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Wstêp

W

itaj! Ten Program Sukcesu jest dla Ciebie. Zosta³ stworzony
po to, by pomóc Ci osi¹gn¹æ wszystko to, o czym marzysz,
czego pragniesz. Zawiera te elementy, które s¹ niezbêdne do tego,
abyœmy mogli wznosiæ siê i rosn¹æ. Potrzeba rozwoju samego siebie, czyli samodoskonalenia, jest w nas i czeka, by j¹ obudziæ. Podstaw¹ jest uwierzyæ w siebie. Uwierzyæ w to, ¿e mo¿esz dokonaæ
rzeczy wielkich, niezale¿nie od tego, sk¹d pochodzisz, kim jesteœ.
Wa¿ne jest tylko, dok¹d zmierzasz i kim chcesz siê staæ w trakcie
tego procesu. Zaanga¿owanie siê w ten program rozbudzi w Tobie
moc niezbêdn¹ do tego, by staæ siê wartoœciow¹ jednostk¹ zamieszkuj¹c¹ nasz œwiat. A wiêc ruszaj… pomogê Ci.
Zanim zaczniemy: program jest skierowany do kobiety i mê¿czyzny, czyli do cz³owieka. Forma mêska, któr¹ czêsto siê pos³ugujê, wynika st¹d, ¿e jestem mê¿czyzn¹ i ³atwiej mi formu³owaæ myœli,
przedstawiaj¹c okreœlone koncepcje. Proszê w tym wzglêdzie o wyrozumia³oœæ KOBIETY.
Celem programu jest nauka pisania i myœlenia tak, by osi¹gaæ to,
czego pragniemy. Przedstawione koncepcje s¹ proste i skuteczne.
Zmiana natomiast nie jest taka prosta. Jak to zmiana. Przyzwyczajamy siê do tego, co jest dla nas wygodne. Program ma pobudziæ do
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dzia³ania i analizowania tego, co siê dzieje w Twoim ¿yciu, dlatego
forma czasem jest niekonwencjonalna. Przyjmuj to, co uwa¿asz za
w³aœciwe. Odrzuæ to, co Ci siê nie spodoba. I przede wszystkim myœl
samodzielnie.
Pod koniec ka¿dego rozdzia³u sugerujê zapisanie celów dotycz¹cych omawianych kategorii. Ma to ogromne znaczenie. Samo czytanie, bez zaanga¿owania siê w konstruowanie lepszego ¿ycia (a
w³aœnie po to tworzysz i zapisujesz swoje cele), bêdzie tylko kolejn¹
lektur¹, z której nic dalej nie wynika. Nie wystarczy mieæ plan w g³owie. Trzeba go zapisaæ, bo tylko tak bêdziesz móg³ sam oceniæ, czy
robisz postêpy i idziesz do przodu, czy tylko sam siebie oszukujesz.
A wiêc jeszcze raz nak³aniam do zaanga¿owania siê w ten program.
¯yczê przyjemnej lektury i konstruktywnych wniosków!
Osobisty Program Sukcesu sk³ada siê z dwóch czêœci. Trzymasz
w rêku czêœæ pierwsz¹, która dotyczy tego, jak rozpocz¹æ osobist¹
podró¿ do sukcesu, uwzglêdniaj¹c w g³ównej mierze pracê nad samym sob¹. Dlatego oprócz modu³ów dotycz¹cych podstaw osi¹gniêcia sukcesu bêdziemy przerabiali równie¿ takie zagadnienia
jak rozwój osobisty, duchowy oraz temat w³asnego zdrowia. Na
samym koñcu tej czêœci znajduje siê modu³ dotycz¹cy harmonii.
Dowiesz siê z niego, jak pracowaæ z celami, które wytyczy³eœ sobie
w trakcie przerabiania tego programu. ¯yczê Ci powodzenia!

I
PODSTAWY
SUKCESU

Za napisanie tej ksi¹¿ki chcia³em podziêkowaæ ¯yciu i Bogu.

Ksi¹¿kê tê dedykujê Ma³gosi – mojej najwspanialszej i najcudowniejszej na œwiecie
siostrze oraz Stanis³awowi – przyjacielowi,
który wie, co mówi.
Dziêkujê Wam
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Twój w³asny obraz
R O Z D Z I A £
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1.

Co myœlisz na swój temat?

Podstaw¹ osi¹gniêcia czegokolwiek w Twoim ¿yciu jest Twój
w³asny obraz. Jakie masz przekonania dotycz¹ce siebie? Co o sobie
myœlisz? Czy myœlisz o sobie jak o jednostce s³abej, niezdarnej, skazanej na to, co los Ci zeœle, czy jesteœ potê¿ny, niezachwiany w d¹¿eniu do swoich celów? To podstawa. To klucz do tego, kim siê
staniesz. Nie mo¿esz osi¹gn¹æ wiêcej ni¿ to, na co sobie pozwolisz.
Nie chodzi tu o to, by postrzegaæ siebie jako kogoœ, kto ma w³adzê
nad wszystkim i wszystkimi, ale o to, by wiedzieæ, ¿e masz w³adzê
nad sob¹ i nad swoim ¿yciem. Nie zani¿aj swojej samooceny. Jesteœ
potê¿ny. Cz³owieku, zrozum to. Mo¿esz osi¹gn¹æ wszystko, czego
tylko zapragniesz, ale najpierw musisz w to uwierzyæ.

||

Sabota¿ysta wewn¹trz Ciebie

Uwaga! Ten fragment jest trochê „ostry”. Jedynym celem takiego podejœcia jest to, aby ka¿dy popatrzy³ na siebie krytycznie. Nie
ma na celu oskar¿ania kogokolwiek.
Jeœli Twoje wyobra¿enie o sobie samym jest na okreœlonym poziomie, nie bêdziesz w stanie osi¹gn¹æ rzeczy, które s¹ wiêksze od tego
poziomu. Co to znaczy? Jeœli masz przekonanie, ¿e wszystko, na co Ciê
OSOBISTY PROGRAM SUKCESU
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staæ, to praca za 1000 z³ i ciê¿kie ¿ycie – „bo ¿ycie jest ciê¿kie” – to nie
dziw siê, ¿e nie masz swojej firmy wartej miliony dolarów, nie dziw siê,
¿e ci¹gle masz pod górkê, ¿e nie spêdzasz wakacji na ciep³ym i s³onecznym wybrze¿u wysp Galapagos, tylko remontuj¹c swój ci¹gle sypi¹cy
siê dom czy mieszkanie. To jest Twój wybór. Powtarzam, Twój wybór.
Sam siê na to zdecydowa³eœ i sam do tego doprowadzi³eœ. Dlaczego?
Bo nie by³o Ciê staæ na to, by uwierzyæ we w³asne si³y. Mo¿e nikt Ci
wczeœniej o tym nie powiedzia³, ¿e mo¿na inaczej, mo¿e nie chcia³eœ
s³uchaæ „takiego gadania”. I tak przez lata realizowa³eœ to, co mia³eœ
w g³owie. Tak to dzia³a. Pomyœl. Sportowiec na dwa dni przed najwa¿niejszymi zawodami skrêca nogê i nie mo¿e w nich wystartowaæ. Biznesmen na godzinê przed podpisaniem wa¿nego kontraktu dostaje
informacje, ¿e partner biznesowy siê wycofa³ i nie dojdzie nawet do
spotkania, by powiedzia³, dlaczego. Randka z fascynuj¹c¹ i atrakcyjn¹
ze wszech miar osob¹, która pojawi³a siê na Twojej drodze, okaza³a siê
kompletn¹ klap¹ i wiêcej siê nie spotkacie. Dlaczego? Brak wiary w to,
¿e na coœ zas³ugujemy, sabotuje nasze dzia³ania. I nie jest to ¿adna
„zemsta”, „kara” czy przypadek. To prawo. Prawo dzia³ania umys³u.
Podœwiadomoœæ nie dopuœci³a do „fajnego” zakoñczenia, bo zosta³a
nauczona tego, ¿e „siê nie nale¿y”. I rusza maszyna oskar¿eñ. „Nic mi
siê nie udaje”, „nie mam szczêœcia”, „ci¹gle mam pecha”, „ca³y œwiat
jest winny, ale nie ja”. Wymówki i usprawiedliwienia. Wszyscy s¹
winni, tylko nie ja. Bzdury!!! To konsekwencja Twojego myœlenia
i dzia³ania. Mam dla Ciebie dobr¹ wiadomoœæ. Mo¿na to zmieniæ. Mo¿na
zmieniæ obraz samego siebie i zmieniæ ten ci¹g wydarzeñ, które Ciê spotykaj¹. Jak? Trzeba przekonaæ swoj¹ podœwiadomoœæ, ¿e zas³ugujesz na
to, co najlepsze. Trzeba staæ siê cz³owiekiem sukcesu „w g³owie”. Trzeba
myœleæ o sobie jak o kimœ wa¿nym, jak o kimœ, kogo staæ na wiele.

||

Jak tworzymy swój w³asny obraz?

A teraz kilka s³ów o tym, jak ten w³asny obraz siê kszta³tuje. Jak
powstaje? Sk¹d siê bior¹ nasze przekonania o nas samych? Mo¿na
12
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powiedzieæ, ¿e kszta³tuje je ¿ycie. Twoje ¿ycie kszta³tuje Twoje przekonania. Œciœlej – Twoje osobiste doœwiadczenia i opinie innych
ludzi na temat tego, kim jesteœ, co robisz, jak robisz i kim powinieneœ byæ.
Najpierw o w³asnych doœwiadczeniach. Prze¿ywaj¹c ¿ycie doœwiadczamy ró¿nych stanów, jesteœmy w okreœlonych miejscach,
rozwi¹zujemy ró¿ne sprawy i problemy. Odnosimy okreœlon¹ iloœæ
pora¿ek, bolesnych doœwiadczeñ, sukcesów, radoœci, wzlotów,
upadków.
Na podstawie tych doœwiadczeñ wyrabiamy sobie okreœlone zdanie, co do przekonañ, które póŸniej na nas wp³ywaj¹ i nas kszta³tuj¹. Problemem jest to, ¿e bardzo dobrze zapamiêtujemy ból, który
wynika z wykonywanych przez nas dzia³añ. I kiedy stajemy przed
kolejn¹ sytuacj¹, która mo¿e ten ból przywo³aæ lub spowodowaæ,
chowamy siê jak króliki do klatek po us³yszeniu podejrzanego szmeru. Jeœli zrobi³aœ coœ, co zosta³o zakodowane jako Ÿród³o poczucia
bólu, to starasz siê nie powtarzaæ tego niemi³ego doœwiadczenia.
Jako m³oda dziewczyna, graj¹c na boisku sportowym, mia³aœ zaserwowaæ pi³k¹ siatkow¹ przerzucaj¹c j¹ na drug¹ stronê siatki i nie
uda³o siê. Serw by³ fatalny. Œmiech i drwiny rówieœników tak utkwi³y Ci w pamiêci, ¿e od tej pory boisko do siatkówki jest ostatnim
miejscem, gdzie chcia³abyœ siê znaleŸæ. Nikt nie powiedzia³ Ci, ¿e
to tylko serw, ¿e wielu doskona³ych zawodników te¿ pope³nia b³êdy. Ty zakodowa³aœ to jako osobist¹ pora¿kê. Nie nadajesz siê do
tego sportu. A tak go wczeœniej lubi³aœ…
Teraz na temat opinii innych ludzi. Wiele razy w trakcie ¿ycia
s³yszymy, ¿e to, co zrobiliœmy, jest dobre lub z³e, m¹dre lub g³upie,
wartoœciowe lub nie. Najczêœciej s³yszymy to, co innym siê nie podoba w naszym zachowaniu, dzia³aniu. Nasze wybory s¹ odpowiednio oceniane wed³ug kryteriów innych ludzi. I czêsto siê zdarza, ¿e
te opinie przyjmujemy jako prawdê na nasz temat. Kierujemy siê
wskazówkami i odczuciami innych ludzi, nie zdaj¹c sobie sprawy,
¿e w ten sposób tworzymy osobê, która za wszelk¹ cenê stara siê im
przypodobaæ. Za jak¹ cenê? Za cenê naszej wolnoœci, za cenê naszeOSOBISTY PROGRAM SUKCESU
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go prawa do szczêœliwego ¿ycia, za cenê naszych marzeñ. Nie warto.
Nie chodzi tutaj o to, by byæ ca³kowicie znieczulonym na zdanie
innych, ale by przyjmowaæ to, co s³yszymy na nasz temat, w konstruktywny sposób. LudŸmi kieruj¹ ró¿ne pobudki. Maj¹ ró¿ne cele
i nie zawsze, a w³aœciwie rzadko, robi¹ to dla naszego dobra, choæ
czêsto siê zdarza, ¿e w dobrej wierze. Po to, by by³o nam „lepiej”.
Pomyœl, proszê. Kto mo¿e wiedzieæ najlepiej, co jest dla Ciebie dobre? Czy nie Ty?

||

Uwierz w to, ¿e mo¿esz osi¹gn¹æ
wszystko, czego zapragniesz

Co dalej z tym zrobiæ? Wspomnia³em ju¿, ¿e niewa¿ne jest to,
kim jesteœ. Niewa¿ne, jakie masz zdanie na swój temat. Wa¿ne, kim
chcesz siê staæ. Jest wiele przyk³adów ludzi, którzy pomimo trudnoœci tak zmienili swój w³asny obraz, by móc zrealizowaæ wszystko
to, czego pragnêli. ¯ycie jest wtedy us³ane ró¿ami, kiedy sami te
ró¿e hodujemy. Nikt za nas tego nie zrobi. Ludzie, którzy osi¹gnêli
wiele, wiedzieli, ¿e wiele osi¹gn¹. Pielêgnowali swój obraz tak, jakby by³ najcenniejszym skarbem na œwiecie. Bo naprawdê jest. Oczywiœcie, nie tylko obraz by³ powodem ich sukcesów. Ale od niego
zaczêli. Wierzyli, wiedzieli i byli. Zanim siê stali, ju¿ byli… we
w³asnej g³owie. Uprawianie partyzantki myœlowej nie jest wskazane. Trudno jest wtedy, kiedy masz obraz wielkoœci w³asnej osobowoœci namalowany w po³owie. Raz obraz jest wielki, kiedy indziej
ledwo go widaæ. Widzê siebie, jak osi¹gam potê¿ny sukces tak trochê. Dziwnie to brzmi. Prawda? Do rzeczy. Wierzê w Ciebie! Dlaczego? Sk¹d mam tak¹ pewnoœæ, ¿e w³aœnie Ty mo¿esz osi¹gn¹æ
nieprzeciêtne rzeczy? Bo jesteœ cz³owiekiem. A ka¿dy cz³owiek ma
w sobie mechanizm, który w³aœciwie u¿ywany zaprowadzi go na
szczyt. Na szczyt osi¹gniêæ, s³awy, bogactwa. Czegokolwiek. Wiele
razy ju¿ zosta³o udowodnione, ¿e si³a i wielkoœæ jest w nas samych.
Trzeba tylko wiedzieæ, ¿e tak jest.
14
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Zmiana w³asnego obrazu

Ca³y program tego kursu jest nastawiony na to, by zmieniæ Twoje ¿ycie. Zmieniæ na lepsze. Ty ustalisz, czego chcesz, dok¹d chcesz
dojœæ i dlaczego. Nikt nie bêdzie narzuca³ tego, jakie cele masz sobie postawiæ. Ten kurs to drogowskaz. A w³aœciwie zbiór metod
i sposobów, które dzia³aj¹. Sk¹d wiem, ¿e dzia³aj¹. Bo je przetestowa³em. Bo wci¹¿ je testujê. Nie wymyœlam ko³a i nie jest ¿adn¹
tajemnic¹, ¿e wszystko ju¿ zosta³o wymyœlone. Ta wiedza i te sposoby s¹ znane od wielu lat czy nawet stuleci (a mo¿e tysiêcy czy
milionów lat). Nie tylko wierzê, ¿e s¹ skuteczne, ale wiem, ¿e takie
s¹. Wszystko jednak musi siê rozpocz¹æ w Tobie. Zmiana obrazu
jest kwesti¹ indywidualn¹ i nikt za Ciebie tego nie zrobi. Rzadko
kto siêga po takie programy i kursy, jeœli jego ¿ycie jest dok³adnie
takie, jak by chcia³. Posiadasz go, wiêc z jakiegoœ powodu trafi³ do
Ciebie. Wykorzystaj to.

||

Zmiana ma miejsce za ka¿dym razem,
kiedy doœwiadczamy

Proces zmiany w³asnego obrazu to proces ci¹g³y. Odbywa siê przez
ca³e ¿ycie. Jak to siê dzieje? Osi¹gasz jakiœ cel. Zmieniasz siê. Osi¹gasz nastêpny cel. Zmieniasz siê. Jeœli cele s¹ coraz wiêksze, zaczynasz nabieraæ wiêcej pewnoœci. Dlaczego? Bo zmienia siê obraz.
Twój obraz w Twoich oczach i w Twojej g³owie. Obraz Ciebie samego.
Dlaczego ludzie traktuj¹ szko³ê podstawow¹ jako coœ ³atwego?
Wiele lat temu skoñczy³eœ szko³ê podstawow¹ i jeœli dzisiaj cofn¹³byœ siê w czasie, to uczêszczanie do niej, zdawanie przedmiotów,
fantastyczne oceny nie stanowi³yby problemu. Nie pamiêtamy, ¿e
problemy, które pojawia³y siê, gdy mieliœmy naœcie lat, by³y dla nas
naprawdê powa¿ne. Up³ywa³ czas, kolejne szko³y, zajêcia, praca,
rodzina – kolejne cele – stawiane œwiadomie lub nie. Niewa¿ne.
OSOBISTY PROGRAM SUKCESU

•

15

Wa¿ne jest to, ¿e poprzeczka by³a ci¹gle podnoszona. Zmiana nastêpowa³a automatycznie. I tak doœwiadczenie zmienia³o nasze ¿ycie.
I dzisiaj istnieje obraz. Jaki jest?
Czasami, gdy ktoœ wypowiada siê o sobie, jaki to nie jest wspania³y, myœlimy „ten to ma wysok¹ samoocenê”. Uwierz mi. Dopóki ten ktoœ nie szkodzi innym, realizuje siê i swoim ¿yciem
potwierdza to, co mówi, wszystko jest w porz¹dku. Gorzej, gdy
poni¿a innych i patrzy na ludzi z góry. To jest pycha, duma –
czasem nadmuchana i destrukcyjna. Na kimœ takim nie powinno
siê wzorowaæ.
Co do obrazu, to istnieje pogl¹d, ¿e powinien byæ adekwatny i realny, aby móc ¿yæ z nim w zgodzie. To wa¿ne, by zbytnio go nie
idealizowaæ i nie odrywaæ od rzeczywistoœci, lecz pomyœlmy, jak
wiele osób zani¿a swoj¹ wartoœæ w swoich oczach. Mamy raczej problemy z zani¿aniem go w stosunku do rzeczywistoœci, ni¿ nadmiernym idealizowaniem w³asnych postaw i zachowañ. Dlatego nie
bójmy siê puœciæ wodze fantazji i marzeñ. Nale¿y sobie uœwiadomiæ, ¿e ka¿dego z nas staæ na wiele.
Jestem najwiêkszy. Mówi³em to, zanim wiedzia³em,
¿e rzeczywiœcie jestem.
MUHAMMAD ALI

Dla rozgrzewki odpowiedz teraz, proszê, na kilka pytañ. Nie traktuj tego jak psychotestu. Nie bêdzie kar, niekorzystnych opinii na
Twój temat, nie bêdzie fajerwerków na Twoj¹ czeœæ. Odpowiedz
tak lub nie, a póŸniej wystaw sobie ocenê, by wiedzieæ, nad czym
trzeba jeszcze popracowaæ.
1. Czy Twoja samoocena jest wysoka?
2. Czy w sytuacjach spornych udowadniasz swoj¹ racjê za wszelk¹
cenê?
16
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3.
4.
5.
6.
7.

Czy wa¿ne jest dla Ciebie zdanie innych ludzi na Twój temat?
Czy wierzysz w to, ¿e jesteœ w stanie osi¹gn¹æ w ¿yciu sukces?
Czy wierzysz w siebie?
Czy ³atwo znosisz krytykê?
Czy widzisz potrzebê zmiany w³asnego obrazu?
Aby naprawdê ¿yæ, to znaczy mieæ satysfakcjê z ¿ycia, musisz mieæ adekwatny i realny obraz samego
siebie i pozostawaæ z nim w zgodzie. Musisz siebie
zaakceptowaæ. Musisz mieæ zdrow¹ samoocenê.
Musisz sobie zaufaæ i uwierzyæ w siebie. Musisz byæ
kimœ, kogo siê nie wstydzisz, kogo mo¿esz swobodnie i twórczo wyra¿aæ, a nie ukrywaæ, czy maskowaæ. Musisz znaæ siebie (swoje silne, jak i s³abe
strony) i uczciwie siê oceniaæ. Twój obraz siebie musi
byæ rozs¹dnym przybli¿eniem „ciebie”; nie mo¿e byæ
niczym mniej, ani wiêcej, ni¿ jesteœ ty sam.
MAXWELL MALTZ

Polecam: „Nowa psychocybernetyka” Maxwell Maltz, „ObudŸ
w sobie olbrzyma” Anthony Robbins.

OSOBISTY PROGRAM SUKCESU
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Pragnienia
R O Z D Z I A £

||

2.

Pragnienia nale¿y rozpoznaæ

Kolejnym tematem naszego programu samodoskonalenia s¹ pragnienia. Mówimy czêsto – pragnê tego. Pragnê, by by³o tak albo
inaczej. Czym s¹ pragnienia? To takie myœli, które przychodz¹ nam
do g³owy, czasem czujemy je w sercu. Wa¿ne jest, by je rozpoznaæ.
Kiedy przychodzi do nas jakieœ uczucie, myœl, chêæ dzia³ania, które
potocznie nazywamy pragnieniem, nale¿y zadaæ sobie pytanie, sk¹d
p³ynie, jakie jest jego Ÿród³o? Czy jest moje, czy mo¿e jego Ÿród³o
jest w kimœ na zewn¹trz? Co spowodowa³o pojawienie siê takiego
uczucia?

||

Fa³szywe i prawdziwe Ÿród³a pragnieñ

S¹ dwa Ÿród³a pragnieñ – fa³szywe i prawdziwe. Jest to podzia³
doœæ ogólny, ale zastanówmy siê przez chwilê, jak bardzo oczywisty. Fa³szywe Ÿród³o pragnieñ ma pocz¹tek w naszym ego. Có¿ to
takiego? To ta czêœæ w nas, która domaga siê spe³nienia natychmiastowych zachcianek, aby doœwiadczyæ „przyjemnoœci”. Czêsto natychmiastowej przyjemnoœci. I robimy od razu rzeczy, które
zaspokajaj¹ nas w danej chwili. Krótkotrwa³a przyjemnoœæ, która
18
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wi¹¿e siê ze spe³nieniem zachcianek ego, znika jak bañka mydlana
po jakimœ czasie, a w nas pozostaje uczucie niedosytu, niezadowolenia, niespe³nienia. I szukamy dalej kolejnej przyjemnoœci, by zag³uszyæ uczucie pustki, by podnieœæ swoj¹ wartoœæ, by przestaæ
myœleæ o tym, co nas boli itd. Taka gonitwa za uciechami i uciekanie od obowi¹zków, od robienia tego, co wa¿ne w naszym ¿yciu,
powoduje w koñcu za³amania, nerwice, choroby – jednym s³owem:
destabilizacjê. Fa³szywe Ÿród³o jest zaborcze, samolubne, wygodne,
krzywdz¹ce innych, rozpalaj¹ce ¿¹dze, podporz¹dkowuj¹ce sobie
wszystko i wszystkich, prowadz¹ce do destrukcji. Popycha nas ku
dzia³aniom wynikaj¹cym z lêku, takim jak uzale¿nienia i obsesje.
Prawdziwe Ÿród³o pragnieñ wychodzi z serca, z naszej duszy, z tej
czêœci w nas, która jest mi³oœci¹. Nazywam je prawdziwym, bo pójœcie za jego g³osem dostarczy nam korzyœci o wiele wiêkszych i trwalszych ni¿ Ÿród³o bior¹ce swój pocz¹tek w ego. Z tego Ÿród³a p³yn¹
wspania³e idee, cudowne i radosne pomys³y, które s¹ dobre dla
wszystkich. Prawdziwe Ÿród³o nigdy nie podpowie Ci niczego, co
mog³oby skrzywdziæ drugiego cz³owieka. Droga, któr¹ trzeba przebyæ, aby osi¹gn¹æ cel prawdziwego Ÿród³a, czêsto bywa d³uga i nie³atwa, bo wymaga zmiany, której tak siê boimy. I dlatego tak czêsto
wybieramy fa³szywe Ÿród³o pragnieñ i spe³niamy jego zachcianki.
Źród³o prawdziwe jest kochaj¹ce, wspó³czuj¹ce, altruistyczne, dobre, zgodne z nasz¹ ¿yciow¹ drog¹, piêkne, wznios³e, przynosz¹ce
korzyœæ wszystkim, nikogo niekrzywdz¹ce.

||

Konsekwencje nierozpoznania
Ÿród³a pragnienia

Realizacja zachcianek ego powoduje uczucie pustki i destabilizacjê oraz oddalanie siê od swojego prawdziwego Ÿród³a szczêœcia.
Jeœli nie rozpoznamy Ÿród³a naszego pragnienia, a bêdzie ono mia³o miejsce w naszym ego, bêdziemy realizowali cele, które mog¹
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nas zaprowadziæ nie tam, gdzie powinniœmy dojœæ. I zacznie siê
k³opot. Narobimy „ambarasu” sobie i swoim bliskim, a mo¿e te¿
i dalszym. Pomyœl. To tak, jakby realizowaæ cele kogoœ innego. No,
pewnie, ¿e mo¿na i tak, tylko po co?
Pewnie znasz, a mo¿e s³ysza³eœ o ludziach, którzy maj¹ bardzo
du¿o pieniêdzy, ale ze szczêœciem to s¹ tak trochê „na bakier”. Czterdzieœci lat poœwiêcone na zrobienie fortuny zaowocowa³o czterema
rozwodami, szesnastoma sprawami s¹dowymi, mas¹ okaleczonych
psychicznie pracowników, czasem wolnym przeznaczonym na pracê zawodow¹ i jeszcze Bóg wie czym. I po co? Z kim dzisiaj podzieliæ siê tym bogactwem, jeœli wokó³ nie ma nikogo kochaj¹cego,
oddanego, zaufanego. Nie twierdzê, ¿e bogactwo i pieni¹dze s¹ czymœ
z³ym, a nawet twierdzê, ¿e s¹ wspania³e i potrzebne (co potwierdzam w module dotycz¹cym pieniêdzy). Realizacja pragnienia dotycz¹cego fortuny i maj¹tku mo¿e byæ i czêsto te¿ jest cudowna
i wspania³a, ale trzeba wiedzieæ, po co siê to robi. Jeœli tylko dla
kasy i po trupach, i za ka¿d¹ cenê, no, to „sorry”. Bêdzie ba³agan
emocjonalny. A dlaczego? Bo Ÿród³o by³o fa³szywe!

||

Pytania pomagaj¹ce w rozpoznaniu
Ÿród³a pragnieñ

No, to fajnie. Wiemy ju¿ du¿o, tylko co dalej z tym zrobiæ? Jak
rozpoznaæ, sk¹d p³ynie pragnienie? Nie twierdzê, ¿e jest to banalnie proste, ale trudne te¿ nie jest.
Zadaj sobie pytania:
– Czy bêdê z tym szczêœliwy?
– Czy nikogo tym nie skrzywdzê?
W tym pytaniu mo¿e zrodziæ siê w¹tpliwoœæ. Trzeba wiedzieæ, co
to znaczy krzywdziæ innych. Lub jak tego nie robiæ. Pamiêtaj, ¿e
Twoja wolna wola jest po to, by podejmowaæ decyzje, które s¹ dla
Ciebie w³aœciwe przy zachowaniu tego, by nikogo nie krzywdziæ.
Nie powinniœmy siê warunkowaæ tym, ¿e dla kogoœ nasza decyzja
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jest niewygodna, bo nie bêdzie móg³ nas ju¿ kontrolowaæ i ustawiaæ. To nie jest mi³oœæ. To zaborczoœæ. Wiêc to, ¿e ktoœ siê nie
najlepiej czuje, bo ju¿ nie ma nad Tob¹ w³adzy, nie powinno byæ
argumentem, by czegoœ nie zrobiæ, jeœli jest to efekt Twojej prawdziwej potrzeby wewnêtrznej.
– Czy to jest moje pragnienie, czy kogoœ innego?
– Czy to jest zgodne z moim systemem wartoœci?
– Czy wniesie to coœ dobrego w ¿ycie innych ludzi?
To pytanie jest te¿ godne przemyœlenia. Nie zawsze to, co dla nas
jest dobre lub takim siê wydaje, bêdzie dobre dla drugiego cz³owieka. Wa¿ne jest, by nikogo nie uszczêœliwiaæ na si³ê w stylu: „To jest
dla mnie dobre, wiêc dla Ciebie te¿ musi byæ dobre”.
Pytania mog¹ niepokoiæ, przeszkadzaæ, dyscyplinowaæ lub przynosiæ ulgê, ale zawsze pobudzaj¹ do
myœlenia.
RONALD GROSS

||

Rozpoznanie pragnienia jest kluczem
do szczêœcia

I tak jak pierwszym kluczem do sukcesu jest Twój w³asny obraz,
tak drugim i nie mniej wa¿nym jest rozpoznanie Ÿród³a Twojego
pragnienia. Poprzedza ono marzenia, cele i d¹¿enie do nich. W³aœciwie rozpoznane i przyjête w sposób œwiadomy ustawi Twój wewnêtrzny kompas tak, by kierowa³ Ciê we w³aœciwym kierunku.
Jeœli wyp³ynie z ego i nie zostanie „opanowane”, wartoœæ tego, co
bêdziesz robiæ, bêdzie niewielka. Proszê mnie Ÿle nie zrozumieæ.
Nie wszystkie przyjemnoœci, nawet te chwilowe, s¹ niekorzystne
dla nas. Czasem trzeba wyluzowaæ i pozwoliæ sobie na odrobinê
szaleñstwa. Ale sprawa zaczyna siê komplikowaæ, kiedy ca³e ¿ycie
jest oparte na takiej strategii. Strategii z przyjemnoœci i wygody do
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przyjemnoœci i wygody. Wtedy nie wzrastamy, tylko przepuszczamy przez palce p³yn¹cy czas, koncentruj¹c siê na sprawach, które
wpêdzaj¹ nas w coraz wiêksze uczucie niespe³nienia.
Wspomnia³em o tym, ¿e pragnienie zawsze poprzedza marzenia.
Nie na odwrót. Czasami jest to u³amek sekundy, czasami d³u¿ej.
Najczêœciej jednak jest chwila, aby przemyœleæ sprawê, zanim zacznie siê dzia³aæ. Z ca³¹ pewnoœci¹ jest to do wyæwiczenia.
Pamiêtaj o tym, ¿e prawdziwy skarb jest w Tobie. Dlatego tak
czêsto mówi siê i pisze o tym, ¿eby cz³owiek pozna³ siebie. Pod¹¿aæ
za g³osem serca to realizowaæ pragnienia, które p³yn¹ z naszego
prawdziwego Ÿród³a. Ka¿dy ma tak¹ mo¿liwoœæ. Wykorzystaj to!
Polecam: „Alchemik” Paolo Coelho.
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Marzenia
R O Z D Z I A £

||

3.

Za marzeniami nale¿y pod¹¿aæ
Nie jestem w stanie uwierzyæ, by istnia³o nazbyt wiele szczytów, których nie potrafi³by zdobyæ cz³owiek
znaj¹cy sekret przetwarzania marzeñ w rzeczywistoœæ. Sekret ten zawiera siê w formule CWOW:
ciekawoœæ, wiara w siebie, odwaga i wytrwa³oœæ.
Najwa¿niejszym elementem tej formu³y jest wiara
w siebie.
WALT DISNEY

Do tej pory omówiliœmy temat w³asnego obrazu i pragnieñ. Dalsza czêœæ naszego programu bazuje na tym, ¿e Twoje pragnienia
wyp³ynê³y z prawdziwego Ÿród³a. S¹ wartoœciowe i poprowadz¹ Ciê
do upragnionego celu, który jest korzystny i dobry dla Ciebie. Nikomu nie szkodz¹ i mo¿na na nich budowaæ cudown¹ przysz³oœæ.
Teraz czas na marzenia.
Czym s¹ marzenia? S¹ myœlami przetworzonymi przez nasz wewnêtrzny komputer w obrazy. Za marzeniami nale¿y pod¹¿aæ. Oznacza to tyle, ¿e wskazuj¹ nam przysz³oœæ i nadaj¹ sens naszemu
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istnieniu. Bez marzeñ nikt nigdy niczego by nie zrealizowa³. Ludzie, którzy pozwolili sobie na to, by marzyæ, wykreowali ca³y nasz
istniej¹cy œwiat w takiej postaci, w jakiej go teraz ogl¹damy i doœwiadczamy. To mo¿e banalne, co powiem, ale gdyby nie marzyciele, do dziœ na drewnianych patykach, w otoczeniu kamienia, który
tworzy³by nasz dom w jaskini, pieklibyœmy dziczyznê upolowan¹
za pomoc¹ procy. To ludzie, którzy mieli marzenia, doprowadzili
do tego, ¿e dziœ korzystamy z internetu, zmywarek w kuchniach
i pilotów na podczerwieñ. To oni doprowadzili do lotów w kosmos
i doprowadz¹ do tego, ¿e mo¿liwoœæ lotu na Ksiê¿yc bêdzie jak najbardziej realna (pospiesz siê, bo zapisy ju¿ siê koñcz¹!). Oczywiœcie,
mo¿emy stwierdziæ, ¿e ludzie równie¿ stworzyli segregacjê rasow¹,
doprowadzili do wielu wojen i niszcz¹ nasz¹ planetê niezwykle skutecznie i z premedytacj¹. I to jest w³aœnie argument, potwierdzaj¹cy istnienie fa³szywego i prawdziwego Ÿród³a pragnieñ. Ci, którzy
dopuszczaj¹ siê destrukcji, pod¹¿yli za swoim marzeniem wynikaj¹cym z fa³szywego Ÿród³a i stworzyli na œwiecie tyle cierpienia.
Narzêdzia, które dostajesz do r¹k, choæ mo¿e wydaj¹ siê proste, s¹
bardzo skuteczne. Zrób z nich, proszê, dobry u¿ytek. Bo bêd¹ dzia³aæ
niezale¿nie od intencji. A wiêc do rzeczy – zaczynamy marzyæ…

||

Nie ograniczaj marzeñ
swoimi aktualnymi mo¿liwoœciami
Nawet te zamierzenia, które wydaj¹ siê dziœ nierealne, nie s¹ nigdy ca³kowicie niemo¿liwe do zrealizowania – jeœli zdo³asz rozwi¹zaæ ró¿ne problemy, które
stoj¹ na drodze do ich realizacji.
ROBERT H. SCHULLER

Marzymy przez ca³y czas. Ci¹gle i nieustannie. I w taki w³aœnie
sposób tworzymy swoj¹ rzeczywistoœæ. Proces marzenia nie polega
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na szukaniu rozwi¹zania, jak doprowadziæ do tego, by marzenie
sta³o siê rzeczywistoœci¹. Tu nale¿y uruchomiæ w³asn¹ fantazjê, czyli
jak siê mówi popularnie, „puœciæ jej wodze”. Na etapie marzeñ nie
zastanawiaj siê nad narzêdziami, za pomoc¹ których je zrealizujesz.
Na to przyjdzie czas przy konstruowaniu i realizacji celów.
Nie ograniczaj marzeñ swoimi aktualnymi mo¿liwoœciami. To,
co wydaje Ci siê dzisiaj nierealne, mo¿e byæ realne za jakiœ czas.
Zmieni¹ siê okolicznoœci, przyjd¹ nowe pomys³y, dzia³anie nabierze rozpêdu i przeskoczysz ka¿dy mur. Pamiêtaj jednak, ¿e to, o czym
marzysz, ma du¿¹ szansê na realizacjê. Najpierw wiêc dok³adnie to
przemyœl, czy aby na pewno Twoja przysz³oœæ ma tak wygl¹daæ jak
w Twoich marzeniach.

||

Marzyciele osi¹gaj¹ wiele
WyobraŸnia jest wa¿niejsza od inteligencji. Inteligencja dotyczy
teraŸniejszoœci i przesz³oœci, wyobraŸnia natomiast przysz³oœci.
A. EINSTEIN

Niech ¿yj¹ szaleñcy. Nieprzystosowani. Buntownicy. M¹ciwody. Okr¹g³e g³owy w kwadratowych otworach. Ci, którzy inaczej widz¹ sprawy. Nie przepadaj¹ za ogólnie przyjêtymi
zasadami i nie maj¹ szacunku dla zastanego porz¹dku. Mo¿ecie ich cytowaæ, nie zgadzaæ siê z nimi, gloryfikowaæ lub wytykaæ ich palcami. Nie mo¿ecie tylko jednego: oczerniaæ ich.
Poniewa¿ to Oni s¹ motorem zmian. Oni popychaj¹ naprzód
ludzkoœæ. I choæ wielu uzna ich za wariatów, my dostrze¿emy
w nich geniuszy. Poniewa¿ tylko ludzie wystarczaj¹co szaleni,
by przypuszczaæ, ¿e mog¹ zmieniaæ œwiat, naprawdê go zmieniaj¹.
„Myœl inaczej” – reklama Apple Computers
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Sukces w ¿yciu wielu ludzi zaczyna³ siê od tego, ¿e pozwolili sobie na to, by marzyæ. Albert Einstein by³ marzycielem. Tak samo
jak Aleksander Wielki czy Leonardo Da Vinci. Co tych ludzi odró¿nia³o od innych? Dlaczego w³aœnie oni osi¹gnêli w swoim ¿yciu
tak wiele? Ich marzenia by³y potê¿ne. Ka¿dy z nich wierzy³, ¿e osi¹gnie wszystko to, o czym tylko d³ugo i namiêtnie bêdzie marzy³.
Einstein o tym, ¿e odkryje prawo rz¹dz¹ce wszechœwiatem, Aleksander Wielki, ¿e podbije ca³y œwiat, Leonardo, ¿e stworzy wielkie
dzie³a z ró¿nych dziedzin ¿ycia. I uda³o siê im. Dzisiaj to wiemy.
Dlaczego podajê przyk³ady takich ludzi, skoro my tu teraz nie jesteœmy a¿ tak wielcy i s³awni? Otó¿ jesteœmy, tylko musimy w to
uwierzyæ. Ta moc jest te¿ w nas. Wykorzystajmy j¹ i pozwólmy sobie na marzenia. Potê¿ne marzenia. Nie jest powiedziane, ¿e wszystko to, o czym marzymy, kiedyœ siê zrealizuje, ale wiêkszoœæ z ca³¹
pewnoœci¹ tak. I dlatego poprzeczka okreœlaj¹ca rozmiar marzenia
powinna byæ ustawiona dosyæ wysoko, chocia¿by po to, by uzmys³owiæ nam, ¿e jesteœmy stworzeni do realizacji naszych marzeñ. Bo
jeœli nie uda nam siê zrealizowaæ czegoœ naprawdê potê¿nego, to
i tak osi¹gniemy bardzo du¿o. Szansa na to, ¿e osi¹gniesz coœ wiêkszego ni¿ to, o czym marzysz, jest bliska zeru, natomiast osi¹gniêcie
czegoœ mniejszego, ale i tak o wiele wiêkszego ni¿ to, co osi¹gn¹³eœ
dotychczas, stanie siê faktem.

||

Marzenie to tworzenie obrazów
Dusza nigdy nie myœli bez obrazu.
ARYSTOTELES

Zawsze myœlimy i marzymy za pomoc¹ obrazów. Tak ju¿ jest
skonstruowany i zaprogramowany nasz umys³. Dobrze jest wiedzieæ
o tym, ¿e nasz umys³, czy jak kto woli podœwiadomoœæ, która jest
czêœci¹ umys³u, nie rozró¿nia prawdy od fantazji. Dla niej nie licz¹
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siê fakty, które maj¹ miejsce, tylko to, o czym myœlimy. Jeœli myœlimy wystarczaj¹co d³ugo, konsekwentnie, jasno i z odpowiednim
nastawieniem, odbiera ona te myœli jako istniej¹cy obraz. Obraz
naszego ¿ycia. I wtedy zaczyna siê realizowaæ proces urzeczywistniania naszych myœli. Jak to siê dzieje, dowiesz siê za chwilê, a teraz
pomyœl o tym, ¿e Ty te¿ jesteœ Artyst¹. Malujesz w swoim umyœle
obrazy. Od Ciebie zale¿y, czy te obrazy s¹ piêkne, twórcze, konstruktywne, pe³ne mocy i wiary, czy te¿ nie. WyobraŸ sobie paletê
kolorów, substancji, za pomoc¹ których malujesz swoje obrazy.
Paleta zawiera tyle odcieni i barw, ¿e nie sposób jest policzyæ, ile
ich dok³adnie jest. Ka¿dy kolor to uczucie, które mo¿e byæ dobrem,
si³¹, moc¹, piêknem, radoœci¹ lub te¿ smutkiem, obaw¹, trwog¹ itd.,
których kolorów u¿ywasz? Po jakie odcienie siêgasz najczêœciej?
Czy Twoje myœli, które tworz¹ obrazy i marzenia, s¹ smutne czy
weso³e? To wa¿ne, bo w zale¿noœci od tego, jakich kolorów u¿ywasz, takie bêdzie Twoje ¿ycie.

||

Marzenia to myœli, a myœli to rzeczy
Skoro decydujesz siê na to, by marzyæ, przygotuj
siê na to, ¿e marzenie zdecyduje o Twoim losie.
Skala Twych marzeñ okreœli ramy osobowoœci, jak¹
siê staniesz.
ROBERT H. SCHULLER

Ci, którzy id¹ za marzeniami, s¹ bardziej odpowiedzialni, choæby w zarz¹dzaniu wolnoœci¹.
TOM BUTLER-BOWDON

Jak to siê dzieje, ¿e myœli i marzenia wp³ywaj¹ na nasze ¿ycie,
a w³aœciwie je kszta³tuj¹? Ka¿da myœl to rzecz. Fizyczna, choæ niewidzialna. Wyjaœnienie, dlaczego tak siê dzieje, jest dosyæ proste.
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Wiemy, ¿e kiedy myœlimy, w mózgu zachodz¹ procesy chemiczne
oraz ka¿da myœl to impuls elektryczny. Oczywiœcie, potencja³ tych
impulsów jest dosyæ niewielki, ale kiedy jest ich bardzo wiele, w myœl
praw fizyki, potencja³y siê sumuj¹ i energia, któr¹ emanujemy, przyci¹ga do nas to, o czym myœlimy. Nieustannie wysy³ane impulsy
nieustannie przyci¹gaj¹ obiekt naszego zainteresowania. Czyli mo¿na powiedzieæ, ¿e myœli to rzeczy i ¿yj¹ swoim ¿yciem. Dlatego w³aœnie tak bardzo wa¿na jest jakoœæ naszego myœlenia. Temat ten
zostanie przedstawiony szerzej w panelu dotycz¹cym praw uniwersalnych.

• Æwiczenie
Zapisz teraz swoje marzenia uwzglêdniaj¹c to, czego pragniesz:
Kim chcesz byæ:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Co chcesz mieæ:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Co chcesz osi¹gn¹æ:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Polecam: „Pod¹¿aj za swoimi marzeniami” D. Conway Stone.
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