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Lekcja 3: Życiowe przykłady 
 

Wprowadzenie do lekcji: W tej lekcji opowiem Ci 4 historie. W 
każdej z nich bohater napotkał realną przeszkodę, zobaczył w niej 
szansę i ją wykorzystał. Przygotowałem dla Ciebie przykłady ze 
starożytności, a także współczesne. Historie znanych firm i 
pojedynczych ludzi. 

 

Historia założyciela stoicyzmu 

Zenon z Kition był bogatym kupcem, któremu świetnie się 
powodziło w życiu. Jego rodzina od pokoleń zajmowała się handlem 
fioletowym barwnikiem.  

Wypłynął w rejs do Aten, by z zyskiem sprzedać swój towar. Los 
miał jednak wobec niego inne, dosyć okrutne plany. Rozpętał się 
silny sztorm, który zatopił statki Zenona, roztrzaskując je o skały. 

Zenon ledwo uszedł z życiem. Potrzebował przepłynąć podczas 
sztormu wiele kilometrów, zanim wreszcie dopłynął do brzegu. 

Wszystkie pieniądze, towar, majątek skrupulatnie budowany od pokoleń zginął 
bezpowrotnie w kilka chwil. Był to koniec życia dla Zenona… jako kupca, a jednocześnie 
początek zupełnie innej drogi. Pozbawiony pracy i obowiązków udał się do Aten. Tam 
usłyszał filozofa, który przekazywał nauki Sokratesa.  

Zaciekawiony spytał, gdzie może nauczyć się więcej. Poznał cynika Kratesa z Teb, który 
został jego mentorem. Wszystkie te wydarzenia skierowały Zenona na drogę do 
stworzenia stoicyzmu. Gdyby podczas rejsu do Aten sztorm nie zatopił statków z 
barwnikiem, Zenon prawdopodobnie nigdy nie zostałby filozofem i nie tworzył 
stoicyzmu, który od 2 300 lat pomaga ludziom osiągać wewnętrzną siłę i spokój. Świat 
bez problemu znalazł kolejnego kupca handlującego fioletowym barwnikiem, ale nie 
odkrył drugiego Zenona.  

Czego uczy nas ta historia? Każda przeszkoda, nawet największa i najstraszniejsza może 
się okazać z perspektywy czasu błogosławieństwem. W momencie doświadczania 
trudności, jeszcze tego nie widzisz, ale jeśli wykażesz się kreatywnością i determinacją, 
możesz przekuć to trudne wydarzenie w pozytywny punkt zwrotny Twojego życia. 

Stoik akceptuje świat takim, jaki jest. Po napotkaniu przeszkody nie traci czasu na 
użalanie się nad sobą i komentarze typu: „Jaki ten los jest niesprawiedliwy!” albo 
„Czemu mnie to spotkało?” Zamiast tego, zadaje sobie inne pytania: „Jak to wydarzenie 
może mi pomóc?” albo „Czego to doświadczenie mnie uczy?” 
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Historia wybitnego mówcy 
Demostenes jest obecnie uważany za jednego z najwybitniej-
szych mówców wszechczasów. Jego początki nie należały 
jednak do najłatwiejszych, mimo że wywodził się z 
zamożnego rodu. W wieku 7 lat umarł ojciec Demostenesa, a 
on sam został sierotą. Opiekunowie, którzy mieli przekazać 
chłopcu majątek, zawłaszczyli go dla siebie, pozostawiając 
Demostenesa bez środków do życia. 

Młody Grek obiecał sobie, że odzyska rodzinny majątek i 
wytoczy nieuczciwym opiekunom proces. 

By jednak mógł wygrać rozprawę, potrzebował poznać prawo i nauczyć się przemawiać 
w przekonujący sposób. Również przy realizacji tego celu Demostenes napotkał realne 
przeszkody: jego głos był bardzo słaby, nie kojarzył się z pewnością siebie i siłą 
potrzebną mówcy. W dodatku przez wadę wymowy trudno było zrozumieć, co mówił.  

Zamiast jednak załamać ręce i się poddać, te trudności zmobilizowały Demostenesa do 
ciężkiej i wytrwałej pracy. Ćwiczył wyraźne wymawianie słów, wkładając sobie do ust 
kamienie. Trenował wygłaszanie przemówień, mówiąc pod wiejący silnie wiatr i 
wchodząc na szczyt góry. Mimo, że te zabiegi mogą wydawać się nam dziwne, 
ostatecznie doprowadziły do zamierzonego efektu. Głos Demostenesa znacząco się 
wzmocnił, jego dykcja stała się wzorowa. Potrafił też dobierać trafne słowa i 
argumenty. Ćwiczył tę sztukę jako logograf, czyli osoba pisząca mowy dla stron 
występujących przed sądem. Wykorzystując wszystkie zdobyte umiejętności udało się 
mu po wielu latach wygrać proces przeciwko byłym opiekunom. Niestety, z majątku 
ojca niewiele już pozostało. Jednak kompetencje, które rozwinął po drodze, zostały już 
z nim przez całe życie i pozwoliły zostać wybitnym człowiekiem, którego wspominamy 
nawet po 2 300 latach od jego śmierci. 

Gdyby ojciec wybitnego mówcy nie umarł tak wcześnie lub gdyby opiekunowie zrobili 
to, co do nich należało i przekazali chłopcu majątek, Demostenes prawdopodobnie 
nigdy nie poddałby się tak rygorystycznemu treningowi i nie osiągnął mistrzostwa jako 
orator. Napotkanie przeszkody było niezbędne, by ukształtować charakter i 
umiejętności Demostenesa.  

Historia wynalezienia viagry  
Firma Pfizer na początku lat 90. opracowała lek, który miał podnosić 
ciśnienie krwi. Sprawdzał się w tej roli przeciętnie. Wszystko 
wskazywało na to, że zmarnowano miliony dolarów i kilka lat pracy 
na wynalezienie i testowanie leku, który okazał się mało skuteczny. 

Ktoś jednak zauważył specyficzny efekt uboczny po jego zastosowaniu – widoczny 
szczególnie u mężczyzn. Zmieniono więc kształt, kolor i nazwę leku. Tak powstała 
viagra, która zarobiła dla swojej firmy miliardy dolarów. A niewiele brakowało, by 
zamknąć ten projekt na dużym minusie… 
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Historia wynalezienia Post-itów 
Podobną drogę przeszły karteczki post-it. Firma 3M produkowała 
naklejki. Trafiła się jednak wadliwa partia produktu, w którym klej 
nie trzymał za mocno. Raz przyklejoną naklejkę dało się odczepić. 

Już zamierzano je wyrzucić, ale ktoś stwierdził, że lepiej je dać 
pracownikom z działu kadr. A nuż im się do czegoś przydadzą. 
 

Pracownicy działu HR ze zdumieniem odkryli, że te niezbyt mocny klej nie jest wadą 
produktu, ale jego zaletą. Pozwala na wielokrotne przemieszczanie karteczek z jednego 
miejsca na drugi.  Tak powstały znane na całym świecie kwadratowe karteczki 
samoprzylepne Post-it, które w znaczący sposób przyczyniły się do sukcesu 
finansowego firmy 3M. 

Faktów nie da się zmienić i nie warto na nie się wściekać. Lepiej ukierunkować energię 
na znalezienie nietypowego zastosowania dla tego, co powstało w sposób 
niezaplanowany lub nawet w wyniku błędu. Przypadek jest jednym z najbardziej 
utytułowanych wynalazców w historii. Dajmy mu się wykazać : - ) 
 
 

Podsumowanie i zapowiedź następnej lekcji: Każdą przeszkodę 
można zamienić w szansę na rozwój siebie lub swojego biznesu. 

Gdy następnym razem przyjdzie Ci się zmierzyć z nieoczekiwaną 
przeciwnością losu przypomnij sobie historie Zenona z Kition, 
Demostenesa, viagry i post-itów. 

Użyj swojej wyobraźni, by zmienić przekleństwo w 
błogosławieństwo oraz skorzystać z powstałych przypadkiem 
wynalazków. 

W lekcji 4 poznasz stoicką praktykę odwracania przeszkód do 
góry nogami. Zobaczysz, jak zastosować ją w swoim życiu. 

 


