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With no real passion, life makes no sense, says Rana Florida, in an interview with Agatonem Kozińskim 
recently released Ms. a book under the title "Upgrade", which shows you your own ideas on how each 
of us can improve your life. But who really needs his life improved? Who directs your advice? 
 
To each. Everyone can make a difference, something to improve in your life. There is no person who 
would not in some way to systematize, optimize your everyday life. This applies to both men and 
women, young and old, rich and poor. All of us shared link feature-we only have one life, so be sure to 
squeeze out of it as much as possible. 
 
So how do you improve your life? 
 
What criteria should be followed? 
 
Same for a long time I tried to answer this question. Finished business studies, hoping that they will help 
me collect information about what needs to be done to improve their lives. But when I entered the job 
market quickly, I realized that what I learned during, I was not to do anything useful. So I began to create 
my own set of rules of conduct. I met a lot of people I talked with people success in various fields: 
politicians, entrepreneurs, artists, scientists, opinion leaders – and on the basis of these interviews I 
created your catalog of rules of conduct. I was able to talk with such personalities as Bill Clinton, Andre 
Agassi, Zaha Hadid, Mark Cuban or Sir Ken Robinson. I asked all of them how they were able to come to 
the place where they are. 
 
Can you briefly describe? 
 
The book describes the seven essential rules that should be followed. First, you need to sketch his vision 
for the future-if we don't know where we're going, it's hard to achieve anything. Secondly, you need to 
find yourself a passion-it is impossible to achieve any purpose contrary to yourself, it's easier to 
determine if we cannot emotionally involved in the investigation. Thirdly, you need to be creative-same 
routine fail to realize their own objectives. Fourth, you must master the art of managing your own time-
often do not even know how many minutes we lose aimlessly. Fifth, you need to learn how to cooperate 
with others-no one alone did not achieve anything. Sixthly, the risk should be taken, without risk, 



without bringing everything on one card does not reach. Seventhly, you need to be prepared to fail-no 
one is a born winner, anyone who 
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Bez prawdziwej pasji życie nie ma sensu - mówi Rana Florida, autorka w rozmowie z Agatonem 
Kozińskim Niedawno wydała Pani książkę pod tytułem "Upgrade", w której przedstawia Pani własne 
pomysły na to, jak każdy z nas może poprawić swoje życie. Ale kto tak naprawdę powinien swoje życie 
poprawiać? Do kogo kieruje Pani swoje porady?  
 
Do każdego. Każdy może coś zmienić, coś poprawić w swoim życiu. Nie ma osoby, która nie mogłaby w 
jakiś sposób usystematyzować, zoptymalizować swojego codziennego życia. To dotyczy kobiet i 
mężczyzn, młodych i starych, biednych i bogatych. Nas wszystkich łączy wspólna cecha - mamy tylko 
jedno życie, więc należy wycisnąć z niego jak najwięcej.  
 
Jak więc poprawiać swoje życie? 

Jakimi kryteriami należy się kierować?  
 
Sama długo próbowałam odpowiedzieć na to pytanie. Skończyłam studia biznesowe, licząc, że one 
pomogą mi zebrać informacje o tym, co należy zrobić, aby poprawić swoje życie. Ale gdy weszłam na 
rynek pracy, szybko się przekonałam, że to, czego się w ich trakcie nauczyłam, do niczego nie było mi 
przydatne. Zaczęłam więc tworzyć własny zestaw reguł postępowania. Spotkałam wiele osób, 
rozmawiałam z ludźmi sukcesu w różnych dziedzinach: politykami, przedsiębiorcami, artystami, 
naukowcami, liderami opinii - i na podstawie tych wywiadów tworzyłam swój katalog zasad 
postępowania. Udało mi się porozmawiać z takimi osobowościami, jak: Bill Clinton, Andre Agassi, Zaha 
Hadid, Mark Cuban czy sir Ken Robinson. Wszystkich ich pytałam, w jaki sposób udało im się dojść do 
miejsca, w którym są. W tych rozmowach przewijały się te same wątki.  
 
Może je Pani pokrótce przybliżyć?  
 
W książce opisuje siedem zasadniczych reguł, którymi należy się kierować. Po pierwsze, należy nakreślić 
swoją wizję przyszłości - jeśli nie wiemy, do czego zmierzamy, to trudno cokolwiek osiągnąć. Po drugie, 
trzeba znaleźć w sobie jakąś pasję - nie da się bowiem osiągnąć żadnych celów wbrew sobie, łatwiej się 
determinować w sytuacji, gdy nie umiemy się emocjonalnie zaangażować w dochodzenie do niego. Po 



trzecie, trzeba być kreatywnym - samą rutyną nie uda się zrealizować własnych założeń. Po czwarte, 
należy opanować sztukę zarządzania własnym czasem - często nawet nie wiemy, jak wiele minut tracimy 
bezcelowo. Po piąte, trzeba nauczyć się współpracować z innymi - nikt samemu niczego nie osiągnął. Po 
szóste, należy podejmować ryzyko - bez zaryzykowania, bez postawienia wszystkiego na jedną kartę 
niczego się nie osiągnie. Po siódme, trzeba być przygotowanym na porażkę - nikt nie jest urodzonym 
zwycięzcą, każdy, kto 
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