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Przez ostatnie trzydzieści trzy lata co ranka patrzy-
łem w lustro i zadawałem sobie pytanie: „Gdyby dzi-
siaj było ostatnim dniem mojego życia, czy chciałbym 
w nim robić to, co zamierzam dziś robić?”. I za każ-
dym razem, kiedy przez wiele dni pod rząd odpowiedź 
brzmiała: „Nie”, wiedziałem że muszę coś zmienić… 

Steve Jobs 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ostrzeżenie! 
 

„Piąty poziom” może zawierać śladowe ilości wulgary-
zmów, sceny seksu z młodymi kobietami, pokaźną ilość 
ostrych żartów oraz ekstremalnie duże stężenie skutecznych 
sposobów na podniesienie poziomu swojego życia. 
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PODSTAWY 
 

 

PO CO CI TA KSIĄŻKA? 
 

Są ludzie, którzy uważają, że rodzimy się po to, żeby cier-
pieć. Inni sądzą, że naszym celem jest płacenie podatków, 
a jeszcze inni, że żyjemy po to, żeby umrzeć, a później wrócić 
pod postacią jakiegoś wrednego gryzonia, którego celem też 
jest umrzeć. Ja uważam, że rodzimy się po to, żeby 
zająć miejsce, w którym będziemy żyć dokładnie tak 
jak chcemy, wśród ludzi, których kochamy. W willi 
skąpanej w słońcu. 

Wierzę w to, że każdy rodząc się, dostaje swoje życie tak 
jak dostaje się pudełko puzzli. Otwiera się je, wysypuje na 
podłogę i widzi kupkę pojedynczych fragmentów, ale nieważ-
ne, jaki dostałeś zestaw – czy trudny czy łatwy, bo z każdego 
z nich da się ułożyć piękny obrazek. Trzeba tylko wiedzieć 
jak.  

Słuchając ludzi, szybko przekonałem się, że to nie jest tak 
proste na jakie wygląda. Za każdym razem poszukiwali roz-
wiązań dla stałego zestawu problemów, przez które nie mogli 
ułożyć swoich puzzli i swojej wymarzonej rzeczywistości. Ich 
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rozterki były związane z seksem, pieniędzmi, dobrymi rela-
cjami z innymi i realizacją celów. Wielokrotnie pytali mnie: 
„Skąd wziąć pewność siebie?/Co zrobić, żeby żadna dziew-
czyna mnie nie zostawiła?/Jak zarobić więcej pienię-
dzy?/Dlaczego jestem nielubiany?/Jak ułożyć swoją przy-
szłość?/Dlaczego nie mogę szczęśliwie się zakochać?”  

Na niemal 350 stronach pełnych konkretów udzieliłem 
odpowiedzi na każde z tych pytań i na dziesiątki innych. Swo-
je wnioski oparłem na dwóch podstawowych przekonaniach: 

 

1) Nie potrzebujesz więcej wiedzy. Potrzebujesz 
działania. 

Większość osób dokładnie wie, co zrobić, żeby żyć lepiej. 
Serio. Zadajesz im pytanie w stylu: „Dobra, mówisz, że nie 
masz pieniędzy, prawda? A co możesz zrobić, żeby je mieć?”. 
Wtedy oni zaczynają mówić o tym z taką pewnością siebie, 
pasją i zaangażowaniem, że trzeba im przerywać. Problem 
jednak jest w tym, że jeśli cokolwiek prowadzi do zmian, to 
nie wiedza tylko działanie. Wiedzy ludzie zawsze mają pod 
dostatkiem i jeśli tego nie zaakceptują, to będą przez lata 
czytać inspirujące historyjki, motywacyjne książki i wydawać 
kupę kasy na szkolenia, ale to nic im nie da, jeśli nie dostaną 
w swoje leniwe dupsko kopniaka, który popchnie ich do dzia-
łania. Tym kopniakiem jest „Piąty Poziom”. To jego 
jedyna funkcja. On nie ma być ładny, przyjemny w dotyku ani 
mówić „I love you” po naciśnięciu okładki – jeśli oczekujesz 
miłości, to lepiej znajdź dziewczynę. Ta książka ma dawać ci 
dokładnie te informacje, których potrzebujesz, żeby skutecz-
nie działać, a których nigdy nie dostałeś od taty, nauczyciela, 
księdza ani przyjaciół.  
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2) Nie potrzebujesz technik. Potrzebujesz osobo-
wości. 

Kiedyś, tylko raz w życiu, przeżyłem taki tydzień, w któ-
rym każdy dzień spędziłem z inną dziewczyną. Nie to jednak 
było najważniejsze. Zrozumiałem wtedy coś, co ci muszę po-
wiedzieć. Coś, czego pewnie nikt nigdy ci nie powiedział albo 
nie zrobił tego wystarczająco dobitnie, skoro do ciebie nie 
dotarło. Jeśli coś działa tak, że wychodzisz na miasto, a koń-
czysz z dwiema dziewczynami w łóżku, to nie magiczne triki 
tylko TY. To nie sposoby czy pomysły na biznes zarabiają 
twoje pieniądze, tylko TY. To nie zły związek sprawia, że za-
chowujesz się jak dupek tylko znów TY. Nikt więcej. Sekret 
nie tkwi w sposobach, trikach i sztuczkach – przecież nie je-
steś klaunem. Sekret polega na zapomnieniu o pytaniu: 
„Jak?” i odkurzeniu pytania: „Kim być?”.  

Kierowanie się tymi dwoma przekonaniami dało ekstre-
malnie skuteczny materiał. Pięć rozdziałów i pięć poziomów 
szczęścia pozwalających na zbudowanie wspaniałego i satys-
fakcjonującego życia w tempie znacznie przewyższającym 
osiągnięcia polskich budowlańców. 

Poziom pierwszy stanowi opis społecznej rzeczywistości 
i tłumaczy dlaczego dookoła szerzą się negatywne, depresyjne 
przekonania, które skutkują tym, że chociaż nie musi tak być, 
to najczęstsze życiowe scenariusze powstają jak efekt wciska-
nia klawiszy Ctrl+C, Ctrl+V – kopiowaniu zachowań, żartów, 
charakteru pisma i zainteresowań.  

Poziom drugi zawiera dziesięć alternatywnych zasad, 
które wskazują na to, co jest najważniejsze krok po kroku. 
Wielu osobom wystarczy ich poznanie i głębokie zrozumie-
nie, żeby samodzielnie osiągać potężne sukcesy. 
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Poziom trzeci pozwala na stworzenie najlepszej wersji 
siebie, bo każdego dnia widzisz albo przeszkody albo możli-
wości. Zależy to od tego, jako kogo widzisz siebie. Od tego, 
jak widzisz siebie zależy, jak widzisz świat. Od tego, jak wi-
dzisz świat zależy to, co masz. Ten rozdział nie dotyczy tego, 
jak dobry jesteś, ale jak dobry chcesz być. I daje ci podsta-
wowe środki, żebyś mógł to osiągnąć, pogrupowane w trzy 
kategorie: wizerunek, towarzyskość, pieniądze. 

Poziom czwarty koncentruje się wokół tematyki związ-
ków, uwodzenia i seksu, bo koniecznym elementem szczęścia 
jest możliwość dzielenia się nim z innymi. Gdyby tak nie by-
ło, to najbogatsi dymaliby własne limuzyny. Nie robią tego, 
bo wiedzą, że klepanie się po ramionach i mówienie jak to 
fajnie jest być singlem, to oszustwo. Czasem potrzebujesz 
wielu kobiet, czasem jednej, a czasem innego faceta, ale 
w tym już ci nie pomogę. Jednak nigdy nie jest tak, że nie 
potrzebujesz nikogo. Że nie chcesz z kimś szczerze porozma-
wiać przed zaśnięciem albo przytulić po ciężkim dniu. Chce 
tego każdy. Nie jesteś wyjątkiem. 

Poziom piąty łączy w sobie wszystkie wcześniejsze ele-
menty. Na jego etapie działa synergia, dzięki której 2+2=15. 
Dodatkową wartością jest w tym przypadku to, że wykorzy-
stując umiejętności z poprzednich poziomów, możesz rozwi-
nąć swój wizerunek tak, żeby czerpać z niego różnorodne 
korzyści kierując innymi i osiągając znacznie większe cele. 
Zawiera on zaawansowane rady dotyczące manipulowania 
wrażeniem i kreowania podniecającej wizji swojej osobowo-
ści, gotowej do wykorzystania na wiele inspirujących sposo-
bów.  

Każda strona „Piątego poziomu” jest przesiąknięta szcze-
rością i prawdą. Nie znajdziesz tu żadnego lizania się po ja-
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jach jak w tych różowych książeczkach z księgarnianych pół-
ek. Wiem, że nie ma drugiej publikacji, która w taki 
sposób ujmuje rzeczywistość. Jest wiele świetnych, mo-
że nawet lepszych książek, ale każda z nich jest cząstkowa – 
dostajesz w niej masę dobrych sposobów, ale nie stając się 
inną osobą, nie możesz ich użyć choćbyś chciał. To trochę tak 
jakbyś dostał wiosła chociaż nie masz łodzi. 

Łodzią jest „Piąty poziom”. 

 

 

 



 

 

CHCESZ WIĘCEJ? 
 

DARMOWE ARTYKUŁY. PRODUKTY. KONTAKT. 
 

1) Oficjalna strona internetowa „Piątego poziomu” – 
piatypoziom.pl i vpoziom.pl - zawiera promocje oraz 
newsy związane z książką. 

2) Volantification.pl – mój prywatny blog zawierający 
praktyczne informacje dotyczące stylu życia atrakcyjnego 
mężczyzny wyrażone w rozśmieszającej do łez i pełnej dy-
stansu formie, która przypadła do gustu setkom czytelników. 

3) Popkulturowy.pl – należący do mnie serwis poświę-
cony kulturze masowej w tym tak seksownym tematom jak: 
Co warto wziąć ze sobą do czytania jadąc w podróż?, Jak 
atrakcyjnie reklamować własne produkty?, W jaki sposób 
urządzić nowoczesne i funkcjonalne mieszkanie?, Na co pójść 
do kina? i wiele innych dotyczących designu, sztuki i mediów. 

 

We wszystkich sprawach związanych z „Piątym pozio-
mem”, współpracą, wywiadami i poradami, bez problemu 
skontaktujesz się ze mną pisząc na adres:  

biuro@piatypoziom.pl  
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PODZIĘKOWANIA 
 

Nikt nie funkcjonuje w próżni, a ta książka nie powstałaby 
bez udziału kilkudziesięciu osób, które odcisnęły na niej swo-
je piętno. W szczególności chciałem podziękować: 

Katarzynie Krzan z agencji internetowej A3M 
(www.a3m.pl) za pracę, jaką włożyła w to, żeby „Piąty po-
ziom” nabrał atrakcyjnego książkowego wyglądu, jak również 
za serdeczne praktyczne rady, wsparcie, przebrnięcie prze 
trudy korekty oraz za to, że z pisarza stałem się autorem. 

Pawłowi Romańskiemu z www.romanski.art.pl za wyko-
nanie fantastycznych fotografii, które można podziwiać na 
okładce oraz za wykonanie jeszcze bardziej kontrowersyjnych 
zdjęć promocyjnych w Centrum Handlowym, podczas któ-
rych ochroniarze obawiali się, że zamierzam wysadzić cały 
budynek w powietrze, chociaż bardziej myślałem o zakupie 
czekoladek. I prezerwatyw. 

Marcinowi Koperskiemu oraz Danielowi Barszczowi za 
opracowanie graficzne wszystkich moich projektów i znosze-
nie mojego notorycznego czepialstwa. 

Moim cudownym przyjaciołom za to jak bardzo moje życie 
jest dzięki nim inspirujące oraz za emocjonalne wsparcie, 
którego nie da się przecenić. Wśród nich szczególne podzię-
kowania należą się Damianowi Oleksiejukowi za doradztwo 
w kwestiach dotyczących sprzedaży publikacji i wniesione 
poprawki, Eli Fijołek za pomoc w opracowaniu genialnego 
planu marketingowego i Anicie Guzek za entuzjazm na wieść 
o wydawanej przeze mnie książce, pomysły sesji zdjęciowych 
i perfekcyjny, drobiazgowy makijaż. 

http://www.a3m.pl/
http://www.romanski.art.pl/
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Adrianowi Mularczykowi za to, że swoim podejściem do 
życia sprawił, że stałem się optymistą oraz za dziesiątki przy-
gód, za które jestem mu wdzięczny. Bez względu na to jak 
często będziemy się widywać, zawsze będziesz moim przyja-
cielem. 

Wszystkim osobom współtworzącym Volantification.pl 
i nadających temu miejscu klimat: Feniksowi, Kamili Rumiń-
skiej, Marioli Przybycień, Piotrkowi Grudniowi, Darkowi 
Krzęcio, Kamilowi Brzezińskiemu, Ani Bilskiej, Adrianowi 
Piesiakowi, Agnieszce Żuchowicz, Łukaszowi Kubiakowi, 
Ewie Madurze, Tomaszowi Przybyle, Bartkowi Hejnowiczo-
wi, Moczulowi, Kacprowi Zamojskiemu, Marcinowi Zleśne-
mu, Kamilowi Petrzakowi, Bartkowi Wiąkowi, Markowi Cio-
smakowi i całej warszawskiej ekipie, za to, że zawsze byli na 
miejscu. 

Moim dziewczynom, bez których nie byłbym osobą, jaką 
jestem i nie umiałbym większości rzeczy, które umiem. Dłu-
żej lub krócej, ale zawsze byłyście dla mnie wyjątkowe. 

Wszystkim, którzy pracowali nad moimi kolejnymi projek-
tami od Place For You po Popkulturowy.pl – bez was nie by-
łoby możliwe funkcjonowanie tych miejsc. 

Każdej z osób, które swoim stosunkiem do życia, błędami 
i porażkami przekonały mnie o tym, jak nie należy postępo-
wać. 

Oraz mojej dziewczynie, za wszystko, czym wzbogaciła nie 
tylko „Piąty poziom”, ale również mnie samego. 
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