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Dla kogo w ogóle jest ta ksiÈĝka?
JeĂli myĂlisz, ĝe w dobie rozwoju nowych technologii i mediów sztuka czytania zanika, to… siÚ mylisz. W koñcu masz
w rÚku tÚ ksiÈĝkÚ, jesteĂ na jej poczÈtkowych stronach i moĝesz pójĂÊ dalej.
Najlepiej jest napisaÊ ksiÈĝkÚ dla kaĝdego. Moĝe jÈ wtedy
przeczytaÊ Twoja mama, Twój tata, siostra, Ty, babcia albo
kolega. Jednak moĝe siÚ teĝ okazaÊ, ĝe nikt jej nie przeczyta.
Chyba ĝe bÚdzie to bestseller, najlepiej kryminaï albo erotyk,
ewentualnie poïÈczenie tych dwóch gatunków. Sprzedaje
siÚ to znakomicie, sam teĝ lubiÚ takie rzeczy czytaÊ, ale ta
ksiÈĝka nie jest ani kryminaïem, ani erotykiem. Nie jest teĝ
dla kaĝdego.
Ta ksiÈĝka jest dla Ciebie.
Jak mówiï Steve Jobs (dobrze powoïaÊ siÚ na niego w ksiÈĝce,
bo robi to wielu znanych i poczytnych), „podróĝ jest nagrodÈ”. DziĂ wiÚc oferujÚ Ci podróĝ, podczas której spróbujemy
odkryÊ to, co ukryte. ByÊ moĝe odnajdziemy to, co waĝne.
TrochÚ siÚ poĂmiejemy, moĝe ktoĂ zapïacze. Czy podróĝ zakoñczy siÚ dotarciem do celu? Nie odpowiem Ci na to pytanie. SpróbujÚ Ci pomóc, ale nie dam Ci GPS-u. SpróbujÚ CiÚ
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naprowadziÊ, abyĂ dotarï do miejsca, w którym bÚdziesz czuï
siÚ lepiej sam ze sobÈ. BÚdziesz lepiej pracowaï. WiÚcej zarabiaï. Prowadziï lepsze ĝycie rodzinne, towarzyskie i zawodowe.
JeĂli chcesz iĂÊ do przodu, to zapraszam.
Ile masz lat?
Mniej niĝ 40 — przejdě do nastÚpnej strony
WiÚcej niĝ 40 — zostañ tu
Czy jeĂli mam wiÚcej niĝ 40 lat, to ta ksiÈĝka jest dla mnie?
Jasne, ĝe jest. Po pierwsze, bÚdzie Ci ïatwiej rozmawiaÊ
z dzieÊmi czy wnukami, bo bÚdziesz je w stanie lepiej zrozumieÊ. Po drugie, bÚdzie Ci ïatwiej zïapaÊ równowagÚ, której
zapewne Ci brak. Z jednej strony, caïe ĝycie harowaïeĂ, a dziĂ
budzisz siÚ rano i chce Ci siÚ rzygaÊ na myĂl o pracy. Z drugiej strony, caïe ĝycie mówiïeĂ, jak waĝna jest rodzina, a przez
tÚ harówkÚ zaniedbaïeĂ jÈ zupeïnie. Gdy zaczniesz myĂleÊ
o sobie jako o marce osobistej, bÚdzie Ci ïatwiej o tÚ równowagÚ pomiÚdzy pracÈ a domem. Po trzecie wreszcie — i najwaĝniejsze — nigdy nie jest za póěno na zmiany. Moĝesz
zaczÈÊ dziĂ budowaÊ siebie na nowo; wystarczy, ĝe zaczniesz.
Bo swojÈ markÚ osobistÈ juĝ masz, nawet jeĂli nie jesteĂ tego
Ăwiadomy — moĝesz wiÚc zaczÈÊ niÈ kierowaÊ albo pïynÈÊ
z prÈdem, nawet wtedy, gdy masz wysokie ciĂnienie, za duĝy
cholesterol czy cokolwiek innego. Nic nie stracisz, a moĝesz
duĝo zyskaÊ.
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Masz mniej niĝ 40 lat?
Sïucham ludzi z mojego pokolenia (jestem z rocznika 1988),
sïucham mïodszych (z lat 90.) czy trochÚ starszych (koñcówka lat 70. i poczÈtek lat 80.). Rozmawiam z ich rodzicami
(urodzonymi w latach 50. i 60.). To, czego sïucham, jest
zatrwaĝajÈce. W kraju, który mógï byÊ dowodem na prawdziwoĂÊ hasïa reklamowego pewnej marki — „niemoĝliwe
nie istnieje” — rzeczywistoĂÊ jawi siÚ jako góra lodowa,
z którÈ zderzenia nie da siÚ uniknÈÊ. Pokoleniu rodziców siÚ
udaïo (mniej, bardziej, ale zamoĝnoĂÊ spoïeczeñstwa w ciÈgu
dorosïego ĝycia naszych rodziców wzrosïa niesamowicie).
DziĂ jednak czasy sÈ inne, a globalna rzeczywistoĂÊ spoïeczno-ekonomiczna kaĝe nam iĂÊ w zupeïnie innym kierunku,
niĝ chcieliby nasi rodzice.
Fantastyczne historie leĝÈ na ulicy. Ba, sÈ obok nas i w nas,
bo takie tematy jak w tabeli 1.1 sÈ obecne przy kaĝdym polskim stole, na kaĝdym rodzinnym spotkaniu — tam, gdzie
rodzice, dziadkowie, dzieci i wnuki rozmawiajÈ o ĝyciu. Nikt
jednak nie ma mÈdrej recepty, jak tym ĝyciem dziĂ kierowaÊ.
Trudno o takÈ receptÚ, jeĂli ĝyje siÚ wczorajszym dniem, a nie
patrzy na jutro.
Nie sïuchaj recept i porad od dziadka.
Nie bierz do siebie tego, co radzi Ci ojciec albo matka.
Nie sïuchaj coachów, terapeutów i ksiÚĝy.
Posïuchaj siebie. To niezïy poczÈtek.
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TABELA 1.1. Zestawienia wyobraĝeñ dzieci i ich rodziców
na temat ĝycia i pracy
Mam 22 lata,
nie mam
perspektyw.

Mój syn ma 27 lat. W jego wieku
byïem juĝ ĝonaty, miaïem mieszkanie,
samochód i staïÈ pracÚ, on pracuje
na Ămieciówce i mieszka z nami.

Mam 28 lat, nie
mam pracy.

Moja córka koñczy prawo, teraz pójdzie
na aplikacjÚ, ale po co jej to? I tak nie
znajdzie po tym pracy w zawodzie.

Mam 30 lat,
nie wiem, co chcÚ
robiÊ w ĝyciu.

Mój syn koñczy logistykÚ na
politechnice, skïada CV do wielu
miejsc, a w ogóle na to nie reagujÈ.
Ma przecieĝ fach w rÚku. Co siÚ dzieje?

Mam 32 lata, w tym
wieku moja mama
byïa juĝ dwukrotnie
matkÈ i miaïa staïÈ
pracÚ.

Moja córka skoñczyïa studia za granicÈ,
Ăwietnie zna jÚzyki, jest obrotna i mÈdra.
Musiaïa wyjechaÊ do pracy w maïej
miejscowoĂci, a powinna juĝ byÊ gdzieĂ
indziej.

Wyjdě od prostego zaïoĝenia — masz ograniczony czas i to
jest jedna rzecz, z którÈ ciÚĝko bÚdzie Ci wygraÊ. Jest spora
szansa, ĝe w wieku 27 lat nie bÚdziesz miaï pewnej pracy,
ĝony, dwójki dzieci, mieszkania, samochodu czy jakiegokolwiek desygnatu sukcesu, stabilizacji, udanego ĝycia, szczÚĂcia,
o którym wspominali Ci rodzice. Jednak nie ma to specjalnego znaczenia. PamiÚtaj, ĝe nasi rodzice teĝ byli kiedyĂ hipisami, punkami, opozycjonistami, karierowiczami, korposzczurami, japiszonami czy kujonami i mówili, ĝe wszyscy
po trzydziestce nie majÈ racji. DziĂ Ty weě z nich przykïad.
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Jutro to dziĂ, tyle ĝe jutro
Przez lata wpadaliĂmy w puïapkÚ — niby odrzuciliĂmy
stwierdzenie „byt ksztaïtuje ĂwiadomoĂÊ”, ale zastÈpiliĂmy
je popadniÚciem w ĝycie definiowane nie przez nas samych,
a jedynie przez pewne zamienniki, trofea, które miaïy nam
to ĝycie zapeïniÊ.
Mój dziadek opowiadaï o przedwojennych rzemieĂlnikach,
których ceniono i szanowano. Zarabiali czÚsto wiÚcej niĝ
nauczyciele, którzy przecieĝ stanowili o rozwoju spoïeczeñstwa. RzemieĂlnicy zaĂ mieli swoje marki, najczÚĂciej zakïady firmowali wïasnymi nazwiskami i utoĝsamiano ich z jakoĂciÈ ich pracy. Kiedy jednak taki rzemieĂlnik traciï np. rÚkÚ
w wyniku wypadku, jego ĝycie wïaĂciwie mogïo siÚ skoñczyÊ.
Nie mógï byÊ juĝ dalej rzemieĂlnikiem.
Po wojnie babcia skoñczyïa farmacjÚ, poszïa do pierwszej
pracy, jej znajomi równieĝ. Ludzie koñczyli studia i dostawali
jednakowe pensje. RównoĂÊ funkcjonowaïa w sposób wrÚcz
niesamowity — niezaleĝnie od tego, jak dobry (czy sïaby)
byïeĂ, dostawaïeĂ tyle samo. Trudno byïo siÚ wybiÊ i stworzyÊ
swojÈ markÚ, bo jednostka nie miaïa takiego znaczenia jak
caïy lud pracujÈcy. ¥wiat pracy i ĝycia spoïecznego czy rodzinnego byï definiowany wïaĂnie przez pracÚ — pracÚ trybików w maszynie. A gdy pojawiaïy siÚ problemy z jakimiĂ
trybikami, to moĝna je byïo zastÈpiÊ innymi.
Pod koniec Polski Ludowej ojciec skoñczyï studia, poszedï
do pracy w banku, co z jednej strony nie byïo ideaïem dla
socjalistycznego systemu, ale z drugiej strony PRL lat 80.
od socjalizmu trzymaï siÚ juĝ doĂÊ daleko. Tworzono zatem
nowÈ definicjÚ czïowieka pracy — mógï to juĝ byÊ przedsiÚbiorca (najlepiej z firmy polonijnej) czy chociaĝby dealer
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z banku, zawód totalnie kapitalistyczny. W nowy system
wchodziliĂmy wiÚc ze spoïeczeñstwem, które chciaïo pracowaÊ w nowej rzeczywistoĂci i znów niekoniecznie chciaïo
tworzyÊ marki osobiste. Bardziej liczyïa siÚ bowiem praca
dla marki niĝ praca nad swojÈ markÈ.
Z czym dziĂ siÚ obudzili babcia, dziadek, ojciec czy ich rówieĂnicy? Z ĝyciem czÚsto udanym, zawodowo czy rodzinnie,
ale nie takim, jakie chcieli stworzyÊ. Znajomy dostaï zawaïu,
bo straciï pracÚ. Inny zaczÈï piÊ, bo poszedï na emeryturÚ i nie
wie, co robiÊ. Jeszcze jeden wpadï w depresjÚ, bo musiaï
zmieniÊ zawód w wieku 50 lat. Okazaïo siÚ, ĝe niby wszyscy
majÈ sukcesy zawodowe, ĝe niby pracujÈ od lat i zyskujÈ
doĂwiadczenie, ale nie stworzyli niczego dla siebie. CzÚsto
nawet budujÈ sobie pomniki — zarabiajÈ dobrze, kupujÈ rozmaite rzeczy, ale to nie oznacza, ĝe te pomniki sÈ dla nich.
HoïdujÈ pewnemu stylowi ĝycia. Co najgorsze, pewna grupa
naszych ojców i dziadków (babÊ i mam równieĝ!) wpÚdza
nasze pokolenie w puïapkÚ znacznie gorszÈ.
MajÈc 20 czy 30 lat, nie da siÚ bowiem ĝyÊ w dzisiejszej rzeczywistoĂci tak, jak nasi rodzice ĝyli ileĂ lat temu. Nie da siÚ
sïuchaÊ ich rad i wcielaÊ ich w ĝycie. DziĂ pójĂcie na „dobre”
studia nie zapewni Ci pracy. Nie zapewni teĝ jej najlepsze
technikum zawodowe. Nie da Ci jej nawet doktorat. Nie
znajdziesz spokojnej posadki na uczelni. Nie bÚdziesz miaï
pewnej posady w pañstwowej firmie. Nie przepracujesz
w jednym miejscu do emerytury. Nie dorobisz siÚ maïego
samochodu, za piÚÊ lat wiÚkszego, a po dziesiÚciu latach nie
zmienisz mieszkania na wiÚksze. Nie ma powrotu do starych
czasów i starych recept. A wielu, niestety, takie stare recepty
próbuje nam dziĂ oferowaÊ.
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A konkrety?
NajczÚĂciej nikt ich dla Ciebie nie ma. MówiÈ: „Trzeba byïo
iĂÊ na inne studia”. MówiÈ: „Zobacz na KasiÚ, ona ma robotÚ”.
MówiÈ: „Po co ci te studia, jak mogïeĂ mieÊ fach w rÚku?”.
MówiÈ: „GdybyĂ ty miaï takie ĝycie jak ja! Ja juĝ od maïego
musiaïem myĂleÊ o zarabianiu”. I tak dalej, i tak dalej. Mowa-trawa, która jedynie zapÚdza nas do naroĝnika. MyĂli kïÚbiÈ
siÚ w gïowie, kompleksy siÚ tworzÈ, a mury rosnÈ. Po jakimĂ
czasie moĝe i nasze ĝycie siÚ uïoĝy, ale stosunki z najbliĝszymi bÚdÈ znacznie chïodniejsze, a my popadniemy w piekïo
codziennoĂci, w którym rutyna praca – dom – robota, a takĝe
poczucie bezsilnoĂci, braku wpïywu i obojÚtnoĂÊ dadzÈ
nam siÚ we znaki. Przeĝyjemy to ĝycie, moĝe nawet czasem
doĂÊ udanie, ale z poczuciem niedosytu, bo znów staniemy siÚ
niewolnikami schematu i to nie my sami bÚdziemy decydowaÊ o wïasnym losie. To firma, praca, szef, rodzic, znajomy,
ktokolwiek bÚdzie nas prowadziï. BÚdziemy prowadzeni, a nie
bÚdziemy prowadziÊ.
Co Ty tu, k*rwa, piszesz?
Mam pewien problem, bo nie chcÚ popadaÊ w styl coachów,
którzy wznoszÈ siÚ na wyĝyny emocjonalne i duchowe, aby
przekonaÊ nas, ĝe musimy byÊ ku*wa gïodni, ĝe nasze ĝycie
zaleĝy tylko od nas albo ĝe nasz poziom bioenergetycznoĂci
jest za niski. To sÈ najczÚĂciej mrzonki, choÊ jeĂli komuĂ to
pomaga, to jego sprawa. Nie jestem coachem, nie jestem
ĝadnym natchnionym guru, nie mam ambicji zmiany systemu, lecz jedynie próbujÚ zrobiÊ coĂ ze swoim ĝyciem. Mam
bagaĝ doĂwiadczeñ, znam pewne narzÚdzia i moĝliwoĂci, które moĝesz poznaÊ i Ty. Od Ciebie zaleĝy, co z tym zrobisz.
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W tej ksiÈĝce nie ma gotowych trików, które dadzÈ Ci pracÚ
wartÈ miliony. Nie ma tu szybkich sposobów na wzbogacenie
siÚ czy karierÚ. Nie znajdziesz tu krótkiego poradnika, co
zrobiÊ w social mediach, aby znaleěÊ pracÚ marzeñ. Nie chodzi bowiem o triki czy grÚ na kodach. Nie ma ĝadnych
kodów. JesteĂ tylko Ty. Moĝesz to przeczytaÊ i wziÈÊ coĂ
dla siebie. Moĝesz teĝ nie wziÈÊ nic i postÚpowaÊ po swojemu. Grunt, byĂ uĂwiadomiï sobie to, co najwaĝniejsze.
To, co najwaĝniejsze
Niewaĝne, ile masz lat. Niewaĝne, czy masz na utrzymaniu
rodzinÚ. Pracujesz na zmywaku, skoñczyïeĂ prawo i sprzedajesz frytki, prowadzisz firmÚ, jesteĂ dyrektorem, inĝynierem
czy nie skoñczyïeĂ liceum. Twoja sprawa. Chodzi wïaĂnie
o Ciebie. O to, abyĂ uĂwiadomiï sobie swojÈ sytuacjÚ. ¿ebyĂ
kolejne dni przeĝyï Ăwiadomie, budujÈc swoje ĝycie zawodowe, osobiste, spoïeczne w taki sposób, aby byïo to Twoje
ĝycie, a nie zbiór elementów, których nie da siÚ skleiÊ w jeden
spójny obraz. Ten obraz nazywa siÚ TwojÈ markÈ osobistÈ.
Jest unikalny i zaleĝy tylko od Ciebie.

Co to jest marka osobista? Na czym polega
jej budowanie, czyli personal branding?
My w latach 90. czy nawet w pierwszej dekadzie XXI w.
mieliĂmy luksus zniewolenia. Nasze umysïy zniewoliïy korporacja, liberalizm i sen o karierze. DziĂ obudziliĂmy siÚ
w wolnoĂci — miÚdzy innymi dziÚki internetowi w wersji 2.0
i zmianom spoïeczno-gospodarczym. Ale od tej wolnoĂci
ciÈgle chcemy uciekaÊ. Marzymy o pañstwie opiekuñczym,
spokojnej posadce do emerytury, a tymczasem to dopiero
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dziĂ mamy moĝliwoĂci. Moĝemy byÊ kimĂ, a nie tylko trybikiem w maszynie. ¿eby byÊ kimĂ, musimy byÊ przede wszystkim sobÈ i pokazaÊ to Ăwiatu, czyli budowaÊ swojÈ markÚ
osobistÈ.
Tak naprawdÚ, nawet jeĂli nie bÚdziesz siÚ zajmowaï personal
brandingiem, to on zajmie siÚ TobÈ. Wszystko, co robisz
w ĝyciu, skïada siÚ na TwojÈ markÚ osobistÈ, wiÚc nie musisz
sobie odpowiadaÊ na pytanie: „Czy zacznÚ budowaÊ swojÈ
markÚ?”. Juĝ jÈ budujesz, a raczej ona sama siÚ buduje. Ty
musisz sobie odpowiedzieÊ na jedno proste pytanie: czy
chcesz budowaÊ jÈ Ăwiadomie.
Czym w ogóle jest ta marka?
Zanim powiemy coĂ o marce osobistej, musimy siÚ dowiedzieÊ, czym jest marka. Bo kaĝdy ma jakieĂ wyobraĝenie na
temat tego sïowa. Kaĝdy z nas kojarzy Nike, McDonald’s,
Coca-ColÚ czy Apple. To wielkie, globalne marki, które
siedzÈ w naszych gïowach. Te firmy kilkadziesiÈt lat temu
odeszïy od strategii marketingowej znanej przez wiele lat
i przestaïy skupiaÊ siÚ na promowaniu produktów, a zaczÚïy
stosowaÊ strategiÚ tzw. brandingu, czyli budowania marki .
DziÚki temu zmieniï siÚ Ăwiat konsumpcji. Niby ciÈgle moĝemy piÊ tÚ samÈ coca-colÚ, ale to nie jest raczej wybór produktu, bo jest lepszy niĝ inny. To pewien wybór stylu ĝycia.
Konkretnych skojarzeñ i wartoĂci. CzegoĂ, co w sercu, a nie
w rozumie. Przecieĝ dziĂ poszczególne produkty praktycznie siÚ miÚdzy sobÈ nie róĝniÈ, a jednak niektóre odnoszÈ
sukces, a inne przegrywajÈ. Tak samo jak ludzie — czÚsto
moĝe wydawaÊ Ci siÚ, ĝe jesteĂ gorszy od innych, a de facto
ci inni nie sÈ w niczym lepsi. Ba, nawet specjalnie siÚ nie
róĝnicie, bo na przykïad skoñczyliĂcie podobne uczelnie czy
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macie podobne doĂwiadczenia zawodowe. A jednak ktoĂ
odnosi sukces, a ktoĂ przegrywa. ¿eby nie wygïaszaÊ tu
specjalnego wykïadu na temat marek i brandingu, zacytujÚ
klasyka — Philipa Kotlera: „Marka jest ofertÈ pochodzÈcÈ ze
znanego ěródïa. Nazwa marki (…) wywoïuje wiele skojarzeñ (…). Takie skojarzenia tworzÈ wizerunek marki”1.
¥wietnie przekïada siÚ to na nasze ĝycie. Kaĝdy z nas ĝyje
w jakimĂ Ărodowisku. Kaĝdy z czymĂ siÚ kojarzy. Kaĝdy codziennie postÚpuje w okreĂlony sposób. Kaĝdy buduje wiÚc
wizerunek swojej wïasnej marki. Codziennie, caïy czas,
wszystkimi dziaïaniami bÈdě ich brakiem. Nie da siÚ uciec od
wïasnej marki. Moĝna jej co najwyĝej nie znaÊ, nie byÊ Ăwiadomym, ale to nie znaczy, ĝe jej nie ma.
A ten personal branding — co to za wymysï?
Podejrzewam, ĝe moĝesz mieÊ odczucie, iĝ personal branding, czyli proces budowania marki osobistej, to jakaĂ amerykañska wrzutka. Moĝesz myĂleÊ, ĝe napisaïem o tym ksiÈĝkÚ,
byĂ jÈ kupiï, a ja zarobiï kasÚ. Pewnie myĂlisz teĝ, ĝe ten cyrk
jest zwiÈzany z caïym tym coachingiem i rozwojem osobistym, o których sïyszysz w telewizji Ăniadaniowej i w sieci.
To jednak bÚdÈ stereotypy. Proponowaïbym Ci, abyĂ wyrzuciï je z gïowy. Zejdě na ziemiÚ, bo tutaj sÈ caïkiem realne
sprawy, których dotyczy personal branding:
x praca,
x ĝycie,
x pieniÈdze.

1

P. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Warszawa 2005, s. 10.
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Te trzy terminy sÈ wedïug mnie kluczowe dla zrozumienia
procesu budowania wïasnej marki. Jest ona niezbÚdna, by
rozwijaÊ siÚ na rynku pracy, a jednoczeĂnie moĝe bardzo
pomóc w szczÚĂliwszym ĝyciu. JeĂli bÚdziesz miaï dobrÈ
markÚ, to ïatwiej bÚdzie Ci z pracÈ, a przez to ïatwiej bÚdzie
o równowagÚ pomiÚdzy pracÈ a pozostaïymi sferami ĝycia,
na czele z rodzinÈ i czasem wolnym. A ĝebyĂ zszedï juĝ
zupeïnie na ziemiÚ, to podpowiem Ci, ĝe posiadajÈc silnÈ
markÚ, moĝesz po prostu wiÚcej zarabiaÊ. Nie sÈ to wiÚc
ĝadne mrzonki.
Podobno na ksiÈĝkach nie da siÚ zarobiÊ. Nieprawda. Michaï
Szafrañski, znany bloger, zarobiï na samej przedsprzedaĝy
swojej ksiÈĝki ponad póï miliona na czysto2. Gdyby nie miaï
marki Michaï Szafrañski, niewiele by zarobiï. Nie musisz od
razu zarabiaÊ miliona, bez obaw. Szafrañski pracowaï na takÈ
pozycjÚ swojej marki kilka lat. Zaczynaï od zera czytelników
na swoim blogu. Czyli byï albo w takiej sytuacji jak Ty w tej
chwili, albo w gorszej.
WróÊmy do definicji. Personal branding to „proces polegajÈcy
na tym, ĝe jednostki i przedsiÚbiorcy indywidualizujÈ siÚ
oraz wyróĝniajÈ z tïumu i przedstawiajÈ wartoĂÊ — w sferze
profesjonalnej lub osobistej — zasobów i kompetencji, do
których jako jedyni majÈ dostÚp. Proces ten realizujÈ róĝnymi
kanaïami, prezentujÈc spójny komunikat i wizerunek, aby
osiÈgnÈÊ wyznaczony cel. W ten sposób jednostka moĝe
ugruntowaÊ swojÈ wartoĂÊ jako specjalista w danej dziedzinie,

2

http://antyweb.pl/michal-szafranski-ksiazka-sprzedaz/?utm_source=
feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Antyweb
+(AntyWeb), dostÚp: 28.08.2016.
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zapracowaÊ na swojÈ wiarygodnoĂÊ, rozwinÈÊ karierÚ i nabraÊ
pewnoĂci siebie”3.
Ta definicja mi siÚ podoba. Jest chyba najlepszÈ, jakÈ spotkaïem. Niby trochÚ dïuga, ale przez to dotyka kilku kwestii
i jest wedïug mnie bardziej zrozumiaïa, szczególnie dla osoby,
która nie miaïa dotÈd do czynienia z tematem, a dla takich
osób w duĝej mierze piszÚ te sïowa. Bo tu nie chodzi o lajki
na Facebooku albo o to, byĂ miaï miliony obserwujÈcych na
Twitterze. Przestañ tak o tym myĂleÊ. Nie o to chodzi w social mediach. Nie o to chodzi w budowaniu wïasnej marki.
Chodzi o coĂ innego.
x JeĂli stracisz pracÚ, znajdziesz nowÈ.
x BÚdziesz potrafiï dziaïaÊ z korzyĂciÈ dla siebie.
x BÚdziesz elastyczny, a to cecha ludzi inteligentnych.
x BÚdziesz potrafiï dostosowaÊ siÚ do sytuacji.
x BÚdziesz mógï siÚ wyróĝniÊ.
x Wszystko, co robisz, bÚdziesz robiï dla siebie — bÚdzie to
budowaÊ TwojÈ unikalnÈ markÚ, a nie bÚdzie szïo w niebyt.
x BÚdziesz bardziej Ăwiadomy i nie zginiesz.
x BÚdziesz prowadziï lepsze ĝycie. BÚdziesz szczÚĂliwszy.

3

D. Schawbel, Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania
marki osobistej, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012, s. 18.
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Dlaczego akurat dziĂ?
PojÚcie marki osobistej nie jest nowe. Istnieje od 1997 roku,
gdy pojawiïo siÚ w sïynnym artykule Toma Petersa The
Brand Called You4. Wtedy jednak byïa to raczej wizja, bo
medialna i technologiczna rzeczywistoĂÊ pozwalaïy ksztaïtowaÊ siÚ tylko markom osobistym wielkich gwiazd sportu,
filmu czy telewizji. Jednak dziĂ Ăwiat siÚ zmieniï. Nie jesteĂmy juĝ w 1997 roku. DziĂ mamy nowy (wspaniaïy?) Ăwiat.
Nowa gospodarka, w której obecnie funkcjonujemy, ma swoje
dobre, ale teĝ zïe strony (jak alkohol z piosenki Ăpiewanej
przez Andrzeja Grabowskiego). Rynek pracy zmieniï siÚ
diametralnie. W Polsce oprócz zmian globalnych mamy teĝ
do czynienia z wieloma lokalnymi — gïównie zwiÈzanymi
z transformacjÈ gospodarki centralnie planowanej w wolnorynkowÈ, pozostaniem pewnych Ărodowisk na marginesie
oraz problemami z redystrybucjÈ zysków wynikajÈcych
z rozwoju gospodarczego. Mamy bezrobocie, nie mamy staïych umów i pewnoĂci zatrudnienia (jakby kiedyĂ taka
pewnoĂÊ naprawdÚ istniaïa). Mamy za to wiele nowych moĝliwoĂci, których czÚsto nie rozumiemy — jest outsourcing,
jest praca zdalna, jest internet. Jednak bardziej widzimy problemy i to wïaĂnie one oraz to, co spada na nas z globalnej
rzeczywistoĂci, wpïywajÈ silnie na rynek pracy. Na tym rynku
mamy do czynienia ze zmianami, na przykïad z wyodrÚbnianiem siÚ nowych grup pracowników. Niektórzy idÈ do góry,
robiÈ kariery, bo sÈ ěródïem innowacji i wartoĂci. Inni zostajÈ
w tyle i tracÈ sens, bo stajÈ siÚ jedynie wykonawcami zadañ,
4

https://www.fastcompany.com/28905/brand-called-you, dostÚp:
28.08.2016.
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ale sÈ takĝe ci, którzy pozostajÈ na marginesie — jako pracownicy (bez wyksztaïcenia, bez doĂwiadczenia, bez moĝliwoĂci i chÚci rozwoju) oraz konsumenci (zbyt biedni, by
konsumowaÊ jak inni)5. Niestety, w naszych mediach i gïowach króluje negatywny obraz dzisiejszego Ăwiata. Nie
wiem jednak, czy jest dziĂ o tyle gorzej w porównaniu z tym,
co byïo kiedyĂ. Na pewno — dziÚki marce osobistej —
moĝemy mieÊ na swoje ĝycie i otoczenie wiÚkszy wpïyw
niĝ nasi rodzice czy dziadkowie. To w duĝej mierze od nas
zaleĝy, w której grupie pracowników siÚ znajdziemy. Zaleĝy
to w duĝej mierze od Ciebie, bo globalne procesy globalnymi
procesami, ale ĝycie ĝyciem. Mamy na nie wpïyw i ten wpïyw
moĝna zobrazowaÊ silnÈ markÈ osobistÈ.
Na rynek pracy weszïo pokolenie Y, zwane teĝ millenialsami.
To ludzie urodzeni po 1980 roku, wychowani juĝ w III RP,
w Ăwiecie, w którym internet i technologie staïy siÚ codziennoĂciÈ. Ta grupa to ponad 11 milionów osób, które dziĂ
szturmem wchodzÈ na rynek pracy. To ma bardzo istotne
konsekwencje, bowiem starsi pracownicy i pracodawcy nie
sÈ gotowi na przyjÚcie nowych ludzi. Pokolenie naszych
rodziców i nasze róĝniÈ siÚ od siebie, wiÚc pewien konflikt
jest nieunikniony. Podobnie byïo pomiÚdzy pokoleniami
naszych rodziców i dziadków. DziĂ ten konflikt pokoleñ
jest oczywiĂcie bardziej medialny, a przez to ma na nas wiÚkszy wpïyw. Pokolenie Y jest z pewnoĂciÈ inne niĝ pokolenie X
(nasi rodzice), o dziadkach nie wspominajÈc. JesteĂmy najpewniej bardziej niecierpliwi, bardziej roszczeniowi, a przez
to takĝe ïatwiej siÚ zaïamujemy, przejmujemy i wydaje siÚ
5

M. Castells, Wïadza komunikacji, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2013, s. 45.
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nam, ĝe jesteĂmy najwaĝniejsi. Ta mieszanka moĝe byÊ wybuchowa i wielu moich rówieĂników, a takĝe mïodszych ode
mnie nie radzi sobie na rynku, a wiÚc nie radzi sobie teĝ w ĝyciu. Jednak nie dramatyzowaïbym. Zmiany majÈ to do siebie,
ĝe potrzeba czasu, by do nich dojrzeÊ. Niektórzy potrzebujÈ
go mniej, inni wiÚcej. atwiej jest ĝyÊ z tymi zmianami, jeĂli
ma siÚ silny fundament. Silnym fundamentem powinna byÊ
w dzisiejszym Ăwiecie marka osobista.
Dzisiejszy Ăwiat jest bowiem dotkniÚty permanentnym
kryzysem. ZaczÈï siÚ on w 2008 roku, w momencie wybuchu globalnego kryzysu finansowego, ale dziĂ przeksztaïciï
siÚ w kryzys spoïeczno-gospodarczy, w którym coraz wiÚkszÈ rolÚ odgrywa aspekt spoïeczny. Gospodarczo Ăwiat siÚ
odbiï, a my w Polsce przeszliĂmy przez ten kryzys prawie
suchÈ nogÈ. Spoïecznie nas jednak mocno dotknÈï, szczególnie w warstwie mentalnej, bo zakorzeniï w naszych gïowach
to, ĝe jest. Jest nam ciÚĝej, ciÈgle czytamy o tym, ĝe to pokolenie rodziców byïo tym, któremu siÚ udaïo. Nam bÚdzie
gorzej, a juĝ mamy na to dowody, bo ciÚĝej jest z pracÈ,
znalezieniem miïoĂci na dïuĝej niĝ do nastÚpnego poranka,
o dzieciach juĝ nie wspomnÚ. To medialna Ăciema, przed
którÈ moĝna siÚ obroniÊ, jeĂli jest siÚ silnÈ jednostkÈ i ma siÚ
jednÈ rzecz: silnÈ markÚ osobistÈ.
Internet zmieniï nasze ĝycie. To nie jest wynalazek na miarÚ
telefonu. To wynalazek na miarÚ ognia. My z internetu nie
korzystamy, my z nim i w nim ĝyjemy. To medium, które jest
naszym przedïuĝeniem, a czÚsto jest po prostu nami. To
„tkanka komunikacyjna naszego ĝycia”6, a nie narzÚdzie do
komunikacji. Ma wpïyw na nas, a my na niego. DziÚki inter6

M. Castells, Wïadza…, s. 74.
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netowi moĝemy siÚ komunikowaÊ inaczej — to banaï. Ale
my ĝyjemy inaczej i internet wpïywa na nasze ĝycie osobiste,
zwiÈzki, relacje rodzinne, pracÚ, politykÚ, sprawy spoïeczne,
rozrywkÚ i finanse. Na kaĝdÈ sferÚ ĝycia, a dziÚki niemu
przenikanie siÚ sfery pracy i czasu wolnego równieĝ kompletnie siÚ zmieniïo. DziĂ popularna zrobiïa siÚ tzw. praca z domu, wiÚc do lamusa odszedï sïynny, wyczekiwany przez naszych dziadków w fabrykach fajrant. CzÚsto pracujemy ze
smartfona, w którym równieĝ pokazujemy naszym dzieciom
bajki. Przeniesienie siÚ ze sfery pracy do sfery ĝycia rodzinnego jest dziĂ czÚsto niezauwaĝalne. Granice siÚ zatarïy, podobnie jak granice pomiÚdzy Ăwiatem wirtualnym a realnym.
Takich Ăwiatów juĝ nie ma. Musisz wiÚc myĂleÊ o sobie jako
o marce funkcjonujÈcej w Ăwiecie, w którym internet jest jak
tlen. Nie moĝesz siÚ rozwijaÊ bez internetu, a tym bardziej
bez mediów spoïecznoĂciowych, które sÈ fundamentem internetu i budowania sieci spoïecznego wpïywu.

Kim jesteĂ?
Odnajdě siebie i podÈĝaj swojÈ ĂcieĝkÈ
Utarïo siÚ takie powiedzenie, wymyĂlone przez byïego szefa
Intela, jednej z najwiÚkszych na Ăwiecie firm technologicznych, ĝe przetrwajÈ tylko paranoicy7. Bez obaw, wszyscy
jesteĂmy paranoikami, nawet jeĂli nie zdajemy sobie z tego
sprawy. Wszystko jest ulotne i kruche, wiÚc bez paranoi
trudno przetrwaÊ w takim Ăwiecie.
Przetrwasz. Tylko co z tego?

7

Zob. A. Grove, Only the Paranoid Survive, „Profile Business”, 1998.
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Nic. BÚdziesz ĝyï, potem umrzesz, wszyscy o Tobie zapomnÈ, a Twoje ciaïo po iluĂ tam dniach znajdÈ straĝacy, bo
bÚdzie tak ĂmierdzieÊ, ĝe sÈsiedzi siÚ wkurzÈ. Przykra wizja.
Na szczÚĂcie, moĝesz jej uniknÈÊ. Musisz jednak zmieniÊ
swój sposób myĂlenia. Nie moĝesz funkcjonowaÊ w systemie
przestarzaïym, który moĝe kiedyĂ siÚ sprawdzaï, ale dziĂ —
w Ăwiecie chaosu — nie jest skuteczny.
Zanim zaczniesz budowaÊ swojÈ markÚ osobistÈ, musisz poznaÊ siebie. Jasne, nie zrobisz tego ot tak sobie. Nie przychodzi to ïatwo i nie jest to trening z repertuaru tych do zrobienia w jeden weekend. Ale na szczÚĂcie wielu przed TobÈ juĝ
o tym myĂlaïo i dziÚki temu bÚdzie Ci ïatwiej.
Nasze mózgi pracujÈ, praktycznie zanim siÚ urodziliĂmy.
Nasi rodzice przekazujÈ nam zestaw cech, myĂli i poglÈdów.
RobiÈ to nieĂwiadomie, bo caïy ten proces odbywa siÚ w gïÚbokich warstwach naszej psychiki. Odczuwamy i myĂlimy
w pewien sposób, bo mamy w sobie zakodowane archetypy
myĂlenia i odczuwania. To sÈ klucze, które uruchamiajÈ
odpowiednie pokïady w naszej psychice i biologii. DziÚki
nim nasz Ăwiat staje siÚ bardziej uporzÈdkowany. Kaĝda religia i ideologia wykorzystuje archetypy. Reklama równieĝ siÚ
nimi posïuguje. KorzystajÈ z nich marki. Moĝe zatem pomogÈ takĝe Tobie?
Czytasz to i myĂlisz, ĝe jestem nawiedzony? ¿e to sekciarstwo? ¿e to jakieĂ freudowskie (a wïaĂciwie jungowskie)
brednie? Moĝliwe, nie twierdzÚ, ĝe to sÈ pewniki naukowe.
Nie jest to ksiÈĝka naukowa i chodzi w niej o to, by Ci pomóc, a nie coĂ udowodniÊ. Spójrz jednak na marki produktów
i usïug, z których korzystasz. Spójrz na swoje decyzje i dziaïania. Czy wszystkie moĝesz uzasadniÊ racjonalnie? ¥miem
wÈtpiÊ.
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x Kupujesz Happy Meal w McDonald’s i przenosisz siÚ
w Ăwiat marzeñ i dzieciñstwa.
x Kupujesz iPhone’a i juĝ jesteĂ rebeliantem, myĂlÈcym
inaczej.
x Korzystasz z perfum Chanel i stajesz siÚ obiektem uwielbienia, przede wszystkim dla siebie samego.
x Masz buty Nike i zostajesz bohaterem. Prawie jakbyĂ
pomalowaï pokój farbÈ z Leroy Merlin („BÈdě bohaterem
w swoim domu”).
Nie jest tak? Nigdy tak nie pomyĂlaïeĂ? Usïugi czy produkty,
z których korzystasz, nie byïy Twoim przedïuĝeniem? Nie
wierzÚ.
Zerknij na ludzi wymienionych w lewej kolumnie poniĝej
(tabela 1.2) i pomyĂl, co Ci siÚ z nimi kojarzy. Jakie wartoĂci,
dokonania, co otwierajÈ w Twojej gïowie. Nie pisz, ĝe to
piïkarz czy polityk. Napisz, o czym myĂlisz. Ja np. widzÚ
Roberta Lewandowskiego i myĂlÚ, ĝe to pracuĂ. Podziwiam
papieĝa Franciszka za otwartoĂÊ. Obama kojarzy mi siÚ z pokonywaniem przeciwnoĂci. WaïÚsa to taki goĂÊ z sÈsiedztwa,
a Jobs to trochÚ szaleniec, trochÚ czarodziej.
TABELA 1.2. Marki osobiste i skojarzenia z nimi
Robert Lewandowski
Steve Jobs
Papieĝ Franciszek
Barack Obama
Lech WaïÚsa
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MogÚ tak wymieniaÊ dalej. Widzisz tych ludzi i w Twojej
gïowie uruchamiajÈ siÚ kolejne sekwencje. Uruchamiasz swojÈ
nieĂwiadomoĂÊ zbiorowÈ, czyli pewne wzorce i wïaĂnie archetypy, które sÈ uniwersalne i mamy je zakodowane w naszej
psychice. Ty teĝ moĝesz uruchamiaÊ u innych odpowiednie
partie psychiki. To zadziaïa samoistnie, bez scenariusza.
Tylko musisz mieÊ tego ĂwiadomoĂÊ.
Marki korzystajÈ z wielu róĝnych archetypów. Na podstawie
teorii Carla G. Junga, a takĝe póěniejszych prac Josepha
Campbella czy Margaret Mark i Carola S. Pearsona wyodrÚbniamy podstawowe typy archetypów, z których korzystajÈ
znane marki. Ty równieĝ moĝesz skorzystaÊ z tego dorobku,
aby stworzyÊ markÚ osobistÈ.
Czy kaĝda marka musi mieÊ archetyp?
Poniĝsze zestawienie (rysunek 1.1) prezentuje popularnÈ
typologiÚ archetypów marek. Do kaĝdej z nich przyporzÈdkowano w dodatku znane marki, aby ïatwiej byïo zrozumieÊ
zagadnienie. Kaĝdy ten archetyp ma okreĂlone cechy, które
oferujÈ nam dane marki i które moĝna teĝ utoĝsamiaÊ.
x Opiekun (dyscyplina, ochrona, kontrola) — jego misjÈ
jest pomaganie innym i ich ochrona. To moĝe byÊ guru,
ksiÈdz, przewodnik duchowy, ale niekoniecznie jakiĂ ostry
przywódca, który rzÈdzi i dzieli. Bardziej siÚ opiekuje, niĝ
przewodzi.
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RYSUNEK 1.1. Archetypy w Ăwiecie marek, Kondycja marek
w Polsce, http://www.yr.pl/sites/default/files/BAV_2013_v3.pdf,
dostÚp: 28.08.2016

x Wojownik (akcja, honor, siïa, zwyciÚstwo) — to moĝe
byÊ historia od pucybuta do milionera, ale niekoniecznie.
To ktoĂ, kto jest bohaterem i sam zwyciÚĝa. Pokonuje
przeciwnoĂci i osiÈga sukces. To chociaĝby prawie kaĝdy
przedsiÚbiorca.
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x Towarzysz-zwykïy czïowiek (przyjaěñ, wsparcie) —
prostolinijny, taki jak Ty. To moĝe byÊ Twój kolega
z dzieciñstwa, który towarzyszy Ci przez ileĂ lat, ma podobne doĂwiadczenia i na tym buduje swojÈ markÚ. Taki
jak Ty.
x Wielbiciel (namiÚtnoĂÊ, marzenie, romans) — to ktoĂ,
kto na pierwszy plan wysuwa uczucia. Nie musi byÊ ekshibicjonistÈ, ale niewÈtpliwie przez wielu moĝe byÊ tak postrzegany, szczególnie w Ăwiecie mediów spoïecznoĂciowych, gdzie ïatwo o ekspresjÚ uczuÊ i emocji.
x Czarodziej (transformacja, radoĂÊ) — trochÚ tajemniczy,
trochÚ niedostÚpny, uduchowiony. Dziaïa w taki sposób,
aby nie byïo to zwykïe dziaïanie, lecz coĂ, co jest otoczone
aurÈ magii.
x MÚdrzec (mÈdroĂÊ, przeznaczenie, mistrzostwo) — ma
doĂwiadczenie, jest mÈdry i z tÈ mÈdroĂciÈ utoĝsamiajÈ
go inni. PrzychodzÈ po radÚ, wsparcie, wiedzÚ.
x Patriarcha-wïadca (autorytet, tradycja, porzÈdek) —
konserwatysta, który buduje swojÈ pozycjÚ na wieloletnim
doĂwiadczeniu, wiedzy oraz na pewnym porzÈdku Ăwiata,
który go otacza. Moĝe funkcjonowaÊ w dzisiejszym Ăwiecie jako opoka, która opiera siÚ przemianom i dziaïa mimo
chaosu oraz zmian. Robi swoje, bo jest autorytetem.
x Matka Ziemia-twórca (empatia, macierzyñstwo, kreacja)
— marka, która dba o siebie, ale przede wszystkim o innych. JednoczeĂnie moĝe byÊ wraĝliwym twórcÈ, artystÈ,
który tworzy na bazie naturalnego porzÈdku, utoĝsamiany
z macierzyñstwem.
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x Dziewica (idealizm, bezinteresownoĂÊ, niewinnoĂÊ) —
nie musisz byÊ ekstrawertykiem, by byÊ markÈ osobistÈ.
Moĝesz byÊ skryty, moĝesz mieÊ swoje ideaïy i dÈĝyÊ do
ich realizacji bez krzyku i parcia na szkïo. Moĝesz byÊ
dziewicÈ, która jest utoĝsamiana z ideaïami i bezinteresownoĂciÈ. Marka tego typu jest trudna do pogodzenia
z dziaïaniem, które prawie zawsze wiÈĝe siÚ z ubrudzeniem
rÈk, ale istniejÈ osoby, które z powodzeniem wdraĝajÈ ten
model w ĝycie.
x Kusicielka-buntownik (kuszenie, pokusa, niebezpieczna
przyjemnoĂÊ) — jeden z najciekawszych, bo najtrudniejszych do utrzymania w Ăwiecie, w którym coraz mniej
jest przejrzystoĂci dawnego typu. JeĂli jesteĂ buntownikiem czy kusicielem, to jak moĝesz zgadzaÊ siÚ na komercyjnÈ wspóïpracÚ na swoim blogu? Dla wielu to moĝe
byÊ nie do pogodzenia. Ale wszystko zaleĝy od Ciebie.
x Odkrywca (wyzwanie, przygoda, samopoznanie) — to
ktoĂ, kto szuka wïasnej drogi, ciÈgle odkrywa coĂ nowego,
na nowo czegoĂ doĂwiadcza i jest otwarty na róĝne nowe
doznania.
x Bïazen (nowy poczÈtek, kreatywnoĂÊ, bunt, radoĂÊ) —
taki Stañczyk, czyli teoretycznie Ămieszek, ĝartowniĂ i niepowaĝny goĂÊ, ale za pomocÈ takich technik moĝe nieĂÊ
caïkiem mÈdry przekaz8.
Moĝesz siÚ zastanowiÊ, do którego z tych archetypów Ci
najbliĝej. Zobacz, czy moĝesz tworzyÊ spójny wizerunek
8

http://marketerplus.pl/teksty/cykle/archetypy-marki-tozsamosc-wizerunek-komunikacja-w-social-media-czesc-1-wprowadzenie/,
dostÚp: 29.08.2016.
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odpowiadajÈcy jednemu z nich. Nie namawiam CiÚ oczywiĂcie do fetyszyzowania archetypów. Moĝesz byÊ raz buntownikiem, a raz bïaznem. Nie moĝna przesadziÊ z wejĂciem
w danÈ ramÚ, bo bÚdzie to sztuczne i uniemoĝliwi nam dziaïanie. Warto natomiast spojrzeÊ na archetypy z punktu widzenia odbiorcy naszej marki. JeĂli zaïoĝymy, ĝe kaĝdy z nas
ma jakiĂ zakodowany zbiór cech i elementów, które umoĝliwiajÈ nam postrzeganie pewnych symboli w dany sposób,
to musimy wziÈÊ pod uwagÚ, ĝe zachowanie A wciska nas
w niszÚ — piszemy buntowniczy wpis na Facebooku, wiÚc
jesteĂmy postrzegani jako buntownicy. Nie moĝemy po chwili
zrobiÊ zwrotu o 180 stopni i staÊ siÚ potulni jak baranek, bo
stracimy wiarygodnoĂÊ. A marka osobista musi mieÊ wiarygodnoĂÊ, i to w dodatku tylko jednÈ. Marka firmowa moĝe
straciÊ wiarygodnoĂÊ, a potem odzyskaÊ jÈ np. po dobrym
rebrandingu. Marka osobista ma tylko jednÈ wiarygodnoĂÊ
i praktycznie niemoĝliwy jest jej rebranding. Musimy wiÚc
postÚpowaÊ z niÈ bardzo rozwaĝnie.

Co majÈ do tego te media spoïecznoĂciowe?
KiedyĂ wydawaïo siÚ nam, ĝe jakaĂ gwiazda jest wysoka.
Potem spotykaliĂmy jÈ na ulicy i okazywaïo siÚ, ĝe jesteĂmy
od niej wyĝsi albo szczuplejsi. Przed drugÈ wojnÈ ĂwiatowÈ
novum byïo radio, przez które ludzie mogli usïyszeÊ choÊby
Piïsudskiego i mieÊ o nim jakieĂ wyobraĝenie. Okazywaïo
siÚ ono jednak mylne. Po wojnie wyobraĝeniami o Ăwiecie
w duĝej mierze zaczÚïa rzÈdziÊ telewizja. To ona kreowaïa
gwiazdy i wzorce. To dziÚki niej pojawiaïy siÚ kolejne marki
osobiste, które zostawaïy bohaterami masowej wyobraěni.
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Ci ludzie z telewizji wydawali siÚ zupeïnie inni niĝ my, odbiorcy przekazu. KtoĂ znajomy czasem moĝe nawet trafiï do
telewizji, ale nie zostawaï KrystynÈ LoskÈ czy Dariuszem
Szpakowskim. DziĂ jednak sprawy majÈ siÚ inaczej. Marki
z dawnych lat (nawet Szpakowski) wchodzÈ w Ăwiat nowych
mediów. Coraz trudniej ĝyÊ im bez Facebooka czy Twittera,
bo publicznoĂÊ ma dziĂ inne oczekiwania. Ta publicznoĂÊ jest
w mediach spoïecznoĂciowych, spÚdza w nich wiÚcej czasu
niĝ w telewizji i oczekuje, ĝe gwiazdy teĝ siÚ tam pojawiÈ.
Zmieniïa siÚ konsumpcja mediów, a przez to mamy do czynienia z koniecznoĂciÈ rewizji strategii marek osobistych, bo
zaczÚïy one wymagaÊ czÚstszego kontaktu, szerszego otwarcia na odbiorców oraz pokazania siebie w nowym Ăwietle.
DziĂ marki osobiste muszÈ zejĂÊ z cokoïu.
To zejĂcie na ziemiÚ dotyczy gwiazd i dla niektórych z nich
jest bolesne. Wiele jest przykïadów osób, które nie poradziïy
sobie w dobie mediów spoïecznoĂciowych. DziÚki tym
mediom dochodzi wiÚc do przetasowania w elicie, ale takĝe
zatarcia granicy pomiÚdzy elitÈ a resztÈ. DziÚki social mediom
bowiem osoby z tej reszty mogÈ siÚ przebiÊ i równieĝ staÊ
siÚ markami osobistymi. Dawniej takÈ markÈ mogïeĂ byÊ
dla kolegów z pracy czy grup znajomych. Nie sposób jednak
byïo siÚ przebiÊ i wyjĂÊ do szerszej publicznoĂci. Byïo to
znacznie trudniejsze niĝ dzisiaj, bo wymagaïo np. zaproszeñ
do telewizji czy wystÚpów w radiu albo prasie. Byïo to czymĂ
elitarnym, nieosiÈgalnym dla wielu osób. DziĂ szanse siÚ wyrównaïy. OczywiĂcie, nie sÈ w stu procentach równe, ale taka
sytuacja jest niemoĝliwa. Natomiast na pewno jest dziĂ ïatwiej.
By siÚ przebiÊ, kiedyĂ trzeba byïo mieÊ wiÚcej szczÚĂcia i byÊ
moĝe byÊ lepszym. DziĂ — wynika to z wielu moich rozmów

34
Kup książkę

Poleć książkę

Dlaczego?

do tej ksiÈĝki oraz lektury wywiadów z róĝnymi luděmi-markami osobistymi — równieĝ trudno jest byÊ markÈ
osobistÈ na wysokim poziomie, ale jeĂli jesteĂ interesujÈcy, to
jest Ci duĝo ïatwiej siÚ wybiÊ. Michaï Sadowski mówi nawet, ĝe on sam jest we wszystkim Ăredni. A dla wielu jest juĝ
goĂciem z innej planety. O Robercie Lewandowskim (zwanym „KosmitÈ”) nawet nie wspominam. Tymczasem posïuchamy Lewego i dowiemy siÚ, ĝe on ciÈgle stara siÚ byÊ lepszy
i wcale siÚ za lepszego od innych nie uwaĝa.
Social media to Twoja wïasna stacja telewizyjna. KiedyĂ musieliby CiÚ do telewizji zaprosiÊ, a Ty dziĂ sam jesteĂ Rupertem Murdochem i jednoczeĂnie gwiazdÈ swojego show. Te
media to Twój przekaěnik, ale teĝ i przekaz. SÈ przedïuĝeniem
Ciebie samego, zgodnie z tym, co juĝ kilkadziesiÈt lat temu
(w epoce grubo przed internetem) wieĂciï wciÈĝ aktualny
Marshall McLuhan. DziĂ to Ty zapraszasz innych i jesteĂ gospodarzem, a nie goĂciem.
PamiÚtaj tylko o tym, ĝe lubimy chodziÊ w goĂci do ludzi
sympatycznych. Nie chcemy obcowaÊ z oszustami i antypatycznymi typami. Postaraj siÚ wiÚc byÊ prawdziwy w tym,
co robisz w sieci. Nie twórz tu swojego awatara jak z gry
„Second Life”. BÈdě otwarty i sympatyczny. BÈdě sobÈ.
Nie twórz wynaturzonej, sztucznej kreacji samego siebie, bo
skoñczy to siÚ tak jak dla bohatera filmu „Sala samobójców”
w reĝyserii Jana Komasy. Social media to fantastyczne narzÚdzie, podobne jednak do miecza — moĝe ratowaÊ ĝycie ale
teĝ dziaïaÊ obosiecznie. Uwaĝaj, by nie oberwaÊ.
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Najwaĝniejszy trik dla Ciebie
Do koñca nie miaïem przekonania, ĝe budowanie marki osobistej ma w ogóle sens. TrochÚ myĂlaïem o tym, jak o mrzonce, którÈ niektórzy próbujÈ nam wcisnÈÊ na amerykañskÈ
modïÚ. MyĂlaïem, ĝe tak jest, ale zmieniïem zdanie. Zïoĝyïo
siÚ na to wiele czynników, ale przede wszystkim kilka historii
ludzi, z którymi miaïem do czynienia w ostatnim czasie.
1. Kobieta, lat 35, uczestniczka mojego szkolenia z social
media marketingu. ZaczynaliĂmy szkolenie, a ona, zamiast
siÚ przedstawiÊ, zapytaïa: „Jak rozgraniczyÊ na Facebooku
treĂci prywatne i zawodowe?”. Temat rzeka. Nie daïo siÚ
go zamknÈÊ szybko, bo kaĝdy zaczÈï wyraĝaÊ swoje zdanie.
Kobieta nie dawaïa za wygranÈ, bo twierdziïa, ĝe Facebook
nie jest przeznaczony do publikowania powaĝnych
sïuĝbowych treĂci, lecz powinno siÚ tam umieszczaÊ same
zdjÚcia sïodkich kociaków. Zaskoczyïo mnie takie myĂlenie
— sÈdziïem, ĝe wyginÚïo wiele lat temu.
2. Znajomi, przedziaï wiekowy 18 – 26 lat. Juĝ wiele razy
zaskakiwali mnie tym, ĝe podpytujÈ o radÚ w kwestii
pracy. A co ze mnie za ekspert? Ostatnio kilkoro zaskoczyïo
mnie jeszcze bardziej — zaczÚli podsuwaÊ mi swoje CV
z proĂbÈ o radÚ. Chcieli, bym doradziï, co zmieniÊ, co
wyrzuciÊ, co dodaÊ. Zastanowiïo mnie, czemu wïaĂciwie
o to pytajÈ. Teraz wiem, ĝe nie potrafiÈ siÚ z tym ogarnÈÊ.
CV to trochÚ inna epoka, dziĂ Ăwiat wyglÈda inaczej, a to
CV ciÈgle jest waĝne.
3. Znajomi zastanawiajÈcy siÚ nad tym, jak im ciÚĝko, a jak
ktoĂ inny ma fajnie, bo ma dobrÈ robotÚ. Tu wiek nie ma
znaczenia. W moim pokoleniu, pewnie podobnie jak
w kaĝdym innym, zblazowanie i zniechÚcenie jest silne.
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Koïo trzydziestki siÚ nasila. Sporo znam takich osób
i sporo z nich mogïoby sobie pomóc, gdyby chciaïo.
Jednak oni nie do koñca chcÈ, nie do koñca potrafiÈ.
Takich spotykam codziennie. Ba, ja teĝ czasem taki jestem
i potrzebujÚ wsparcia innych. Po chwilowym przemyĂleniu
dochodzÚ do wniosku, ĝe mam caïkiem nieěle i mogÚ siÚ
z TobÈ podzieliÊ kilkoma poradami i historiami, dziÚki
którym poznasz media spoïecznoĂciowe i ich moĝliwoĂci.
Ale przede wszystkim dowiesz siÚ, jak zaprzÈc social
media do swojej dziaïalnoĂci.
UĂwiadomiïem sobie, ĝe faktycznie marka osobista ma znaczenie. Umowy umowami, kompetencje kompetencjami, ale
jednak liczy siÚ to, co najbardziej ulotne i miÚkkie, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Bo ktoĂ myĂli, ĝe najwaĝniejszy
jest dyplom uczelni albo doĂwiadczenie w miÚdzynarodowej
firmie, jakiĂ certyfikat czy ukoñczony kurs. Fajnie to mieÊ,
ale czasem decydujÈcy moĝe okazaÊ siÚ gag z CV, na przykïad:
„lubiÚ:
Filmy gangsterskie,
Techno i czarnych raperów,
JazdÚ na ostrym kole,
ZwierzÚta,
Jedzenie,
Jak coĂ siÚ dzieje”.
To od razu mówi wiÚcej o autorce (cytat jest autentyczny,
dziewczyna w koñcu znalazïa pracÚ gdzieĂ indziej, ale na podstawie CV braïbym jÈ w ciemno). Nie pamiÚtam, jakie miaïa
wyksztaïcenie, doĂwiadczenie, ale jej CV zapamiÚtaïem. Dla
mnie na pewno byïa kimĂ, a nie kolejnym trybikiem w ma37
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szynie. Bez coachingowej nowomowy, chodzi o to, byĂ byï
jakiĂ. Nie masz byÊ wyÊwiczony przez coacha. Nie masz byÊ
nauczony korpomowy. Nie masz robiÊ CV pod szablon.
W ogóle CV jest nic niewarte (jakby kiedyĂ byïo). Moĝesz
siÚ nim podcieraÊ, bo to tylko kawaïek papieru. On nie
stanowi Twojej marki. Ja powiem Ci zaĂ, co jÈ stanowi i jaki
jest najlepszy przepis na stworzenie dobrej marki osobistej.
Uwaga, to jest ten moment!
Nie ma przepisu!
Uuu, emocje opadïy. Koniec ksiÈĝki. Oszukaï mnie ten ¿ukowski. Do widzenia.
Bez obaw — zapïaciïeĂ, wiÚc naleĝy Ci siÚ wiÚcej stron. Ale
jedno pozostaje aktualne — ten trik, który masz wykorzystaÊ, nazywa siÚ brak triku. Nie ma ĝadnych trików. ¿adnego
przepisu. ¿adnej drogi na skróty. MarkÚ osobistÈ trzeba zbudowaÊ z mozoïem, z trudem, w pocie czoïa. To proces, a nie
raz, dwa, trzy frytki z mikrofali.
Poza tym nie zaïatwisz zbyt wiele, robiÈc nawet najlepszÈ
komunikacjÚ na Facebooku czy Twitterze. To nie konkretny
kanaï jest tym — jak to mówiÈ fani start-upów i technologii
— gamechangerem. To Ty i Twój przekaz. Nie ïudě siÚ, ĝe
nawet najlepsza strategia budowania marki osobistej da Ci
sukces. Nie myĂl, ĝe na niej moĝesz coĂ oprzeÊ. Strategia
jest czÚsto po to, by siÚ usprawiedliwiaÊ i uïatwiaÊ sobie ĝycie,
idÈc po linii najmniejszego oporu. Ty musisz iĂÊ na ĝywioï.
To moĝe byÊ Instagram, Facebook, Snapchat czy cokolwiek
innego. DziĂ na topie jest jeden kanaï, jutro inny. Nie moĝesz
siÚ od nich uzaleĝniÊ. To Twoi odbiorcy — gdziekolwiek
bÚdÈ — majÈ siÚ uzaleĝniÊ od Ciebie.
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Nie chodzi o to, by ludzie zakochali siÚ w Twoich treĂciach.
MajÈ zakochaÊ siÚ w Tobie. Ale ĝeby do tego doszïo, to Ty
musisz najpierw pokochaÊ siebie. To podstawa kaĝdego sukcesu, szczególnie w mediach spoïecznoĂciowych. Wiem, ĝe
brzmi to moĝe zbyt coachingowo, ale odrzuÊmy ten styl.
Brzmi to chrzeĂcijañsko, buddyjsko czy jakkolwiek inaczej
— kaĝdy nurt, religia, ideologia wyznaje takÈ zasadÚ. Bez
ĂwiadomoĂci nie ma mowy o pójĂciu dalej. Bez polubienia
siebie nie ma moĝliwoĂci polubienia innych. Musisz wiÚc
zaczÈÊ od pracy nad sobÈ. Siadasz, myĂlisz, dziaïasz, zyskujesz doĂwiadczenie, a to ksztaïtuje ĂwiadomoĂÊ. To wïaĂnie
ĂwiadomoĂÊ bÚdzie Twoim najlepszym trikiem prowadzÈcym
do zbudowania wïasnej marki osobistej. W tym przypadku
to ona bÚdzie ksztaïtowaïa byt, a nie odwrotnie.

ukasz Smoliñski, bloger Tasteaway.pl
„Budowanie własnej marki powinno się odbywać równolegle
w dwóch światach — realnym i wirtualnym. Uważam, że jest
bardzo dużo przykładów wirtualnych marek osobistych bez
pokrycia w rzeczywistości. Internet ma skłonność do nadmuchiwania ludzi niekompetentnych w świecie realnym. Niestety,
moim zdaniem większość marek osobistych popularnych w social
mediach to tylko marki w świecie wirtualnym. Istotny jest w tym
wszystkim dla mnie świat realny, bo to w nim buduje się solidne
postawy. To w realu człowiek-marka pokazuje swoje własne
umiejętności, wiedzę i doświadczenie. To w świecie realnym
następuje twarda weryfikacja, nieopierająca się na ilości lajków/followersów/szerów czy komciów. Dlatego do budowania
marki osobistej poza profilem prywatnym i blogowym na Facebooku wolę wykorzystywać rzeczywistość”.
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