
Siłą człowieka są jego wartości. Uważam je za najcen-
niejsze i najważniejsze aktywa ludzkości. Stanowią esen-
cję człowieczeństwa i decydują nie tylko o jakości naszego 
życia jako jednostek, ale też całego społeczeństwa, które 
wspólnie tworzymy. Mam na myśli wartości proste, o po-
zornie banalnych nazwach, jak rodzina, przyjaźń, miłość, 
lojalność, zdolność myślenia, autorefleksji, żeby wymienić 
kilka z nich. Są to jedyne „towary” w dzisiejszym skomer-
cjalizowanym, materialnym świecie, dostępne za darmo, na 
wyciągnięcie ręki. Każdy może je nabyć i dysponować w 
sposób nieograniczony, ponieważ ich zasoby są niewyczer-
pywalne.

Niniejsza książka opowiada o sile i znaczeniu wdzięczno-
ści jako umiejętności doceniania życia i tego, co nam przy-
nosi, mimo że nie zawsze bywa łaskawe. Czy jednak siła 
charakteru i hart ducha nie kształtują się właśnie dzięki 
sytuacjom trudnym?
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