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1
Dostrze  alternatywn

rzeczywisto

Gdy jeste  wdzi czny, strach znika i pojawia si  obfito .
 Anthony Robbins
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W ka dej chwili swojego ycia masz wybór. Mo esz widzie
przed sob  same ograniczenia albo dostrzega  ogromn
obfito .

ycie jest z udzeniem optycznym. To, co widzisz, zale y od
Twojego nastawienia.

Z kolei nastawienie zale y od programowania. Poniewa
wi kszo  z nas jest zaprogramowana przez media, które lubi
zasypywa  negatywnymi informacjami, a tak e przez rodzi-
ców, nauczycieli i wiele innych osób, mamy wra enie, e y-
jemy w niedostatku.

Jednak istnieje równie  inna rzeczywisto   rzeczywisto ,
w której króluje obfito .
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Kogo widzisz na tym znanym obrazku z ko ca XIX wieku
na pocz tku rozdzia u — m od  czy star  kobiet ? Wszystko
zale y od tego, jak na niego spojrzysz. Zmie  swoje postrze-
ganie, a przekonasz si , e na rysunku s  obie kobiety.

To samo dotyczy rzeczywisto ci.

Przesta  widzie  wokó  siebie tylko niedostatek i l k i zacznij
dostrzega  drug  rzeczywisto  — wiat pe en obfito ci i mi o-
ci. Masz wybór. Pozwól, aby Twoje oczy zobaczy y ten nowy
wiat.

wiczenie
Pomy l o jakiej  trudnej sytuacji z przesz o ci (takiej jak
zerwanie z partnerem albo odej cie z pracy), a potem zadaj
sobie nast puj ce pytania:

(Za ka dym razem, gdy u ywam s owa „to”, mo esz zast pi
je s owem „on” albo „ona”, stosownie do sytuacji).

 Jak to odebra e  i jaka by a w tym Twoja rola?

 Co wywo a o w Tobie negatywne emocje?

 A teraz pomy l, gdzie znajdujesz si  w tej chwili. Patrz c
wstecz, jakie korzy ci przynios o Ci tamto wydarzenie?

 Jaki by  wtedy jego cel albo rola?
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 Jakimi korzy ciami cieszysz si  teraz dlatego, e ta sytuacja
si  wydarzy a, albo dlatego, e wyci gn e  z niej wa n
nauk ?

Teraz pomy l o czym , co Ci  dr czy teraz, i zadaj sobie te
same pytania.

 Jak to odbierasz i jaka jest w tym Twoja rola?

 Co wywo uje w Tobie negatywne emocje?

 Jakie korzy ci odnosisz dzi ki temu wydarzeniu?

 Jaki jest jego cel albo rola?

 Patrz c w przysz o , jakie korzy ci mo e Ci przynie  to
wydarzenie?

Cz sto jeste my w stanie dostrzec doskona o  jakiej  rzeczy do-
piero wtedy, gdy spojrzymy na ni  z dystansu. Jednak wcale nie
musimy d ugo czeka , eby poczu  jej korzy ci. Mamy wybór:
mo emy dostrzec obfito  ju  teraz.
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