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Teraz masz najwiÚkszÈ moc
Wojna.
Problemy ekonomiczne.
Nierentowny biznes.
Bezrobocie.
To wyglÈda bardzo ěle, nieprawdaĝ?
PragnÚ jednak przypomnieÊ Ci, ĝe ĝyliĂmy i prosperowaliĂmy
juĝ w duĝo gorszych czasach. Na przykïad:
W 1780 roku George Washington powiedziaï: „Nie mamy pieniÚdzy; nie mamy ich juĝ bardzo dïugo…”
NastÚpnie zbudowaï posiadïoĂÊ, która w dniu jego Ămierci byïa
warta trzy czwarte miliona dolarów.
W 1840 roku pewien podróĝnik napisaï: „Panika jest tak silna,
a rozpacz tak wszechogarniajÈca, ĝe wielu farmerów, mimo ĝe
zaorali swoje pola, a niektórzy nawet zasiali zboĝe i inne uprawy,
opuĂciïo swoje domostwa, nie zostawiajÈc na swych ziemiach
ĝywego ducha”.
Ale z tym problemem równieĝ sobie poradziliĂmy.
W 1857 roku gazeta pisaïa: „To mroczne chwile w historii. Od
wielu lat nie byïo takiej ĝaïoby i takiego gïÚbokiego lÚku — wiÚkszoĂÊ ludzi, którzy czytajÈ tÚ gazetÚ nigdy nie byïa Ăwiadkiem tak
wielkiego kryzysu”.
To teĝ minÚïo.
W 1873 roku Stany Zjednoczone ogarnÚïa panika, która wstrzÈsnÚïa krajem. W gazecie napisano: „W caïym kraju producenci
zamykajÈ fabryki i zwalniajÈ pracowników, po prostu dlatego, ĝe
nie mogÈ sprzedaÊ towarów ani poĝyczyÊ pieniÚdzy w oczekiwaniu na wzrost popytu”.
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TÚ panikÚ równieĝ przetrwaliĂmy.
W 1893 roku pewien mÚĝczyzna tak napisaï o tych trudnych
czasach: „W ciÈgu ostatnich trzydziestu lat byïem Ăwiadkiem róĝnych trudnych sytuacji, które wywoïywaïy panikÚ w spoïeczeñstwie, ale nigdy nie widziaïem, ĝeby rozpacz dosiÚgïa tylu ludzi”.
To równieĝ mamy juĝ za sobÈ.
PrzeĝyliĂmy równieĝ czasy wielkiego kryzysu z 1929 roku,
dwie wojny Ăwiatowe i panikÚ, jakÈ wywoïaï problem Y2K, gdy
wchodziliĂmy w nowe tysiÈclecie, a nawet ataki terrorystyczne
z 11 wrzeĂnia 2001 roku.
To, co budzi przeraĝenie i przygnÚbienie, czÚsto skupia uwagÚ
mediów. Gandhi kiedyĂ powiedziaï: „Kiedy popadam w rozpacz,
przypominam sobie, ĝe w historii ludzkoĂci prawda i miïoĂÊ zawsze
zwyciÚĝaïy. Byïo wielu tyranów i morderców, którzy przez dïugi
czas wydawali siÚ byÊ niepokonani, ale na koñcu zawsze czekaï
ich upadek. Zastanów siÚ nad tym: zawsze”.
Mógïbym mnoĝyÊ przykïady bez koñca. Chodzi o to, ĝe w ĝyciu
zawsze sÈ wzloty i upadki. Sekret polega na tym, ĝeby pïynÈÊ z prÈdem i robiÊ to najlepiej, jak potrafimy. NarzekajÈc, nie potrafimy
dostrzec nowych moĝliwoĂci, a nawet samodzielnie ich tworzyÊ.
W kaĝdym pokoleniu, w kaĝdych, nawet najtrudniejszych czasach,
ci mÚĝczyěni i kobiety, którzy mieli oczy szeroko otwarte, potrafili
dostrzec moĝliwoĂci i wykorzystaÊ je.
Bez wzglÚdu na to, czy mówimy o George’u Washingtonie, który
zostaï prezydentem Stanów Zjednoczonych i zbudowaï wïasnÈ
fortunÚ, czy o P. T. Barnumie, który znalazï pomysï na biznes
w czasach wielkiego kryzysu, fakt pozostaje faktem: to nie okolicznoĂci Ciebie tworzÈ, lecz Ty sam. Moĝesz zamieniÊ ten „zïy
okres” w czas najlepszej koniunktury.
ByÊ moĝe musisz nieco zmniejszyÊ swoje wymagania. W 1941
roku Bruce Barton napisaï: „Trzy razy w ĝyciu zdarzyïo mi siÚ
byÊ bez pracy. Za kaĝdym razem rozmawiaïem z luděmi z mojego
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otoczenia i zawsze okazywaïo siÚ, ĝe jest jakaĂ praca, którÈ trzeba
zrobiÊ, choÊ niekoniecznie taka sama jak ta, którÈ wczeĂniej wykonywaïem”.
Barton byï autorem bestsellerów, kongresmanem, popularnym
mówcÈ i zaïoĝycielem jednej z najwiÚkszej agencji reklamowych
na Ăwiecie, BBDO. Byï równieĝ milionerem.
Nie daj sobie wmówiÊ, ĝe przeszïoĂÊ byïa lepsza od tego, co
jest teraz. W 1907 roku sïynny magnat finansowy John D. Rockefeller powiedziaï: „Ludzie czasami mówiÈ tak, jak gdybyĂmy my,
starsi mÚĝczyěni, ĝyli w czasach wyjÈtkowych moĝliwoĂci — jak
gdyby dzisiaj nie byïo szans dla mïodego czïowieka, ĝeby mógï
zrobiÊ to, co robiïo moje pokolenie, jak gdyby wszystkie Ăcieĝki
byïy zamkniÚte, a wszystkie wielkie czyny juĝ dokonane. Nie mogÈ
byÊ w wiÚkszym bïÚdzie. W czasach, w których ja siÚ urodziïem,
panowaïy mroki póïnocy; teraz oĂlepia nas sïoñce poïudnia”.
Sïowa przestrogi: Sïuchaj, dziaïaj i prosperuj.
Wokóï Ciebie sÈ moĝliwoĂci.
Które zobaczysz najpierw i jakie dziaïania podejmiesz?
Teraz masz najwiÚkszÈ moc.
Ta chwila jest Twoim sïonecznym poïudniem.

„¿aïujÚ, ĝe nie wiedziaïem…”
Jim Edwards
„¿aïujÚ, ĝe nie wiedziaïem, ĝe mogÚ zrobiÊ wszystko, jeĝeli tylko
bÚdÚ w to wierzyï. Te sïowa mogÈ brzmieÊ bardzo prosto, ale
wïaĂnie one sÈ podstawÈ wszystkich osiÈgniÚÊ (albo braku takowych) w ĝyciu kaĝdego czïowieka. Kiedy tylko uwierzyïem, ĝe
mogÚ — mogïem… a przedtem byïem przekonany, ĝe nie mogÚ
— i nie mogïem. Jeĝeli chcesz zmieniÊ swoje ĝycie na lepsze, zmieñ
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swoje przekonania na temat tego, co moĝesz zrobiÊ, do czego
jesteĂ upowaĝniony i co moĝesz osiÈgnÈÊ, jeĂli tylko zaangaĝujesz
w to swój umysï. OczywiĂcie, to brzmi trywialnie, ale dopóki nie
bÚdziesz tym ĝyï, oddychaï i nie uczynisz z tego czÚĂci samego
siebie, bÚdziesz dostawaï to, co miaïeĂ w przeszïoĂci, a zaïoĝÚ siÚ,
ĝe nie tego chcesz. Zacznij wierzyÊ w siebie, a Twój Ăwiat zmieni
siÚ na lepsze szybciej niĝ kiedykolwiek marzyïeĂ”!
________
Jim Edwards, autor ksiÈĝki 5 Steps to Getting Anything You Want; zobacz
stronÚ www.HowToGetAnythingYouWant.com.

Moĝesz byÊ teraz szczÚĂliwy
Nikt mi nie wierzy, gdy to mówiÚ, ale szczÚĂcie jest kwestiÈ wyboru.
Moĝesz byÊ teraz szczÚĂliwy.
Tak, wïaĂnie teraz.
Jak?
Podejmij decyzjÚ, ĝe chcesz byÊ szczÚĂliwy.
Nie potrzebujesz wiÚcej pieniÚdzy (choÊ byïoby miïo).
Nie musisz byÊ szczuplejszy (choÊ byÊ moĝe chciaïbyĂ).
Nie potrzebujesz niczego (choÊ byÊ moĝe wciÈĝ chcesz niektórych rzeczy).
Moĝesz po prostu powiedzieÊ: „BÚdÚ teraz szczÚĂliwy”.
Niewielu zna tÚ sztuczkÚ, poniewaĝ nie znajÈ oni tego podrÚcznika ĝycia.
UĂmiechnij siÚ. BÈdě szczÚĂliwy.
„Jeĝeli nie jesteĂ szczÚĂliwy, tracisz ogromnÈ szansÚ”.
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¿ycie nie musi byÊ ciÚĝkie
¿ycie nie musi byÊ ciÚĝkie.
Niewielu ludzi o tym wie (wyjÈtkiem sÈ ci, którzy przeczytali
ten podrÚcznik).
WiÚkszoĂÊ ludzi sÈdzi, ĝe trzeba ciÈgle walczyÊ i zmagaÊ siÚ
z przeciwnoĂciami. To nieprawda. Moĝesz pozwoliÊ, ĝeby Twoje
ĝycie samo szïo do przodu. Sztuczka polega na tym, ĝeby skupiÊ
siÚ na tym, czego chcesz, zrobiÊ wszystko, ĝeby to zrealizowaÊ
i zaufaÊ, ĝe caïy proces przebiegnie szczÚĂliwie.
To prawda, ĝycie potrafi byÊ trudne.
Ale moĝe równieĝ byÊ proste.
WiÚkszoĂÊ trudnoĂci bierze siÚ z tego, jak patrzysz na to, co
siÚ dzieje wokóï.
Jeĝeli uwaĝasz, ĝe udziaï w maratonie jest ciÚĝki, na pewno nie
bÚdzie Ci ïatwo przebiec ten dïugi dystans. Ale jeĂli lubisz biegaÊ,
a maraton traktujesz jako osobiste wyzwanie, przekonasz siÚ, ĝe
to wcale nie jest nic trudnego. OczywiĂcie, w trakcie biegu spocisz
siÚ i nieraz stracisz oddech, ale mimo to sprawi Ci on przyjemnoĂÊ.
Podobnie jak ze wszystkim innym, wybór naleĝy do Ciebie.

JesteĂ za swoimi oczami
Leĝaïem na plecach na stole operacyjnym. To byïa niewielka
operacja, dlatego lekarz nie podaï mi Ărodka usypiajÈcego. Widziaïem, jak nacina mojÈ klatkÚ piersiowÈ, ĝeby oczyĂciÊ ranÚ.
To nie byïo nic wielkiego. ¿adna operacja serca ani transplantacja pïuca. Mimo to, leĝÈc na tym stole caïkowicie Ăwiadomy,
miaïem wraĝenie, jak gdyby lekarz wykonywaï wszystkie czynnoĂci
na maszynie. Z tym, ĝe ja byïem w tej maszynie. Dziaïania lekarza
nie dotyczyïy mnie osobiĂcie, lecz czegoĂ, co posiadaïem.
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Zauwaĝ:
Masz ciaïo.
Ale Ty i Twoje ciaïo to nie to samo.
Masz umysï.
Ale Ty i Twój umysï to nie to samo.
Masz emocje.
Ale Ty i Twoje emocje to nie to samo.
Ty jesteĂ poza tym wszystkim, moĝesz wybieraÊ, czego chcesz
i wszystkim kierowaÊ.
Wybieraj mÈdrze (PomogÈ Ci w tym rady zawarte w tym podrÚczniku).

Twoje uczucia to ukryte myĂli
„Uczucia sÈ cieniem myĂli” — tak napisaï Michael Ryce w swojej
ksiÈĝce zatytuïowanej Why Is This Happening to Me… Again?.
Twoje myĂli sÈ podstawÈ dla Twoich uczuÊ, ale czasami dzieje
siÚ to z takÈ bïyskawicznÈ prÚdkoĂciÈ, ĝe nie zauwaĝasz, jak myĂli
przeksztaïcajÈ siÚ w uczucia.
„Twoje uczucia informujÈ CiÚ o tym, w jaki sposób energia
Twoich myĂli wpïywa na TwojÈ fizjologiÚ — pisze Ryce. — Jeĝeli
odczuwasz ból, to Ty jesteĂ tym, który jest w bïÚdzie”.
Zdaj sobie z tego sprawÚ.
Ta koncepcja stanie siÚ dla Ciebie bardziej zrozumiaïa, gdy
przejrzysz caïy podrÚcznik i zaczniesz ĝyÊ peïniÈ ĝycia. Na razie
zapamiÚtaj, ĝe uczucia nie wkradajÈ siÚ do Twojego umysïu bez
zapowiedzi i nie sÈ czymĂ, czego nie moĝna kontrolowaÊ.
Twoje uczucia biorÈ siÚ z Twoich myĂli. Zmieñ myĂli, a zmieniÈ
siÚ uczucia.
Przyzwyczajenie siÚ do tego zabierze Ci trochÚ czasu.
Ciesz siÚ tym procesem.
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Wszystko jest energiÈ, którÈ ksztaïtujÈ Twoje myĂli
Energia skïada siÚ na caïy Twój Ăwiat — tworzy Ciebie, mnie, tÚ
ksiÈĝkÚ, krzesïo, na którym siedzisz, pokój, w którym siÚ znajdujesz, itd.
Twój sposób myĂlenia wpïywa na to, jaki ksztaït przybierze ta
energia.
Oto dowód: przez kilka minut przywoïuj same negatywne myĂli,
a potem spójrz w lustro. Zobaczysz ciemnoĂÊ panujÈcÈ wokóï
Ciebie. Prawdopodobnie bÚdziesz miaï zapadniÚtÈ klatkÚ piersiowÈ, przymruĝone oczy i zmarszczone brwi. Twoje myĂli spowodowaïy te zmiany, które inni ludzie bÚdÈ postrzegaÊ jako zmianÚ
energii.
A teraz myĂl pozytywnie przez kilka minut i znowu podejdě
do lustra. Zobaczysz promiennÈ aurÚ. BÚdziesz miaï wyprostowane ramiona, bïyszczÈce oczy i uĂmiech na twarzy. Twoje myĂli
ponownie wpïynÚïy na zmianÚ Twojej energii.
MyĂli mogÈ zmieniÊ energiÚ wszystkiego, co CiÚ otacza. Przywoïuj pozytywne myĂli, a pomoĝesz sobie, a takĝe innym ludziom,
wieĂÊ szczÚĂliwe, wydajne ĝycie.

Nie moĝesz powstrzymaÊ wïasnych myĂli,
ale nie musisz równieĝ ich sïuchaÊ
Twój umysï pracuje w dzieñ i w nocy, we Ănie i na jawie, w kaĝdej sekundzie Twojego ĝycia.
To dobrze. Potrzebujesz umysïu, ĝeby chodziÊ, rozmawiaÊ,
prowadziÊ samochód i ĝyÊ.
Jednak zauwaĝ, ĝe niektóre myĂli poprawiajÈ Twoje samopoczucie, a inne sprawiajÈ, ĝe czujesz siÚ ěle. Niektóre myĂli sÈ dobre,
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a inne zïe. Jedne sprzyjajÈ pozytywnym zachowaniom, inne negatywnym.
Nie musisz byÊ posïuszny wszystkim swoim myĂlom.
KiedyĂ kupiïem sobie koszulkÚ, na której znajdowaï siÚ napis:
„Medytacja nie jest tym, co myĂlisz”.
Dokïadnie.
Medytacja to przestrzeñ za Twoimi myĂlami. Im bardziej zwracasz uwagÚ na ekran, na którym pojawiajÈ siÚ Twoje myĂli, tym
bardziej jesteĂ w stanie siÚ z nich wyzwoliÊ.
ByÊ moĝe w tej chwili wydaje Ci siÚ to byÊ pozbawione sensu,
wiÚc zapamiÚtaj tylko to:
„Nie moĝesz powstrzymaÊ wïasnych myĂli, ale nie
musisz równieĝ ich sïuchaÊ”.

Wszystko jest projekcjÈ z Twojego wnÚtrza
PoczÈtkowo trudno bÚdzie Ci w to uwierzyÊ, ale wszystko w Twoim
ĝyciu jest projekcjÈ z zacienionej czÚĂci Twojego umysïu.
Powiedziaïem, ĝe trudno bÚdzie Ci to zrozumieÊ.
Obwinianie i wymówki to najprostsza droga. PozwalajÈ Ci
uniknÈÊ odpowiedzialnoĂci.
Ale w Twoim ĝyciu wïaĂnie chodzi o odpowiedzialnoĂÊ.
Kiedy rozglÈdasz siÚ wkoïo, widzisz tylko to, co dostrzega Twój
umysï — to, co przedostanie siÚ przez jego filtry. Aby cokolwiek
zmieniÊ, musisz najpierw zmieniÊ swoje wnÚtrze.
Trudno jest to zrozumieÊ, poniewaĝ wiÚkszoĂÊ ludzi nie ma
tego podrÚcznika. Nikt nigdy nie powiedziaï im, ĝe ĝycie dzieje
siÚ od wewnÈtrz na zewnÈtrz.
Kiedy ktoĂ CiÚ denerwuje, to tak, jakby naciskaï przycisk wewnÈtrz Ciebie.
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Kiedy zdarza siÚ nieprzyjemna dla Ciebie sytuacja, wywoïaï jÈ
Twój wewnÚtrzny program.
Jeĝeli to jest prawda (a tak jest), co moĝesz zrobiÊ, ĝeby to
zmieniÊ?
Musisz uĂwiadomiÊ sobie, ĝe to Ty przyciÈgnÈïeĂ to zdarzenie.
Caïe.
A potem zaakceptuj to, co jest wewnÈtrz Ciebie, i uwolnij to.
Jeĝeli wiÚc ktoĂ CiÚ zdenerwuje, spójrz na siebie, zobacz, jaki
jesteĂ poirytowany, pokochaj to i zapomnij o tym.
To jest bardzo waĝna zasada.
Trzymaj siÚ jej.

TwojÈ naturÈ jest Twoje aktualne zachowanie
Kiedy byïem w college’u, jeden z moich kolegów stwierdziï, ĝe
jestem pesymistÈ. Zwróciï uwagÚ na mój smutny wyraz twarzy,
ponure spojrzenie, ciÈgïe narzekanie i doszedï do wniosku, ĝe
pesymizm to moja natura.
TrzydzieĂci lat póěniej, gdy udzielaïem wywiadu dla programu radiowego, dziennikarka chciaïa wiedzieÊ, dlaczego jestem
takim optymistÈ. Zauwaĝyïa mój uĂmiech, bïysk w oczach, ciÈgïe
wyrazy wdziÚcznoĂci i uznaïa, ĝe optymizm to moja natura.
A zatem, jaka jest moja natura?
I jedna, i druga.
Twoja natura to po prostu rola, którÈ w danym momencie
chcesz graÊ. Jeĝeli zechcesz zagraÊ innÈ rolÚ, zmieni siÚ Twoje
zachowanie. JeĂli bÚdziesz postÚpowaï w taki sposób przez dïuĝszy
czas, bÚdziesz miaï wraĝenie, ĝe to wïaĂnie jest Twoja natura.
Wally Mintos napisaï w swojej ksiÈĝce zatytuïowanej The Results Book: „JeĂli nie nauczyïeĂ siÚ na pamiÚÊ swojej roli, masz
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wraĝenie, jakbyĂ graï. Kiedy juĝ bÚdziesz znaï tÚ rolÚ na pamiÚÊ,
tak, ĝe stanie siÚ ona Twoim przyzwyczajeniem, bÚdziesz myĂlaï,
ĝe to jest Twoja natura”.
JeĂli chcesz zmieniÊ swojÈ naturÚ, zacznij zachowywaÊ siÚ
w inny sposób. Na poczÈtku moĝesz czuÊ siÚ dziwnie, jakbyĂ naprawdÚ graï. Po jakimĂ czasie to siÚ stanie TwojÈ drugÈ naturÈ,
a wszyscy bÚdÈ myĂleÊ, ĝe taki siÚ urodziïeĂ.

SkÈd masz wiedzieÊ, czego chcesz
Niektórzy ludzie mówiÈ, ĝe nie wiedzÈ, czego chcÈ.
KïamiÈ.
Zawsze wiesz, czego chcesz. Jednak czasami nie chcesz siÚ do
tego przyznaÊ, nawet przed sobÈ.
Kiedy mówisz, czego chcesz, musisz albo zrobiÊ coĂ, ĝeby to
osiÈgnÈÊ, albo wymyĂliÊ wymówkÚ, dlaczego tak siÚ nie staïo.
Czasami po prostu ïatwiej jest powiedzieÊ, ĝe nie wiesz, czego
chcesz.
Ale to jest kïamstwo.
Wiesz, czego chcesz.
Przyznaj siÚ do tego.
Nikt nie patrzy.
Nikt nie sïucha.
A zatem, czego chcesz?

Dostajesz wiÚcej tego, na czym siÚ koncentrujesz
Ludzie, którzy nie majÈ tego podrÚcznika, koncentrujÈ siÚ na tym,
czego nie chcÈ. I dostajÈ tego coraz wiÚcej.
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Ty jesteĂ mÈdrzejszy (prawda?).
Jeĝeli chcesz byÊ bogaty, koncentruj siÚ na bogactwie.
Jeĝeli chcesz byÊ zdrowy, koncentruj siÚ na zdrowiu.
Jeĝeli chcesz byÊ szczÚĂliwy, koncentruj siÚ na szczÚĂciu.
To tajemnica wszechĂwiata, którÈ wielu ludzi zdaje siÚ ignorowaÊ: dostajesz wiÚcej tego, na czym siÚ koncentrujesz.

Wszystko, co powiesz po „Jestem”, definiuje to, kim siÚ staniesz
Waĝne jest, ĝebyĂ zdaï sobie sprawÚ z tego, ĝe kreujesz sam siebie
sïowami, które wypowiadasz po „Jestem”.
Nie mówiÚ o sïowach, które wypowiadasz gïoĂno, choÊ po
czÚĂci równieĝ o nich. Mam na myĂli sïowa, które wygïaszasz
w prywatnoĂci swojego umysïu.
„Jestem gruba” albo „Jestem gïupi” — te zwroty mogÈ brzmieÊ
jak oceny tego, kim jesteĂ teraz. Tymczasem sÈ to polecenia, które
kreujÈ TwojÈ aktualnÈ rzeczywistoĂÊ.
Zacznij mówiÊ o tym, kim chcesz siÚ staÊ, a przekonasz siÚ, ĝe
Twoje sïowa wkrótce stanÈ siÚ faktami.

PrzyciÈgasz to, co kochasz, i to, czego nienawidzisz
Takie jest prawo przyciÈgania w pracy, ale zasada ta obowiÈzuje
równieĝ w innych sytuacjach: przyciÈgasz to, co kochasz, a takĝe
to, czego nienawidzisz.
Inaczej mówiÈc, jeĝeli naprawdÚ nienawidzisz jakiejĂ partii
politycznej albo jakiegoĂ stylu ĝycia, wszÚdzie bÚdziesz to napotykaï. Twoja nienawiĂÊ to ogromna energia, która przyciÈga jeszcze
wiÚcej tej samej energii.
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Analogicznie, jeĝeli naprawdÚ coĂ kochasz, czy to samochód,
czy jakÈĂ czynnoĂÊ, w Twoim ĝyciu pojawi siÚ tego coraz wiÚcej.
Dlatego naleĝy ostroĝnie dobieraÊ swoje pasje. UmiejÚtnoĂÊ
kontrolowania tego magnesu pomoĝe Ci uĂwiadomiÊ sobie, jakÈ
masz w sobie potÚgÚ.

Twoje ciaïo nie wymaga montaĝu
Spójrz w lustro.
Wszystko rozliczone?
Masz rÚce? Nogi? Oczy? Uszy?
Niektórzy ludzie nie majÈ wszystkich czÚĂci ciaïa, a i tak potrafiÈ wspaniale przeĝyÊ swoje ĝycie. Dlatego nie martw siÚ, jeĝeli
niektóre elementy Twojego ciaïa sÈ wedïug Ciebie za maïe, za duĝe
albo w ogóle ich brakuje.
WciÈĝ wszystko jest w porzÈdku.
Jeĝeli masz wacka, jesteĂ chïopcem.
Jeĝeli nie, jesteĂ dziewczynkÈ.
Tak czy siak — gratulacje.
Masz wszystko, czego potrzebujesz, ĝeby wieĂÊ szczÚĂliwe ĝycie.
¿aden montaĝ nie jest potrzebny.

PiÚkne wïosy, piÚkny dzieñ
Moja byïa ĝona uwielbiaïa robiÊ makijaĝ i ukïadaÊ wïosy. Na jej
wizytówce widniaïo jedno zdanie, które mówiïo o niej wszystko:
„PiÚkne wïosy, piÚkny dzieñ”.
Chodzi o to, ĝeby czuÊ siÚ dobrze z samym sobÈ. Jeĝeli to
oznacza ïadne wïosy albo koszulÚ, niech tak bÚdzie. Im lepiej siÚ
czujesz, tym ĝyczliwiej reaguje na Ciebie Ăwiat.
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Twoja pamiÚÊ nigdy nie bÚdzie doskonaïa
Nie zapamiÚtasz wszystkiego.
Nie jesteĂ w stanie wszystkiego dokïadnie zapamiÚtaÊ.
Dlatego warto robiÊ sobie notatki.
Kiedy wygïaszaïem w San Antonio referat na temat marketingu,
na widowni siedziaï jeden z najbardziej cenionych marketingowców na Ăwiecie. Byï to Ted Nicholas, jeden z moich bohaterów
i mentorów. Zauwaĝyïem, ĝe przez caïy czas trwania prezentacji
Ted z zapaïem notowaï moje sïowa.
Kiedy przemawiaïem w Las Vegas, wĂród publicznoĂci znajdowaï siÚ Jack Canfield, pomysïodawca serii bestsellerów Chicken
Soup. On równieĝ zrobiï wiele stron notatek.
¿aden z tych owianych legendÈ mÚĝczyzn nie miaï kïopotów
z pamiÚciÈ ani nie narzekaï na brak sukcesów. Obaj wiedzieli
jednak, ĝe warto robiÊ notatki. Pomagaïy im one w utrwaleniu
tego, czego wïaĂnie siÚ nauczyli. A ponadto stanowiïy bazÚ, do
której mogli odwoïaÊ siÚ w przyszïoĂci, gdy bÚdÈ chcieli odĂwieĝyÊ
sobie tÚ wiedzÚ.
Nasz umysï nieraz pïata nam figle. MyĂlisz, ĝe jesteĂ w stanie
wszystko zapamiÚtaÊ — nawet najwaĝniejsze wskazówki zawarte w tym podrÚczniku — ale prawda jest taka, ĝe zapomnisz je
w ciÈgu kilku godzin. A jeĝeli potem je sobie przypomnisz, dodasz
do nich wïasnÈ interpretacjÚ, zasadniczo zmieniajÈc ich przekaz.
Rób notatki.

MiïoĂÊ
MiïoĂÊ sprawi, ĝe staniesz siÚ zdezorientowany w najbardziej rozkosznym tego sïowa znaczeniu.
Ciesz siÚ niÈ. BÚdzie trwaïa dïuĝej, jeĂli siÚ jej poddasz i nie
bÚdziesz od niej uciekaï.
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MiïoĂÊ do ludzi, zwierzÈt, miejsc, a nawet rzeczy jest zupeïnie
naturalna.
Kiedy bÚdziesz juĝ u schyïku ĝycia, z uĂmiechem na twarzy
przypomnisz sobie wszystkich i wszystko, co kochaïeĂ.

Seks
BÚdziesz tego chciaï.
Polubisz to.
Znajdě kogoĂ, kto lubi bawiÊ siÚ tak samo jak Ty, i ciesz siÚ
razem z nim.
Seks nie jest zïy.
Seks nie jest brudny.
Seks bez miïoĂci to akrobatyka.
Seks w poïÈczeniu z miïoĂciÈ to szczÚĂcie.

Jedzenie
Twoja maszyna (ciaïo) potrzebuje wysokooktanowego jedzenia.
Potrzebuje go co trzy godziny.
Wcale nie duĝo.
TrochÚ biaïka, duĝo warzyw i owoców, mnóstwo wody i gotowe.
Uwaga: spoĝywanie posiïków jako aktywnoĂÊ spoïeczna jest
bardzo zwodnicze. Nie potrzebujesz dodatkowego paliwa. Jeĝeli
przyjmiesz go zbyt duĝo, uroĂniesz tak bardzo, ĝe nie zmieĂcisz
siÚ w garaĝu.
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mwiczenia
Musisz ÊwiczyÊ.
Twoje ciaïo to pojazd, który przenosi CiÚ z miejsca na miejsce
przez caïe Twoje ĝycie. Trzeba dbaÊ o jego utrzymanie. RuszajÈc
siÚ, sprawiasz, ĝe Twoje ciaïo funkcjonuje bez zarzutu.
mwiczenia nie muszÈ byÊ forsujÈce.
agodne Êwiczenia, takie jak joga, sÈ tak samo cenne, jak intensywne Êwiczenia, na przykïad rugby.
Najwaĝniejsze jest to, ĝebyĂ lubiï tÚ formÚ sportu, którÈ wybraïeĂ.
mwiczenia równieĝ nie muszÈ trwaÊ dïugo.
Wystarczy 30 minut dziennie.
Pozostaïe 23 i póï godziny moĝesz zagospodarowaÊ wedïug
wïasnego uznania.
Udaïo mi siÚ zrzuciÊ ponad 32 kilogramy w ciÈgu oĂmiu miesiÚcy, utrzymaÊ tÚ wagÚ, wziÈÊ udziaï w czterech zawodach sportowych i nigdy nie zapominam o codziennych Êwiczeniach. Jeĝeli
byïem w stanie osiÈgnÈÊ to wszytko po piÚÊdziesiÚciu latach ĝycia
w otyïoĂci, Tobie teĝ moĝe siÚ to udaÊ.

Trzy lekcje ĝycia, które chciaïbym dostaÊ wczeĂniej
dr Paul Hartunian
Kiedy siÚgam myĂlami wstecz, przypominam sobie trzy lekcje
ĝycia, które w ogromnym stopniu wpïynÚïy na mojÈ psychikÚ.
1. Nie byïo czego siÚ baÊ. Okazje, które przepuszczaïem, ludzie,
do których nigdy nie podszedïem, gwiazda rocka, którÈ nigdy
nie zostaïem. Wszystko to byïo ofiarÈ zïoĝonÈ na oïtarzu
strachu — strachu, który nigdy tak naprawdÚ nie istniaï.
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2. Najgorsze decyzje i dziaïania podejmowaïem wtedy, gdy
byïem maïostkowy, sïaby, egocentryczny; kiedy wygïaszaïem
maïo uprzejme komentarze na temat innych ludzi; kiedy
poddawaïem siÚ negatywnym wpïywom z zewnÈtrz.
3. Znalazïem siÚ na tej planecie dla waĝniejszych celów niĝ
gromadzenie dóbr materialnych. TrzynaĂcie lat temu moje
ĝycie ulegïo permanentnej i gruntownej zmianie za sprawÈ
psa o imieniu Milo. DziÚki niemu wybraïem zupeïnie innÈ
ĂcieĝkÚ ĝycia. Milo pomógï mi zrozumieÊ, ĝe jednym z powodów, dla których zdoïaïem zebraÊ pokaěny majÈtek, byïo
to, ĝeby pomagaÊ bezdomnym, porzuconym i maltretowanym psom.
Milo nauczyï mnie równieĝ pokory. Kiedy stojÚ na podium po wygïoszeniu 90-minutowego referatu przed kilkusetosobowÈ publicznoĂciÈ i przyjmujÚ owacje na stojÈco od zachwyconego tïumu,
kiedy odbieram wynagrodzenie wyĝsze niĝ roczne dochody wielu
ludzi, myĂlÚ o tym, ĝe jutro o tej porze bÚdÚ w ogrodzie przed
domem, zbierajÈc z trawnika psie kupy pozostawione przez dziesiÈtki bezdomnych psów, które wziÈïem pod swojÈ opiekÚ.
DziÚkujÚ, Milo.
________
Dr Paul Hartunian jest znanym mówcÈ, autorem i ekspertem do spraw
reklamy. W jego darmowym magazynie internetowym Million Dollar
Publicity Tactics znajdziesz wskazówki, jak zdobyÊ darmowy rozgïos
w radiu i telewizji, w gazetach i czasopismach na caïym Ăwiecie. Odwiedě
stronÚ http://www.Hartunian.com/ezine.
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