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„ZM istnieją po to, żeby po-
magać ludziom osiągać suk-
ces i równowagę w ich ży-
ciu. To taka nasza cegiełka 
w ulepszanie świata.” 

Marcin Kądziołka

Kiedy 5 lat temu uruchamialiśmy Złote Myśli, nie przypuszczali-
śmy nawet, że pomysł, który wtedy, w 2004 roku, dla wielu wy-
dawał się abstrakcyjny, okaże się strzałem w dziesiątkę. Jak to  
możliwe, że wydawnictwo, które rozpoczęło działalność zaledwie 
od 3 publikacji, a na dodatek w formie tylko i wyłącznie elektro-
nicznej, przetrwało 5 lat, stale rozwijając się, doskonaląc swoją  
ofertę?

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak to było naprawdę i co według nie tylko nas, ale 
przede wszystkim samych Czytelników, stanowi fenomen Złotych Myśli, koniecz-
nie przeczytaj cały ten tekst, który publikujemy w 5. rocznicę naszego istnienia.  
Postaraliśmy się przemycić w nim parę porad i wskazówek, które można wyko-
rzystać przy tworzeniu własnego biznesu. Przy okazji, jeśli jeszcze tego nie wiesz,  
dowiesz się, co tak naprawdę Złote Myśli mają Ci do zaoferowania.

Gdy rozpoczynaliśmy, chcieliśmy zrobić coś oryginalnego. Coś,  
czego na polskim rynku wówczas praktycznie nie było, czyli pu-
blikacje elektroniczne, które na Zachodzie stawały się coraz bar-
dziej popularne. Kluczem jednak była ich tematyka. Postanowi-
liśmy skupić się na publikacjach o charakterze poradnikowym,  
przy  jednoczesnym  nastawieniu  na  maksymalnie  praktyczne 
podejście do tematu. 

Z doświadczenia wiedzieliśmy, że większość osób nie lubi za bardzo czytać  teorii.  
Wolą praktyczne porady, poparte faktycznym doświadczeniem.

Tak też zaczęliśmy. Nie skupialiśmy się na konkretnej tematyce. Hasłem przewod-
nim było: „Praktyczna wiedza, której potrzebujesz”. Tematyka pierwszych 
publikacji była bardzo różnorodna. Najważniejsze było to, że pierwsze nadcho-
dzące opinie bardzo motywowały nas do dalszego działania, gdyż poza pozytyw-
nymi reakcjami na treść publikacji i ich przydatność, wskazywały nam, nad czym  
musimy jeszcze popracować. Można powiedzieć, że po dziś dzień to właśnie dzięki  
opiniom naszych Czytelników mamy stałą motywację do działania i stale dosko-
nalimy naszą ofertę.

To właśnie dzięki opiniom i  ankiecie,  którą przeprowadziliśmy,  podjęliśmy 
decyzję, aby skupić się na tematyce, która wzbudzała największe zainteresowanie  
– tematyce związanej z psychologią sukcesu, przedsiębiorczością, samodoskona-
leniem.

Na początku 2008 roku uruchomiliśmy zupełnie nową wersję serwisu interneto-
wego i od tego czasu towarzyszy nam i naszym Czytelnikom hasło, które nas łą-
czy: „Bliżej Sukcesu”. Z każdym dniem bowiem zarówno my, jak i nasi czytelni-
cy są coraz bliżej sukcesu. W naszym przekonaniu największym fenomenem Zło-
tych Myśli jest właśnie to, że wokół Wydawnictwa gromadzą się tysiące osób, któ-
re są ambitne, chcą działać, zmieniać swoje życie na lepsze, samodoskonalić się i  
dążyć do sukcesu. 

Co kilka dni otrzymujemy kolejne opinie od Czytelników, które pokazują, na czym  
polega nasz fenomen w ich oczach. Zresztą przeczytaj i oceń samodzielnie – czy  
takie reakcje nie motywują do dalszej pracy i ciągłego rozwoju własnej firmy?
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„Złote Myśli to dla mnie ty-
siące opinii osób, które pi-
szą do nas po przeczytaniu 
naszych książek. Czytanie 
tych opinii uświadamia jak 
bardzo pomagamy ludziom 
zmienić siebie. Realne reali-
zowanie misji firmy, to jest 
dla mnie właśnie fenomen 
Złotych Myśli.”

Mateusz Chłodnicki

Kupiłam zestaw trzech książek, jako szczególnie polecanych 
(SZTUKA WZBOGACANIA SIĘ, BOGAĆ SIE KIEDY ŚPISZ, 
ODRODZENIE FENIKSA) za część mojej pierwszej wypłaty  
życiu. I co? One są bezcenne! Uważam, że każda z nich jest  
wręcz  wymarzonym  prezentem  dla  kogoś,  kogo  lubimy, 
szanujemy  czy  kochamy.  Są  naprawdę  inne  od  poradni-
ków, z którymi miałam dotychczas do czynienia, pełne no-
watorskich  myśli,  głębokich  wniosków,  wspaniałych  rad.  
Te książki na mnie wpłynęły w sposób namacalny. Pozwoli-
ły się wydostać z pewnej matni, w której tkwiłam dotych-
czas. Tak, tak, śmiało powiem, one mnie zmieniły. Nie mo-
głam się od nich oderwać, przeczytałam na raz wszystkie.  
Dały mi mnóstwo inspiracji,  wiary w siły.  Z czystym su-
mieniem polecam je rodzinie i przyjaciołom. Żałuję, że tak  
późno do nich dotarłam. Te książki to lektura obowiązko-
wa, jeżeli w Twoim życiu źle się dzieje i potrzeba wielu dia-
metralnych zmian! 

To właśnie realna i realizowana w praktyce misja firmy, którą finalnie stworzyli-
śmy w ostatecznym kształcie na początku 2008 roku, powoduje, że to, co robimy,  
nie tylko sprawia nam przyjemność i ogromną satysfakcję, ale jest faktyczną po-
mocą dla wielu ludzi, którzy chcą osiągnąć coś więcej, tylko nie wiedzą, jak się za  
to zabrać.

Życzymy wszystkim, którzy przeczytali ten tekst do końca, aby zawsze w ich życiu  
była jak największa ilość pozytywnej energii, a to, co robią, niech sprawia im sa-
tysfakcję i niech będzie zawsze czystą przyjemnością – tylko w ten sposób można  
osiągnąć sukces, który jest czymś więcej niż tylko materialnymi dobrami. Ci, któ-
rzy go osiągnęli, dobrze o tym wiedzą. 

Pozdrawiamy i życzymy samych sukcesów,

Marcin Kądziołka
Prezes Wydawnictwa Złote Myśli

Mateusz Chłodnicki
Wiceprezes Wydawnictwa Złote Myśli
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„ZM są dla mnie sposobem 
na życie. Dają mi wolność, 
możliwość rozwoju i wiele 
satysfakcji z pracy którą wy-
konuję. Filozofia ZM na 
każdym kroku pokazuje, że 
najważniejszy dla firmy jest 
człowiek - czy to współpra-
cownik czy Partner czy 
Klient.”

Aneta Styńska

Z okazji 5 urodziny Złotych Myśli, postanowiliśmy zrobić coś oryginalnego, a jed-
nocześnie wartościowego dla naszych Czytelników. Obejrzyj ten nietypowy film 
i postaraj się poza wprawieniem się w dobry humor, odnaleźć w tym filmie ele-
menty z historii Złotych Myśli, które możesz zastosować także w swoim życiu. Mi-
łego oglądania – baw się dobrze :-)

Mam nadzieję, że Ci się podobało. Poczucie humoru (nawet mocno abstrakcyjne)  
jest niezwykle istotne w życiu i przydatne do osiągania sukcesów. Wiemy to z au-
topsji.  Jeśli  filmik Ci się spodobał,  prześlij  koniecznie link do niego znajomym,  
albo na tę stronę, albo bezpośrednio na YouTube, gdzie także go umieściliśmy pod 
adresem: 
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Złote Myśli są dla mnie źró-
dłem nowej wiedzy i inspi-
racją do dokonywania cie-
kawych ulepszeń w życiu. 

Sylwia Fortuna

„Złote Myśli są czymś waż-
nym, traktowanym jako cie-
kawy etap w życiu pozwala-
jący mi rozwinąć się na wie-
lu płaszczyznach głównie 
sukcesowych. :)”

Magdalena Drzymała

Z okazji 5 urodzin Złotych Myśli, masz okazję zdobyć publikacje, które od 5 lat po-
magają ludziom osiągać zamierzone cele, doskonalić swoje umiejętności i żyć peł-
nią życia. 

Zasada jest  prosta  – im więcej  publikacji  Cię  zainteresuje,  tym większy rabat 
otrzymasz, aż do 50%. Zobacz tutaj, jaki duży masz wybór. 

Zaczynaliśmy od 3 publikacji. Teraz w ofercie mamy ponad 300 w różnych for-
matach.

Urodziny będziemy świętować przez cały miesiąc, więc do końca marca, możesz  
skorzystać  z  tej  urodzinowej  promocji.  Samodzielnie  zdecyduj  jak  duży  rabat  
chcesz otrzymać i ile wartościowych książek zdobędziesz. 

A może wolisz książki audio? 

Rabat obowiązuje na wszystkie nasze publikacje w dowolnej formie. To jedyna  
taka okazja (zazwyczaj rabaty dajemy tylko na wersje elektroniczne).
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Złote Myśli to firma, która 
nieustannie stara się działać 
w taki sposób, aby zadowo-
lić równocześnie tysiące 
Partnerów i miliony Klien-
tów. I rzeczywiście ogromna 
większość jest zadowolona. 

Marek Buraczy skiń

Z okazji 5 urodzin Złotych Myśli, postanowiliśmy, że przez cały miesiąc (marzec),  
będziemy naszym Czytelnikom, dodawać gratis, do każdego zamówienia coś na-
prawdę wartościowego. Niezależnie od tego, co u nas zamówisz –  otrzymasz 
prezenty warte dokładnie 44,70 zł. 
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„Złote Myśli są miejscem 
gdzie można realizować sa-
mego siebie, ponadto at-
mosfera w pracy jest nie-
zwykła.”

Agata Ł gowskaę

„Złote Myśli są dla mnie 
ciekawą codziennością. Pra-
ca w tym wydawnictwie to 
zaszczyt, gdyż bardzo moc-
no odczuwalne jest poczucie 
misji, dzięki świadomości, 
że zmieniamy na lepsze ży-
cie ludzi. 

Marta Chłodnicka

Z okazji  5 urodzin Złotych Myśli,  przygotowaliśmy gazetkę,  którą właśnie czy-
tasz. Dowiesz się z niej na czym polega fenomen naszego Wydawnictwa i publika-
cji, które zmieniają życie ludzi. 

Gazetka zawiera w sobie także atrakcje urodzinowe, więc możesz przesyłać  ją 
swoim znajomym jako prezent – niech także dowiedzą się więcej o Złotych My-
ślach i zmieniają swoje życie.
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„Złote Myśli są dla mnie 
tym, czego życzę wszystkim 
pracującym ludziom.”

Magda Wasilewska

„ZM są miejscem, gdzie 
mogę rozwijać swoją pasję 
i spełniać się zawodowo. 
Cieszę się, że optymistyczne 
podejście do życia możemy 
szerzyć w formie wyjątko-
wych publikacji i w ten spo-
sób wpływać na pozytywne 
zmiany w życiu innych 
osób.”

Anna Grabka

Zajrzyj koniecznie 15 marca na stron : ę http://5urodziny.zlotemysli.pl 
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