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R O Z D Z I AŁ  1 .   

MOŻESZ MIEĆ, 

COKOLWIEK ZECHCESZ 

Odzyskaj si łę swojego umysłu 

czoraj uczestniczyłem w sesji coachingu i w pewnym momencie 
powiedziałem: „Wiesz, że za sto lat, a może nawet jeszcze szyb-

ciej ludzie, patrząc wstecz na to, co robimy naszym dzieciom, uznają 
to za działalność przestępczą. Naprawdę. Działalność przestępczą!”. 

Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o wolności, jaką ma dziecko, gdy 
jest małe. Takie maleńkie dziecko. Jego niczym nieograniczona wy-
obraźnia prowadzi je, dokąd tylko zechce. Dzieci żyją w fenomenalnym 
świecie, w którym mogą robić wszystko, czego tylko zapragną. Mogą 
być pilotami, linoskoczkami, przejść przez Wodospad Niagara i nie 

W 
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mają z tym najmniejszego problemu. Wszystko to odbywa się w ich 
zachwycającym umyśle. 

Następnie posyłamy te dzieci do szkoły i nagle ten cały fantastyczny 
i kreatywny proces jest postrzegany jako coś złego, nagannego. Dzie-
cięca wyobraźnia jest nazywana „brakiem skupienia i uwagi”. Chwilowe 
odpływanie do wspaniałego królestwa wyobraźni jest kwitowane przez 
nauczyciela szybkim: „Co ty robisz?” i karane niczym przestępstwo! 
A te kary są bardzo skuteczne. Daj kilka razy po łapce małemu dziecku 
i wiesz, co się stanie? Przestanie to robić. Zamiast zostać docenionym 
i być zachęcanym do rozwijania swojej wyobraźni — niewiarygod-
nego źródła siły i zdolności umysłowych — praktycznie jest uczone 
całkowitego jej wyłączania. 

Nieżyjąca już Stella Adler, świetna nauczycielka aktorstwa, ma-
wiała: „Dorośli pozbawiają życia różne rzeczy. Lepiej jest coś wymy-
ślić, używając wyobraźni, niż to zabić”. Trudno się z nią nie zgodzić. 

A teraz, gdy jesteśmy dorośli, płacimy tysiące złotych, bierzemy 
wolne w pracy, wyjeżdżamy tylko po to, żeby się znowu uczyć, jak 
korzystać ze swojej wyobraźni. Ale musimy to robić. Wszyscy jesteśmy 
zobligowani do tego, aby wrócić do punktu, w którym będziemy w sta-
nie odzyskać dostęp do tej niesamowitej siły, ponieważ wszystko to, 
co widzisz, jest niczym innym jak tylko fizyczną manifestacją czyjejś 
wyobraźni. Tym właśnie jest też wszystko, co jesteś w stanie objąć 
w tej chwili wzrokiem w swoim pokoju. 

Miałem biuro na Bayview Avenue w Toronto. Mieliśmy firmę zaj-
mującą się sprzątaniem biur. Zaczynałem od mycia podłóg. Pewnego 
dnia pomyślałem: Powinniśmy mieć telefon samochodowy! Tak też się 
stało. Później wysłaliśmy kierownika z samochodem i telefonem w trasę 
po to, aby jeździł w różne miejsca i nadzorował ekipę sprzątającą. 
A ja w każdej chwili mogłem się do niego dodzwonić. Aby móc się 
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z nim kontaktować, na dachu samochodu musieliśmy założyć bagaż-
nik na narty, który utrzymywał antenę w pionie. Wszystko dlatego, 
że ówczesne telefony umożliwiały rozmowy za pośrednictwem tylko 
kilku specjalnych kanałów. Były zatem bardzo niedoskonałe. Oczy-
wiście obecnie sprawa ma się zupełnie inaczej, istnieją rozbudowane 
sieci telefonii z milionami numerów. Każdy z nas ma telefon. I na naj-
lepszej możliwej częstotliwości możemy się komunikować z kimś, 
kto posiada swój numer telefonu. Jak to się stało możliwe? Ktoś to 
sobie wyobraził, po prostu. 

Gdybym Ci teraz zrobił zdjęcie, mógłbym je wysłać każdemu na 
świecie. Wystarczy, że nacisnę przycisk Wyślij i już! To zdjęcie zosta-
nie praktycznie natychmiast na 100 procent dostarczone we wszystkie 
wskazane miejsca. Gdybyś był w São Paulo, otrzymałbyś je. Gdybyś 
był w San Francisco, również dostałbyś to zdjęcie. Tak samo w Szan-
ghaju. Albo w Chicago. Dlaczego? Ponieważ obraz jest wszędzie. 
Aby to zdjęcie się zmaterializowało, potrzebne jest coś, co z nim re-
zonuje: Twój numer telefonu. Bach! I je masz! 

Z myślą jest tak samo jak z obrazem. Jedyne, co może ją powstrzy-
mać to coś, co z nią rezonuje. 

Możemy się porozumiewać telepatycznie z każdym na całym świecie 
i robimy to przez cały czas. Tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy. 
Dlaczego? Ponieważ nikt nas tego nie uczył, nie uświadomił nas i dla-
tego pozostajemy w tej kwestii ignorantami. 

 

Tylko pomyśl. Kiedy rodzi się malutka wiewiórka, nikt nie musi się 
o nią troszczyć. Od razu biega sobie po drzewach w górę i w dół. 
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Szuka orzechów i jakieś znajduje. Sama się żywi. Z drugiej strony 
pomyśl o malutkim dziecku, noworodku. Umrze, jeśli się nim odpo-
wiednio nie zaopiekujesz. Zauważ, mała wiewiórka działa absolutnie 
instynktownie, co jest po prostu doskonałe. Fantastycznie czuje się 
i odnajduje w swoim otoczeniu. Z kolei my w naszym jesteśmy zupeł-
nie zdezorientowani. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nawet jeśli 
dostajemy odpowiednie mentalne narzędzia do tworzenia własnego 
otoczenia, nie robimy tego. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, mówi 
się nam wtedy: „To głupie”… „Dorośnij!”… „To nierealne!”… „Za 
kogo ty się masz?”… i temu podobne. 

Zatem mamy tutaj do czynienia z ludźmi o zachwycających umy-
słach, którzy miotają się, sądząc, że utknęli z powodu trudnych oko-
liczności i niesprzyjającego środowiska. „Chciałbym to zrobić, ale nie 
mogę bo…”. Każdy podany powód zawsze skończy się na niesprzy-
jających okolicznościach, których staną się ofiarą. Przy czym uznają 
te warunki za wersję Bożego planu względem nich… i poddają się 
temu. Nawet nie podejmują próby znalezienia lepszego rozwiązania. 

 

Jesteś tutaj, aby się nauczyć, jak tworzyć wiele źródeł dochodu, w celu 
zapewnienia sobie niezależności finansowej. Wiem, że teraz możesz 
sobie pomyśleć: Och, nie mógłbym tego zrobić. Ale dlaczego? Ponieważ 
nigdy wcześniej tego nie robiłem. Czy możesz sobie wyobrazić, że nie uczy-
łeś się rzeczy, których wcześniej nie robiłeś? Nadal leżałbyś w swoim 
łóżeczku, bawiąc się palcami u stóp. Z pewnością tak właśnie by było! 

Ale trzeba było wstać i postawić jedną stopę przed drugą. Zostałeś 
tego nauczony. Trzymano cię za rękę: „Zobacz, sam zrobił krok! 
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Widziałeś to? Sam zrobił krok! Idzie! Och, przewrócił się! Och, ude-
rzył się!”. Zachwiałeś się, potknąłeś. Zajęło Ci to trochę czasu. Ale 
koniec końców nauczyłeś się chodzić. 

Cokolwiek „to” jest, potrafisz „to” zrobić. Musisz się tylko nau-
czyć jak. 

 

Przeczytałem kiedyś, że ojciec braci Wright, który był biskupem 
w kościele reformowanym, powiedział im, że będą się smażyć w piekle 
już za sam pomysł, że mogliby latać. Gdyby Bóg chciał, żeby latali, 
to dałby im skrzydła. 

Oczywiście przez wieki w to wierzono. Jak również w to, że zie-
mia jest płaska. Naprawdę to kupowaliśmy i uznawaliśmy za prawdę 
— jeszcze wcale nie tak dawno temu! Według ogólnie przyjętego 
ówcześnie poglądu jakim cudem ziemia mogłaby być okrągła?! Jak 
można by żyć na jednej ze stron? Nie mówiąc już o tym, jak funkcjo-
nować na dole? A gdy obserwowałeś znikający statek, wyglądało to 
tak, jakby gdzieś odpadał! Widzisz, logika wskazywała na to, że nie 
było możliwości, aby ziemia była okrągła. Dlatego tak sądzono. 

Czy uważasz, że ludzie myśleli, kiedy dawali się przekonać do takiego 
założenia? Czy przypuszczasz, że korzystali ze swojej fenomenalnej 
wyobraźni, kiedy twierdzili, że człowiek nie może latać? Nie sądzę. 

Moim mentorem był Earl Nightingale. Bardzo wiele się od niego 
nauczyłem. Pamiętam, jak mówił: „Gdyby większość ludzi miała wy-
powiedzieć to co myśli, zaniemówiłaby”. 
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Spotkasz ludzi lubiących konkurować z innymi. Nawet z takimi, 
których wcale nie lubią. „Zamierzam ją pobić!”. Ale po co? Dlaczego 
miałbyś spędzać czas na myśleniu o takiej osobie? Nie jest nawet mi-
łym człowiekiem. Dlaczego miałbyś poświęcić nawet odrobinę czasu, 
myśląc o kimś takim? A jeśli zamierzasz to robić, po prostu zobacz 
w niej jej dobre cechy. Ponieważ jeśli tego nie uczynisz, wprawisz się 
w złą, niską wibrację. 

 

Wiele osób krępuje się spotkania ze mną. Uważam to za zabawne. 
Pamiętam kiedyś, wiele lat temu byłem na zjeździe Metropolitan Life 
w Toronto. Przyjechało tam wiele osób. Zwróciłem uwagę na tego 
jednego mężczyznę — szedł w moim kierunku, a potem odchodził, 
ponownie szedł w moją stronę i zawracał. Był wyraźnie zdenerwo-
wany, onieśmielony spotkaniem ze mną. To było dość oczywiste. 

Wreszcie jego menedżer przyprowadził go do mnie i powiedział: 
„Bob, poznaj, proszę, Harry’ego”. Dłoń tego człowieka była mokra 
od potu. Cały się trząsł. Menedżer dodał: „Bardzo denerwuje się spo-
tkaniem z tobą”. Roześmiałem się, a potem skwitowałem tę całą sy-
tuację krótko: „Nie śmieję się z ciebie, ale gdybym ci powiedział, że 
denerwuję się spotkaniem z tobą, czy nie pomyślałbyś, że to zabawne? 
Chodzi mi o to, że zupełnie nie wiem, dlaczego ktoś miałby się czuć 
skrępowany rozmową ze mną. Wiem, że sobie pomyślisz: Dlaczego 
ktoś miałby się czuć zdenerwowany spotkaniem ze mną? Taka myśl prze-
mknęłaby ci przez głowę. Tak samo jak i mnie”. 

Dlaczego mielibyśmy tak zrobić? Dlaczego mielibyśmy pozwolić, 
aby obecność innej osoby, szczególnie takiej, której nawet nie znamy, 
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wzbudzała w nas strach? Dlaczego mielibyśmy czuć się mniej warto-
ściowi niż on lub ona? Dlaczego mielibyśmy umniejszać się mentalnie? 
Musieliśmy się tego nauczyć. Z pewnością tacy się nie urodziliśmy. 

Posłuchaj uważnie: teraz jesteśmy już dużymi chłopcami i dziew-
czynkami. I potrafimy myśleć. Zatem zacznijmy myśleć o tym, czego 
naprawdę chcemy. Pozbądźmy się przeświadczenia, że coś powinniśmy 
zrobić. Nie musisz niczego robić. Odpowiesz: „Muszę oddychać”. Nie, 
mógłbyś założyć plastikową torbę na głowę i zakończyć wszystko. 
Przecież mógłbyś. „Cóż, muszę płacić podatki”. Nie, wcale nie. Nie 
musisz! Mógłbyś pójść do więzienia albo przenieść się do strefy wolnej 
od podatków. Wcale nie musisz ich płacić. Niczego nie musisz robić. 

Wiesz, co trzeba zrobić, żeby poukładać sobie sprawy w głowie? 
Wybierać wszystko, co się robi. 

Victor Frankl, austriacki psychiatra żydowskiego pochodzenia, 
który w czasie drugiej wojny światowej był więźniem hitlerowskiego 
obozu koncentracyjnego, napisał książkę zatytułowaną Człowiek w po-
szukiwaniu sensu. To jest całkiem dobra pozycja. Zawarł w niej myśl, 
że niezależnie od intelektualnego czy psychologicznego znęcania się, 
któremu był poddawany w obozie, nikt nie był w stanie zmusić go 
do tego, aby myślał o czymś, o czym nie chciał. 

Tak samo jest z Twoimi działaniami. Decydujesz się zrobić to, na 
co masz ochotę. „Zmusiła mnie do tego!”. Och nie, nie, nie, nie, nie. 
Do niczego Cię nie przymusiła. Mogłaby wybuchnąć mała wojna, 
gdybyś zdecydował tego nie zrobić. Faktycznie, niezbyt zachęcająca 
alternatywa. Ale nie zmusiła Cię do niczego — sam tak wybrałeś. 
Musisz brać odpowiedzialność za swoje czyny. I za własne życie! 
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I oto sedno sprawy. Kiedy postanowisz zrobić coś, czego nigdy wcze-
śniej nie robiłeś, gdzieś w środku zaczną dziać się niesamowicie dziwne 
rzeczy. Jakby przemawiał do Ciebie jakiś cichy głosik, chochlik. „Za 
kogo ty się masz? Nie możesz tego zrobić. Nie mógłbyś być tam o dzie-
wiątej rano! O tej godzinie musisz być tutaj, musisz to zrobić”. Ten 
wewnętrzny sufler często wygrywa. Rozterki przeradzają się w we-
wnętrzne przeciąganie liny, które zazwyczaj wieńczy zwycięstwo 
Twojego małego sabotażysty. 

Zatem jeśli jakaś osoba nie wykona telefonu, nie zaproponuje 
nikomu zakupu polisy za 100 000 zł. Później powie: „To i tak by nie 
wyszło. To bez znaczenia. Niektórych ludzi po prostu na to nie stać!”. 

Bzdura. Ludzie mogą sobie pozwolić, na co tylko zechcą. Jeśli ro-
zejrzysz się po swoim domu, zobaczysz mnóstwo rzeczy, których 
wcale nie potrzebujesz. Kupiłeś je, ponieważ tego chciałeś. I kiedy 
naprawdę czegoś pragniesz, zawsze to otrzymasz… zawsze. Kiedy 
podejmiesz jakąś decyzję, przestawiasz swój umysł na pewną często-
tliwość. Zaczynasz przyciągać wszystko, co podobnie wibruje, wła-
śnie na tej częstotliwości. Teraz, gdy już to rozumiesz, wszystko staje 
się trochę prostsze. I z pewnością lepsze. Jeśli natomiast tego nie poj-
miesz, sprawy nadal będą się komplikować. Zatem spróbuj to zrozumieć. 

Żeby tak się stało, na pewno pomocne będzie dla Ciebie, jeśli opo-
wiem Ci swoją historię. Pozwól, że się z Tobą podzielę, jak to się 
wszystko u mnie zaczęło. 

  

Poleć książkęKup książkę

https://onepress.pl/rf/sztswi
https://onepress.pl/rt/sztswi


https://program-partnerski.helion.pl



	b_spis
	d_calosc_popr



