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A więc rządzi Wami największy wróg człowieka — strach. Wiem, że niektórzy z Was 
boją się usłyszeć prawdę — wychowano Was w strachu i kłamstwie. Ale ja będę głosił 
Wam prawdę, aż wreszcie uwolnicie się od swojego strachu...

    Malcolm X

Pozwólcie, że wyrażę swoje niezbite przekonanie, iż jedyna rzecz, której powinniœmy 
się bać, to lęk — bezimienne, irracjonalne, bezpodstawne przerażenie, paraliżujące 
wysiłki, które trzeba podjąć, żeby zamienić odwrót w natarcie.

    Franklin Delano Roosevelt

Jesteœmy zwierzętami, które nie potrafią pozbyć się swoich lęków, wpływających 
destrukcyjnie na postrzeganie otaczającego nas œwiata. Niemal każde wydarzenie 
osądzamy w kategoriach ryzyka. Wyolbrzymiamy niebezpieczeństwa i własną 
słaboœć. Ciągle koncentrujemy się na przeciwnoœciach, które mogą się zdarzyć. 
W okresie pomyœlnoœci to nie problem — możemy pozwolić sobie na luksus zmartwień. 
Jednak gdy dopadają nas prawdziwe problemy, postawa lękowa bywa wyjątkowo 
niebezpieczna. W takich chwilach trzeba działać — stawić czoła rzeczywistoœci, 
rozwiązać problem i ruszać œmiało przed siebie!

To książka o filozofii życiowej, według której Twoje lęki to więzienie zamykające Cię 
w obrębie ograniczonych działań. Im mniej będziesz się bać, tym będziesz silniejszy 
i tym pełniejsze będzie Twoje życie. Książka Prawo odwagi. Wkrocz bez strachu 
na drogę sukcesu powstała po to, by zainspirować Cię do odnalezienia w sobie 
umiejętnoœci przezwyciężenia strachu.

Jeœli pokonasz ograniczające Cię lęki i zaczniesz podchodzić do życia z odwagą, 
rozpadną się œciany Twojego wewnętrznego więzienia i zaczniesz kontrolować 
wydarzenia, porzucając rolę biernego ich uczestnika. Zdobądź się na skrajną odwagę, 
niekonwencjonalnoœć, elastycznoœć. Niech prowadzi Cię niezaspokojony głód œwiata.

http://onepress.pl
http://onepress.pl/zamow_katalog.htm
http://onepress.pl/katalog.htm
http://onepress.pl/zakupy/add.cgi?id=praodw
http://onepress.pl/emaile.cgi
http://onepress.pl/cennik.htm
http://onepress.pl/online.htm
mailto:onepress@onepress.pl
http://onepress.pl/ksiazki/praodw.htm
http://www.onepress.pl/ksiazki/prawo_odwagi_sila_ktora_na_zawsze_odmieni_twoje_zycie_robert_greene_50_cent,praodw.htm




Spis tre�ci

Przedmowa ........................................................................................... 5

Wst�p ...................................................................................................11

Rozdzia� 1.

Zobacz to, co jest — realizm intensywny ...........................................35

Rozdzia� 2.

Niech wszystko b�dzie Twoje — samodzielno�� ................................57

Rozdzia� 3.

Zamie� gówno w cukier — oportunizm ..............................................79

Rozdzia� 4.

B�d� w ci�g�ym ruchu — �wiadomy rozmach ..................................101

Rozdzia� 5.

Musisz wiedzie�, kiedy post�powa� �le — agresja ..........................127

Rozdzia� 6.

Przyk�ad idzie z góry — autorytet ....................................................155

Rozdzia� 7.

Poznaj swoje otoczenie od podszewki — ��czno�� ..........................183

Rozdzia� 8.

Szanuj proces — bieg�o�� ................................................................209

Rozdzia� 9.

Pokonaj swoje ograniczenia — wiara w siebie ................................239

Rozdzia� 10.

Skonfrontuj si� ze swoj� �miertelno�ci� — wznios�o�� ..................269

Podzi�kowania ...................................................................................293



Rozdzia� 1.

Zobacz to, co jest

— realizm intensywny
RZECZYWISTO�� POTRAFI BY� OKRUTNA. TWOJE DNI S� POLI-

CZONE I TRZEBA CI�GLE WALCZY�, �EBY ODNALE�� I OBRONI�

SWOJE MIEJSCE W TYM BEZWZGL�DNYM I PE�NYM RYWALI-

ZACJI �WIECIE. LUDZIE BYWAJ� ZDRADLIWI. WSZCZYNAJ�

CI�G�E WALKI W TWOIM �YCIU. MUSISZ OPRZE� SI� POKUSIE

I PRZESTA� CI�GLE �A�OWA�, �E NIE JEST INACZEJ; ZAMIAST

TEGO ODWA�NIE ZAAKCEPTUJ ZEWN�TRZNE OKOLICZNO�CI,

A NAWET PRZYJMIJ JE Z OTWARTYMI RAMIONAMI. KONCENTRU-

J�C SI� NA TYM, CO SI� WOKÓ� CIEBIE DZIEJE, ZACZNIESZ

U�WIADAMIA� SOBIE Z WIELK� JASNO�CI�, DLACZEGO NIE-

KTÓRZY ODNOSZ� SUKCES, A INNI ZOSTAJ� W TYLE. JE�LI

PRZEJRZYSZ MANIPULACJE INNYCH, B�DZIESZ W STANIE JE

ODWRÓCI�. IM MOCNIEJ SI� OSADZISZ W RZECZYWISTO�CI,

TYM �ATWIEJ B�DZIESZ MÓG� J� ZMIENIA� WED�UG W�A-

SNYCH POTRZEB.
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Oko dilera

Oto �ycie, nowe i dziwne; dziwne, bo si� go boimy; nowe,

bo ci	gle odwracali
my od niego wzrok […] ludzie to

ludzie, a �ycie to �ycie, i musimy je bra� takimi, jakimi

s	; a je
li chcemy je zmieni�, musimy podchodzi� do

nich w takiej formie, w jakiej istniej	.

— Richard Wright

G�ównym 	ród�em motywacji Curtisa Jacksona (vel 50 Centa),
kiedy by� ch�opcem, by�a jedna si�a — ambicja. Pragn�� dok�adnie
tych rzeczy, które z pozoru znajdowa�y si� poza jego zasi�giem —
pieni�dzy, wolno�ci i w�adzy.

Patrz�c na ulice Southside Queens, na których dorasta�, Curtis
czu�, jak ponura, przygn�biaj�ca rzeczywisto�� zagl�da mu prosto
w oczy. Móg� pój�� do szko�y i potraktowa� j� powa�nie, ale dzie-
ciaki, które tak post�powa�y, nie zachodzi�y specjalnie daleko —
ko�czy�y w jakiej� s�abo p�atnej robocie. Móg� wej�� w �wiatek
przest�pczy i szybko si� dorobi�, ale ci, którzy si� tym zaj�li,
umierali m�odo albo sp�dzali m�odo�� w wi�zieniu. Móg� uciec
od wszystkiego, bior�c narkotyki — ale kiedy raz si� wejdzie na t�
drog�, nie ma ju� odwrotu. Zobaczy�, �e jedynymi osobami, które
wiod�y �ycie, o jakim sam marzy�, byli gangsterzy, dilerzy nar-
kotykowi. Ich samochody, ciuchy, styl �ycia i posiadana w�adza
odpowiada�y jego ambicjom. I w ten sposób w wieku jedenastu lat
Curtis Jackson postanowi�, �e wybierze t� drog� i zostanie naj-
wi�kszym dilerem spo�ród wszystkich mu znanych.

Im g��biej jednak w to wszystko wchodzi�, tym bardziej
zdawa� sobie spraw�, �e rzeczywisto�� by�a znacznie bardziej
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ponura i bezwzgl�dna, ni� to sobie wyobra�a�. Narkotykowi
kumple i klienci pojawiali si� nieregularnie i ci��ko by�o ich zna-
le	�. Koledzy po fachu nieustannie walczyli o t� sam� ograni-
czon� liczb� miejscówek i bez wahania mogli wpakowa� Ci nó�
w plecy. G�ówni dilerzy, którzy kontrolowali ca�� okolic�, byli
brutalni i bezwzgl�dni. Je�li zbyt dobrze Ci sz�o, mog�e� mie�
pewno��, �e kto� b�dzie próbowa� Ci to odebra�. Policja by�a
wsz�dzie. Jedno z�e posuni�cie i mog�e� wyl�dowa� w wi�zieniu.
Jakim cudem po�ród ca�ego tego chaosu mog�o mu si� cokol-
wiek uda� i jak móg� unikn�� czyhaj�cych niebezpiecze�stw?
Z pozoru by�o to niemo�liwe.

Pewnego dnia rozmawia� na temat trudno�ci napotykanych
w bran�y ze starszym dilerem, Truthem, który powiedzia� mu
co�, co zapad�o mu w pami��. Nie narzekaj na trudne warunki,
powiedzia� mu Truth. Tak naprawd� ci��kie, uliczne �ycie to
b�ogos�awie�stwo, je�li si� wie, co si� robi. W�a�nie dlatego, �e
ten �wiatek jest tak niebezpieczny, diler musi mocno si� skupia�
na tym, co si� dzieje wokó� niego. Musi wtopi� si� w ulic� —
wiedzie�, kto sprawia k�opoty i gdzie szuka� nowych mo�liwo-
�ci. Musi umie� przesiewa� wszystkie bzdury, które gadaj� mu
ludzie — przejrze� ich gierki i beznadziejne pomys�y. Musi spoj-
rze� na siebie, dostrzec w�asne ograniczenia i g�upot�. Dzi�ki temu
jego spojrzenie nabierze niezwyk�ej ostro�ci, a on stanie si� bacz-
nym obserwatorem rzeczywisto�ci. To jego si�a.

Powiedzia� Curtisowi, �e najwi�ksze niebezpiecze�stwo to
wcale nie policja ani brutalna konkurencja. To s�abo�� umys�u.
Widzia�em to u wielu dilerów, mówi�. Gdy wszystko idzie dobrze,
zaczynaj� my�le�, �e tak ju� b�dzie zawsze i przestaj� obserwowa�
ulic�. Gdy co� zaczyna i�� nie tak, chc� to zmieni� i wymy�laj�
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g�upawe plany, które pozwol� im szybko i �atwo si� dorobi�.
W obydwu przypadkach szybko ko�cz�. Je�li stracisz kontakt
z uliczn� rzeczywisto�ci�, równie dobrze mo�esz si� zabi�.

W ci�gu nast�pnych miesi�cy Curtis cz�sto my�la� o tym, co
powiedzia� mu Truth, i powoli zacz��o to do niego dociera�.
Postanowi� zamieni� s�owa dilera w pewnego rodzaju kodeks,
wed�ug którego b�dzie �y�: nikomu nie b�dzie ufa�; b�dzie si�
kry� ze swoimi zamiarami nawet przed przyjació�mi i wspólni-
kami; i bez wzgl�du na to, jak wysoko w �yciu zajdzie lub jak nisko
upadnie, pozostanie skrajnym realist�, zachowa ostro�� widzenia
dilera.

W ci�gu kilku nast�pnych lat sta� si� jednym z najbardziej
obrotnych dilerów w okolicy i kierowa� ma�� ekip�, dzi�ki której
ca�kiem dobrze zarabia�. Przysz�o�� wygl�da�a obiecuj�co, ale
chwila nieuwagi wystarczy�a, �eby wpad� w pu�apk� zastawion�
przez policj� i w wieku szesnastu lat zosta� skazany na dziewi��
miesi�cy w o�rodku terapeutycznym w pó�nocnej cz��ci stanu
Nowy Jork. Kiedy znalaz� si� w nieznanym otoczeniu i z du��
ilo�ci� czasu na przemy�lenia, nagle wróci�y do niego s�owa Tru-
tha. To nie by� czas na depresj� ani na marzenia, ale na to, �eby
nakierowa� dilerskie oko na samego siebie i na �wiat, w którym
�y�. 
eby zobaczy� wszystko takim, jakie jest, nawet je�li by�o
okropne.

Mia� niepohamowane ambicje; pragn�� prawdziwej w�adzy,
czego�, na czym móg�by budowa�. Ale uliczna dilerka nie trwa
d�ugo. To zabawa dla m�odych. W okolicy dwudziestki dilerzy
spowalniaj� i albo spotyka ich co� z�ego, albo uciekaj� w s�abo
p�atn� prac�. Nie chc� tego zrozumie�, bo za�lepiaj� ich pieni�dze
i �ycie, jakie prowadz� w danym momencie; my�l�, �e tak b�dzie
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ju� zawsze. Za bardzo si� boj�, �eby spróbowa� czego� nowego.
Spryt nie ma znaczenia — w którym� momencie i tak napotka si�
na sufit, którego si� nie przebije.

Fifty musia� si� ockn�� i wydosta� z tego �wiata, póki by�
jeszcze m�ody i póki móg� jeszcze zrealizowa� swoje ambicje. Nie
b�dzie si� ba�. Kiedy doszed� do takich wniosków, postanowi�,
�e przebije si� do �wiata muzyki. Znajdzie sobie mentora, kogo�,
kto mu poka�e co i jak. Dowie si� jak najwi�cej na temat muzyki
i ca�ej bran�y. Nie b�dzie mia� planu awaryjnego — wóz albo
przewóz.

Nap�dzany pewnego rodzaju desperacj�, przeszed� do �wiata
muzyki i znalaz� w nim dla siebie miejsce, tworz�c mocne
d	wi�ki, które odzwierciedla�y rzeczywisto�� ulicy. Przeprowadzi�
w Nowym Jorku niestrudzon� kampani� mikstejpow�, któr�
zwróci� na siebie uwag� Eminema, i w efekcie podpisa� umow�
na p�yt�. Wygl�da�o na to, �e uda�o mu si� zaspokoi� swoje ambi-
cje z dzieci�stwa. Mia� pieni�dze i wp�ywy. Ludzie byli dla niego
mili. Pochlebiano mu wsz�dzie, gdzie si� pojawia�, ka�dy chcia�
sta� si� cz��ci� jego sukcesu. Czu�, kiedy to si� zacz��o: dobra
prasa, pochlebcy — wszystko to zacz��o uderza� mu do g�owy
i przes�ania� mu ostro�� widzenia. Z pozoru wszystko wygl�da�o
wspaniale, ale jaka by�a prawda? Teraz bardziej ni� kiedykolwiek
wcze�niej potrzebne mu by�o to jasne, przenikliwe spojrzenie,
�eby zobaczy�, co si� kryje za ca�ym tym szumem i splendorem.

Im bardziej si� temu przygl�da�, tym bardziej u�wiadamia�
sobie, �e rzeczywisto�� bran�y muzycznej by�a równie bez-
wzgl�dna, co rzeczywisto�� ulicy. Mened�erowie wytwórni byli
bezlito�ni. Mamili oczy s�odkimi s�ówkami, ale tak naprawd�
w ogóle im nie zale�a�o na Twojej przysz�o�ci artystycznej; chcieli
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wydusi� Ci� co do grosza. Kiedy zaczyna�e� traci� na popularno-
�ci, zostawa�e� powoli odsuwany na bok; upadek by� tym bole-
�niejszy, �e wcze�niej uda�o Ci si� zakosztowa� sukcesu. Tak
naprawd� by�e� dla nich tylko pionkiem w grze. Uliczny diler
mia� wi�cej w�adzy i wi�kszy wp�yw na swoj� przysz�o�� ni� raper.

A je�li chodzi o sam� bran�� muzyczn�? Sprzeda� p�yt mala�a,
bo ludzie �ci�gali nielegalnie p�yty albo kupowali je w innej for-
mie. Widzia� to ka�dy, kto tylko umia� patrze�. Trzeba by�o
porzuci� stary model dzia�ania. Ale ci sami mened�erowie, którzy
wydawali si� tacy bezwzgl�dni, bali si� konfrontacji z rzeczywi-
sto�ci�. Trzymali si� kurczowo przesz�o�ci i byli gotowi poci�gn��
za sob� ka�dego na dno.

Ale nie Fifty’ego. On chcia� unikn�� tego losu i obra� inny
kierunek. Stworzy� zró�nicowane imperium, a muzyka by�a dla
niego tylko �rodkiem do celu. Podejmowa� decyzje na podstawie
intensywnej analizy zachodz�cych w �wiecie zmian, które jako
pierwsze dostrzeg� w bran�y muzycznej, ale które zachodzi�y te�
na wszystkich poziomach �wiata biznesu. Niech inni opieraj� si�
na swoich dyplomach MBA, pieni�dzach i kontaktach. On wola�
polega� na swoim dilerskim spojrzeniu, które w ci�gu zaledwie
kilku lat wynios�o go ze spo�ecznych nizin Ameryki na sam szczyt.
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	ycie bez strachu

Rzeczywisto
� jest dla mnie jak narkotyk. Im wi�cej

jej bior�, tym wi�ksz	 mam moc i tym wi�kszy odjazd.

— 50 Cent

By� mo�e my�lisz, �e ulica, która ukszta�towa�a Fifty’ego, i kodeks,
który sam dla siebie stworzy�, maj� niewiele wspólnego z Twoim
�wiatem, ale to wskazuje tylko, �e �nisz, �e da�e� si� ponie�� fan-
tazjom i �e boisz si� skonfrontowa� z rzeczywisto�ci�. �wiat sta�
si� równie brudny i niebezpieczny jak ulice Southside Queens —
to �wiat globalnej rywalizacji, w którym ka�dy to bezwzgl�dny
gangster zainteresowany wy��cznie sob�.

S�owa Trutha odnosz� si� w równym stopniu do Ciebie, co
do Fifty’ego: najwi�ksze ryzyko, na jakie jeste� nara�ony, to s�a-
bo�� umys�u i utrata ostro�ci widzenia. Gdy robi si� ci��ko i masz
do�� swojej harówki, lubisz ucieka� w �wiat marze�; chcia�by�,
�eby wszystko wygl�da�o w pewien okre�lony sposób i powoli,
niezauwa�alnie odwracasz si� w stron� swoich wyobra�e� i pra-
gnie�. Gdy wszystko idzie dobrze, nabierasz pewno�ci siebie, bo
wyobra�asz sobie, �e to, co teraz masz, b�dzie trwa�o wiecznie.
Przestajesz by� uwa�ny. Zanim si� obejrzysz, zaczynaj� Ci� przy-
t�acza� zachodz�ce zmiany i m�odzi, którzy pojawiaj� si� wokó�
Ciebie i zaczynaj� zagra�a� Twojej pozycji.

Zrozum: taki kodeks jest Ci potrzebny nawet bardziej ni�
Fifty’emu. Jego �wiat by� na tyle bezwzgl�dny i niebezpieczny,
�e Fifty musia� otworzy� oczy na rzeczywisto�� i nigdy nie straci�
z ni� kontaktu. Twój �wiat jest na pozór bezpieczniejszy i mniej
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brutalny, mniej w nim bezpo�redniego zagro�enia. Sprawia, �e
si� dekoncentrujesz, a oczy zachodz� Ci mg�� fantazji. Rywaliza-
cja (na ulicy, w �wiecie biznesu) jest tak naprawd� taka sama, ale
pozornie wygodne warunki, w jakich �yjesz, sprawiaj�, �e trud-
niej Ci to zauwa�y�. Rzeczywisto�� ma swoj� w�asn� moc —
mo�esz odwraca� si� do niej plecami, ale ostatecznie i tak Ci�
odnajdzie, a to, �e nie umia�e� sobie z ni� poradzi�, stanie si�
pocz�tkiem Twojego ko�ca. Czas przesta� spa�, czas si� obu-
dzi� — oceni� siebie, ludzi woko�o i kierunek, w jakim zmie-
rzasz, w jak najostrzejszym �wietle. Bez strachu.

Pomy�l o rzeczywisto�ci w nast�puj�cy sposób: ludzie wokó�
Ciebie s� zasadniczo nieprzewidywalni. Nigdy nie mo�esz by�
pewny ich zamiarów. Cz�sto prezentuj� zwodniczy wizerunek —
ich manipulacje nie maj� pokrycia w ich wznios�ych s�owach czy
zapewnieniach. Wszystko mo�e okaza� si� zwodnicze. Widz�c
ludzi takimi, jakimi s�, zamiast takimi, jakimi s�dzisz, �e powinni
by�, zyskasz lepszy wgl�d w ich motywacje. Zyskasz mo�liwo��
przebicia si� przez fasad�, któr� pokazuj� �wiatu, i poznasz ich
prawdziw� natur�. Z tak� wiedz� Twoje dzia�ania b�d� znacznie
bardziej skuteczne.

Twoja praca to kolejna warstwa rzeczywisto�ci. By� mo�e teraz
wydaje Ci si�, �e panuje w niej spokój, ale i ten �wiat przeszywaj�
zmiany; na horyzoncie pojawi�o si� niebezpiecze�stwo. Nied�ugo
Twoje przekonania co do tego, jak nale�y post�powa�, zdezaktu-
alizuj� si�. Tego typu zmian i problemów nie wida� od razu.
Umiej�tno�� dojrzenia ich, zanim urosn� do zbyt du�ych roz-
miarów, zapewni Ci wielk� si��.

To, �e pod mask� pozorów umie si� dostrzega� rzeczywi-
sto��, nie jest pochodn� wykszta�cenia ani m�dro�ci. Ludzie mog�
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posiada� ogromn� wiedz� encyklopedyczn� i mnóstwo informacji,
a mimo to nie mie� tak naprawd� �wiadomo�ci tego, co si� wokó�
nich dzieje. Tak naprawd� umiej�tno�� ta to pochodna charakteru
i odwagi. Mówi�c prosto, reali�ci nie boj� si� spojrze� na trudn�
rzeczywisto��. Wyostrzaj� swoje spojrzenie i zwracaj� baczn�
uwag� na szczegó�y, na zamiary innych, na mroczn� prawd� kry-
j�c� si� pod efektown� powierzchni�. Podobnie jak �wiczy si�
mi��nie, pracuj� nad tym, �eby umie� patrze� z wi�ksz� uwag�.

Wszystko jest tylko kwesti� wyboru. W ka�dym momencie
�ycia mo�esz nawróci� si� na realizm, który nie stanowi �adnego
systemu wierze�, ale sposób patrzenia na �wiat. Oznacza, �e
wszystkie okoliczno�ci i ka�dy cz�owiek jest inny, a do Ciebie
nale�y, �eby dokona� oceny ich inno�ci i podj�� w�a�ciwe dzia-
�ania. Twoje oczy musz� by� nakierowane na �wiat, a nie na
samego siebie lub na w�asne ego. To, co widzisz, determinuje to,
co my�lisz i jak post�pujesz. Z chwil�, kiedy uwierzysz w jak��
blisk� Ci ide� i b�dziesz si� jej trzyma� bez wzgl�du na to, co Ci
poka�� Twoje oczy i uszy, przestaniesz by� realist�.

Aby przekona� si�, jak dzia�a ta si�a, spójrz na cz�owieka
pokroju Abrahama Lincolna, prawdopodobnie najwybitniejszego
ameryka�skiego prezydenta. Nie by� szczególnie wykszta�cony
i dorasta� w trudnych warunkach Dzikiego Zachodu. Jako m�ody
m��czyzna lubi� rozbiera� na cz��ci ró�ne maszyny, a potem
znów je sk�ada�. By� a� do bólu praktyczny. Jako prezydent
musia� stawi� czo�a najpowa�niejszemu kryzysowi w historii Sta-
nów Zjednoczonych. Otaczali go ministrowie i doradcy, którzy
chcieli promowa� samych siebie lub te� sztywne ideologie, któ-
rym sami ho�dowali. Byli zajadli i �atwo ulegali emocjom; ich
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zdaniem Lincoln by� s�aby. Z pozoru potrzebowa� sporo czasu na
podj�cie decyzji, a te, które podj��, cz�sto by�y sprzeczne z tym,
co mu doradzali. Ufa� genera�om pokroju Ulyssesa S. Granta,
który by� spo�ecznie nieprzystosowany i mia� problemy z alko-
holem. Lincoln pracowa� z lud	mi, których jego doradcy uznawali
za wrogów politycznych zza drugiej strony barykady.

Nie zdawali sobie jednak sprawy, �e Lincoln podchodzi� do
wszystkiego bez �adnych odgórnie przyj�tych za�o�e�. By� zdecy-
dowany bra� wszystko dok�adnie takim, jakim by�o. Dokonywa�
wyborów, kieruj�c si� czystym pragmatyzmem. By� uwa�nym
obserwatorem ludzkiej natury i trzyma� z Grantem, bo uwa�a� go
za jedynego genera�a zdolnego do skutecznego dzia�ania. Ocenia�
ludzi po wynikach, a nie �yczliwo�ci czy orientacji politycznej.
Uwa�na miara, jak� przyk�ada� do ludzi i wydarze�, nie by�a jego
s�abo�ci�, ale wyrazem najwy�szej si�y, wewn�trznej odwagi. Post�-
puj�c w ten sposób, wyprowadzi� kraj z wielu zagro�e�. Nie lubi-
my czyta� takich historii, bo wolimy da� si� porwa� wielkim ide-
om i teatralnym gestom. Geniusz Lincolna polega� jednak na tym,
�e potrafi� mocno si� skupi� na rzeczywisto�ci i widzie� wszystko
takim, jakim jest. By� �ywym �wiadectwem mocy realizmu.

Mog�oby si� wydawa�, �e tak realistyczne podej�cie mo�e
przygn�bia�, ale jest wr�cz przeciwnie. Jasno�� co do w�asnych
celów, zamiarów innych ludzi i tego, co si� dzieje wokó� Ciebie,
przek�ada si� na pewno�� siebie i si��, na poczucie lekko�ci. Czuje
si� wtedy wi�ksz� ��czno�� ze swoim otoczeniem, jak paj�k na
sieci. Za ka�dym razem, kiedy nie b�dzie Ci si� w �yciu uk�ada�,
b�dziesz móg� wyj�� na prost� szybciej od innych, bo szybko
zobaczysz, w czym tak naprawd� rzecz i jak mo�esz wykorzysta�
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dla siebie nawet najgorsze chwile. A kiedy poczujesz ju� swoj�
si��, bardziej Ci� b�dzie cieszy� to, �e mo�esz intensywnie ch�o-
n�� rzeczywisto��, a nie nurza� si� w jakichkolwiek fantazjach.

Klucz do odwagi

Poznanie innych i poznanie siebie to zwyci�stwo bez

ryzyka. Poznanie otoczenia i poznanie sytuacji to zwy-

ci�stwo ca�kowite.

— Sun Tzu

Ameryka by�a kiedy� krajem wielkich realistów i pragmatyków.
Bra�o si� to z surowego otoczenia i licznych niebezpiecze�stw
�ycia na Dzikim Zachodzie. Aby przetrwa�, musieli�my uwa�-
nie obserwowa� wszystko, co si� dzia�o wokó� nas. W dziewi�t-
nastym wieku taki sposób patrzenia na �wiat by� 	ród�em niezli-
czonych wynalazków, bogactwa i transformacji naszego kraju
w wielk� pot�g�. Jednak w miar� jak stawali�my si� coraz silniejsi,
otoczenie przestawa�o wywiera� na nas tak brutalny nacisk, a nasz
charakter zacz�� si� zmienia�.

Zacz�li�my postrzega� rzeczywisto�� jako co�, czego trzeba
unika�. Potajemnie i powoli zacz�li�my gustowa� w ucieczce —
od problemów, od pracy, od trudów �ycia. Nasza kultura zacz��a
produkowa� niezliczone fantazje. A karmieni tego typu iluzjami
stali�my si� bardziej podatni na oszustwa, bo nie byli�my ju�
wyposa�eni w mentalny barometr, który pozwala� nam odró�nia�
fakty od fikcji.

Tego typu dynamika powtarza si� na prze�omie dziejów. Sta-
ro�ytny Rzym by� na pocz�tku ma�ym pa�stwem-miastem. Jego
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mieszka�cy byli wytrzymali i cechowali si� stoicyzmem. Byli
znani ze swego pragmatyzmu. Kiedy jednak miejsce republiki
zaj��o cesarstwo, a Rzymianie poszerzyli swoje wp�ywy, wszystko
si� zmieni�o. Mieszka�cy szukali coraz nowszych form mentalnej
ucieczki. Ludzie zacz�li popada� w przesad� — drobne potyczki
polityczne zaprz�ta�y ich uwag� bardziej ni� znacznie powa�-
niejsze zagro�enia na peryferiach cesarstwa. Cesarstwo upad�o na
d�ugo przed najazdem barbarzy�ców. Upad�o na skutek zbioro-
wej s�abo�ci umys�ów jego mieszka�ców i tego, �e zamkn�li oczy
na rzeczywisto��.

Zrozum: w pojedynk� nie jeste� w stanie powstrzyma� zale-
waj�cej nas fali fantazji i eskapizmu. Mo�esz jednak sta� si�
pojedynczym bastionem przeciwstawiaj�cym si� temu trendowi
i zadba� o si�� dla samego siebie. Urodzi�e� si� wyposa�ony w naj-
wspanialsz� bro� dost�pn� w naturze — w racjonalny, �wiadomy
umys�. Dzi�ki niemu mo�esz wci�� poszerza� swój zakres widze-
nia, co daje Ci niepowtarzaln� mo�liwo��, by dostrzega� pewne
wzorce zachowa�, uczy� si� na postawie przesz�o�ci, zagl�da�
w przysz�o�� i nie ulega� grze pozorów. Ró�ne okoliczno�ci
zewn�trzne sprzysi�gaj� si�, �eby st�pi� t� bro� i unieszkodliwi�
j�, ka��c Ci zwróci� si� do wewn�trz i ba� si� rzeczywisto�ci.

Potraktuj to jak wojn�. Musisz jak najbardziej sprzeciwi� si� tej
tendencji i pój�� w przeciwnym kierunku. Musisz zwróci� si�
na zewn�trz i zamieni� w uwa�nego obserwatora wszystkiego,
co Ci� otacza. Stajesz do walki ze wszystkimi fantazjami, któ-
rymi jeste� zarzucany. Zacie�niasz swoje wi�zy z otoczeniem.
Pragniesz jasno�ci, a nie ucieczki i dezorientacji. Taki kierunek
natychmiast zapewni Ci si�� w�ród ogromnej liczby marzycieli.
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Potraktuj to jak gimnastyk� umys�u — aby sta� si� mniej
sztywny, a bardziej przenikliwy i ekspansywny, aby sta� si� dok�ad-
niejszym miernikiem rzeczywisto�ci. �wicz si� w tym jak naj-
cz��ciej.

ODKRYJ NA NOWO CIEKAWO�� — OTWARTO��

Pewnego dnia do uszu staro�ytnego greckiego filozofa Sokratesa
dotar�a wie��, �e wyrocznia delficka uzna�a go za najm�drzejszego
cz�owieka na �wiecie. Wprawi�o go to w zak�opotanie — wcale
nie uwa�a� si� za godnego takiego miana. Poczu� si� nieswojo.
Postanowi� po prostu, �e przejdzie si� po Atenach i znajdzie
cz�owieka m�drzejszego od siebie — to nie powinno by� trudne
i dzi�ki temu na pewno uda mu si� podwa�y� zdanie wyroczni.

Sokrates wda� si� w liczne dyskusje z politykami, poetami,
rzemie�lnikami i innymi filozofami. Zacz�� zdawa� sobie spraw�,
�e wyrocznia mia�a racj�. Wszyscy, z którymi rozmawia�, wypo-
wiadali si� z tak� pewno�ci� o ró�nych rzeczach, wyra�ali tak
niepodwa�alne opinie o sprawach, w których nie mieli do�wiad-
czenia, strasznie si� popisywali. Kiedy zakwestionowa�o si� ich
zdanie, nie potrafili tak naprawd� go obroni�, bo wygl�da�o na to,
�e ukszta�towali je sobie wiele lat wcze�niej. Sokrates u�wiadomi�
sobie, �e jego wy�szo�� polega�a na tym, �e wiedzia�, �e nic nie
wie. Dzi�ki temu jego umys� by� otwarty na do�wiadczanie rze-
czywisto�ci tak�, jak� jest, co stanowi 	ród�o wszelkiej wiedzy.

Kiedy by�e� dzieckiem, dysponowa�e� postaw� ca�kowitej
ignorancji. Poniewa� by�e� spragniony i g�odny wiedzy, chcia�e�
przezwyci��y� swoj� ignorancj�, obserwowa�e� �wiat z wielk�
uwag� i ch�on��e� ogromne ilo�ci informacji. Wszystko Ci� dzi-
wi�o. Z czasem nasze umys�y zaczynaj� si� zamyka�. W którym�
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momencie wydaje nam si�, �e wiemy to, co potrzebujemy wie-
dzie�, �e nasze opinie s� pewne i ustalone. Robimy to ze strachu.
Nie chcemy, �eby kto� podwa�y� nasze pogl�dy na �ycie. Je�li
posuniemy si� w tym kierunku za daleko, zdarza si�, �e przyj-
mujemy skrajnie obronn� postaw� i zaczynamy maskowa� swoje
l�ki za pomoc� pewno�ci siebie i stanowczo�ci.

Musisz wróci� do postawy, któr� mia�e� jako dziecko, otwo-
rzy� si� na do�wiadczenia, a nie odgradza� od nich. Wyobra	
sobie cho� przez jeden dzie�, �e zupe�nie nic nie wiesz, �e
wszystko, w co wierzy�e�, mo�e by� ca�kowicie b��dne. Odrzu�
odgórnie przyj�te za�o�enia, a nawet najbli�sze Ci przekonania.
Poeksperymentuj. Zmu� si� do przeciwnej opinii albo popatrz na
�wiat oczami wroga. Z wi�ksz� uwag� s�uchaj ludzi wokó� siebie.
Traktuj wszystko jako 	ród�o wiedzy — nawet najbardziej banalne
spotkania. Wyobra	 sobie, �e �wiat wci�� jest pe�en tajemnic.

Kiedy zaczniesz post�powa� w ten sposób, zauwa�ysz, �e cz�-
sto dzieje si� co� dziwnego. Zaczn� si� otwiera� ró�ne mo�liwo-
�ci, a to dlatego, �e staniesz si� na nie bardziej wyczulony. Czasem
szcz��cie albo traf to po prostu pochodna otwartego umys�u.

ZRÓB ROZPOZNANIE TERENU — EKSPANSJA

Wojna toczy si� na okre�lonym terytorium. Ale w gr� wchodzi
znacznie wi�cej. Liczy si� te� morale �o�nierzy nieprzyjaciela
i przywódców politycznych, którzy decyduj� o ich posuni�ciach;
nastawienie genera�ów, którzy podejmuj� kluczowe decyzje; oraz
pieni�dze i �rodki, które stoj� za tym wszystkim. Kiepski genera�
ograniczy si� do fizycznego rozpoznania terenu. Troch� lepszy
spróbuje poszerzy� swoj� wiedz�, czytaj�c raporty na temat
innych czynników, które maj� wp�yw na armi�. Natomiast
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znakomity b�dzie próbowa� budowa� swoj� wiedz� na podstawie
w�asnych obserwacji albo konsultacji z kim�, kto posiada infor-
macje z pierwszej r�ki. Napoleon Bonaparte to najwybitniejszy
genera� wszech czasów, a to, co wyró�nia go spo�ród wszystkich
innych, to ogrom informacji, jak najmniej przefiltrowanych, jakie
poch�ania� na temat wszystkiego, co wi�za�o si� z bitw�. To
zapewnia�o mu znakomity wgl�d w rzeczywisto��.

Twój cel to i�� szlakiem wyznaczonym przez Napoleona.
Musisz jak najwi�cej obserwowa� w�asnymi oczami. Musisz
komunikowa� si� z lud	mi na wszystkich szczeblach Twojej
organizacji. Nie mo�esz stawia� �adnych barier w swoich interak-
cjach spo�ecznych. Musisz poszerza� swój dost�p do ró�nych idei.
Musisz zmusi� si�, �eby chodzi� w miejsca i uczestniczy� w wy-
darzeniach, które znajduj� si� poza Twoim normalnym kr�-
giem zainteresowa�. Je�li nie mo�esz przyjrze� si� czemu�
osobi�cie, spróbuj dotrze� do raportów, które s� bardziej bezpo-
�rednie i mniej przefiltrowane, albo skorzystaj z ró�nych 	róde�,
�eby� móg� spojrze� na dan� spraw� z wielu ró�nych stron. Posta-
raj si� wyczu� wszystko, co si� dzieje w Twoim otoczeniu —
pozna� ca�y teren.

DOKOP SI� DO KORZENI — G��BIA

Malcolm X by� realist� — jego sposób patrzenia na �wiat zosta�
ukszta�towany przez lata sp�dzone na ulicy i w wi�zieniu. Po
wyj�ciu z wi�zienia uzna�, �e jego misj� w �yciu jest znalezienie
	róde� problemów Czarnych w Ameryce. W swojej autobiografii
wyja�nia� to nast�puj�co: „Ten kraj uwielbia �lizga� si� po
powierzchni, uwielbia podst�pn� ucieczk�, woli pozory, zamiast
autentycznie zaj�� si� g��boko zakorzenionymi problemami”.
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Malcolm X postanowi� kopa� jak najg��biej. W ko�cu doszed�
do tego, co uzna� za g�ówn� przyczyn� problemów — zale�no��.
W ówczesnej sytuacji Afroamerykanie nie mogli dzia�a� z pe�n�
samodzielno�ci� — zale�eli od rz�du, libera�ów, ich przywódców,
od ka�dego, tylko nie od siebie. Gdyby mogli po�o�y� kres tej
zale�no�ci, zyskaliby moc, �eby wszystko odmieni�.

Malcolm X umar�, zanim zd��y� zrealizowa� swoj� �yciow�
misj�, ale stosowane przez niego metody s� ponadczasowe. Je�li
nie dotrzesz do 	ród�a problemu, nie b�dziesz go w stanie w �aden
sensowny sposób rozwi�za�. Ludzie lubi� patrze� tylko na to, co
na powierzchni; emocjonuj� si� tym i reaguj� na to, post�puj� tak,
�eby na krótk� met� poprawi� sobie samopoczucie, ale na d�u�-
sz� nic dla siebie nie robi�.

Za ka�dym razem, kiedy napotykasz jaki� problem, Twój
umys� musi przybra� taki w�a�nie kierunek — musisz dr��y�
g��biej i g��biej, dopóki nie dotrzesz do samych podstaw, do
korzeni. Nigdy nie zadowalaj si� tym, co wida� na pierwszy rzut
oka. Zobacz, co znajduje si� pod spodem, przyjmij to, a potem
dr�� g��biej. Zawsze zadawaj sobie pytanie, dlaczego dana rzecz
si� wydarzy�a, jakie by�y motywy uczestników danego wydarzenia,
kto tak naprawd� kontrolowa� sytuacj�, kto odniós� korzy�ci
z tego, co si� sta�o. Cz�sto wszystko toczy si� wokó� pieni�dzy
i w�adzy — zwykle ludzie walcz� w�a�nie o to, mimo wszelkich
pozorów, jakie próbuj� temu nada�. By� mo�e nie uda Ci si�
dotrze� do prawdziwego 	ród�a problemu, ale samo d��enie do
tego przybli�y Ci� do niego. A tego typu post�powanie pomo�e
Ci zamieni� swój umys� w pot��ne, analityczne narz�dzie.
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SI�GAJ DALEJ — PROPORCJE

Poniewa� jeste�my z natury istotami racjonalnymi i �wiado-
mymi, nie jeste�my w stanie przesta� my�le� o przysz�o�ci. Jednak
wi�kszo�� ludzi ze strachu ogranicza swoj� wizj� przysz�o�ci do
bardzo w�skiego wycinka — my�li o jutrze, wybiega my�lami
o kilka tygodni w przód, ewentualnie tworzy mglisty plan na naj-
bli�sze miesi�ce. Toczymy tak wiele dora	nych bitew, �e ci��ko
nam wyjrze� poza chwil� obecn�. Jednak prawo w�adzy mówi,
�e im g��biej i dalej si�gamy wzrokiem w przysz�o��, tym bar-
dziej mo�emy j� kszta�towa� zgodnie z naszymi pragnieniami.

Je�li wyznaczy�e� sobie jaki� d�ugoterminowy cel i przemy-
�la�e� go sobie szczegó�owo, to jeste� lepiej przygotowany, �eby
podj�� odpowiednie decyzje w tera	niejszo�ci. Wiesz, jakich bitew
i sytuacji si� wystrzega�, bo nie przybli�aj� Ci� do Twojego celu.
Wybiegaj�c wzrokiem w przysz�o��, mo�esz skupi� si� na wy�a-
niaj�cych si� zza horyzontu niebezpiecze�stwach i podj�� odpo-
wiednie dzia�ania, �eby im zapobiec. Masz wyczucie proporcji —
czasem to, z czym si� tak cackamy w danym momencie, na d�u�-
sz� met� nie ma znaczenia. Wszystko to daje Ci wi�ksz� si��,
�eby d��y� do swoich celów.

W ramach tego procesu przyjrzyj si� pomniejszym proble-
mom, które w tym momencie dokuczaj� Tobie lub Twoim
przedsi�wzi�ciom, i spróbuj po��czy� je z przysz�o�ci�, wyobrazi�
sobie, do czego mog� doprowadzi�, je�li urosn� do wi�kszych
rozmiarów. Przypomnij sobie swoje najwi�ksze b��dy albo b��dy
innych. Czy mo�na je by�o jako� przewidzie�? Ogólnie zawsze
istniej� znaki, które pó	niej wydaj� si� bardzo oczywiste. A teraz
wyobra	 sobie podobne znaki, które najprawdopodobniej igno-
rujesz w chwili obecnej.
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OCENIAJ LUDZI PO DZIA�ANIU,
A NIE PO S�OWACH — OSTRO��

Podczas wojny albo dowolnej innej rywalizacji nie zwraca si�
uwagi na dobre albo z�e intencje. Nie maj� one znaczenia. Podob-
nie powinno by� w �yciu. Ka�dy gra, �eby wygra�, a niektórzy
zechc� si�gn�� po argumenty natury moralnej, �eby co� dla siebie
ugra�. Widzisz tylko manewry innych — ich zachowania z prze-
sz�o�ci i to, czego si� mo�esz spodziewa� w przysz�o�ci. Na tym
polu jeste� bezwzgl�dnym realist�. Rozumiesz, �e ka�dy d��y
do w�adzy, a �eby j� zdoby�, wszyscy od czasu do czasu uciekamy
si� do manipulacji, a nawet oszustwa. Taka jest ludzka natura
i nie ma si� czego wstydzi�. Nie bierz manipulacji innych do sie-
bie; spróbuj jedynie si� przed nimi obroni� albo im zapobiec.

W ramach takiego nastawienia musisz uwa�niej obserwowa�
ludzi. Nie da si� tego zrobi� przez internet. Trzeba to doskonali�
w bezpo�rednich kontaktach. Musisz stara� si� analizowa� ludzi,
jak najlepiej ich przejrze�. Musisz zrozumie�, �e na przyk�ad
osoba, która zbyt szybko staje si� zbyt �yczliwa, niejednokrotnie
ma z�e zamiary. Je�li kto� Ci pochlebia, robi to zwykle z zazdro-
�ci. Odstaj�ce od normy, przesadne zachowanie to znak. Nie daj
si� z�apa� na wielkie gesty, na mask�, któr� ludzie zak�adaj� pod
publik�. Zwracaj wi�ksz� uwag� na szczegó�y, na drobiazgi, z któ-
rymi ludzie zdradzaj� si� w codziennym �yciu. Decyzje innych
bardzo wiele mówi�, a je�li przyjrzysz si� uwa�nie, cz�sto jeste�
w stanie dostrzec pewne schematy dzia�ania.

Zasadniczo rzecz bior�c, gdy patrzysz na ludzi przez pryzmat
swoich emocji, Twoje widzenie zamazuje si� i sprawia, �e 	le
wszystko rozumiesz. Potrzebne Ci ostre spojrzenie na innych —
przenikliwe, obiektywne i neutralne.
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OCE� SI� NA NOWO — DYSTANS

Coraz lepsze zdolno�ci obserwacyjne trzeba raz na jaki� czas
zastosowa� w stosunku do samego siebie. Potraktuj to jak rytua�,
który b�dziesz odprawia� raz na kilka tygodni — dokonuj�c rygo-
rystycznej oceny tego, kim jeste� i dok�d zmierzasz. Przypatrz si�
swoim ostatnim dzia�aniom, jakby zosta�y podj�te przez kogo�
innego. Pomy�l, czy nie móg�by� zrobi� wszystkiego lepiej —
unikn�� niepotrzebnych bitew lub skonfrontowa� si� z lud	mi,
którzy stan�li Ci na drodze, zamiast przed nimi ucieka�. Nie cho-
dzi o to, �eby sobie do�o�y�, ale �eby nauczy� si� przystosowy-
wa� i zmienia� swoje zachowanie poprzez bli�szy kontakt z rze-
czywisto�ci�.

�wiczenie to ma na celu ukszta�towa� odpowiedni dystans do
samego siebie i do �ycia. Nie chodzi o to, �eby przez ca�y czas
zachowywa� si� z dystansem. Bywaj� chwile, kiedy trzeba dzia�a�
z zaanga�owaniem i z odwag�, porzuci� wszelkie w�tpliwo�ci
i dystans do samego siebie. Jednak w wielu przypadkach b�dzie
trzeba umie� oceni� to, co si� dzieje tak, �eby ani Twoje ego, ani
emocje nie zaburzy�y obrazu spraw. Umiej�tno�� wchodzenia
w rol� spokojnego, zdystansowanego wewn�trznie obserwatora,
który patrzy na ró�ne wydarzenia, stanie si� dla Ciebie nawykiem,
czym�, na czym b�dziesz móg� polega� w ka�dej sytuacji kryzy-
sowej. W chwilach, kiedy inni b�d� traci� równowag�, Ty sto-
sunkowo �atwo j� odzyskasz. Staj�c si� osob�, która nie daje si�
zbi� z tropu ró�nym sytuacjom, zaczniesz zwraca� na siebie uwag�
i zyskasz w�adz�.
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Odwrócenie perspektywy

S�owo „realista” cz�sto budzi negatywne konotacje. Zgodnie
z obiegow� m�dro�ci� reali�ci bywaj� praktyczni a� do bólu; cz�-
sto brak im poj�cia o wy�szych, subtelniejszych aspektach �ycia.
Doprowadzony do przesady taki typ cz�owieka bywa jednak
cyniczny, sk�onny do manipulacji, makiaweliczny. Ludzie tacy s�
przeciwie�stwem marzycieli, osób z ogromn� wyobra	ni�, które
inspiruj� nas swoimi idea�ami albo rozbawiaj� fantazyjnymi
dzie�ami.

Taka koncepcja �wiata pojawia si�, kiedy patrzymy na niego
przez pryzmat strachu. Czas odwróci� perspektyw� i zobaczy�
marzycieli i realistów w prawdziwym �wietle. Marzyciele, ci, któ-
rzy 	le oceniaj� stan rzeczy i dzia�aj� pod wp�ywem emocji, s�
cz�sto 	ród�em najwi�kszych pomy�ek w historii — nieprzemy-
�lanych wojen, nieprzewidzianych katastrof. Reali�ci natomiast
to prawdziwi wynalazcy i innowatorzy. To ludzie z wyobra	ni�,
ale ich wyobra	nia jest w �cis�ej styczno�ci z otoczeniem, z rze-
czywisto�ci� — to naukowcy-empirycy, pisarze, którzy doskonale
znaj� ludzk� natur�, albo przywódcy, którzy wyprowadzaj� nas
z kryzysów. S� wystarczaj�co silni, �eby widzie� �wiat takim,
jakim jest, ��cznie z w�asnymi niedoci�gni�ciami.

Pójd	my dalej. Prawdziwa poezja i pi�kno w �yciu bior� si�
ze �cis�ego zwi�zku z rzeczywisto�ci� we wszystkich jej ods�o-
nach. Realizm to tak naprawd� idea�, do którego powinni�my
d��y�, najwy�szy stopie� ludzkiej racjonalno�ci.
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Ludzie, którzy daj	 si� ponie
� swoim z�udzeniom,

nie potrafi	, lub wr�cz nie s	 w stanie, nauczy� si�

niczego, co warto wiedzie�; ludzie, którzy musz	 sami

siebie stworzy�, musz	 wszystko zbada� i ch�on	� wie-

dz� tak, jak korzenie drzewa ch�on	 wod�.

— James Baldwin




