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    ¯aden z nas nie jest tak m¹dry, jak wszyscy z nas
    Ken Blanchard

� Gdzie szukaæ oparcia, gdy zdaje siê, ¿e �wiat Ciê nie rozumie?
� Na jakie osobowo�ci stawiaæ podczas tworzenia w³asnej grupy innowatorów?
� Które cele s¹ najbardziej efektywne, je�li dzia³a grupa?
� Jak w praktyce wygl¹da dzia³anie zespo³u innowatorów?

Grupa innowatorów � Twoja prywatna enklawa wsparcia!
Zbiorowy geniusz, czyli co kilka g³ów, to nie jedna!

Odniesienie sukcesu w pracy i ¿yciu osobistym nie jest ³atwym zadaniem. Nie sposób 
znaæ siê na wszystkim, posiadaæ kontaktów w ka¿dej instytucji, a powiedzenie: 
�Cz³owiek cz³owiekowi wilkiem� bywa a¿ nazbyt prawdziwe. Wydaje Ci siê, ¿e ca³y �wiat 
jest przeciw Tobie? A jak by to by³o, gdyby� posiada³ w³asn¹ � prywatn¹ � instytucjê 
wspieraj¹c¹, której cz³onkowie mogliby Ci doradzaæ, zachêcaæ i inspirowaæ? Czy 
pomog³oby Ci to w skupieniu siê na wytyczonych celach i szybszym ich osi¹gniêciu? 
Oczywi�cie, ¿e tak! Sk¹d to wiem? Poniewa¿ od lat, pod�wiadomie, tworzysz takie 
zwi¹zki. Siêgnij teraz po pierwsz¹ ksi¹¿kê w historii, która krok po kroku wyja�ni Ci,
jak stworzyæ sieæ pozytywnych powi¹zañ. Zacznij to wreszcie robiæ, jak nale¿y!

Grupê innowatorów tworz¹ ludzie, którzy wpieraj¹ siê wzajemnie i kibicuj¹ sobie
na drodze do realizacji marzeñ � bez wzglêdu na to, czy bêd¹ to cele biznesowe, 
finansowe, dotycz¹ce kompetencji i zainteresowañ, czy te¿ zwi¹zane z relacjami 
miêdzyludzkimi. Od zebranych wokó³ kuchennego sto³u osób, zajmuj¹cych siê 
rozwi¹zywaniem problemów, po telefoniczne czy internetowe spotkania umys³ów
� mo¿liwo�ci stworzenia i wykorzystania grupy innowatorów ogranicza jedynie
Twoja wyobra�nia!

� Zorganizuj, zarz¹dzaj i podtrzymuj dzia³anie grupy.
� Wykorzystaj wsparcie jako punkt wyj�cia do osi¹gniêcia za³o¿onego celu.
� Pójd� w �lady wielkich przedsiêbiorców � Napoleona Hilla i Andrew Carnegie.
� U¿ywaj grup do osi¹gniêcia ca³kowitego sukcesu.
� Poznaj sugestie i sposoby postêpowania pochodz¹ce od ekspertów � odkryj
    mnóstwo dzia³aj¹cych grup wokó³ siebie.
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2
STUDIUM

PRZYPADKU:
trzy grupy innowatorów

Poszukuj rady [tych], którzy powiedz� ci prawd�

o tobie samym, nawet je�eli us�yszenie jej boli.

Same pochwa�y nie przynios� ci poprawy, której

potrzebujesz.

— Napoleon Hill

GRUPA HOUSTON

Ja (Bill) po raz pierwszy spotka�em si� z koncepcj� grupy innowa-

torów w ksi��ce Barbary Sher i Annie Gotlieb pt. Teamworks. U�y�y

one okre�lenia „zespo�y sukcesu”, ale podstawowe za�o�enie by�o

takie samo.

W roku 1994 wydawa�em katalog bran�y muzycznej w Houston

w Teksasie. W latach 80. pracowa�em jako organizator tras koncer-

towych dla zespo�ów rockowych, takich jak Humble Pie, i t�skni�em
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za tym �yciem. Niestety, Houston oferowa�o bardzo niewielkie mo�-

liwo�ci powrotu do wyjazdów w trasy. Potrzebowa�em pomocy.

Swoj� pierwsz� grup� innowatorów stworzy�em wraz czterema

miejscowymi kolegami z bran�y muzycznej. Pat O’Bryan by� w�a�ci-

cielem studia nagra� i muzykiem. Max Shuldberg gra� na perkusji

dla The Hunger. Joe Gavito by� gitarzyst� The Franchise i muzykiem

studyjnym. Roger Igo gra� na saksofonie i by� mened�erem Global

Village, lokalnego zespo�u funkowego. Nasza pi�tka spotyka�a si� raz

w tygodniu w sali konferencyjnej biurowca, w którym mie�ci�o si�

wspólne biuro Pata i moje.

Rozpocz�li�my nasze pierwsze spotkanie, przedstawiaj�c si�

nawzajem i opowiadaj�c o swoich celach. Do dzi� pami�tam dok�ad-

nie, jakie one by�y.

Pat chcia� przenie�	 swoje studio nagra� do Texas Hill Country.

Mówi� o Wimberley, mie�cie, o którym nigdy wcze�niej nie s�ysza-

�em. Nazywa� je „magiczn� dolin�” i czu�, �e by�aby to ogromna zmia-

na na lepsze w stosunku do Houston. Pat zarabia� w Houston ca�-

kiem nie�le, ale frustrowali go jego klienci. S�dz�, �e marzy� o tym,

by po�wi�ca	 wi�cej czasu na swoj� w�asn� twórczo�	 muzyczn�,

a mniej na prac� nad albumami innych.

Celem Maksa by�o podpisanie du�ego kontraktu na wydanie p�yt.

The Hunger sta� si� ju� bardzo popularny w Houston. Zespó� inte-

resowa� si� wydaniem p�yty w znanej wytwórni, ale nie by�o to nic

konkretnego. Ponadto muzycy The Hunger poszukiwali nowego

mened�era, poniewa� ich ówczesnemu zespo�owi mened�erów

brakowa�o powi�za� i pomys�ów, by wynie�	 ich na wy�szy szczebel

kariery.

Joe pracowa� jako zawodowy muzyk od czasu naszego pierwsze-

go spotkania w po�owie lat 70. Wybitny gitarzysta, perkusista i autor

tekstów, który przez lata pozostawa� na uboczu, zastanawia� si� nad

wyj�ciem z cienia i za�o�eniem w�asnego zespo�u. Jednak�e by� tu�

po �lubie i nie by� do ko�ca przekonany, czy rzeczywi�cie chce zawo-
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dowo zaj�	 si� muzyk�. Rozwa�a� równie� podj�cie studiów na wy-

dziale elektronicznym i ca�kowite porzucenie muzyki. Jego celem

by�o zrozumienie, czego naprawd� chce.

Podobnie jak The Hunger, zespó� Rogera Igo, Global Village,

odnosi� spore sukcesy na poziomie lokalnym. Jednak poza Teksasem

nie by� zbyt popularny. Global Village byli do�	 du�� grup�, która

liczy�a sobie o�miu czy dziewi�ciu cz�onków. Konflikty osobowo-

�ciowe stawia�y pod znakiem zapytania dalsze jej funkcjonowanie,

a Roger by� pod siln� presj� swoich kolegów z zespo�u. Jego celem

by�o rozstrzygni�cie, co powinien dalej zrobi	: zrezygnowa	 z posady

mened�era czy nawet po�egna	 si� z zespo�em na dobre.

Moim celem by� powrót do podró�owania po trasach koncer-

towych na poziomie krajowym czy nawet mi�dzynarodowym. Nie

by�em pewien, czy chc� „by	 w trasie” przez reszt� mojego �ycia, ale

chcia�em przynajmniej objecha	 Europ� i zobaczy	 nieco wi�kszy

kawa�ek �wiata, póki jeszcze nie by�o za pó�no. Wymarzy�em sobie

prac� dla zespo�u posiadaj�cego stabiln� pozycj�, z umow� na na-

grania, który podró�owa�by i grywa� w klubach i ma�ych salach

koncertowych.

Nie przypominam sobie, kiedy dok�adnie w 1994 roku sformo-

wali�my nasz� grup�, ale ju� w lutym 1995 pracowa�em ju� jako

organizator tras koncertowych dla Glenna Hughesa. Glenn by� po-

przednio gitarzyst� basowym i wokalist� zespo�u Deep Purple

(a pó�niej Black Sabbath).

W mniej ni� sze�	 miesi�cy zosta�em mened�erem Glenna. Do

ko�ca roku 1995 zwiedzi�em Japoni�, Niemcy, Angli�, Francj�,

Hiszpani�, Szwajcari�, Austri�, Belgi�, W�ochy i Holandi�. W ci�gu

kolejnych trzech lat objecha�em �wiat kilkakrotnie, pracuj�c nad

trzema albumami Glenna, a tak�e innych wykonawców.

Zespó� Maxa Shuldberga, The Hunger, by� pierwszym zespo�em,

który podpisa� kontrakt z nowo utworzonym Universal Music (wcze-

�niej MCA Records). W roku 1996 nagrali wielki przebój radiowy
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zatytu�owany Vanishing Cream i podró�owali w charakterze sup-

portu wraz z zespo�em Kiss podczas jego ogromnej po�egnalnej

trasy koncertowej w 1996 r. Max gra� z The Hunger do 2003 roku.

Pat O’Bryan przeniós� swoje studio nagra� do Wimberley w sta-

nie Teksas. Wyda� cztery w�asne albumy. Pozyska� rzesze zwolenni-

ków w Europie, gdzie podró�uje raz lub dwa razy do roku, by wyst�-

powa	 w klubach i na festiwalach.

Joe Gavito uko�czy� wydzia� elektroniczny i podj�� prac� jako

projektant systemów komputerowych dla firmy Exxon. Na kilka

lat porzuci� muzyk� i za�o�y� rodzin�. Ostatnio powróci� do przemy-

s�u muzycznego i sta� si� w�a�cicielem studia nagra�. Otrzymuje

wiele propozycji wspó�pracy w charakterze muzyka towarzysz�cego,

a niedawno zako�czy� swoj� pierwsz� tras� koncertow� po Chinach.

Roger Igo opu�ci� Global Village, a w ko�cu równie� przemys�

muzyczny. Chocia� nie wiedzia�, jaki b�dzie jego nast�pny krok,

stwierdzi�, �e bycie gwiazd� rocka nie jest tym, czego pragnie. Przez

kilka lat para� si� ró�nymi zaj�ciami, ale w ko�cu zosta� odnosz�cym

sukcesy budowla�cem i po�rednikiem w handlu nieruchomo�ciami.

Roger spotka� równie� mi�o�	 swojego �ycia, Angel�, z któr� o�eni�

si� w roku 2001.

Ka�dy cz�onek grupy osi�gn�� swoje indywidualne cele. Gdy

postawi�em sobie za cel podró�owanie po �wiecie, nie mia�em poj�-

cia, co z tego wyniknie. Wydawa�o si� to wówczas do�	 nieprawdo-

podobne. I chocia� grupa innowatorów nie przyczyni�a si� bezpo-

�rednio do obj�cia przeze mnie nowego stanowiska, nie wiem, czy

zdo�a�bym osi�gn�	 swoje cele bez ich wsparcia.

S�dz�, �e wszyscy si� zgodzimy ze stwierdzeniem, �e Max i Pat

równie� dopi�li swoich celów. Chocia� Joe i Roger nie wznie�li si� na

szczyty bran�y muzycznej, niekoniecznie o to przecie� zabiegali. Obaj

poszukiwali jasnych odpowiedzi, a dzi�ki pomocy i wsparciu grupy

innowatorów uda�o im si� podj�	 najtrudniejsze dla nich decyzje.

I obaj odnie�li sukces gdzie indziej.
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A historia Pata O’Bryana na tym si� nie ko�czy. Nieco pó�niej

opowiemy o spektakularnym sukcesie, jakim cieszy si� od momentu

do��czenia do mojej ostatniej grupy innowatorów.

GRUPA AUSTIN

Na pocz�tku roku 2002 przeprowadzi�em si� do Wimberley z zamia-

rem zarabiania na �ycie za po�rednictwem internetu. Od czasu

przeprowadzki Pata do tego miasta zdarzy�o mi si� odwiedzi	 go

kilkakrotnie. Po latach borykania si� z wysokim nat��eniem ruchu

i zanieczyszczeniem powietrza w Houston i Los Angeles by�em go-

towy na zmian�.

Gdy tylko si� zadomowi�em, rozpocz��em przedsi�wzi�cie, które

mo�na by nazwa	 obozem szkoleniowym dla marketerów interne-

towych. Przejrza�em ka�dy kurs, ka�d� ksi��k� elektroniczn� oraz

nagrania audio i wideo, jakie tylko uda�o mi si� znale�	.

Przed wyjazdem z Houston dowiedzia�em si�, �e Joe przepro-

wadzi� si� do Wimberley, tote� zamierza�em go odwiedzi	, gdy tylko

tam dotr�. Chocia� nigdy nie spotkali�my si� osobi�cie, prowadzili-

�my korespondencj� e-mailow�, gdy Joe mieszka� w Houston.

W Wimberley Joe i ja zacz�li�my spotyka	 si� od czasu do czasu

przy lunchu. Joe cz�sto przyprowadza� swoj� drug� po�ow�, Neriss�

Oden. By�em pocz�tkuj�cym marketerem i nie chcia�em zabiera	

Joemu czasu, ale mi�o by�o mie	 takich ludzi, z którymi mo�na by�o

spotka	 si� twarz� w twarz i porozmawia	 o marketingu inter-

netowym.

Udziela�em si� na ró�nych forach dyskusyjnych, ale nie dawa�y

one tej bezpo�rednio�ci i efektywno�ci, co moja dawna grupa inno-

watorów. Wzi��em równie� udzia� w kilku seminariach na temat

marketingu internetowego. Jedn� z wielu korzy�ci uczestniczenia

w spotkaniach „na �ywo” jest mo�liwo�	 nawi�zania bezpo�rednich

kontaktów. Gdy zarabia si� na �ycie za pomoc� internetu, spotkania
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twarz� w twarz zdarzaj� si� bardzo rzadko. Moi klienci i wspólnicy

w spó�kach joint venture s� rozsiani po ca�ym �wiecie. W trakcie

spotka� „na �ywo” mia�em okazj� zobaczy	 si� z niektórymi z nich.

Wspó�dzia�anie z innymi lud�mi na seminariach jest mi�e, ale to nie

to samo, co przynale�no�	 do grupy innowatorów.

Stwierdzi�em, �e nadszed� czas, by za�o�y	 now� grup� innowa-

torów. Wimberley to ma�a miejscowo�	, wi�c zdecydowa�em si�

spróbowa	 w Austin, odleg�ym o oko�o 64 kilometry. Skontaktowa-

�em si� z kilkorgiem znajomych mieszkaj�cych w Austin i wokó�

miasta oraz zamie�ci�em informacje o poszukiwaniu cz�onków na

forach internetowych.

Kilka osób wyrazi�o zainteresowanie, tote� zorganizowa�em

spotkanie zapoznawcze w kawiarni. Niestety, wielu z nich si� nie

pojawi�o b�d� odwo�a�o swoje przybycie w ostatniej chwili.

Poza mn� w sk�ad grupy wchodzi�o jeszcze dwóch „�ó�todzio-

bów” chc�cych rozwin�	 internetow� informacj� o produkcie, ale

�aden z nich nie podsun�� konkretnego pomys�u. W spotkaniach

uczestniczy�a równie� projektantka stron WWW i dziennikarka

w jednej osobie, która nie by�a pewna, czy chce do��czy	 do grupy.

Oprócz trzonu grupy, tworzonego przez wy�ej wymienione osoby, na

naszych spotkaniach sporadycznie pojawiali si� te� inni ludzie.

Grupa Austin funkcjonowa�a jedynie przez kilka miesi�cy, po

czym zdecydowa�em si� zako�czy	 jej dzia�anie. Grupa nigdy nie

„zaskoczy�a”, a frekwencja by�a bardzo nieregularna. Inny problem

stanowi�o miejsce naszych spotka�. Otó� spotykali�my si� w kawiar-

niach. Brak prywatno�ci prowadzi� do cz�stych przerw, równie� by�

przyczyn� zbyt nieformalnej atmosfery. Cz�onkowie przychodzili

z opó�nieniem, przerywaj�c dyskusj� powitalnym „cze�	”, a nast�p-

nie cz�sto odchodzili od sto�u, by zamówi	 sobie kaw�. Nasza grupa

zacz��a bardziej przypomina	 lu�n� grup� networkingow� ni�

prawdziw� grup� innowatorów. Nie tego szuka�em, zw�aszcza �e
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musia�em przeje�d�a	 64 kilometry w jedn� stron�, aby dotrze	 na

spotkanie.

Tak wi�c odszed�em, a grupa szybko si� rozpad�a. W mojej g�owie

zrodzi�y si� plany sformowania nowej grupy, która by�aby prawdzi-

w� grup� innowatorów.

GRUPA WIMBERLEY

Od czasu przeprowadzki do Wimberley regularnie widywa�em si�

z moim starym przyjacielem, Patem O’Bryanem, który by� cz�on-

kiem mojej grupy innowatorów z Houston. Pat ci�gle zajmowa� si�

muzyk� i czasem prosi� mnie o rad� w sprawie pokierowania jego

karier�. Zaj�� si� równie� malarstwem i sprzedawa� niektóre ze swo-

ich dzie� na eBayu. Opowiada�em mu tak�e o wszystkich szczegó�ach

zwi�zanych z moj� dzia�alno�ci� na polu marketingu internetowego.

Jedn� z rzeczy, przy których Pat potrzebowa� pomocy, by�a re-

klama. Zasugerowa�em, by skontaktowa� si� z Joem Vitalem. Oprócz

wielu innych przymiotów, Joe jest doskona�ym specjalist� od pro-

mocji. Wiedzia�em równie�, �e Joe grywa amatorsko na gitarze

i harmonijce. Przysz�o mi do g�owy, �e Pat i Joe mogliby sobie

nawzajem pomóc, tote� ich pozna�em.

Tych dwóch m��czyzn natychmiast przypad�o sobie do gustu.

Joe zgodzi� si� nauczy	 Pata pisania o�wiadcze� dla prasy w zamian

za lekcje gry na gitarze. Ponadto Joe po�yczy� Patowi kilka p�yt CD,

zaznajamiaj�c go z now� technologi�, zwan� binaural audio. Pat

szybko dostrzeg� drzemi�cy w tej znajomo�ci potencja� i zapropo-

nowa� Joemu spó�k� typu joint venture.

Obaj zgodzili si� zawi�za	 spó�k�, która z czasem wypu�ci�a na

rynek wiele doskonale sprzedaj�cych si� produktów (szczegó�y pod

adresem http://www.MilagroResearchInstitute.com). Ale nieco

wyprzedzam fakty...
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W tym czasie Joe planowa� zorganizowanie seminarium „na

�ywo” — pod nazw� Szczyt Marketingu Natchnionego — które

mia�o odby	 si� w Austin w styczniu 2004. Zasugerowa� równie�,

aby Pat udost�pni� swoje nowe produkty audio na seminarium

w ramach badania rynku. Produkty okaza�y si� wielkim hitem w�ród

przyby�ych na spotkanie, a Pat zosta� oficjalnie marketerem inter-

netowym.

W drodze powrotnej z seminarium zaprosi�em Pata do mojej

nowej grupy innowatorów. Nerissa Oden, która by�a cz�onkiem

grupy Austin, poinformowa�a mnie, �e Joe ch�tnie do��czy, je�eli

b�dziemy si� spotyka	 w Wimberley. Pat, Joe, Nerissa i ja to ju�

cztery osoby, ale ci�gle potrzebowali�my wi�cej cz�onków.

Na seminarium Joego pozna�em Craiga Perrine’a. Craig by�

jeszcze jedn� osoba, z któr� wymieni�em kilka e-maili i „widywa�em

si�” na forach internetowych. Odkry�em, �e mieszka w Round Rock,

po�o�onym tu� poza granicami Austin i zaproponowa�em mu przy-

��czenie si� do naszej grupy. Pr�dko na to przysta�.

Na tym samym seminarium jedn� z przemawiaj�cych by�a

Cindy Cashman. Cindy wyda�a kilka ksi��ek, w��cznie z Wszystko,

co m��czy�ni wiedz� o kobietach1 — bestsellerow� pozycj� zawie-

raj�c� nowatorskie pomys�y. Cindy w�o�y�a wiele wysi�ku w to, aby

jej ksi��ki rozprowadzano w nietradycyjnych punktach sprzeda�y,

takich jak domy towarowe i butiki, a kobiety nabywa�y egzempla-

rze i obdarowywa�y nimi wszystkich swoich przyjació�. Chocia�

Cindy nie by�a cz�onkiem od pocz�tku, sta�a si� bardzo wa�nym

elementem grupy.

Nerissa i Joe zaprosili Jillian Coleman Wheeler. Jill pozna�em na

jednym z przyj�	 urz�dzanych przez Joego oraz Neriss� i odkry�em,

�e jest ekspertem w pisaniu wniosków o dotacje.

                                                          
1 Wydana pod pseudonimem Alan Francis — przyp. t�um.
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Tak te� narodzi�a si� nasza nowa grupa. Od momentu rozpocz�-

cia dzia�alno�ci inni cz�onkowie przychodzili i odchodzili, ale nasza

szóstka pozosta�a trzonem. Gdy ta ksi��ka by�a wydawana w Stanach

Zjednoczonych, spotykali�my si� ju� od dwóch lat.

Korzy�ci p�yn�ce z tej grupy s� olbrzymie. Od czasu jej za�o�enia

by�em �wiadkiem ponad trzykrotnego wzrostu moich dochodów.

Mo�liwo�	 cieszenia si� wsparciem, rad� i wspó�prac� grupy równie�

jest wyj�tkowo korzystna. Zawi�za�em te� z jej cz�onkami kilka

lukratywnych spó�ek typu joint venture, a owocem jednej z nich jest

trzymana przez czytelnika ksi��ka.

Stwierdzi�em równie�, �e cz�onkowie grupy s� doskona�ymi

stra�nikami odpowiedzialno�ci. Je�eli oznajmi� grupie, �e zamie-

rzam uko�czy	 okre�lone zadanie przed kolejnym spotkaniem, mog�

by	 pewien, �e je�eli nie dotrzymam terminu, oni mi o tym przypo-

mn�. Grupa naprawd� pomaga mi pozosta	 na w�a�ciwej �cie�ce.

Innym dobrodziejstwem, wyj�tkowo dla mnie wa�nym, jest

mo�liwo�	 sp�dzania czasu z grup� przyjació�, którzy w sposób

oczywisty rozumiej�, jak zarabiam na �ycie. Wi�kszo�	 ludzi, któ-

rych spotykam, nie wie dok�adnie, czym zajmuje si� marketer inter-

netowy. W telefonicznym katalogu przedsi�biorstw miasta Wim-

berley mój numer znajduje si� pod has�em „Marketing internetowy”.

Mimo to, ci�gle odbieram telefony od ludzi, którzy informuj� mnie,

�e ich komputer uleg� uszkodzeniu i zastanawiaj� si�, ile sobie poli-

cz� za przyjazd i jego naprawienie. Otrzymuj� równie� telefony od

osób chc�cych wiedzie	, ile wynosi miesi�czny abonament za ofero-

wany przeze mnie dost�p do internetu. Zatem posiadanie grupy,

która pojmuje specyfik� tego zawodu, jest zaiste b�ogos�awie�stwem.

Poprosi�em ka�dego cz�onka naszej grupy, by wyja�ni�, czym dla

niego osobi�cie jest grupa innowatorów. Oto ich wypowiedzi.
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Joe Vitale (http://www.MrFire.com)

W ka�dej grupie wspieraj�cych si� ludzi tkwi magia. Uwielbiam

ludzi z naszej grupy innowatorów. Wspieraj� oni, stymuluj� i roz-

wijaj� moje pomys�y. To, co zaczyna si� jako pytanie, nasionko czy

zal��ek planu, rozkwita w radosn� strategi�, produkt lub nawet

ca�� kampani�. Kocham równie� dawanie rad i wnoszenie wk�adu

w koncepcje innych ludzi, kocham patrze	, jak w ich oczach poja-

wia si� b�ysk, gdy zaczynaj� widzie	 nowe mo�liwo�ci. Rozwija�em

nowe produkty, by�em wspó�autorem nowych ksi��ek elektro-

nicznych, a tak�e stworzy�em najbardziej zyskowne i najwi�ksze

dzie�o w moim �yciu, czyli portal http://www.HypnoticMarketing

�Strategy.com — wszystko zawdzi�czam przynale�no�ci do tej gru-

py innowatorów. Dodatkowo tytu� jednej z moich ksi��ek wykry-

stalizowa� si� na spotkaniu naszej grupy innowatorów i okaza� si�

tym, co pomog�o ksi��ce osi�gn�	 status bestsellera: Moc przyci�-

gania (w oryginale The Attractor Factor).

Pat O’Bryan (http://www.PatOBryan.com)

„Zapytaj o to grup�” — sta�o si� odpowiedzi�. Czego dotyczy pytanie?

Mo�e to by	 pytanie o marketing, pytanie o tworzenie listy, pytanie

o kwestie techniczne, pytanie o prawa autorskie b�d� pytanie o po-

st�powanie zgodnie z w�asnymi przekonaniami. Pot�ga grupy inno-

watorów, zw�aszcza z�o�onej z umys�ów, takich jak w naszej grupie,

jest zdumiewaj�ca. Grupie przypisuj� drastyczny wzrost moich

dochodów i wydajno�ci oraz traktuj� j� jak podpor� i katalizator

mojej pracy duchowej.

Nerissa Oden (http://www.TheVideoQueen.com)

Nigdy wcze�niej nie s�ysza�am o grupach innowatorów. Ale gdy

przedstawiono mi jedn� z nich i zaoferowano szans� przy��czenia

si�, natychmiast z niej skorzysta�am. Po�wi�ca�am nawet dwie

godziny tygodniowo na dojazd, by tylko bra	 udzia� w spotkaniach

grupy. A prosz� mi wierzy	 — NIENAWIDZ� doje�d�ania. Ale robi-

�am to. Robi�am to, poniewa� potrzebowa�am kole�e�stwa, wparcia
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i wskazówek od tak wielu, jak to tylko mo�liwe, ludzi, którzy mnie

akceptuj�. Od ludzi pragn�cych zarabia	 na �ycie za po�rednictwem

internetu.

Zanim pojawi�a si� mo�liwo�	 do��czenia do grupy innowatorów,

porzuci�am mój pierwszy zawód i zacz��am spogl�da	 w stron� rynku

internetowego, gdzie zamierza�am wyrobi	 sobie renom� i rozwin�	

jakie� dochodowe przedsi�wzi�cie. Ale na razie tylko wiedzia�am, �e

tego chc�. Nie mia�am jeszcze pomys�u, jak zarobi	 pieni�dze. Prawd�

mówi�c, na pocz�tku wiedzia�am tylko, jak wysy�a	 i odbiera	 poczt�

elektroniczn�. Nie mia�am poj�cia o tym, jak dzia�aj� strony inter-

netowe i domeny. Ale z czasem nauczy�am si� tego wszystkiego pod-

czas zak�adania i prowadzenia mojego pierwszego przedsi�biorstwa

internetowego.

Po pierwszym roku mia�am zamiar ca�kowicie si� podda	. Zd�-

�y�am si� ju� pogr��y	 w my�lach o pora�ce, gdy dosta�am prac�

w niepe�nym wymiarze godzin w lokalnym punkcie us�ug ksero-

graficznych, za której wykonywanie nienawidzi�am sam� siebie.

Nied�ugo po tym zacz��am zdawa	 sobie spraw�, �e wierzy�am, i�

�ycie polega tylko na tym, by przepracowywa	 si� dla kogo� innego,

a w zamian otrzymywa	 niewiele. Phi! — my�l�, �e wtedy by�am

emocjonalnie rozbita. Po przebudzeniu podj��am trud przeprogra-

mowania mojego systemu warto�ci i kontynuowa�am swoj� przy-

god� z internetem.

Wtedy pojawi�a si� szansa do��czenia do grupy. A w niej sta�am

si� bardziej zainspirowana, zmotywowana i bardziej skoncentro-

wana. Zrozumia�am, �e aby przetrwa	 trudne chwile i w ko�cu

odnie�	 oraz podtrzyma	 sukces, musz� d��y	 do zrealizowania

mojej pasji. Po��czone do�wiadczenie grupy w zakresie biznesu

i marketingu internetowego by�o po��danym zasobem. Przys�u-

chiwanie si� opowie�ciom o izolacji i borykaniu si� z problemami

podobnymi do moich istotnie by�o utwierdzaj�ce i wpieraj�ce. Z cza-

sem napisa�am dwie ksi��ki internetowe, zosta�am p�atnym kon-

sultantem i rozwin��am kilka witryn internetowych po�wi�conych

wideo. Moja grupa innowatorów dostarczy�a mi wskazówek i wspar-

cia, gdy tego potrzebowa�am. W �wiecie przedsi�biorców nie istnieje

�aden inny zasób, który móg�by si� z ni� równa	.
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Craig Perrine (http://www.maverickmarketer.com)

Konsekwentny wk�ad pozosta�ych cz�onków grupy oraz ci�g�a mo�li-

wo�	 wspierania i pomagania innym stale przynosz� mi korzy�ci.

Otrzymuj� pomoc od innych i ucz� si�, gdy daj� co� z siebie (cz�sto

mnie samego zaskakuje to, co mówi�).

Mia�em pomys�y, które w grupie pogrzebano, oraz takie, do któ-

rych zrealizowania zosta�em popchni�ty. Oszcz�dzi�o mi to czasu na

próby i b��dy, przez które w przeciwnym wypadku musia�bym prze-

brn�	. Ponadto, dzi�ki pracy z cz�onkami grupy, stworzy�em tre�	

swoich produktów informacyjnych i pracuj� nad pomys�ami doty-

cz�cymi nowych, co oznacza, �e mój wachlarz produktów ma si�

dobrze. W�a�nie przygotowa�em mój najwi�kszy dotychczas produkt,

obszerny 30-p�ytowy kurs do nauki w domu, do którego do��czone

s� trzy podr�czniki o obj�to�ci ksi��ek telefonicznych. Moja grupa

innowatorów przejrza�a jego zawarto�	 w poszukiwaniu b��dów,

po�wi�ci�a w tym celu swój czas i zasoby, a nawet mia�a swój udzia�

w tworzeniu tre�ci.

Nie ulega w�tpliwo�ci, �e jest to korzystna dla mnie relacja,

i chcia�bym my�le	, �e równie wiele wnios�em do grupy. Zaczynam

czu	, �e grupa ta jest nie tylko fantastycznym �ród�em przyja�ni

i aktywno�ci spo�ecznej, pochodz�cej od ludzi rozumiej�cych, jak

zarabiam na �ycie, ale równie� kopalni� z�ota przepe�nion� zyskow-

nymi pomys�ami i mo�liwo�ciami, która pomaga mi bezpo�rednio

uzyskiwa	 lepsze rezultaty.

Nie da si� wyceni	 tego rodzaju dynamiki i tego rodzaju wspó�-

dzielonego zasobu, a czytelnik z pewno�ci� nie wie, co traci, je�eli nie

posiada w�asnej grupy innowatorów. Niech mi wolno b�dzie zako�-

czy	 tak: przez 15 lat by�em samotnikiem. I chocia� wed�ug wi�kszo-

�ci standardów odnosi�em sukcesy, gdy tylko przeby�em strom�

krzywizn� uczenia si� podstaw i zacz��em nawi�zywa	 partnerskie

relacje z innymi lud�mi, poziom mojego sukcesu eksplodowa�. Tej

grupie innowatorów zawdzi�czam wiele sukcesów i inspiracji.
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Jillian Coleman Wheeler (http://www.GrantMeRich.com)

Najlepsz� rzecz� dla mnie jest wsparcie grupy w skupianiu mojej

energii. Poprzez uczynienie z czasu spotka� priorytetu i bycie

zobligowan� do zdawania relacji z post�pów sta�am si� bardziej

konsekwentna w po�wi�caniu czasu i energii moim projektom

biznesowym.

Czerpi� równie� korzy�ci z ogromnych ilo�ci informacji udost�p-

nianych przez pozosta�ych cz�onków. Wszyscy zasiadamy przy stole

z odmiennymi do�wiadczeniami dotycz�cymi spó�ek typu joint ven-

ture, dostawców, marketingu i ró�nych typów projektów, tote� ofe-

rujemy sobie nawzajem mnóstwo praktycznego wsparcia.

Wreszcie, istnieje pewien rodzaj „magii”, dzi�ki której kolektyw-

na kreatywno�	 ca�ej grupy przewy�sza sum� zdolno�ci naszych

pojedynczych umys�ów. Ka�dy cz�onek naszej grupy, a ju� na pewno

ja, do�wiadczy� olbrzymich przyp�ywów kreatywno�ci od czasu roz-

pocz�cia naszych spotka�. Wszyscy zg�aszamy nowe i interesuj�ce

projekty.

Od roku 1991 by�am cz�onkini� czterech innych grup innowato-

rów. Nie potrafi� powiedzie	, jak wiele warte jest bycie cz��ci�

dobrej grupy, poniewa� jest to bezcenne. Najwa�niejsze, w czym

przynale�no�	 do grupy innowatorów mi pomog�a, jest to, �e jej

cz�onkowie s� w stanie dostrzec rzeczy, których ja nie zauwa�a�am,

poniewa� by�am zbyt przywi�zana do moich w�asnych projektów.

Poznanie opinii grupy jest naprawd� pomocne, a cz�sto przek�ada

si� na lepszy produkt dla klienta.

Cindy Cashman (http://www.CindyCashman.com)

Niedawno odby�am spotkanie z pi�cioosobow� grup� innowatorów

za po�rednictwem Skype’a (aplikacji s�u��cej do nawi�zywania po-

��cze� telefonicznych za pomoc� internetu). Rozmawia�am z moim

przyjacielem, Markiem, który jest konstruktorem rakiet, i wspo-

mnia�am o jednym z projektów, którym si� zajmuj�, a on zasuge-

rowa� zorganizowanie spotkania pi�ciu osób przy u�yciu Skype’a,

poniewa� wszyscy mieszkamy w ró�nych stanach. W ci�gu tygodnia
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doczekali�my si� naszego spotkania, a ja zapisa�am dwie strony

pomys�ów i mo�liwo�ci dotycz�cych mojego nowego projektu.

Napoleon Hill w swojej ksi��ce My�l i boga� si� pisze: „�adne

dwa umys�y nie spotykaj� si� nigdy w taki sposób, by w wyniku ich

zbli�enia nie narodzi� si� trzeci — niedostrzegalna, nieuchwytna si�a,

któr� mo�na by przyrówna	 do trzeciego umys�u”.

Tym, co odkry�am, jest fakt, �e odpowiednia grupa staje si�

czym� wi�cej ni� tylko zbiorem kontaktów biznesowych. Jej cz�on-

kowie staj� si� prawdziwymi przyjació�mi. Z grup� Wimberley

(Billem, Joem, Craigiem, Patem, Neriss� oraz Jillian) dzieli�am

si� rzeczami, o których nikt inny nie wie. Wszystkich ich bardzo

sobie ceni�.

Dzi�kuj� wam, Bill i Joe, za zaproszenie mnie do waszej grupy

innowatorów, a reszcie grupy — za pomys�y, mi�o�	 i wsparcie.




