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Dostrzeĝ alternatywnÈ
rzeczywistoĂÊ
Gdy jesteĂ wdziÚczny, strach znika i pojawia siÚ obfitoĂÊ.
ʊ Anthony Robbins
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W kaĝdej chwili swojego ĝycia masz wybór. Moĝesz widzieÊ
przed sobÈ same ograniczenia albo dostrzegaÊ ogromnÈ
obfitoĂÊ.
¿ycie jest zïudzeniem optycznym. To, co widzisz, zaleĝy od
Twojego nastawienia.
Z kolei nastawienie zaleĝy od programowania. Poniewaĝ
wiÚkszoĂÊ z nas jest zaprogramowana przez media, które lubiÈ
zasypywaÊ negatywnymi informacjami, a takĝe przez rodziców, nauczycieli i wiele innych osób, mamy wraĝenie, ĝe ĝyjemy w niedostatku.
Jednak istnieje równieĝ inna rzeczywistoĂÊ ʊ rzeczywistoĂÊ,
w której króluje obfitoĂÊ.
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Kogo widzisz na tym znanym obrazku z koñca XIX wieku
na poczÈtku rozdziaïu — mïodÈ czy starÈ kobietÚ? Wszystko
zaleĝy od tego, jak na niego spojrzysz. Zmieñ swoje postrzeganie, a przekonasz siÚ, ĝe na rysunku sÈ obie kobiety.
To samo dotyczy rzeczywistoĂci.
Przestañ widzieÊ wokóï siebie tylko niedostatek i lÚk i zacznij
dostrzegaÊ drugÈ rzeczywistoĂÊ — Ăwiat peïen obfitoĂci i miïoĂci. Masz wybór. Pozwól, aby Twoje oczy zobaczyïy ten nowy
Ăwiat.

mwiczenie
PomyĂl o jakiejĂ trudnej sytuacji z przeszïoĂci (takiej jak
zerwanie z partnerem albo odejĂcie z pracy), a potem zadaj
sobie nastÚpujÈce pytania:
(Za kaĝdym razem, gdy uĝywam sïowa „to”, moĝesz zastÈpiÊ
je sïowem „on” albo „ona”, stosownie do sytuacji).
 Jak to odebraïeĂ i jaka byïa w tym Twoja rola?
 Co wywoïaïo w Tobie negatywne emocje?
 A teraz pomyĂl, gdzie znajdujesz siÚ w tej chwili. PatrzÈc

wstecz, jakie korzyĂci przyniosïo Ci tamto wydarzenie?
 Jaki byï wtedy jego cel albo rola?
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M an if es t obf ito Ăc i
 Jakimi korzyĂciami cieszysz siÚ teraz dlatego, ĝe ta sytuacja

siÚ wydarzyïa, albo dlatego, ĝe wyciÈgnÈïeĂ z niej waĝnÈ
naukÚ?
Teraz pomyĂl o czymĂ, co CiÚ drÚczy teraz, i zadaj sobie te
same pytania.
 Jak to odbierasz i jaka jest w tym Twoja rola?
 Co wywoïuje w Tobie negatywne emocje?
 Jakie korzyĂci odnosisz dziÚki temu wydarzeniu?
 Jaki jest jego cel albo rola?
 PatrzÈc w przyszïoĂÊ, jakie korzyĂci moĝe Ci przynieĂÊ to

wydarzenie?
CzÚsto jesteĂmy w stanie dostrzec doskonaïoĂÊ jakiejĂ rzeczy dopiero wtedy, gdy spojrzymy na niÈ z dystansu. Jednak wcale nie
musimy dïugo czekaÊ, ĝeby poczuÊ jej korzyĂci. Mamy wybór:
moĝemy dostrzec obfitoĂÊ juĝ teraz.
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