ZWIĘKSZ swoją CHARYZMĘ
ODSZUKAJ LEPSZĄ WERSJĘ
PATRZ SZERZEJ
ZBUDUJ DREAM TEAM
ZGROMADŹ WYZNAWCÓW
DZIAŁAJ z PROPAGANDĄ
ZWIĘKSZ poziom NASYCENIA
ZAWSZE EDUKUJ

Michał Wawrzyniak to założyciel zlokalizowanej w najstarszym
Polskim mieście, Kaliszu, organizacji MentalWay. Silna,
charyzmatyczna osobowość, budząca bardzo silne emocje.
Jest stanowczym człowiekiem biznesu, ogromnym filantropem
i człowiekiem, który postanowił przekazać innym swój unikalny
punkt widzenia. Od wielu lat okazuje się, że potrafi on wskrzesić
umarłe biznesy, tchnąć życie w niemrawych ludziach, a zrobi to
z takim stylem, humorem i energią, że będzie Ci się śnił po
nocach!
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DLA KOGO JEST TA KSIĄŻKA?
Jest ważne, aby to wiedzieć zanim ją kupisz, zanim polecisz innym, zanim
się zdecydujesz dać w prezencie swojej rodzinie, pracownikom czy też
klientom i partnerom biznesowym. Książka opowiada historię pełnego
wątpliwości człowieka, który stojąc przed decyzjami w życiu, wybierał różnie.
Raz ponosząc ciężkie konsekwencje, innym razem spijając śmietankę sukcesu
i kariery. Gdzieś po drodze zaczął powstawać nowy kręgosłup moralny,
podtrzymujący coraz większą charyzmę, wewnętrzną siłę oraz stanowiący
dobry punkt podparcia dla egoizmu. Tego zdrowego, wartego ochrony oraz
tego kwaśnego, odbijającego się czkawką.
Pomaga zrozumieć, że każdy z nas, ma prawo do bycia sobą. Prawo do własnych
myśli i marzeń, a także do ich ochrony przed zimnym światem opinii innych.
Pokazuje drogę do stworzenia całkowicie indywidualnego, dopasowanego do
Ciebie miejsca w życiu. Uczy, jak połączyć to miejsce z biznesem, tworząc
silną markę dookoła siebie i swoich idei.
Możemy śmiało powiedzieć, że książka jest skierowana do ludzi chcących
zrobić karierę, pokazać się. Udowodnić sobie i innym, że znaczą o wiele więcej,
niż na pierwszy rzut oka można zobaczyć. Jest manifestem budzącym emocje
u kogoś, kto nie zgadza się na bycie zwykłym, szarym człowiekiem. Człowieka
niewidzącego nic złego w takim stylu życia, ale nie chcącego jednak należeć
do tego świata, pełnego stękaczy, narzekaczy i szukających winy u innych.
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Książka pomaga dokonać wewnętrznej transformacji, ale w sposób delikatny,
krok po kroku, etap po etapie. Zostawiając wiele furtek i dając cierpliwe
wyjaśnienia, że nie każdy z elementów musi być zrealizowany natychmiast.
Biznesmen, artysta, polityk, matka, student. Każda z tych osób, jeśli szuka
otwartego, prostego i pełnego humoru komunikatu, a nie ogłupia się uczonymi
słowami, pustymi obietnicami lub pseudointelektualnym bełkotem, będą
zachwyceni. Możliwe, że zszokowani. Przez moment potrząśnięci, a na końcu…
koniec da Ci tylko to, czego sam szukasz!
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OBIETNICE KSIĄŻKI
Wybór książki przypomina zawsze kupowanie kota w worku, czyli coś czego
niby w życiu nie robimy, ponieważ jest tylko utartym powiedzeniem, ale
widzimy to dookoła siebie w nadmiernych ilościach. Podejmujemy decyzję
i godzimy się na coś, często pod wpływem impulsu. Coś nas zachęca. Czasami
tytuł, jeśli jest odpowiednio kontrowersyjny. Nasz: Guru Kultu i mały dopisek,
że chodzi o Kulturę, może faktycznie szokować i ciekawić. Jedni zastanowią
się czy Wawrzyniak poważnie opisał jak się buduje sektę, inni uśmiechną się,
że mają do czynienia z precyzyjnym komunikatem, przyciągającym spojrzenia
i komentarze. Możliwe, że nawet sami zapragną się tego nauczyć z tej książki.
Mamy więc pierwszy punkt styku, pomiędzy klientem, a jego nowym prezentem,
jaki sobie sprawi. Kolejny to krótkie wprowadzenie, slogan. One dają szerszy
kontekst. Ahh, już wiem, to książka dla tych, którzy chcą zbudować biznes.
Jakiś inny niż dzisiejsze. Apostołowie, znowu ostro, pewnie są bardzo blisko,
a Wyznawcy to ci, którzy za nami podążają. Już na tym etapie rozegra się
wewnętrzna walka. Czytelnik podejmie decyzję czy go to ciekawi, czy też nie.
Możliwe, że spojrzy na okładkę i jej design. Korek od szampana. Hmm, to już
całkowicie coś innego niż tekst wyżej. O co może chodzić? Jeśli odpowiednio
długo pogłówkuje, odgadnie, że wiele z wyzwań czy też problemów zawartych
w książce jest czymś, co nas bardzo mocno blokuje. Przejście tych kilku etapów,
zwiększy zrozumienie i świadomość, z czym możemy sobie poradzić
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oraz jak. Wtedy wystrzeli nasz nowy styl, umiejętności, talenty i efekty. Jednak,
żeby to wszystko przeanalizować, potrzeba mieć jakieś tło sytuacyjne, więc
inni podejmują decyzję na bazie autora. Znam go, słyszałem, ciekawi mnie.
Muszę to mieć albo ktoś polecił.
Wszystkie te elementy zbierają się w wiele punktów styku, ułatwiających
podjęcie decyzji. Odkładam do koszyka czy na półkę, na później. A może
uważam, że tak daleko mi do biznesu, że to nie dla mnie. Faktycznie, tak
może być. Choć książka Guru Kultu..ry opisuje również wiele mechanizmów,
jak w takich biznesach działać, czego od nich oczekiwać oraz co dokładnie
robić, żeby je wewnętrznie przemienić lub zbudować nowe. Więc i pracownik,
i pracodawca odnajdą dla siebie podpowiedź. Nie mówiąc już o tym, żeby
zbudować Kulturę organizacji, obie strony powinny znać jej sens, a więc treść
tej książki.
Specjalnie więc, aby ułatwić Ci decyzję, przygotowałem to wprowadzenie oraz
skondensowane wnioski z każdego etapu książki. Zapraszam do zapoznania się
i decyzji, który z pakietów premierowych przyciąga Cię najbardziej. Ponieważ
moją pierwszą książkę, zamierzam wprowadzić z ogromnym hukiem. Do
czego potrzebuję Ciebie. Oddanego, lojalnego fana, kupującego tę książkę nie
tylko dla siebie, swojej rodziny i znajomych, ale i dla partnerów w biznesie,
pracowników i tych, którym chcesz przekazać pewien sygnał. O tym, że wiele
jest możliwe. O tym, że nie muszą się przejmować gadaniem innych ludzi.
A także o tym, że mogą osiągnąć o wiele więcej, jeśli tylko nauczą się jeszcze,
jak na swoich własnych wartościach zarabiać, pokazując je zupełnie inaczej niż
do tej pory.			
								
Michał Wawrzyniak
								
Kalisz, 5 września 2014
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ETAP 1 - LEPSZA WERSJA CIEBIE
Jeśli chcemy zbudować Kult..urę dookoła idei, będziemy musieli zdecydować czy
owijamy ją na sobie, czy na swojej marce. Możliwe również, że nasze nazwisko
będzie osobną marką. Istotne jednak w tym jest to, że my sami musimy w jakiś
sposób przyciągać do siebie innych ludzi. Budzić zainteresowanie. Wyrażać
sobą pewne wartości oraz skłaniać ludzi do wyrażania opinii. Nieważne jakich.
Ważne, żeby nasza obecność budziła do życia. Dlatego skupiamy się na sobie
w pierwszej fazie, rozwijając najlepszą wersję siebie.
Zmierzamy się również w tym rozdziale z podstawami przyklejania łatek. Gdzie
Guru mody jest w porządku, ale Guru szkoleń już na przykład nie i używany
jest w negatywnym tego słowa znaczeniu. Ludzie uwielbiają przekręcać
i dopasowywać do siebie.
Zastanawiamy się czym jest Kult oraz jakie ma znaczenie Kult jednostki oraz
Kult idei. Wykorzystujemy ten schemat do zrozumienia, że nasz przyszły
biznes powinien być centralnie oparty o nasze wartości. Podajemy przykład
olimpijskiego mistrza, który wyobrażając sobie, że coś robi, zdobywa od
lat dziesiątki medali oraz pierwsze miejsca na podium. To jest ok, lecz gdy
my zaczynamy używać mentalnych technik, to ludzie określają nas mianem
świrów i marzycieli. Widać, pewne osiągnięcia zmieniają punkt widzenia.
Szukamy również, dzięki temu większej efektywności w życiu, ponieważ czas
nam ucieka i mamy do dyspozycji określoną ilość minut, jak w pewnym filmie.
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Wspominamy również o charyzmie jako elemencie istotnym, a powstającym
niemal naturalnie, gdy usuniemy swoje obawy. Przed pokazaniem się z jak
najlepszej strony czy też promowaniem siebie. Na końcu tego rozdziału
uczymy się pewnej istotnej autorskiej techniki: z Minusa w Plus, która pozwoli
nam kontrolować nasze mentalne nastawienie.
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ETAP 2 - SZERSZE POLE WIDZENIA
Uważam, że jednym z naszych poważniejszych ograniczeń jest krótkowzroczność
i zawężone pole widzenia. Codzienność, wyzwania, stresy, powodują, że nie
patrzymy daleko. Nie szukamy nowych perspektyw, ponieważ walczymy
z codziennością. Jest to przyczyną niesłusznych oskarżeń, łatek oraz
pomówień. Jednych oni ani ziębią, ani grzeją, innych wręcz zabijają. Nie każdy
ma tak zwaną grubą skórę. Co wtedy zrobić? No właśnie!
Opowiem Ci historię z mojego życia, gdy byłem profesjonalnym złodziejem.
Byłem z tego dumny i miałem niezłe efekty. Troszkę się to odbijało na moim
zdrowiu, ale byłem młody i głupi, więc myślałem, że to fajne. Nie miałem
świadomości o innych perspektywach, nie odczuwałem znieczulicy społecznej
ani tego jak ona mnie programowała każdego dnia. Wszystko to z powodu
miłości do…, która skończyła się dość specyficznie.
Poznasz o wiele dokładniej slogan, powstały na wskutek moich przeżyć
osobistych. Zrozumiesz czym jest opaska, noszona przez tysiące Mentalwayan
- niebieski kawałek teoretycznie nic nie znaczącej gumki na ręce. Przynoszącej
jednak potężne wartości. Dowiesz się, jak używać na co dzień 4-etapowego
procesu: Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko.
Odkryję przed Tobą najnowsze badania, według których dużo lepiej jest się
nagradzać za ciężkie problemy, niż za odniesiony sukces.
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Faktycznie, może to mocno potrząsnąć Twoimi fundamentami przekonań.
Zmienić sposób patrzenia na to, co robisz lub co robią ludzie dookoła Ciebie.
Od tego momentu będziesz mieć mocną przewagę nad konkurencją i samym
sobą!
Dowiesz się również, jakie są niezbędne elementy początkowego budowania
kultury Twojej organizacji, biznesu, firmy, a nawet samego otoczenia, w
którym przebywasz. Zrobimy to na przykładzie IciIci i Zakazu Stękania, którego
logo zapewne już nosisz na koszulce, patrzysz na #MentalFrame powieszony
w widocznym miejscu lub pijesz ze stylowego kubka. Od wielu lat tysiące
osób, piszą, dzwonią i mówią bezpośrednio jak ta jedna zasada - wartość pomogła im podnieść jakość. Jakość życia i biznesu.
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ETAP 3 - DALEKA WYPRAWA NA SZCZYT
Wybierzemy się dalej, niż my sami. Słuchając naszego serca, jako kompasu,
skierujemy się prosto na szczyt wybrany przez nas. Jednak przećwiczymy
najpierw kilka różnych scenariuszy, aby nie utknąć w piekiełku, do którego
się przyzwyczailiśmy. Zanim zaatakujemy szczyt. Wybierzemy cel. Określimy
nasz kierunek. Warto przecież zabrać odpowiednich partnerów, na tę życiową
wyprawę. Zaczniemy budować nasz zespół marzeń. Dream Team, z którym
dokonamy dużo więcej, niż kiedykolwiek w pojedynkę.
Po drodze spotkamy nie tylko tych wspierających, ale też tych
przeszkadzających. Bakterie, pragnące zainfekować nasz system. Wirusy,
pragnące zmienić niepostrzeżenie nasz program. Więc istotne jest poznanie
konsekwencji bycia i przebywania z idiotami, pragnącymi naszej porażki.
Bolesny temat, warty jednak poznania. Również tutaj pomoże nam nasze
wyspecjalizowane komando. Jeśli będziemy obdarzać ich zaufaniem,
szczerością, od razu uświadomimy, jaki jest powód naszej relacji. Jak dobrze
mają nam zrobić, abyśmy my zadbali o nich. Bez względu na to, jak też
soczyście to brzmi, w pikantny sposób dowiesz się kto powinien być pod
biurkiem, a kto na biurku.
Dostaniesz również kolejną technikę: Podwójnego Potwierdzenia. Pomoże
Ci ona definitywnie skończyć z problemami komunikacji. Uff. Koniec
z oczekiwaniami. Koniec z pustymi poleceniami. Czas zacząć nową erę, gdzie
ludzie przejmują odpowiedzialność za tematy, jakie biorą na swoje barki.
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A Ty dajesz im swobodę wykonania pewnych tematów, kierując się tak
prostym do wykonania ćwiczeniem.
Gdy zaczniesz już budować swój Dream Team, czyli gromadzić Apostołów,
to przekonasz się, że prawdziwej lojalności nie można kupić. Nie ma ona
swej rynkowej ceny. Dlatego też przestań rzucać puste obietnice, przestań
je również odbierać. Zamiast tego zwiększaj sukcesywnie wartość swojego
otoczenia. Wprowadzając jeden z systemów zarządzania. Anarchię, Hierarchię
lub coś, o czym na pewno słyszysz po raz pierwszy Holokrację!

GURU KULTU..RY

Michał Wawrzyniak

13

STAŃ S I Ę

W P R O WA D Z E N I E D O K S I Ą Ż K I

GURU KULTU..RY

ETAP 4 - WYZNAWCY
Nasza charyzma zaczyna już promieniować, przyciągamy pierwszych
Apostołów, zaraz za nimi pojawią się nasi Wyznawcy. Oczywiście, jeśli
dokonamy sprawnej selekcji. Zaczniemy od zmiany nastawienia. Zamiast
tłumaczyć ludziom i ich przekonywać, co jest najtrudniejsze. Będziemy
ich uwodzić. Zaopiekujemy się nimi tak, jak sami tego oczekujemy od
innych, dzieląc się wspólnymi wartościami, zaczniemy tworzyć środowisko,
przyciągające wybitne jednostki. Dzięki temu, nasze wymagania dożywotniego
okresu współpracy, będą dla nich naturalne, bo kto chce skakać z kwiatka na
kwiatek, jeśli może znaleźć swoje prawdziwe miejsce w życiu i biznesie?
Poznasz kilka ważnych kręgów, które musisz przekroczyć. Strefy, będące
blokadami, wyzwaniami, ale i ogromnym wsparciem oraz zapleczem. Jeśli
odpowiednio pokierujesz swoimi decyzjami, nie zostawisz pożaru na swoich
tyłach, tylko silne wsparcie, a nawet fundamenty, mogące przetrwać każdy
napad barbarzyńców. Gdy będziesz przekraczać niczym Dante, te anielskie
lub piekielne kręgi, doświadczysz ogromnej powodzi emocji. Nauczysz się
dokonywać świadomej selekcji albo to inni zaczną rządzić Twoim życiem.
Poprzez 5 grup. Od rodziny i partnerów, poprzez znajomych, czyli grupy
naturalnie wspierające nas każdego dnia (tak, tak, powiemy też o sytuacjach
gdy Ci ludzie nas dołują!), aż do ważnego 3 kręgu Obcych. To oni otrzymają
nasz komunikat, ideę. Oni albo za nami pójdą, albo otwarcie przeciwko nam
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wystąpią. Warto się na to przygotować. Poprzez współpracowników,
omówionych podczas budowy Dream Teamu, aż do ostatniej granicy: firm
i instytucji współpracujących z nami.
Okaże się, że nawet tam, można zbudować swoją Strefę Mocy, dokonując
transformacji ze starej i ograniczającej nas, Strefy Komfortu.
Zaczniesz tworzyć taką kulturę miejsca, otaczać się taką jakością ludzi, że
powstanie coś niezwykle mocnego. Obszar, na którym Twoje decyzje będą
jednocześnie rozkazami, spełnianymi w oka mgnieniu. Miejsce, w którym tak
zadbasz o swoich ludzi i otoczenie, że stworzysz przedłużenie, połączenie
i niemal idealną synergię domu z pracą.
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ETAP 5 - PROPAGANDA
Na tym etapie powiemy sporo o potrzebie promocji siebie, swoich
pomysłów, ludzi oraz wszystkiego, czym się zajmujemy. Nazwiemy to mocno,
określimy jako propagowanie ważnych dla nas wartości. Gdy użyjemy więc
słowa Propaganda, zaczniemy inaczej postrzegać sens takiego przekazu.
Rozpoczniemy od najstarszego zawodu świata. Mam nadzieję, że nie poczujesz
zawodu, gdy dowiesz się, że jest inny niż teraz myślisz…
Przekonamy się, że nawet SuperBohater potrzebuje dziś silnej promocji,
ponieważ zniknie w zalewie wszechobecnego szumu informacyjnego. Dowiesz
się jakie były moje początki, masakrycznych materiałów, jednak niezbędnych
z punktu widzenia doświadczenia.
Odkryję przed Tobą sens silnego, pikantnego przekazu, z tak zwanym jajem.
Humorem, radością i wygłupami. Ponieważ dziś, mało kogo interesuje
zwykłość. Warto więc się na tym poznać, żeby nie zagubić w pogoni za
ściąganiem gaci i pokazywaniem cycków. Jedno to przyciąganie, drugie to
włażenie komuś do lodówki.
Poznasz platformę, na której nie dość, że przetestujesz swój przekaz.
Otrzymasz tłum podążających za Tobą niczym za Mojżeszem wyznawców,
ale jeszcze Ci za to wszystko zapłacą. Dziękując za Twoją decyzję. Decyzję
aby pokazać szerzej siebie. Odkryć swoje karty przed światem, weryfikując,
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ale i doprecyzowując swój przekaz.

Poznasz kilka grzechów jakie popełniasz, a także mam nadzieję, uchronisz
się przed grzechem śmiertelnym. Niszczącym ludzi, biznesy, wielkie
marki. Wszystkich! Nakieruję Cię również na wiele użytecznych narzędzi
propagandowych, z których dziś mało osób używa, ponieważ albo nie ma
o nich pojęcia, albo uważa, że są za proste, albo nie wie, że można je zrobić
tak tanio, prawie za darmo. Tak! Za niektóre Twoi klienci nawet zapłacą.
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ETAP 6 - CIĄGŁA EDUKACJA
Do naszego celu dojdziemy z przekonaniem o ciągłej edukacji i potrzebie
rozwoju. Połączymy idee różnych światów. Zderzymy je ze sobą, aby powstał
nowy. Poznasz kolejną autorską technikę, zwaną „Nasyceniem”. Odkryjesz
jak się nią posługiwać, a także zrozumiesz, przyczyny wielu wcześniejszych
sytuacji. Zarówno w Twoim, jak i innych, życiu.
Uda Ci się uniknąć zbyt przyspieszonego wzrostu. Zabezpieczysz się, przed
bezmyślnym podejściem, atakującym cały organizm niczym rak chore komórki.
Ponieważ każdy z nas jest inny, ma inne możliwości i inne ograniczenia.
Warto więc zrozumieć, że na siedem miliardów ludzi, przypada wiele różnych
kombinacji.
Jednak do wszystkich da się dotrzeć, aby zaoferować im to, co siedzi w Twojej
głowie lub leży na półce Twego biznesu. Warto jednak zacząć liczyć i poznać
podstawowe cyfry swojego biznesu oraz możliwości. Bowiem istotne jest czy
patrzymy na siebie przez pryzmat ograniczeń, czy też możliwości. Niby proste,
ale podane w ten sposób może wiele w Twojej głowie otworzyć.
Zderzysz się z moją ideą łączenia w całość. Oczekiwania, że robiąc jedno, przy
okazji robię drugie. Sposobem na nygusa lub na bystrego, przewidującego
pragmatyka. Przeczytasz o naszych wyprawach z serii Business & Pleasure
i może zapragniesz być jednym z wybranych klientów VIP. Co może zainspiruje
Cię do tego, że i Ty możesz takie same pomysły wdrażać w życie.
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Ponieważ często musimy coś zobaczyć, czegoś doświadczyć na własnej skórze,
żeby móc to później zastosować. A to jest sens mej książki Guru Kultu..ry.
Z jednej strony nauczyć Cię śmiać się z łatek, które przyklejają Ci inni. Umieć
je wykorzystać na swoją korzyść, a co najważniejsze zrozumieć, że niczym się
nie różnimy. Mamy takie same możliwości, które od teraz stoją przed Tobą
otworem. Może je śmiało testować, sprawdzać, stosować i dopasowywać do
siebie. Bo wszystko o czym pisałem, jest możliwe w Twoim otoczeniu.
Wystarczy zacząć sprawdzać!

GURU KULTU..RY

Michał Wawrzyniak

19

STAŃ S I Ę

W P R O WA D Z E N I E D O K S I Ą Ż K I

GURU KULTU..RY

KIM JEST MICHAŁ WAWRZYNIAK?
Od samego początku Michał Wawrzyniak miał
wielką wizje i ogromną siłę woli. Swój edukacyjny
biznes rozpoczął 7 lat temu, który aż do teraz
przeobraził się w multimilionowy biznes,
współpracujący z fantastycznym 20-osobowym
Dream Teamem (Zespołem Marzeń), a także
stworzył ogromną społeczność ludzi zwaną
Mentalwayanami.
Znany ze swoich nadzwyczajnych i unikalnych umiejętności znajdywania
i tworzenia schematów, szybkiego wyciągania jasnych i konkretnych
wniosków, Michał Wawrzyniak stał się prawdziwym ekspertem na bardzo
wielu płaszczyznach. Połączył on wiele dyscyplin, aby stworzyć maksymalnie
prosty i efektywny system uwalniania ludzkiego potencjału. Zarówno
w aspekcie biznesowym jak i życiowym. Co roku prowadząc dziesiątki szkoleń,
eventów i spotkań online, pokazuje coraz więcej i więcej kreatywnych oraz
błskotliwych rozwiązań.

Co 2 tygodnie, ludzie z całej Europy przyjeżdżają do jego rodzinnego miasta
Kalisza by z ogromną energią uczyć się i inspirować. Każdy Event jest zupełnie
inny, wypełniony humorem, zabawą a także elementami teatru.
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Szanse własnej promocji
z książką Guru Kultu..ry
Tak, jak przeczytanie tej książki da Ci unikalną szansę sprawdzenia nowych
idei, tak i jej promocja będzie całkowicie nietypowa. W pierwszym okresie
sprzedaży przedpremierowej, pomożemy Ci kupić nawet jej jedną sztukę.
Dzięki temu możliwe, że otrzymasz ją na wiele tygodni, a nawet miesięcy
przed innymi! Później skierujemy Cię na strony wydawnictwa Onepress
oraz do dobrych księgarni.
Dzięki temu pojawia się szansa jedyna w swoim rodzaju. Możliwości sprawienia
niespodzianki innym, a w zamian za to, w podziękowaniu ode mnie, otrzymania
ekskluzywnych dodatków. Począwszy od gadżetów, poprzez indywidualne
sesje coachingowe ze mną, skończywszy na możliwości wystąpienia przed
Twoim zespołem, publicznością, a nawet ogromnym audytorium. Wszystko
to, co dla wielu do niedawna było niemożliwe z racji niedostępności i ceny.
Do Ciebie więc należy wybór czy zdecydujesz się na jedną, kilka, kilkanaście,
czy też kilkadziesiąt, kilkaset, a może nawet i kilka tysięcy sztuk, jedynej w
swoim rodzaju książki, mówiącej o Twojej drodze do dużo łatwiejszego życia
i biznesu.
Jeśli więc ta propozycja dotarła do Ciebie w niestandardowy sposób,
przejdź teraz na stronę http://www.GuruKultu.pl i zdecyduj, jakie Ty masz
dziś szanse zbudować silny Kult, pełen Apostołów oraz Wyznawców,
zgromadzonych dookoła Ciebie, jako Guru. Promując swoje idee,
wartości, styl życia i produkty oraz usługi, powstałe, by to wspierać.
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OPINIE PIERWSZYCH OSÓB

“

“Michał jest jednym z niewielu artystów, który włada językiem,
formą oraz stylem w tak szokujący sposób, że jego wystąpienia
są magnetyczno-elektryzujące. Ta książka to idealny start,
żeby wejść w jego niezwykły świat. Szczerze polecam, dużo
nauczy!”

Monika Butryn, specjalista od kreowania wizerunku, artystka,
kobieta sukcesu
“Z tej książki dowiesz się, co zrobić, by Twoi hejterzy
zrobili z Ciebie Gwiazdę.
Puoteck, polecam” Radio Eska
“W niemal każdej z moich wypraw było więcej głosów zniechęcenia, niż
prawdziwego wsparcia. Gdybym miał wtedy książkę Michała, jego słowa
dodałyby mi otuchy”.
Adam Sikora, himalajsta, podróżnik
„Michała można kochać lub mieć po nim czkawkę, nie można jednak
odmówić mu wyrazistości, stylu i pomysłu na siebie. Tacy ludzie zmieniają
świat (niektórzy twierdzą, że niekoniecznie na lepsze, ale na tym właśnie
polega kontrowersja). Chcesz się tego nauczyć? Przyjrzyj się temu, co
robi Michał, bo takiej wyrazistości warto się uczyć”.
Paweł Tkaczyk, autor, bloger
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BUDUJĄC W SOBIE POTĘŻNĄ CHARYZMĘ, GROMADZĄC LOJALNYCH FANÓW
I ZMIENIAJĄC ICH W FANATYCZNYCH AMBASADORÓW, PROWADZONYCH
PRZEZ DREAM TEAM WYBRANYCH APOSTOŁÓW.
TO WSZYSTKO OWIŃ DOOKOŁA SWOJEJ IDEI ORAZ OSOBISTYCH WARTOŚCI
I ROZPRZESTRZEŃ NA CAŁY ŚWIAT, ZA POMOCĄ SILNEJ PROPAGANDY. BUDUJĄC
SUKCESYWNIE SWOJĄ MARKĘ, ZACZNIJ UWALNIAĆ SIĘ OD HEJTERSTWA,
BRAKU WIARY W SIEBIE, A TAKŻE WSZECHOTACZAJĄCEJ CIĘ SZARZYZNY!

ZAMÓW TERAZ:

