Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu
niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.
Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki
na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich
niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź
towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności
za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Redaktor prowadzący: Joanna Gubernat
Projekt okładki: Jan Paluch
Fotografia na okładce: Marcin Gorgolewski
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: sensus@sensus.pl
WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://sensus.pl/user/opinie/jutzad
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
ISBN: 978-83-283-1426-9
Copyright © Edyta Walęciak-Skórka 2016
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

SPIS TRE¥CI

Spis treĂci

SiÚgnij po marzenia

13

Dar pierwszy — dar wiary

19

Dar drugi — dar przepowiadania

23

Dar trzeci — dar przyciÈgania

27

Dar czwarty — dar wdziÚcznoĂci

33

Dar piÈty — dar wyboru

37

Dar szósty — dar mÈdroĂci

41

Dar siódmy — dar siïy

45

Dar ósmy — dar dziaïania

49

Zaufaj marzeniom

53

5

Kup książkę

Poleć książkę

JUTRO ZACZYNA SI} DZI¥

Postaw sobie cele

59

Moĝesz wiÚcej, niĝ Ci siÚ wydaje

63

Zbuduj silne DLACZEGO

71

Nacechuj cel

75

Zrób pierwszy krok

79

UĂwiadom sobie swoje mocne strony

87

Ucz siÚ od najlepszych

93

Stwórz plan dziaïania

95

Odkryj swojÈ moc

101

Walcz o marzenia

103

Naucz siÚ zarzÈdzaÊ wspomnieniami

107

Zmieñ swoje nawyki

111

Uwolnij przeszïoĂÊ

115

WyrzuÊ negatywne wyzwalacze

119

Kolekcjonuj dobre wspomnienia

123

Uzbrój siÚ w pozytywne przekonania

127

PozbÈdě siÚ ograniczajÈcych dekli

133

Dokonuj wïaĂciwych wyborów

139

Stwórz sobie dogodne warunki

143

MyĂl ponad schematami

145

PorzuÊ swoje wymówki

147

Poszerzaj strefÚ komfortu

151

ZwyciÚĝaj siebie

155

6

Kup książkę

Poleć książkę

SPIS TRE¥CI

PosiÈdě moc pytañ

159

BÈdě wytrwaïa

166

Odkryj siïÚ sïów

168

Radě sobie z problemami

172

Znajdě w sobie odwagÚ

176

Poszukuj wyzwañ

179

Kreuj swoje role

183

Zacznij dziaïaÊ

187

Speïnij marzenia

194

Dodatek — dziennik wdziÚcznoĂci

197

Spis treĂci

7

Kup książkę

Poleć książkę

JUTRO ZACZYNA SI} DZI¥

8

Kup książkę

Poleć książkę

SPIS TRE¥CI

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku!
OddajÚ w Twoje rÚce ksiÈĝkÚ niezwykïÈ, bo wiedza w niej zawarta juĝ
odmieniïa ĝycie wielu osobom. KsiÈĝkÚ magicznÈ, bo wraz z niÈ
otrzymujesz klucz otwierajÈcy drzwi do skarbca Twoich nieograniczonych
moĝliwoĂci. A przede wszystkim ksiÈĝkÚ niezbÚdnÈ, jeĂli planujesz podróĝ
do miejsca, gdzie speïniÈ siÚ Twoje marzenia.
InspiracjÈ do jej powstania byïy historie kobiet, które wziÚïy udziaï
w warsztatach prowadzonych w ramach Akademii Projektantek PrzyszïoĂci i naprawdÚ odmieniïy swoje ĝycie.
Oto co napisaïy do mnie:
ANNA: To dla mnie wielki krok naprzód w drodze do realizowania siebie.
IdÚ dalej Ămiaïo tÈ drogÈ! Polecam gorÈco (…) wszystkim, którzy
chcÈ speïniaÊ swe marzenia i zmieniÊ swojÈ przyszïoĂÊ!
KAROLINA: Serdecznie polecam! Niezaleĝnie, na jakim etapie ĝycia siÚ
znajdujecie, wiedza ta gwarantuje Wam przeïom i pozytywnÈ motywacjÚ do dziaïania.
KRYSTYNA: Polecam tym, którzy nie wierzÈ, ĝe ich marzenia mogÈ siÚ
speïniÊ, tym, którzy nie majÈ marzeñ, i tym, którzy myĂlÈ, ĝe majÈ
wszystko, co chcieli w ĝyciu osiÈgnÈÊ. Zrozumiecie, jak bardzo siÚ
myliliĂcie!
ANETA: [DziÚki niej] dostrzegïyĂmy, co jest dla nas naprawdÚ waĝne. Teraz
mam poczucie, ĝe jestem w stanie osiÈgnÈÊ wszystko, czego pragnÚ!
TAMARA: Juĝ po pierwszym zadaniu poczuïam w sobie moc, po ostatnim
wiedziaïam, ĝe nic mnie nie powstrzyma. DziÚkujÚ!
ANIA: Ta wiedza odmieniïa moje ĝycie. Otwarïy siÚ przede mnÈ nowe moĝliwoĂci. Spojrzaïam na siebie i swój potencjaï z innych perspektyw
i odkryïam, ĝe… wszystko jest moĝliwe!
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ChcÚ, by takich osób byïo jak najwiÚcej. MarzÚ, by kaĝdy czïowiek miaï
szansÚ odnalezienia swojej drogi. PragnÚ dzieliÊ siÚ praktycznÈ wiedzÈ
i sprawdzonymi metodami, ĝebyĂ i Ty mogïa znaleěÊ siÚ w miejscu,
w którym speïniÈ siÚ Twoje marzenia.
Ta ksiÈĝka zostaïa napisana, byĂ mogïa uwierzyÊ, ĝe moĝesz osiÈgnÈÊ
wszystko, co tylko zechcesz, zarówno w ĝyciu osobistym, jak i zawodowym, i byĂ mogïa dowiedzieÊ siÚ, jak to zrobiÊ.
x Tutaj odkryjesz drzemiÈcy w Tobie potencjaï.
x Tutaj otworzÈ siÚ przed TobÈ nowe moĝliwoĂci, a marzenia
zacznÈ siÚ realizowaÊ.
x Tutaj postawisz pierwsze kroki na drodze do nowej siebie.
x Tutaj poczujesz, jak dobrze byÊ czïowiekiem, szczÚĂliwym
czïowiekiem.
x I wïaĂnie tutaj otrzymasz ogromnÈ moc i odmienisz siebie
i swoje ĝycie.
Karl Pillemer, profesor gerontologii pracujÈcy na Cornell University,
przestrzegaï ludzi, by unikali klÈtwy niewykorzystanych okazji i korzystali
z tych okazji, które
przynosi im ĝycie.
Ta ksiÈĝka zostaïa napisana,
Apelowaï, ĝeby byli gobyĂ mogïa uwierzyÊ,
towi do dziaïania, gdy
ĝe moĝesz osiÈgnÈÊ wszystko,
pojawiajÈ siÚ nowe wyco tylko zechcesz, zarówno w ĝyciu
zwania i szanse do wyosobistym, jak i zawodowym,
korzystania, a wtedy juĝ
i byĂ mogïa dowiedzieÊ siÚ, jak to zrobiÊ.
nigdy nie bÚdÈ ĝaïowaÊ,
ĝe z nich nie skorzystali.
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JeĂli wiÚc jesteĂ gotowa mi zaufaÊ i razem ze mnÈ pójĂÊ tÈ inspirujÈcÈ
drogÈ, jeĂli chcesz stawiÊ czoïa wyzwaniom i wziÈÊ ĝycie w swoje rÚce,
to ja obiecujÚ Ci, ĝe bÚdzie to wyjÈtkowy czas. Czas zmiany. I ĝe po
przeczytaniu tej ksiÈĝki juĝ nic nie bÚdzie takie samo.
Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku!
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Kaĝda z nas ma marzenia i chciaïaby, aby siÚ speïniïy, jednakĝe nie
zawsze wiemy, jak to zrobiÊ.
Ja teĝ miaïam swoje. Juĝ jako
maïa dziewczynka marzyïam
Kaĝda z nas ma marzenia
o tym, by zostaÊ lekarzem, bo
i chciaïaby, aby siÚ speïniïy,
chciaïam pomagaÊ ludziom; majednakĝe
nie zawsze wiemy,
rzyïam o chïopaku, który bÚdzie
jak to zrobiÊ.
mnie bezgranicznie kochaï, a ja
odwzajemniÚ to uczucie, bo
chciaïam byÊ szczÚĂliwa; marzyïam o podróĝach, tych bliskich i tych dalekich, bo chciaïam poznawaÊ
Ăwiat, marzyïam…
A potem dorosïam. DoĂÊ szybko zostaïam mamÈ i ĝonÈ. PrzyjÚïam pracÚ,
która nie dawaïa mi ĝadnej satysfakcji, jedynie zapewniaïa maïe, ale
pewne wynagrodzenie. I to bezpieczeñstwo (dziĂ wiem, ĝe pozorne)
byïo dla mnie najwaĝniejsze. Moje ĝycie wypeïniaïa opieka nad dzieckiem, praca, zakupy, telewizja, i tak mijaï dzieñ za dniem. MyĂlaïam:
przecieĝ nie jest tak ěle, inni majÈ gorzej. Tïumaczyïam sobie, ĝe widocznie taki jest mój los, ĝe moĝe nie zasïugujÚ na wiÚcej, ĝe… ĝe… ĝe…
(tutaj moĝesz podaÊ swoje ograniczenia). I ĝyïam tak, przekonana, ĝe
nic nie da siÚ zrobiÊ. Czasem pytaïam siebie: co ze mnÈ jest nie tak?
Czym zasïuĝyïam sobie na to, co mnie spotyka? Dlaczego nie mogÚ wieĂÊ
wymarzonego ĝycia? I szybko znajdowaïam odpowiedzi: bo nie pochodzÚ z zamoĝnej rodziny, bo nie mieszkam w duĝym mieĂcie, bo nie
jestem wystarczajÈco dobra, bo… bo… bo… Na moje szczÚĂcie od czasu
do czasu pojawiaïa siÚ myĂl, ĝe musi byÊ inna droga, która zaprowadzi
mnie do lepszego, szczÚĂliwego ĝycia. Mijaïy miesiÈce, ale nic siÚ nie
zmieniaïo. Pomimo dwudziestu paru lat byïam smutnÈ i zgorzkniaïÈ
kobietÈ.
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Aĝ pewnego kwietniowego poranka spotkaïam osobÚ, która pracowaïa
w zarzÈdzie mojej firmy. Przyjrzaïam siÚ jej dokïadnie. WyglÈdaïa podobnie jak ja. Miaïa dwie rÚce, dwie nogi, tuïów i gïowÚ. Podczas rozmowy
o pewnym ówczesnym projekcie okazaïo siÚ, ĝe uĝywamy podobnych
sformuïowañ, mamy podobne wÈtpliwoĂci i zbieĝne wnioski. W trakcie
tego spotkania ta osoba opowiedziaïa mi równieĝ, jakÈ przeszïa drogÚ,
by znaleěÊ siÚ tam, gdzie jest. I wtedy to po raz pierwszy zadaïam sobie
pytanie, które zamiast mnie ograniczaÊ, daïo mi siïÚ, by wyjĂÊ z mojej
strefy komfortu i zaĝÈdaÊ od ĝycia czegoĂ wiÚcej. Zapytaïam siebie: co
muszÚ zrobiÊ, by pracowaÊ tam, gdzie ona? Skoncentrowaïam siÚ na
tej myĂli i nie pozwoliïam jej odejĂÊ. Pierwszym dziaïaniem, jakie
podjÚïam, byïo zapisanie siÚ na studia. Wybraïam kierunki: zarzÈdzanie
przedsiÚbiorstwem i zarzÈdzanie finansami. Ten maïy krok otworzyï
przede mnÈ ogromne moĝliwoĂci. Juĝ po piÚciu miesiÈcach awansowaïam i otrzymaïam 100% podwyĝki! Jednak wtedy nie rozumiaïam jeszcze
praw, które pozwoliïy mi zrobiÊ ten pierwszy milowy krok. Przez nastÚpne
lata poszerzaïam swojÈ wiedzÚ i umiejÚtnoĂci, co miaïo duĝy wpïyw na
kolejne awanse i ostatecznie pozwoliïo mi decydowaÊ o kierunkach rozwoju firmy, w której pracowaïam.
Przez ten czas nauczyïam siÚ wpïywaÊ na swoje ĝycie zawodowe. Zrozumiaïam, jak wiele zaleĝy ode mnie. Miaïam satysfakcjonujÈcÈ pracÚ.
Nadszedï czas, by zawalczyÊ o szczÚĂliwe ĝycie osobiste.
Kobieta sukcesu, Nina Kowalewska-Motlik, która m.in. sprowadziïa do
Polski harlequiny i podarowaïa nam walentynki, prezes New Communications, (wyïÈcznego przedstawiciela CNN, „The Economist”, „Financial Times” i Superbrands na PolskÚ), miïoĂniczka perfum, a takĝe niedoĂcigniona mistrzyni w kuchni, przywykïa mówiÊ, ĝe maïĝeñstwo moĝna
porównaÊ do pieczenia naleĂników — pierwszy lubi siÚ przypaliÊ. Ja juĝ od
dawna wiedziaïam, ĝe mój jest spalony. Jednak lÚk przed zmianÈ byï
paraliĝujÈcy, a kiedy chciaïam juĝ wykrzyczeÊ doĂÊ!, mój umysï znajdowaï
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mnóstwo powodów, by tego nie robiÊ: bo przecieĝ sama sobie nie poradzÚ, bo dziecko powinno mieÊ ojca, bo rozwódki sÈ gorsze, bo co powiedzÈ inni, bo… bo… bo…
I wtedy zaczÚïam wizualizowaÊ swoje nowe ĝycie. Na poczÈtku byïo
mi trudno utrzymaÊ pozytywne myĂli. Jednak pojawiajÈce siÚ projekcje
z czasem stawaïy siÚ coraz dïuĝsze i piÚkniejsze. A ja uĂmiechaïam siÚ
i napeïniaïam spokojem… Wiedziaïam juĝ, ĝe dam radÚ.
Po trzynastu latach maïĝeñstwa rozstaliĂmy siÚ i… nic zïego siÚ nie staïo.
Tak naprawdÚ oboje wziÚliĂmy od ĝycia nowÈ carte blanche i tylko od
nas zaleĝaïo, jak wykorzystamy tÚ szansÚ.
DziĂ jestem szczÚĂliwÈ kobietÈ. SilnÈ i niezaleĝnÈ. Kocham i jestem
kochana. ProwadzÚ firmÚ szkoleniowo-coachingowÈ, dziaïam jako wolontariuszka, pomagam. W wolnym czasie poznajÚ nowe zakÈtki Ăwiata
i inne kultury. I chociaĝ nie zostaïam lekarzem, to leczÚ. LeczÚ ludzi
z poczucia apatii i bezsilnoĂci.
Otwieram im oczy na nowe moĝliwoĂci, aplikujÚ pasjÚ i rozbuKaĝdy dzieñ moĝe byÊ
dzam motywacjÚ. Kaĝdego dnia
poczÈtkiem Twojego nowego,
obserwujÚ, jak wstajÈ z ïoĝa szarej
lepszego ĝycia. Wystarczy
codziennoĂci i kroczÈ w kolorowy
tylko, ĝe tak zdecydujesz
Ăwiat marzeñ. Ja wtedy kroczÚ
i bÚdziesz wierna swej decyzji.
obok i wspieram ich w realizacji
wytyczonych celów.
Kaĝdy dzieñ moĝe byÊ poczÈtkiem
Twojego nowego, lepszego ĝycia. Wystarczy tylko, ĝe tak zdecydujesz
i bÚdziesz wierna swej decyzji.
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Za chwilÚ zaproszÚ CiÚ w podróĝ, która zapoczÈtkuje zmiany w Twoim
ĝyciu, nim jednak to zrobiÚ, chcÚ przypomnieÊ Ci fragment jednej bajki
z Twojego dzieciñstwa — bajki o ¥piÈcej Królewnie Braci Grimm.
Dawno, bardzo dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami,
ĝyli sobie król i królowa, którzy marzyli o ukochanym dziecku. Gdy w koñcu
narodziïa siÚ Ăliczna królewna, szczÚĂliwi rodzice wydali wspaniaïÈ ucztÚ, na
którÈ zaprosili rodzinÚ, przyjacióï, a takĝe dobre i mÈdre wróĝki. Pod koniec
uczty kaĝda wróĝka obdarzyïa nowo narodzone dzieciÚ niezwykïym darem…
Wiem, ĝe wyda Ci siÚ to nieprawdopodobne, ale Ty równieĝ, wraz
z przyjĂciem na Ăwiat, otrzymaïaĂ wspaniaïe dary. Jeĝeli tylko je sobie
uĂwiadomisz i nauczysz siÚ z nich korzystaÊ, zrozumiesz, ĝe posiadasz
cudownÈ moc, moc projektowania swojego ĝycia.
Oto one.
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