak¿e pieni¹dze.
Uda³o mi siê sprostaæ i rozkrêciæ firmê tak mocno, aby sama op³aca³a
sk³adki na ZUS. Mimo tego, z racji innych inwestycji, które poczyni³em
w firmie, obecnie mama ma zainwestowane w naszej firmie ju¿ kilkana-
œcie tysiêcy z³otych i jest zawsze pierwsz¹ osob¹, do której zwracam siê
o fundusze na kolejne inwestycje.

Formy zwrotu z inwestycji

Bardzo wa¿ne jest, aby przy procesie inwestowania i wilk by³ syty
i owca ca³a. Przedsiêbiorca potrzebuje pieniêdzy, aby wprawiæ je w ruch
i zarabiaæ. Inwestor tak¿e udostêpnia swój kapita³, aby uzyskaæ zwrot
z inwestycji. Nie wiem, czy wiesz, ale kapita³ nie oznacza pieniêdzy!
Za Wikipedi¹ cytujê: stanowi on posiadane dobra materialne i niemate-
rialne... Inwestorzy wiêc mog¹ inwestowaæ pieni¹dze, ale tak¿e czas,
ich samochody czy cokolwiek innego.
Najczêstszym zwrotem z inwestycji s¹ oczywiœcie pieni¹dze wyp³acane
w postaci dywidendy lub pozyskane ze sprzeda¿y udzia³ów, kiedy war-
toœæ firmy wzroœnie. Zapamiêtaj te s³owa. Ka¿dy inwestor inwestuje,
aby osi¹gn¹æ swój w³asny zwrot z inwestycji.

W przypadku inwestowania w rodzinny biznes oczekiwanym zwrotem
niekoniecznie musz¹ byæ pieni¹dze. O wiele czêœciej jest to szczêœcie
cz³onka rodziny, jego usamodzielnienie itp. Jako ¿e przewidujê, ¿e po tê
ksi¹¿kê siêgn¹ g³ównie ludzie m³odzi, chcia³bym zwróciæ uwagê
na bardzo wa¿ny problem. Pojawia siê on, kiedy jakiœ uczeñ lub student
za du¿o naczyta siê ksi¹¿ek o motywacji i zarabianiu pieniêdzy. Sam
przez to przechodzi³em. Znam to od podszewki.

Wœród m³odych ludzi, którzy pragn¹ za³o¿yæ firmê, bardzo czêsto poja-
wia siê konflikt z rodzicami zwi¹zany z nauk¹. Ludzie m³odzi s¹ tak¿e
bardzo naiwni i kiedy naczytaj¹ siê ksi¹¿ek (tak¿e takich jak ta, chocia¿
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