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Joe Vitale: podawaj wszystko w wÈtpliwoĂÊ

&UDLJ

Joe, w trakcie naszej rozmowy chciaïbym poruszyÊ kwestiÚ tego, w jaki
sposób ludzie mogÈ poprawiaÊ swojÈ sytuacje materialnÈ — zwïaszcza
jeĂli sprawy finansowe stanowiÈ dla nich powód do zmartwieñ. WyglÈda
na to, ĝe codzienne wiadomoĂci budzÈ w wielu takich osobach duĝe
zaniepokojenie.
-RH

Cóĝ, cieszÚ siÚ, ĝe informacje o aktualnych wydarzeniach wywoïujÈ u nich
troskÚ i obawy, poniewaĝ jest to bodziec popychajÈcy ich do osiÈgniÚcia
tego, czego naprawdÚ pragnÈ, a mianowicie wolnoĂci ekonomicznej. To
wïaĂnie stÈd wziÚïa siÚ nazwa Operacja TAK. Popieram tÚ inicjatywÚ
caïym sercem i chÚtnie przybliĝÚ ten temat.
Na poczÈtku chciaïbym wspomnieÊ o kilku ogólnych kwestiach.
WyglÈda na to, ĝe na dbaïoĂÊ o wïasne finanse, a zarazem zapewnienie
sobie wolnoĂci ekonomicznej, skïadajÈ siÚ dwa aspekty.
Pierwszy z nich rozgrywa siÚ na poziomie wewnÚtrznym, drugi dotyczy spraw zewnÚtrznych — nie lubiÚ jednak rozmawiaÊ na temat drugiego z tych zagadnieñ, dopóki nie zajmÚ siÚ pierwszym. Jasne, mógïbym
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zaczÈÊ opowiadaÊ, w jaki sposób kaĝdy moĝe zarabiaÊ za poĂrednictwem
internetu; nie sprawiïoby mi równieĝ ĝadnego problemu przedstawienie
metod tworzenia reklam.
Przez ostatnich trzydzieĂci lat z okïadem zajmowaïem siÚ wszelkimi
istniejÈcymi aspektami marketingu, mogÚ wiÚc sporo opowiedzieÊ na ten
temat — przedstawiÊ sposoby zarabiania online, a takĝe zaprezentowaÊ
piÚcioetapowÈ metodÚ, którÈ moĝe wykorzystaÊ praktycznie kaĝdy, kto
tylko zechce to zrobiÊ. Za moment przejdÚ zresztÈ i do tego zagadnienia.
Ale… jeĂli nie zajmiesz siÚ wczeĂniej kwestiami wewnÚtrznymi, bardzo
czÚsto bÚdziesz mieÊ tendencjÚ do sabotowania wïasnych dziaïañ. Powiesz
sobie po prostu: „Cóĝ, pomysï Joego na pewno nie zadziaïa”, a potem
faktycznie dopilnujesz, by taka czy inna inicjatywa zakoñczyïa siÚ klapÈ —
po prostu bÚdziesz ĂwiÚcie wierzyÊ w taki wïaĂnie finaï sprawy.
Uwaĝam, ĝe zanim ktoĂ zabierze siÚ za rzeczy zewnÚtrzne, powinien
zaczÈÊ od przyjrzenia siÚ temu, co kryje siÚ we wnÚtrzu jego umysïu.
&UDLJ

Zakïadam, ĝe przykïadem takich zagadnieñ wewnÚtrznych, o których
tu wspominasz, moĝe byÊ chociaĝby to, iĝ ktoĂ próbowaï juĝ swoich siï
w kilku róĝnych przedsiÚwziÚciach czy teĝ podjÈï w którymĂ momencie
walkÚ o awans, a gdy czyta te sïowa, po gïowie chodzi mu myĂl: „CoĂ
w tym jest. Dostrzegam pewien wzorzec — moje przychody osiÈgajÈ
pewien poziom, a potem zaczynajÈ stopniowo spadaÊ. Nie widzÚ sposobu,
by uporaÊ siÚ z tym zjawiskiem”.
-RH

Zgadza siÚ, mam na myĂli dokïadnie coĂ takiego. Tak naprawdÚ kaĝdy,
kto zdaje sobie sprawÚ z wïasnych wzorców zachowañ, zyskuje ogromnÈ
przewagÚ nad innymi luděmi.
Gdy zmagaïem siÚ z bezdomnoĂciÈ i ubóstwem, przechodziïem przez
trudny okres siïowania siÚ z ĝyciem i walki z depresjÈ, frustracjÈ, a nawet
myĂlami samobójczymi. Byï to czas, w którym nie zdawaïem sobie sprawy
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ze swoich schematów zachowañ — wiedziaïem tylko, ĝe jestem bardzo
nieszczÚĂliwy. Moje ĝycie byïo piekïem, a winÈ za taki stan rzeczy obarczaïem wszystkich wkoïo.
JeĂli jesteĂ Ăwiadom, jakie schematy postÚpowania stosujesz, z pewnoĂciÈ jest to dla ciebie korzystna sytuacja. Takie wzorce sÈ oznakÈ twoich
przekonañ lub tego, jak zaprogramowany zostaï twój umysï bez udziaïu
twojej ĂwiadomoĂci.
Kwestiami wewnÚtrznymi naleĝy zajÈÊ siÚ w pierwszej kolejnoĂci,
poniewaĝ nie majÈ one ĝadnego zwiÈzku z twoim pracodawcÈ, czynnikami zewnÚtrznymi, elitami rzÈdzÈcymi twoim krajem zamieszkania, terroryzmem czy teĝ szeroko rozumianÈ gospodarkÈ. Sprawy wewnÚtrzne
nie sÈ zaleĝne od ĝadnego z wymienionych czynników — jedyne, co
siÚ liczy w tej kwestii, to zawartoĂÊ twojego umysïu.
Jeĝeli dysponujesz wïaĂciwym nastawieniem, moĝesz tak naprawdÚ
zarabiaÊ pieniÈdze tak, jak robiïo to wielu ludzi w czasach wielkiego kryzysu w latach trzydziestych XX wieku. Nic nie stoi na przeszkodzie,
byĂ radziï sobie z recesjami i zaïamaniami gospodarki — i nie tylko przetrwaï te trudne czasy, ale równieĝ Ăwietnie sobie w nich radziï. Moĝesz
takĝe pomagaÊ innym, zarabiajÈc przy tym sporo pieniÚdzy.
To wszystko opiera siÚ na tym, co tkwi w naszych umysïach.
&UDLJ

Co ma zrobiÊ ktoĂ, kto widzi, jak waĝni partnerzy z jego branĝy wcale
nie skïadajÈ u niego zamówieñ, ale wrÚcz je odwoïujÈ? Co, jeĂli taka osoba
zetknie siÚ z gwaïtownym spadkiem przychodów lub wrÚcz zostanie zwolniona? KtoĂ taki moĝe sobie pomyĂleÊ: „Cóĝ, Joe, zostaïem zwolniony.
Akcje firmy poleciaïy na ïeb na szyjÚ, a zarzÈd wyrzuciï na bruk trzy
tysiÈce pracowników. W jaki sposób moje nastawienie miaïo niby wpïynÈÊ na te wydarzenia?”.
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Zawsze naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe wspóïtworzymy naszÈ rzeczywistoĂÊ, a wiÚc
na takiej czy innej pïaszczyěnie bierzemy udziaï we wszystkim, co siÚ
wokóï nas dzieje.
Czasem wszystko jest caïkiem oczywiste. Moĝe zostaïeĂ zwolniony,
poniewaĝ nie spisywaïeĂ siÚ najlepiej na swoim stanowisku? PowinieneĂ
siÚ zastanowiÊ, dlaczego wykonywana przez ciebie praca budziïa jakiekolwiek wÈtpliwoĂci. Przypuszczalnie ĝywiïeĂ jakieĂ wewnÚtrzne przekonania dotyczÈce tego, czy zasïugujesz na to stanowisko — a moĝe chodziïo
ci po gïowie robienie tego, co jest twojÈ prawdziwÈ pasjÈ?
PowinieneĂ spojrzeÊ na to, w jaki sposób przyciÈgasz wszystko w swoim
ĝyciu.
Nie mam zamiaru wygïaszaÊ tu tyrady na temat prawa przyciÈgania,
filmu Sekret czy teĝ którejkolwiek z moich ksiÈĝek. Chciaïbym, ĝeby moje
sïowa byïy dla ludzi naprawdÚ przydatne. PragnÚ, by zrozumieli oni,
ĝe nawet w tym konkretnym momencie w ich podĂwiadomoĂci obecne
sÈ przekonania, które nazywamy „scenariuszami finansowymi”.
Oto przykïad: wiele osób marzy o pieniÈdzach. Ludzie ci chcieliby
zwiÚkszyÊ swoje przychody, objÈÊ lepsze posady, cieszyÊ siÚ dobrami
materialnymi i osiÈgnÈÊ bogactwo. CoĂ takiego wyraĝajÈ jednak jedynie
na zewnÈtrz. GdzieĂ w gïÚbi ducha myĂlÈ natomiast: „PieniÈdze to zïo.
Bogaci ludzie sÈ chciwymi snobami”.
Korzenie takiego rozumowania tkwiÈ w sposobie, w jaki zaprogramowano nasze umysïy w dzieciñstwie — to oddziaïywanie naszej kultury,
religii oraz spoïeczeñstwa, choÊ wiÚkszoĂÊ z nas nie zdaje sobie z tego
wszystkiego sprawy. Jestem przekonany, ĝe musimy zrozumieÊ te mechanizmy, uwolniÊ siÚ od nich i zastÈpiÊ je innymi metodami rozumowania.
Miaïem kiedyĂ okazjÚ przeczytaÊ ksiÈĝkÚ Conscious Finance Ricka Taylora i Kathleen Faulks. Dwójka autorów przedstawiïa tam listÚ przekonañ dotyczÈcych pieniÚdzy — jak siÚ okazaïo, sam ĝywiïem kiedyĂ
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niektóre spoĂród nich. Takie scenariusze finansowe tkwiÈ w ludzkiej
podĂwiadomoĂci, wpïywajÈ na nasze ĝycia i sprawiajÈ, ĝe przyciÈgasz
rzeczy, których tak naprawdÚ wolaïbyĂ uniknÈÊ.
Oto kilka przykïadów:
PieniÈdze to zïo.
Bogactwo zdobyte ciÚĝkÈ pracÈ to jedyna forma dóbr materialnych,
jakÈ warto posiadaÊ.
WiÚkszoĂÊ bardzo bogatych ludzi odziedziczyïa swoje fortuny.
Nie wydawaj pieniÚdzy.
Zawsze bÚdziesz mieÊ wszystkiego na tyle duĝo, by zaspokoiÊ swoje
potrzeby.
Nie naleĝy podejmowaÊ ryzyka.
IloĂÊ pieniÚdzy krÈĝÈca wĂród ludzi jest ograniczona.
Nigdy nie bÚdziesz mieÊ wszystkiego na tyle duĝo, by zaspokoiÊ
swoje potrzeby.
WiÚcej znaczy lepiej.
Pod ĝadnym pozorem nie zaciÈgaj kredytów.
Nie ufaj ludziom, którym powierzasz swoje pieniÈdze.
Ufaj kaĝdemu, komu powierzasz swoje pieniÈdze.
Nie jestem godny tego, by odziedziczyÊ pieniÈdze, poniewaĝ nie
zasïuĝyïem na takie bogactwo.
PieniÈdze przynoszÈ szczÚĂcie.
PieniÈdze szczÚĂcia nie dajÈ.
PieniÈdze kiedyĂ siÚ skoñczÈ.
Musisz ciÚĝko pracowaÊ, by czegoĂ siÚ dorobiÊ.
Nie zasïugujÚ na pieniÈdze.
PieniÈdze nie sÈ waĝne.
Jeĝeli jesteĂ bogaty, zdobyïeĂ tÚ fortunÚ w nieetyczny sposób.
Ludzie cierpiÈ ubóstwo, poniewaĝ sÈ leniwi.
Nie jesteĂ wystarczajÈco mÈdry, by mieÊ pieniÈdze.
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JeĂli masz pieniÈdze, nikomu o tym nie mów.
Lepiej dawaÊ niĝ otrzymywaÊ.
Wszystkie te przekonania sÈ ěródïem ograniczeñ i wpïywajÈ na twoje
ĝycie — stanowiÈ one czÚĂÊ procesu tworzenia rzeczywistoĂci, w którym
uczestniczysz. Moĝesz obwiniaÊ innych o to, ĝe nie masz pieniÚdzy, ale
prawda wyglÈda tak, iĝ gdzieĂ w podĂwiadomoĂci nie chcesz ich posiadaÊ.
JesteĂ przekonany, ĝe bogactwa materialne sÈ czymĂ zïym, choÊ nie jest
to prawda.
PieniÈdze sÈ tak naprawdÚ neutralne: banknoty to w rzeczywistoĂci
papier, monety sÈ kawaïkami metalu. Przypisujemy im znaczenie,
a potem zakïadamy, ĝe ranga nadawana przez nas bogactwu jest siïÈ
napÚdzajÈcÈ nasze ĝycie.
Mamy jednak wybór.
Kaĝdy powinien oczyĂciÊ przekonania zakorzenione w swoim umyĂle,
by podnieĂÊ coĂ, co okreĂlam mianem poziomu zasïugiwania. DziÚki
takiemu procesowi czïowiek zaczyna czuÊ, ĝe jest wart posiadania pieniÚdzy i zarabiania wiÚkszych sum niĝ dotychczas. W ten sposób dochodzisz do tego, ĝe zasïugujesz na pracÚ, której pragniesz, ĝe jesteĂ godzien
tego, by móc podÈĝaÊ za swojÈ pasjÈ, i ĝe masz prawo prowadziÊ interesujÈcÈ egzystencjÚ wypeïnionÈ szczÚĂciem.
JeĂli jakiekolwiek porady majÈ siÚ sprawdziÊ w twoim przypadku,
musisz podnieĂÊ swój poziom zasïugiwania.
&UDLJ

To bardzo trudne w sytuacji, w której widzisz, jak wokóï ciebie ludzie
tracÈ pracÚ, a wszyscy uskarĝajÈ siÚ na swoje finanse. CzÚsto siÚ sïyszy,
jak ludzie narzekajÈ, ĝe brakuje im funduszy.
Posiadanie okreĂlonego poziomu zasïugiwania i przyciÈganie zdecydowanie wiÚkszych sum pieniÚdzy niĝ zwykle moĝe wiÚc wydawaÊ siÚ
dziwne komuĂ, kto dopiero przeïamaï przyjÚte stereotypy i zaczyna
20
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wyraěniej dostrzegaÊ tÚ kwestiÚ. Niewykluczone, ĝe taka osoba bÚdzie
siÚ równieĝ zachowywaÊ nieco inaczej niĝ otaczajÈcy jÈ aktualnie ludzie.
-RH

To prawda — jest to o tyle interesujÈce, ĝe ludzie, wĂród których ĝyjemy,
majÈ na nas wyraěny wpïyw. Takie osoby zachÚcajÈ nas do pozostawania
w tym samym miejscu, w którym byliĂmy dotychczas, choÊ wcale nie
robiÈ tego po to, by Ăwiadomie nam zaszkodziÊ. SÚk w tym, ĝe ludzie
z naszego otoczenia sami znajdujÈ siÚ na etapie uskarĝania siÚ i po prostu czujÈ siÚ tak, jakby byli ofiarami.
Jeĝeli jednak ktoĂ zwróci uwagÚ na kwestie poruszane w tej ksiÈĝce,
wkrótce zacznie zdawaÊ sobie sprawÚ z tego, ĝe tak naprawdÚ dysponujemy wiÚkszym potencjaïem, niĝ siÚ nam zdaje. Szybko siÚ okaĝe, ĝe ktoĂ
taki bÚdzie chciaï otaczaÊ siÚ luděmi wyznajÈcymi podobne poglÈdy —
moĝe nawet zaïoĝy grupÚ „mastermind”?
Razem z Billem Hibblerem napisaïem ksiÈĝkÚ zatytuïowanÈ Siïa grupy.
Wykorzystaj wsparcie otoczenia i odnieĂ sukces — wyjaĂniliĂmy tam, czym
jest grupa mastermind i w jaki sposób maksymalnie wykorzystywaÊ jej
potencjaï. W najwiÚkszym skrócie: jest to krÈg liczÈcy piÚÊ, czasem szeĂÊ
osób.
Taka grupa moĝe siÚ skïadaÊ z przyjacióï czy czïonków rodziny i zbiera
siÚ, by nawzajem siÚ wspieraÊ w myĂleniu na najwyĝszym poziomie. Chodzi o to, by rozumowaÊ w mistrzowski i kreatywny sposób; by postÚpowaÊ jak osoby, które sÈ odpowiedzialne za swojÈ egzystencjÚ i nie
zakïadajÈ, ĝe sÈ w swoim ĝyciu jedynie ofiarami.
Naleĝy byÊ Ăwiadomym tego, co mówiÈ ludzie znajdujÈcy siÚ w naszym
otoczeniu — jeĂli ich sïowa nie sÈ pozytywne i nie zapewniajÈ wsparcia,
najlepszym rozwiÈzaniem moĝe byÊ poszukanie nowego krÚgu przyjacióï, wĂród których warto byïoby przebywaÊ. Z drugiej strony, nie ma teĝ
potrzeby gwaïtownie zrywaÊ wiÚzi ze swoim dawnym Ărodowiskiem —
te osoby po prostu stopniowo siÚ od ciebie odsunÈ.
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PatrzÈc wstecz na okres swojej bezdomnoĂci, zauwaĝam, ĝe znaïem
wtedy wiele osób. Kiedy tkwiïem w ubóstwie, miaïem przyjacióï. Gdy
harowaïem w miejscach, których nienawidziïem, otaczaïo mnie grono
bliskich kumpli.
W miarÚ jak pracowaïem nad sobÈ, dbaïem o swój poziom zasïugiwania oraz rewidowaïem wyznawane poglÈdy, ci ludzie stopniowo odchodzili. Nie byïo tak, ĝe któregoĂ dnia zaczÈïem do nich po kolei dzwoniÊ
ze sïowami: wiesz, nie jesteĂ juĝ na tym samym poziomie co ja, wiÚc spadaj. Po prostu przestawali oni siÚ ze mnÈ kontaktowaÊ, a ja teĝ nie próbowaïem podtrzymywaÊ takich wiÚzi.
Gdy nadal siÚ rozwijaïem, grono otaczajÈcych mnie osób stopniowo
siÚ zmieniaïo. Nie przypominam sobie, bym kontrolowaï ten proces Ăwiadomie. WyglÈdaïo to raczej tak, ĝe w miarÚ mojej pracy nad sobÈ, samorozwoju i oczyszczania moich poglÈdów, podobny proces przechodziïo
równieĝ moje otoczenie.
SÈdzÚ, ĝe jest to coĂ, czego warto byÊ Ăwiadomym. Czy otaczajÈcy ciÚ
aktualnie ludzie wspierajÈ ciÚ w osiÈganiu finansowej wolnoĂci? Moĝe
siÚ zdarzyÊ, ĝe stosowane przez nich sformuïowania to zwroty uĝywane
przez ludzi traktujÈcych siebie jako ofiary, a wiÚc:
Otacza nas kryzys — wszyscy na tym ucierpimy.
Wkrótce zacznie siÚ recesja.
Kaĝdego z nas czeka porcja cierpienia.
BÚdziemy staÊ w kolejkach po jedzenie, tak samo jak podczas wielkiego
kryzysu w latach trzydziestych.
A moĝe majÈ oni zupeïnie inne podejĂcie? MogÈ mówiÊ chociaĝby:
Hej, bÈděmy niczym Richard Branson i Donald Trump!
Czy pamiÚtasz moĝe program telewizyjny The Big Idea with Donny
Deutsch? WystÚpowali tam ludzie, którzy walczyli o realizacjÚ swoich
marzeñ — byïy to osoby, które naprawdÚ tryskaïy energiÈ. Tego rodzaju
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audycje mogÈ uïatwiaÊ przeprogramowanie umysïu i transformacjÚ oczekiwañ. DziÚki takim materiaïom zyskujesz okazjÚ, by nauczyÊ siÚ podejĂcia w rodzaju: „Tak, moĝesz walczyÊ o swoje marzenia. Owszem, masz
moĝliwoĂÊ podÈĝaÊ za swoimi pasjami. Tak, masz szansÚ wyrwaÊ siÚ
z dïugów i osiÈgnÈÊ wolnoĂÊ finansowÈ”.
Kaĝdy czïowiek moĝe pracowaÊ nad swoimi przekonaniami na wiele
sposobów — naleĝy do nich chociaĝby czytanie ksiÈĝek napisanych przez
pozytywnie myĂlÈce osoby czy teĝ lektura biografii ludzi, którzy odnieĂli
sukces.
&UDLJ

Wydaje siÚ zatem, ĝe powinniĂmy kwestionowaÊ nasze zaïoĝenia zwiÈzane
z pieniÚdzmi i przekonania dotyczÈce tego, co jest wïaĂciwe i co leĝy
w zasiÚgu naszych moĝliwoĂci.
-RH

Zgadza siÚ. PodajÚ w wÈtpliwoĂÊ absolutnie wszystko i zaczynam siÚ
zastanawiaÊ, czy w ogóle mamy jakieĂ ograniczenia? Taki sposób myĂlenia przypomina dziaïania naukowca przepeïnionego pozytywnym nastawieniem.
Miaïem okazjÚ czytaÊ ksiÈĝki nawet o tym, jak przezwyciÚĝyÊ ĂmierÊ.
W tym momencie niektórym osobom moĝe siÚ to wydaÊ najdziwniejszÈ
rzeczÈ pod sïoñcem — i nie ma w tym niczego zïego. SkÈd moĝemy
jednak czerpaÊ absolutnÈ pewnoĂÊ dotyczÈcÈ tej kwestii?
Kto wie — moĝe sama koncepcja Ămierci równieĝ jest oparta na przekonaniach i jest po prostu istniejÈcym w naszych umysïach ograniczeniem? Niewykluczone, ĝe ĝywimy takie przeĂwiadczenie, gdyĝ rozglÈdamy
siÚ wkoïo i widzimy, iĝ to przydarza siÚ kaĝdemu bez wyjÈtku. KtóregoĂ
dnia wybraïem siÚ na pogrzeb i wszystko wydaïo mi siÚ caïkiem realne,
ale moĝe to tylko kwestia kulturowa, z którÈ mamy kontakt od niepamiÚtnych czasów?
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Co by byïo, gdybyĂmy zakwestionowali te poglÈdy i zdoïali wydïuĝyÊ
trwanie ĝycia do piÚciuset czy szeĂciuset lat? Umówiïem siÚ kiedyĂ na
lunch z lekarzem, który powiedziaï mi o istnieniu badañ pokazujÈcych,
ĝe korzystajÈc z najnowszych osiÈgniÚÊ medycyny, ludzie mogliby doĝywaÊ wieku siedmiuset lat.
To moĝe brzmieÊ niedorzecznie, zupeïnie niczym jakaĂ historia science
fiction, ale gdy ludzkie ĝycie siÚ wydïuĝa, naukowcy odkrywajÈ kolejne
rzeczy, które mogÈ nam pomóc zachowaÊ mïodoĂÊ i zdrowie. Zamiast byÊ
siedemsetletnim starcem, mógïbyĂ byÊ siedemsetletnim mïodzieniaszkiem.
KtoĂ moĝe uznaÊ, ĝe caïa ta historia sprawia wraĝenie jakiejĂ komedii,
ale przywoïaïem tÚ kwestiÚ po to, by pokazaÊ, iĝ powinniĂmy podawaÊ
w wÈtpliwoĂÊ naprawdÚ wszystko — nawet ĂmierÊ. JeĂli zaczniesz tak
postÚpowaÊ, zacznÈ ci chodziÊ po gïowie te same myĂli, które krÈĝÈ
w moim umyĂle: „Moĝe naprawdÚ nie istniejÈ ĝadne granice?”.
To oznacza, ĝe jeĂli jesteĂ bezdomnym, jeĝeli mieszkasz w ciasnym
mieszkanku lub naprawdÚ ciÚĝko walczysz z ĝyciem i z dïugami, moĝesz
to wszystko zmieniÊ. Gdy zaczniesz kwestionowaÊ swoje ograniczenia
i zaïoĝenia, ruszysz do przodu.
Caïa nasza rozmowa to w pewnym sensie gimnastyka umysïu, ale to
wïaĂnie ona jest punktem wyjĂcia dla wszystkich innych rzeczy. Naleĝy
poszerzyÊ granice umysïu, a wiÚc tego, co wewnÚtrzne, by móc zajÈÊ siÚ
kwestiami zewnÚtrznymi i przygotowaÊ siÚ na zmiany obejmujÈce równieĝ i tÚ sferÚ.
&UDLJ

WyglÈda na to, ĝe decyzje podejmowane przez danÈ osobÚ i dokonywane
przez niÈ wybory sÈ rezultatem tego, co uznaje ona za moĝliwe. JeĂli
zaïoĝysz, ĝe coĂ jest niewykonalne, nie bÚdziesz siÚ nawet nad tym zastanawiaÊ i nie spróbujesz osiÈgnÈÊ czegoĂ takiego.
Kaĝdy czïowiek ma sferÚ, w której czuje siÚ komfortowo — to poglÈdy,
do których jesteĂmy przyzwyczajeni, wybory, których podejmowanie nie
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jest dla nas wyzwaniem, a takĝe nawyki, które wcielamy w ĝycie raz za
razem. Przed momentem poruszyïeĂ jednak istotnÈ kwestiÚ: niezaleĝnie
od tego, co uznamy za osiÈgalne, lub teĝ tego, co traktujemy jako paletÚ
moĝliwych wyborów, ten potencjaï jest nieograniczony.
Tak naprawdÚ naleĝy wiÚc zapomnieÊ o tym, co tkwiïo w umyĂle,
a potem zaczÈÊ od zera, mówiÈc sobie: „No dobra, wszystko jest moĝliwe.
Co chciaïbym teraz zrobiÊ?”.
-RH

To sïuszne spostrzeĝenie — odrzucanie tego, czego wczeĂniej siÚ nauczyïeĂ, jest znakomitÈ metodÈ, by zrobiÊ krok naprzód.
Jeĝeli nie podoba ci siÚ miejsce, w którym aktualnie siÚ znajdujesz,
weě pod uwagÚ, ĝe jest ono wynikiem tego, co wiesz, i tego, co zrobiïeĂ —
moĝe nadszedï wiÚc czas, by zaczÈÊ myĂleÊ inaczej, nauczyÊ siÚ czegoĂ
nowego, a potem zrobiÊ coĂ inaczej niĝ dotychczas.
Mark Twain powiedziaï kiedyĂ: „Ignorancja i pewnoĂÊ siebie to gwarancja sukcesu”, a ja uwielbiam ten cytat.
Jeĝeli towarzyszy ci niezachwiane przekonanie dotyczÈce marzeñ, które
chcesz zrealizowaÊ — chciaïbyĂ na przykïad otworzyÊ restauracjÚ, choÊ
jesteĂ w branĝy gastronomicznej kompletnym ignorantem — moĝesz
osiÈgnÈÊ swój cel, pod warunkiem ĝe wystarczy ci wiary w siebie.
JeĂli tylko przepeïnia ciÚ pewnoĂÊ siebie, okaĝesz gotowoĂÊ zrobienia wszystkiego, co moĝliwe, bÚdziesz spodziewaÊ siÚ nadejĂcia sukcesu
i ruszysz do przodu. IstniejÈ spore szanse na to, ĝe ci siÚ uda, gdyĝ przyjmiesz inny tok rozumowania niĝ wszyscy pozostali ludzie. Okaĝe siÚ, ĝe
masz równieĝ odmienne podejĂcie do tematu niĝ reszta restauratorów,
gdyĝ nie dysponujesz doĂwiadczeniem podpowiadajÈcym ci, jak wszystko
musi wyglÈdaÊ.
Tak naprawdÚ chodzi tu o to, by podawaÊ wszystko w wÈtpliwoĂÊ.
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Naleĝy podwaĝaÊ kwestiÚ ograniczeñ, otaczajÈcÈ ciÚ aktualnie rzeczywistoĂÊ, wïasne przekonania oraz wiedzÚ. Trzeba po prostu zaczÈÊ braÊ
pod uwagÚ nowe moĝliwoĂci.
&UDLJ

WspomniaïeĂ wczeĂniej, ĝe gdy byïeĂ bezdomnym, jednym ze „scenariuszy finansowych” zapisanych w twojej gïowie byïo zdanie: „WiÚkszoĂÊ
bardzo bogatych ludzi odziedziczyïa swoje fortuny”.
Rozumiem, ĝe ludzie mogÈ sobie myĂleÊ: „Cóĝ, ĝeby staÊ siÚ posiadaczem bajecznej fortuny, trzeba jÈ odziedziczyÊ. Nikt nie jest przecieĝ
w stanie zarobiÊ takiej góry pieniÚdzy w ciÈgu swojego ĝycia. A moĝe ci
bogacze mieli naprawdÚ dobrÈ pracÚ i korzystali z opcji na akcje lub
podobnych narzÚdzi?”.
Sami mogliĂmy siÚ jednak przekonaÊ na twoim przykïadzie, ĝe byïy
czasy, w których twoja egzystencja wyglÈdaïa zupeïnie inaczej niĝ teraz,
tak wiÚc ĝycie zapewnia wystarczajÈco duĝo czasu, by przebyÊ tÚ drogÚ.
To moĝe byÊ wartoĂciowa wskazówka dla osób, które siÚ zastanawiajÈ,
czy ich egzystencja moĝe w ogóle ulec zmianie. MogÈ uĝyÊ twojego
przykïadu i powiedzieÊ sobie: „Cóĝ, skoro goĂÊ, który byï bezdomnym
i zmagaï siÚ z ĝyciem, zdoïaï staÊ siÚ autorem bestsellerów, a takĝe bohaterem programów telewizyjnych i filmów, nie istnieje chyba nic, co byïoby
naprawdÚ niemoĝliwe!”.
-RH

Masz caïkowitÈ racjÚ.
&UDLJ

Zdaje siÚ, ĝe w tamtym okresie swojego ĝycia nie dysponowaïeĂ ĝadnÈ
odziedziczonÈ czy wrodzonÈ przewagÈ nad innymi luděmi.
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Stary, nie sposób mówiÊ o posiadaniu przeze mnie wrodzonej przewagi
nad kimkolwiek.
To zabawne, gdy zaczynam rozmyĂlaÊ na ten temat, znajdujÈc siÚ
w swojej posiadïoĂci. Mam tam wszystkie swoje samochody, jacuzzi,
siïowniÚ, a nawet wybieg dla kotów gwarantujÈcy wszelkie wygody naszym pupilom. MówiÚ tu o nowiutkiej nieruchomoĂci zbudowanej na
dziaïce o powierzchni 366 akrów.
Z drugiej strony, wciÈĝ pamiÚtam, jak spaïem na schodach prowadzÈcych do jakiegoĂ biura, gdyĝ warowaïem tam, liczÈc na otrzymanie czeku,
dziÚki któremu mógïbym sobie kupiÊ coĂ do jedzenia.
Zdecydowanie zdarzajÈ siÚ momenty, gdy zatrzymujÚ siÚ i ogarnia
mnie refleksja: jak dalekÈ drogÚ pokonaïem od bycia bezdomnym i spania na schodach aĝ do miejsca, w którym znajdujÚ siÚ obecnie, gdy ludzie
chcÈ sïuchaÊ tego, co mam im do powiedzenia za poĂrednictwem nagrañ
audio?
MogÚ zdradziÊ, ĝe wielkÈ tajemnicÈ — o ile coĂ takiego w ogóle
istnieje — sÈ w tym przypadku moje nieustanne starania dotyczÈce rozwoju mojej osoby. Przez caïy czas pracujÚ nad swoimi przekonaniami
i walczÚ z barierami istniejÈcymi w mojej gïowie. Staram siÚ kwestionowaÊ wszystko — nawet ĂmierÊ.
Debbie Ford napisaïa ksiÈĝkÚ zatytuïowanÈ Why Good People Do Bad
Things: How to Stop Being Your Own Worst Enemy — pochïonÈïem jÈ
w ciÈgu jednego dnia. Dlaczego tak siÚ rzuciïem na ten tekst? Nie chodzi
tu wcale o to, ĝe nie miaïem kompletnie nic do roboty — chciaïem jednak sprawdziÊ, czy nie sabotujÚ jakoĂ wïasnych dziaïañ. PragnÈïem wiedzieÊ, czy w jakiĂ sposób nie popeïniam wciÈĝ bïÚdów stojÈcych na mojej
drodze do sukcesu.
Wspomniaïem juĝ o innej ksiÈĝce, z jakÈ miaïem do czynienia, Conscious
Finance — pozwala ona dotrzeÊ do ukrytych przekonañ, jakie wyznajemy
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na temat pieniÚdzy, dziÚki czemu kaĝdy moĝe zmieniÊ swoje podejĂcie
do spraw finansowych. Dlaczego siÚgnÈïem po ten tytuï?
Dlatego, ĝe to wïaĂnie takie postÚpowanie doprowadziïo mnie do
punktu, w którym siÚ znajdujÚ.
Nieustannie podwaĝajÈc wïasne przekonania, zaïoĝenia i wiedzÚ, jestem
w stanie siÚgaÊ coraz dalej i dalej. Mam przed sobÈ powaĝne cele. JakiĂ
czas temu umówiïem siÚ nawet z kobietÈ zajmujÈcÈ siÚ feng shui, proszÈc
jÈ, by przyjrzaïa siÚ aranĝacji mojego biura. ChoÊ nie wiem jeszcze, co
sÈdziÊ o przemeblowaniu przestrzeni, w której pracujÚ, ten proces pomógï
mi sformuïowaÊ mój nowy zamiar: chcÚ zaczÈÊ osiÈgaÊ co miesiÈc 25 milionów dolarów pasywnego przychodu.
W jaki sposób bezdomny goĂÊ moĝe dojĂÊ do punktu, w którym bierze pod uwagÚ pasywne przychody ksztaïtujÈce siÚ na poziomie 25 milionów dolarów miesiÚcznie? To efekt wspomnianej przeze mnie pracy
wewnÚtrznej i nieustannych zmian.
Warto równieĝ wspomnieÊ o tym, ĝe nie mam pojÚcia, w jaki sposób
miaïbym osiÈgaÊ takie przychody — gdy jednak postawiÚ przed sobÈ taki
cel, to koncepcje, moĝliwoĂci, ksiÈĝki, artykuïy oraz programy telewizyjne
same zacznÈ siÚ pojawiaÊ na mojej drodze. To wszystko zdaje siÚ odpowiadaÊ na moje zamierzenie — to Ărodki, dziÚki którym bÚdÚ mógï zrealizowaÊ swój plan.
Wszystko zaczyna siÚ od powiedzenia sobie: „W porzÈdku, zaczynam
wierzyÊ w to, ĝe muszÚ podnieĂÊ mój poziom zasïugiwania. Zgadza siÚ,
miaïem konkretne przekonania dotyczÈce pieniÚdzy. To prawda, darzyïem nienawiĂciÈ swojego pracodawcÚ, swojÈ pracÚ oraz wszystko, co siÚ
z niÈ wiÈzaïo. Moĝe mógïbym jednak postawiÊ przed sobÈ jakiĂ cel, chociaĝby otwarcie restauracji, rozpoczÚcie kariery artysty, napisanie ksiÈĝki,
zaïoĝenie wïasnej firmy czy teĝ sklepu internetowego”. To, jak bÚdÈ
wyglÈdaÊ szczegóïy takiej deklaracji, nie ma tak naprawdÚ znaczenia.
Niejeden czïowiek mówi: „Ale ja nie wiem, jak tego wszystkiego dokonaÊ”. Cóĝ, nikt z nas tego nie wie, gdy w naszych gïowach po raz pierw28
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szy pojawia siÚ zamiar. Trzeba mieÊ ogólne pojÚcie dotyczÈce takiej idei,
i to od niego wszystko siÚ zaczyna. Twój zamiar nabiera konkretnych
ksztaïtów, a ty inicjujesz wewnÚtrznÈ pracÚ dotyczÈcÈ usuwania ograniczajÈcych ciÚ przekonañ, a nastÚpnie nie ustajesz w podejmowaniu dziaïañ.
Dokïadnie w taki sposób dotarïem do punktu, w którym teraz siÚ znajdujÚ, i to wïaĂnie takie postÚpowanie pozwala mi posuwaÊ siÚ naprzód.
&UDLJ

Wyobraĝam sobie, ĝe ludzie mogÈ rozmaicie reagowaÊ na ustalony przez
ciebie cel w postaci uzyskiwania pasywnego przychodu na poziomie 25
milionów dolarów miesiÚcznie. Chciaïbym ich zapytaÊ: „Jak siÚ czuïeĂ,
czytajÈc te sïowa? Co przyszïo ci wtedy do gïowy?”, poniewaĝ takie odpowiedzi mogÈ prowadziÊ do bardzo ciekawych wniosków.
Zapisanie gdzieĂ reakcji dotyczÈcej wygïoszonych tutaj przez ciebie
stwierdzeñ moĝe pomóc ludziom w odkryciu ich przekonañ dotyczÈcych
pieniÚdzy — w ten sposób kaĝdy moĝe zobaczyÊ, co uwaĝa za osiÈgalne.
JeĂli ktoĂ zareaguje wyjÈtkowo negatywnie, na przykïad pomyĂli sobie:
„No dobrze, fajnie, ĝe mówi coĂ takiego, ale co ze mnÈ?”, sÈ to spostrzeĝenia, które mogÈ mu pomóc skupiÊ siÚ na tym, co stanowi w jego przypadku problem.
-RH

Masz caïkowitÈ racjÚ.
KiedyĂ wygïosiïem wykïad dla grupy niezwykle uduchowionych ludzi,
a w trakcie tej przemowy opowiedziaïem im o swoich samochodach.
Powiedziaïem im, ĝe mam panoza kosztujÈcego 130 tysiÚcy dolarów,
jestem teĝ posiadaczem innego pojazdu tej samej marki — rzadkiego,
kolekcjonerskiego egzemplarza, który naleĝaï kiedyĂ do Stevena Tylera
z Aerosmith. W moim garaĝu stoi równieĝ BMW 645 CI warte 90 tysiÚcy
dolarów oraz nieprodukowane juĝ BMW Z3. Oprócz tego kupiïem takĝe
samochód swojej partnerce, Nerissie, a wiÚc i ona ma swoje cztery kóïka.
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Posiadam piÚÊ samochodów, choÊ pracujÚ w domu. Tak naprawdÚ
nigdzie nimi nie jeĝdĝÚ — jeĂli gdzieĂ siÚ wybieram, wiÚkszoĂÊ ludzi przyjeĝdĝa po mnie i zabiera mnie na kolacjÚ.
Gdy opowiadaïem o tym, widziaïem, jak twarze moich sïuchaczy
zaczynajÈ nabieraÊ kolorów. Jeden z obecnych tam mÚĝczyzn uniósï
grzecznie dïoñ, po czym zapytaï: „Na jakiej podstawie zakïadasz, ĝe fakt
posiadania wszystkich tych samochodów wiÈĝe siÚ z duchowoĂciÈ?”.
Odpowiedziaïem innym pytaniem: „Na jakiej podstawie zakïadasz, ĝe
posiadanie wszystkich tych samochodów nie jest zwiÈzane z duchowoĂciÈ?
SkÈd moĝesz mieÊ pewnoĂÊ, ĝe moje pragnienie posiadania tych pojazdów
nie pochodzi bezpoĂrednio od Boskiej Mocy? SkÈd moĝesz to wiedzieÊ?”.
Gdyby mój rozmówca podjÈï próbÚ odpowiedzi na to pytanie, pokazaïby tylko, ĝe jest w sobie zadufany.
Poruszam tÚ kwestiÚ przede wszystkim po to, by sprawdziÊ, czy
wywoïam u kogoĂ reakcjÚ w stylu: „O rany, ten goĂÊ ma tyle samochodów?!”. Jeĝeli komuĂ faktycznie przychodzi do gïowy takie stwierdzenie, dysponujÚ juĝ gotowÈ ripostÈ. Zastanawiaïem siÚ nad kupnem
Mercedesa SLR McLarena w wersji roadster, chociaĝ jest to pojazd kosztujÈcy póï miliona dolarów, a ja dysponujÚ juĝ sporÈ kolekcjÈ automobili i nie mam gdzie trzymaÊ wszystkich tych maszyn, którymi i tak nie
jeĝdĝÚ.
Opowiadam o tym ludziom, poniewaĝ chcÚ sprawdziÊ, czy wywoïam
u nich w ten sposób irytacjÚ. JeĂli mi siÚ to uda, jest to wyraěna oznaka,
ĝe dana osoba posiada przekonania, których moĝna siÚ pozbyÊ. Jeĝeli
uwaĝasz, ĝe obecnoĂÊ tych samochodów w moim garaĝu jest przejawem
mojej chciwoĂci, wyznajesz przypuszczalnie przeĂwiadczenie w stylu:
„Bogaci ludzie cechujÈ siÚ wyjÈtkowÈ chciwoĂciÈ”. Zapewniam, ĝe nie jest
to prawda.
Wielokrotnie opowiadaïem juĝ historiÚ maïego chïopca, o którym usïyszaïem i którego jeszcze nie spotkaïem, a który w wieku szeĂciu tygodni miaï udar. Wraz z Kevinem Hoganem i kilkoma innymi osobami
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przekazaliĂmy jego matce konkretnÈ sumÚ pieniÚdzy. Kilka lat póěniej
dowiedziaïem siÚ, ĝe wciÈĝ majÈ oni problemy, wiÚc przesïaïem tej rodzinie 15 tysiÚcy dolarów. To najwiÚksza kwota, jakÈ kiedykolwiek przekazaïem komuĂ, kogo nie znam. Nigdy nie spotkaïem tych ludzi, nie
odliczyïem równieĝ tej darowizny od podatku.
Jednym z najistotniejszych powodów, dla których warto staÊ siÚ osobÈ
zamoĝnÈ i zabezpieczonÈ pod wzglÚdem ekonomicznym, jest posiadanie
wystarczajÈcych zasobów finansowych, by móc pomagaÊ otaczajÈcym ciÚ
ludziom.
Staram siÚ podsuwaÊ innym przekonania, które mogÈ oni przyswoiÊ
jako coĂ nowego, próbujÚ równieĝ naciskaÊ odpowiednie guzki, by na
wierzch wyszïy koncepcje, które ograniczajÈ ludzi — dziÚki temu bÚdÈ
oni mogli sami je dostrzec, a potem po prostu z nich zrezygnowaÊ.
&UDLJ

MówiïeĂ wczeĂniej o poziomie zasïugiwania, czyli o zagadnieniu, które
poruszyïeĂ w swojej ksiÈĝce zatytuïowanej Klucz do sekretu. PrzyciÈgnij do
siebie wszystko, czego pragniesz.
Gdy opowiadaïeĂ historiÚ dotyczÈcÈ swoich samochodów, pomyĂlaïem sobie: co ktoĂ mógïby mieÊ przeciwko temu?
W porzÈdku, nikt nie potrzebuje samochodu sportowego, chyba ĝe
posiadanie takiego pojazdu w jakiĂ sposób wiÈĝe siÚ z wykonywanym
przez danÈ osobÚ zawodem. Nikt nie potrzebuje teĝ trzech ani tym bardziej czterech maszyn w garaĝu, ale to wïaĂnie na tym polega caïa kwestia, prawda? W ten sposób moĝesz po prostu powiedzieÊ: „W porzÈdku,
to nie jest zwiÈzane z moimi potrzebami, co jednak, jeĂli pragnÚ czegoĂ
takiego?”.
PrzypuĂÊmy, ĝe ktoĂ uwaĝa, iĝ chÚÊ posiadania tego, na co w rzeczywistoĂci ma ochotÚ, jest czymĂ niewïaĂciwym — czy twoim zdaniem
jest to istotna sprawa, którÈ warto byïoby siÚ zajÈÊ?
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Zdecydowanie tak.
Pozostawanie w zgodzie ze swoimi pragnieniami jest bardzo istotne,
gdyĝ nie wiemy tak naprawdÚ, skÈd one pochodzÈ. Ja przyjmujÚ na przykïad, ĝe sÈ one rezultatem dziaïania Boskiej Mocy. Takie pragnienia pojawiajÈ siÚ na Ăwiecie za naszym poĂrednictwem i sÈ przejawem naszej mocy
i osobowoĂci. Nie widzÚ w nich niczego zïego.
W swojej ksiÈĝce zatytuïowanej Moc przyciÈgania. 5 prostych kroków do
zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego) omówiïem koncepcjÚ posiadania
pragnieñ, a takĝe chÚci wpïywania na dwie czy trzy inne osoby. Jeĝeli
robisz coĂ takiego, nie wynika to z chciwoĂci, ale z chÚci wniesienia czegoĂ do Ăwiata.
Gdy na przykïad dotarïa do mnie moja Francine, czyli samochód marki
Panoz Esperante GTLM z 2005 roku, opowiedziaïem o tym caïemu
Ăwiatu. Stworzyïem nawet stronÚ internetowÈ na ten temat — moĝna
jÈ znaleěÊ pod adresem mrfire.com/francine/. Dlaczego tak postÈpiïem?
CzÚĂciowo wynikaïo to z chÚci podzielenia siÚ z luděmi informacjÈ na
temat moich dziaïañ, ale najistotniejszym czynnikiem byïa wola zainspirowania wszystkich wkoïo. To waĝniejszy cel niĝ pragnienie zdobycia
czegoĂ dla siebie.
Uwaĝam, ĝe chÚÊ osiÈgniÚcia jakiegoĂ celu i akceptacja takich pragnieñ
jest wyjÈtkowo zdrowa — to czÚĂÊ procesu rozwoju.
&UDLJ

Samochody to zabawki. PamiÚtam, jak w jednej z ksiÈĝek Roberta Kiyosakiego przeczytaïem, ĝe pieniÈdze przeznaczone na inwestycje lub
Ărodki, które mógïby zainwestowaÊ, wydawaï on na rozmaite gadĝety
i rzeczy, które nie sÈ niezbÚdne: wystawne kolacje, drogie samochody,
najnowsze urzÈdzenia elektroniczne czy telewizory o imponujÈcych
rozmiarach.
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To utkwiïo mi w pamiÚci, poniewaĝ byïem wtedy Ăwieĝo upieczonym ojcem. Moja rodzina wïaĂnie siÚ powiÚkszyïa, a ja myĂlaïem sobie:
w porzÈdku, rozumiem, o co mu chodzi; jasne, moglibyĂmy kupiÊ sobie
mercedesa, ale w tym momencie byïby to z naszego punktu widzenia
gadĝet.
W ten sposób moĝesz dotrzeÊ do punktu, w którym pokazujesz
dowolnie wybrany przedmiot i mówisz: „No cóĝ, to coĂ, co chciaïbym
posiadaÊ. Z drugiej strony, to tylko bïahostka — moĝe pragnienie posiadania wszystkich tych dóbr materialnych nie ma wielkiego zwiÈzku
z duchowoĂciÈ?”, i nie ma tu znaczenia, czy chodzi o samochód, zegarek
czy teĝ wyjazd urlopowy.
Jeĝeli wykroczymy poza sferÚ zwiÈzanÈ z samochodami, mówimy tu
o zaakceptowaniu faktu kupowania rzeczy, bycia konsumentem i czÚĂciÈ
ekonomii, a takĝe o podejmowaniu tych dziaïañ, poniewaĝ sÈ one dla
ciebie inspirujÈce lub po prostu chcesz coĂ takiego zrobiÊ.
-RH

Uzasadnieniem takiego postÚpowania moĝe byÊ równieĝ rozwój osobisty.
Chodzi tu o wolnoĂÊ finansowÈ, o zapewnienie sobie odpowiedniej
sytuacji materialnej. Caïa ta koncepcja opiera siÚ na tym, ĝe jeĝeli czegoĂ
pragniesz — moĝe to byÊ dom, wakacje, nieruchomoĂÊ, firma, samochód,
ubranie — a taki obiekt dynda ci przed nosem, przybierajÈc postaÊ celu,
pomoĝe Ci on osiÈgnÈÊ wolnoĂÊ finansowÈ.
Moim ulubionym przykïadem zwiÈzanym z tÈ materiÈ jest sytuacja,
w której zapragnÈïem kupiÊ auto marki BMW Z3 — dziaïo siÚ to w czasach, gdy jeědziïem samochodami marki Saturn. Uwielbiaïem pojazdy
tej firmy. WciÈĝ uwaĝam, ĝe sÈ to jedne z najlepszych maszyn na Ăwiecie.
Pewnego dnia zobaczyïem jednak Z3 w wersji roadster i po prostu zakochaïem siÚ w tym samochodzie. ZapragnÈïem kupiÊ sobie taki pojazd
i w ten sposób zrodziïo siÚ zamierzenie, by jakoĂ zebraÊ fundusze, dziÚki
którym mógïbym siÚ staÊ posiadaczem takiego BMW.
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To pragnienie sprawiïo, ĝe stworzyïem pierwszy na Ăwiecie kurs odbywajÈcy siÚ za poĂrednictwem internetu. W obecnej chwili jest to bardzo
popularna metoda zdobywania wiedzy — istniejÈ zajÚcia, w których
przypadku wszystko odbywa siÚ za pomocÈ poczty elektronicznej i jest
to jedyny sposób, w jaki moĝna wziÈÊ udziaï w takim programie edukacyjnym. Ja stworzyïem jednak coĂ takiego dziÚki posiadaniu okreĂlonego
celu — byï nim wïaĂnie samochód.
To oznacza, ĝe cele mogÈ byÊ czymĂ, co zdoïasz wykorzystaÊ do zwiÚkszania swojej wolnoĂci finansowej.
&UDLJ

Zgadzam siÚ z twoim poglÈdem, ĝe jeĂli wyrazisz swój cel w formie kwoty,
nie bÚdzie to stanowiïo tak silnego boděca, jak skupienie siÚ na emocjach
zwiÈzanych z tym, co te pieniÈdze ci zapewniÈ.
-RH

PieniÈdze jako takie nigdy nie sÈ dla mnie czynnikiem motywujÈcym.
Mógïbym powiedzieÊ: „Dobrze, zarobiÚ dwa miliony dolarów”, bÈdě
teĝ powziÈÊ zamierzenie w rodzaju wspomnianych wczeĂniej w tej rozmowie 25 milionów miesiÚcznie. To jednak nie zapewnia mi takiej motywacji jak myĂl o tym, na co mógïbym wydaÊ te Ărodki, ile dobra mógïbym dokonaÊ na Ăwiecie, jakie organizacje mógïbym wspomóc i jakie
fundacje zdoïaïbym utworzyÊ.
Tak naprawdÚ chciaïbym rozwiÈzaÊ problem bezdomnoĂci. Nie wiem
jeszcze, jak tego dokonaÊ, ale jednym z moich celów i moich zamierzeñ
jest stworzenie funduszu zapewniajÈcego pomoc w tej kwestii bÈdě przyïÈczenie siÚ do grupy, która zajmuje siÚ juĝ czymĂ takim.
Wspominam tu zatem o zamierzeniu zwiÈzanym z 25 milionami
dolarów, ale wiÚkszÈ moc ma dla mnie: „KurczÚ, gdybym bardzo tego
chciaï, naprawdÚ zdoïaïbym kupiÊ sobie tego mclarena; jeĂli naszïaby
mnie taka chÚÊ, mógïbym staÊ siÚ posiadaczem zamku zbudowanego na
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dziaïce o powierzchni 366 akrów; byïbym równieĝ w stanie pomagaÊ
rodzinom takim jak ta z maïym chïopcem po udarze”.
¥wiadomoĂÊ posiadania takich pragnieñ moĝe ci pomóc w odniesieniu sukcesu wïasnymi siïami i uïatwiÊ ci wydobycie siÚ z bagna, w którym tkwisz.
&UDLJ

Wydawanie pieniÚdzy ma potem wyraěny wpïyw na gospodarkÚ. Gdy
postÚpujesz w taki sposób, przyczyniasz siÚ do przyspieszenia obiegu
Ărodków finansowych.
Powiedzmy, ĝe kupujesz samochód. Osoba, od której go nabyïeĂ, staje
siÚ automatycznie posiadaczem pokaěnej sumki — moĝe przeznaczyÊ te
Ărodki na nakarmienie swojej rodziny, kupno akcji, obstawienie wyniku
wyĂcigów konnych lub teĝ cokolwiek innego.
-RH

Dokïadnie!
&UDLJ

Te Ărodki pïynÈ w gospodarczym krwiobiegu i sprawiajÈ, ĝe wszystko siÚ
zmienia. Dochodzi do tego, poniewaĝ wydaïeĂ pieniÈdze znajdujÈce siÚ
wczeĂniej w twoim posiadaniu.
-RH

Zgadza siÚ — pieniÈdze muszÈ krÈĝyÊ. Gdy je wydajesz, wspierasz gospodarkÚ, a w rezultacie wszystkich ludzi znajdujÈcych siÚ w twoim otoczeniu.
Czasem moĝesz kierowaÊ swoimi Ărodkami, wydajÈc je tak, by trafiïy
w konkretne miejsce — najczÚĂciej nie jest to jednak moĝliwe i wspierasz
system, który funkcjonuje w dosyÊ tajemniczy sposób. Nie zobaczysz,
dokÈd konkretnie wÚdrujÈ twoje Ărodki finansowe, a jednak kupujÈc
produkty i usïugi, wydajÈc pieniÈdze oraz zarabiajÈc je, podtrzymujesz
funkcjonowanie caïego tego ukïadu.
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Jak juĝ wspominaïem, chciaïbym, by ludzie pracowali nad swoim
nastawieniem i zmieniali kwestie wewnÚtrzne — jeĝeli jednak chodzi
o kwestie zewnÚtrzne, mogÚ tu przedstawiÊ wspomniany wczeĂniej piÚciostopniowy program pozwalajÈcy zarabiaÊ pieniÈdze za poĂrednictwem
internetu.
Tak naprawdÚ nauczyïem siÚ tego od kogoĂ innego, ale zaadaptowaïem ten system i wiem, ĝe sprawdza siÚ on w praktyce.
Pierwszym krokiem jest wybór jakiegoĂ zagadnienia, o którym coĂ juĝ
wiesz lub które wzbudza twojÈ ciekawoĂÊ i chÚtnie dowiedziaïbyĂ siÚ
o nim czegoĂ wiÚcej. JeĂli jest to temat, który bÚdzie interesujÈcy równieĝ
dla innych ludzi, bÚdzie to jego dodatkowÈ zaletÈ. To naprawdÚ moĝe
byÊ dowolna rzecz, jaka tylko przyjdzie ci do gïowy.
SiÚgnijmy tutaj po przykïad gry na gitarze. Wczoraj po raz pierwszy
od dïuĝszego czasu siÚgnÈïem po swój instrument i zaczÈïem rozmyĂlaÊ
o tym, jak bardzo go uwielbiam i z jakÈ chÚciÈ nauczyïbym siÚ lepiej na
nim graÊ. Nie jestem wirtuozem gitary, ale poniewaĝ ten temat wzbudza
moje zainteresowanie, mógïbym potraktowaÊ go jako zagadnienie, na
którym chcÚ siÚ skupiÊ.
Drugim etapem dziaïania jest nawiÈzanie kontaktu z dziesiÚcioma
osobami, które sÈ naprawdÚ dobre w wybranym przez ciebie temacie.
JeĂli chodzi o podany przeze mnie przykïad, udaïbym siÚ do dziesiÚciu
gitarzystów. Nie musieliby to byÊ muzycy znani na caïym Ăwiecie — nie
chodzi o to, ĝe koniecznie musiaïbym siÚ spotkaÊ z Erikiem Claptonem.
Wystarczy, ĝe udaïbym siÚ do osób, które juĝ znam, jak chociaĝby do
mojego przyjaciela Pata O’Bryana. Mógïbym siÚ z nim spotkaÊ, a potem
za jego poĂrednictwem znaleěÊ kilka osób, które grajÈ na gitarze i uwielbiajÈ ten instrument.
RozmawiajÈc z nimi, zadawaïbym im pytania w rodzaju: Jak przedstawiajÈ siÚ tajemnice gry na gitarze? Jakie sÈ sekrety zdobywania biegïoĂci technicznej w posïugiwaniu siÚ tym instrumentem? Jakich konkretnie
chwytów potrzebujÚ siÚ nauczyÊ? W jaki sposób uĝywaÊ palców, by uzy36
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skaÊ takie, a nie inne akordy?. ByÊ moĝe dobrym pomysïem byïoby
nagrywanie tych rozmów, dziÚki czemu dysponowaïbym potem dziesiÚcioma wywiadami z dziesiÚcioma róĝnymi muzykami.
Trzeci krok to zebranie nagrañ z tych rozmów, spisanie ich w formie
tekstowej, a nastÚpnie umieszczenie wszystkich tych materiaïów w internecie w formie produktu, który ludzie mogÈ kupowaÊ i pobieraÊ.
ChcÈc zarejestrowaÊ nazwÚ domeny, skorzystaïbym z usïug firmy
w rodzaju GoDaddy.com. Gdybym nie miaï pojÚcia, jak zaïoĝyÊ stronÚ
internetowÈ, zrobiïbym uĝytek z platform takich jak www.eLance.com czy
www.fiverr.com i zamieĂciï tam ogïoszenie: „Szukam kogoĂ, kto stworzy
dla mnie stronÚ internetowÈ”. Niewykluczone, ĝe w Indiach znalazïby
siÚ ktoĂ, kto podjÈïby siÚ tego zadania za 50 dolarów. Na tym etapie
musiaïbym co prawda zainwestowaÊ w caïe przedsiÚwziÚcie 100 dolarów,
ale miaïbym dziaïajÈcÈ stronÚ internetowÈ.
Czwarta faza dziaïania to umieszczenie moich materiaïów na stronie
www.ClickBank.com. Wspomniany portal to wspaniaïe miejsce pozwalajÈce kupowaÊ i sprzedawaÊ materiaïy udostÚpniane w formie plików do
pobrania — sprawdza siÚ on szczególnie dobrze, gdy dopiero zaczynasz
swojÈ dziaïalnoĂÊ. To oczywiste, ĝe klienci powinni mieÊ moĝliwoĂÊ pobierania wspomnianych wczeĂniej plików audio z wywiadami oraz zapisów
tekstowych tych rozmów, wiÚc na poczÈtek umieĂciïbym je wïaĂnie na
stronie ClickBank.
Ostatnim etapem opisywanego przeze mnie programu jest zapoczÈtkowanie procesu dzielenia siÚ z luděmi informacjami na temat mojej
strony internetowej i oferowanego przeze mnie produktu.
Komu naleĝaïoby o tym powiedzieÊ? Wszystkim, którzy tak samo jak
ja chcÈ nauczyÊ siÚ graÊ na gitarze. Mógïbym wykorzystaÊ moĝliwoĂci
wyszukiwarki Google, rozglÈdajÈc siÚ za grupami zrzeszajÈcymi gitarzystów. Jak kaĝdy moĝe ïatwo siÚ przekonaÊ, nie brakuje ludzi, którzy sprzedajÈ rozmaite rzeczy rozsianym po caïym globie pasjonatom tego instrumentu, bez trudu moĝna siÚ równieĝ natknÈÊ na wiele osób stawiajÈcych
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dopiero pierwsze kroki w gitarowym Ăwiecie. To wïaĂnie im moĝna byïoby
powiedzieÊ: „Opracowaïem system zwiÈzany z grÈ na gitarze. Przeprowadziïem wywiady z dziesiÚcioma muzykami i poznaïem ich tajemnice”.
Dobrym pomysïem mogïoby byÊ dzielenie siÚ dochodami z luděmi, by
mieli oni motywacjÚ do przekazywania informacji o Twojej ofercie swoim
znajomym. W takiej sytuacji osoba polecajÈca otrzymywaïaby poïowÚ
zysku, a reszta trafiaïaby do Ciebie.
W taki wïaĂnie sposób moĝesz zaczÈÊ prowadziÊ handel za poĂrednictwem internetu, a wszystko, co powinieneĂ zrobiÊ — nie posiadajÈc
wczeĂniej ĝadnej dodatkowej wiedzy — to wprowadziÊ w ĝycie tych piÚÊ
kroków: udaj siÚ do osób zajmujÈcych siÚ tym, co chciaïbyĂ robiÊ, a potem
zadaj im pytania, które chodzÈ ci po gïowie. Wiedz, ĝe te same wÈtpliwoĂci bÚdÈ równieĝ trapiÊ i innych ludzi. Potem wykorzystaj te informacje, zacznij je sprzedawaÊ, stwórz stronÚ internetowÈ, a nastÚpnie poinformuj zainteresowanych o fakcie jej istnienia.
Bardzo szybko okaĝe siÚ, ĝe dziÚki internetowi zarabiasz pieniÈdze!
&UDLJ

To rzeczywiĂcie Ăwietny plan.
OgromnÈ zaletÈ ClickBanku jest to, ĝe gdy Twój produkt zacznie siÚ
juĝ sprzedawaÊ, bÚdÈ mogli nim handlowaÊ równieĝ twoi partnerzy —
ludzie stanowiÈcy czÚĂÊ systemu ClickBank i rozglÈdajÈcy siÚ za rzeczami, które wzbudzajÈ zainteresowanie nabywców i które warto byïoby
promowaÊ.
Jeĝeli ktoĂ taki zdecyduje siÚ skupiÊ swoje dziaïania na produktach
zwiÈzanych z naukÈ gry na gitarze, o których wspomniaïeĂ w swoim przykïadzie, twoje materiaïy zacznÈ siÚ sprzedawaÊ, a ty nawet nie bÚdziesz
wiedziaï, kto siÚ tym zajmuje. ClickBank bÚdzie Ci po prostu przesyïaï
czeki opiewajÈce na twój udziaï w tej sprzedaĝy.

38
Kup książkę

Poleć książkę

Joe Vitale: podawaj wszystko w wÈtpliwoĂÊ

Kolejnym walorem opisanego przez ciebie systemu jest operowanie
cyfrowym produktem. Jak wiele razy moĝesz sprzedaÊ ten sam towar
w formie elektronicznej? Taki proces moĝesz przecieĝ powtarzaÊ w nieskoñczonoĂÊ.
-RH

To prawda.
&UDLJ

Moĝna powiedzieÊ, ĝe to nieograniczona idea, której szukaliĂmy.
-RH

Faktycznie, w tym przypadku trudno mówiÊ o jakichĂ granicach.
Kolejna rzecz, o której warto wspomnieÊ — gdyby ktoĂ nie zdawaï
sobie z tego sprawy — to zalety zwiÈzane z takÈ formÈ handlu: nie ma
tu kosztów wysyïki, problemów z satysfakcjÈ ani koniecznoĂci pïacenia
za produkcjÚ. Nie ma tu mowy o drukowaniu tekstów, trzymaniu ich
w swojej sypialni i wysyïaniu ich do odbiorcy kolejnego dnia.
To wszystko odbywa siÚ w niewidzialny sposób, ale to produkt elektroniczny, który zapewnia natychmiastowÈ satysfakcjÚ zarówno tobie, jak
i klientowi. Nabywca w mgnieniu oka otrzymuje moĝliwoĂÊ pobrania
wykonanych przez ciebie nagrañ, a do ciebie w ciÈgu kilku chwil docierajÈ pieniÈdze. Co moĝe byÊ lepsze od takiego ukïadu?
&UDLJ

WyglÈda na to, ĝe nic! To wïaĂnie czegoĂ takiego dotyczyïa nasza rozmowa. Przemiana sytuacji ekonomicznej zaczyna siÚ od podjÚcia dziaïañ
zwiÈzanych z pomysïami takimi jak ten, a takĝe — o czym wspominaïeĂ
wczeĂniej — wykonaniu caïej pracy wewnÚtrznej, by w ogóle mogïo dojĂÊ
do takich czynów.
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Tak, wszystko zaczyna siÚ w ludzkim umyĂle, a ja chciaïbym na koniec
dodaÊ jeszcze kilka komentarzy.
Przede wszystkim, jak napisaïem w ksiÈĝce Moc przyciÈgania, niezaleĝnie od tego, jak wyglÈda twoja aktualna rzeczywistoĂÊ, jest ona wyïÈcznie
stanem przejĂciowym, który bÚdzie siÚ zmieniaï. Moĝesz wspieraÊ te
zmiany i przyspieszyÊ ten proces, podÈĝajÈc za swojÈ pasjÈ, zachowujÈc
szczeroĂÊ wobec siebie, uĂwiadamiajÈc sobie, czego pragniesz, a takĝe
ruszajÈc w tym kierunku.
Gdy bÚdziesz podejmowaÊ takie dziaïania, na Ăwiatïo dzienne wypïynÈ
równieĝ poglÈdy, których trzeba siÚ bÚdzie pozbyÊ. Jeĝeli ktoĂ zmaga siÚ
z ograniczeniami, przemyĂleniami lub zïoĂciÈ, które ujawniïy siÚ za sprawÈ
tego wywiadu, jest to Ăwietna okazja, by siÚ uporaÊ z tymi kwestiami.
Pozbycie siÚ tych problemów oznacza otworzenie drzwi, przez które bÚdzie
mógï wejĂÊ dobrobyt.
¿yczÚ wiÚc Czytelnikom powodzenia we wszystkim, co bÚdÈ oni
robiÊ — raděcie sobie dobrze i bÈděcie wytrwali.
&UDLJ

UzupeïniajÈc to, co powiedziaïeĂ wczeĂniej, chciaïbym podkreĂliÊ, ĝe
zarówno w dobrych, jak i kiepskich czasach sÈ ludzie, którzy potrafiÈ zbijaÊ fortuny. Tak naprawdÚ nie chodzi o to, co dzieje siÚ wokóï nas — liczy
siÚ to, co tkwi w nas samych. TÚ kwestiÚ uchwyciïeĂ naprawdÚ znakomicie,
Joe. DziÚki.
-RH

Ja równieĝ dziÚkujÚ.
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Joe Vitale: podawaj wszystko w wÈtpliwoĂÊ

'U-RH9LWDOH

Dr Joe Vitale jest pisarzem, mówcÈ, muzykiem, uzdrowicielem i gwiazdÈ filmowÈ, a takĝe osobÈ praktykujÈcÈ ho’oponopono.
Joe jest autorem zbyt wielu ksiÈĝek, by
wymieniaÊ je tutaj wszystkie — warto wspomnieÊ natomiast o bestsellerach takich jak:
Moc przyciÈgania. 5 prostych kroków do zdobycia
bogactwa (lub czegokolwiek innego), Zagubiony
podrÚcznik ĝycia. Znajdě swoje miejsce na Ziemi,
Przebudě siÚ! Odkryj sekret szczÚĂcia i ĝycia pozbawionego problemów, Hypnotic Writing, Klucz do
sekretu. PrzyciÈgnij do siebie wszystko, czego pragniesz, Zero ograniczeñ. Sekret osiÈgniÚcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze
Ăwiatem oraz kontynuacja tego ostatniego tekstu, czyli Od zera. OsiÈganie
niemoĝliwego z ho’oponopono.
Jego bestsellerowy e-book zatytuïowany Attract Money Now jest dostÚpny za darmo na stronie internetowej www.attractmoneynow.com.
Joe jest uzdrowicielem reiki, adeptem chi kung, dyplomowanym hipnotyzerem, specjalistÈ od programowania neurolingwistycznego, wyĂwiÚconym duchownym, a takĝe doktorem nauk metafizycznych.
Ten niezwykle popularny autor wystÈpiï równieĝ w filmach takich jak:
Sekret, The Opus, The Compass, The Tapping Solution, Leap, Beyond Belief,
The Meta-Secret oraz Openings.
Dr Vitale stworzyï wiele nagrañ dla wydawnictwa Nightingale-Conant — moĝna tu wymieniÊ chociaĝby: The Power of Outrageous Marketing, The Secret to Attracting Money, The Missing Secret, The Abundance Paradigm, Joe Vitale’s Ultimate Law of Attraction Library oraz najnowsze The
Zero Point.
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T.A.K.! – Twój Algorytm KorzyĂci

Joe jest równieĝ uznanym piosenkarzem i autorem tekstów utworów
muzycznych — jak na razie wydaï siedem albumów, miÚdzy innymi:
Strut!, The Healing Song, Sun Will Rise oraz Reflection. DziesiÚÊ spoĂród
jego piosenek zdobyïo nominacjÚ do Posi Awards, nagród dla muzyki
o pozytywnym przesïaniu.
Z jego postaciÈ zetknÚli siÚ widzowie wielu programów telewizyjnych — byï on goĂciem miÚdzy innymi: Larry King Live, The Big Idea
with Donny Deutsch czy Fox & Friends emitowanego przez Fox News.
Pojawiaï siÚ na antenach stacji CNN, CNBC, CBS, ABC oraz Extra TV,
wspominaïy o nim takĝe czasopisma „The New York Times” i „Newsweek”.
Joe Vitale stworzyï program Miracles Coaching i pomaga ludziom
speïniaÊ marzenia, uczÈc ich zrozumienia gïÚbszych aspektów prawa przyciÈgania i prawa wïaĂciwego dziaïania. KiedyĂ byï bezdomnym, dziĂ jest
natomiast autorem bestsellerowych ksiÈĝek i przepeïnia go wiara w magiÚ
i cuda.
Joe mieszka niedaleko miasta Austin w stanie Teksas razem z ĝonÈ
NerissÈ oraz gromadkÈ zwierzÈt domowych. Jego strona internetowa
znajduje siÚ pod adresem:
www.mrfire.com
®
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