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Właśnie teraz mam dla Ciebie przełomowe informacje, już za chwilę 
dowiesz się, co tak naprawdę cechuje ludzi sukcesu, a co jest pomijane 
przez tych, którzy go nie osiągają. 
Przypominam sobie taką sytuację sprzed kilku lat, gdy jeszcze nie 
zajmowałem się tematyką rozwoju osobistego i myślałem w takich 
samych kategoriach, jak każdy przeciętny człowiek. 

 
Powiem szczerze, że moje życie było 

ciągiem... porażek! 
 

Byłem zdesperowany i bardzo przybity... przez pewien czas myślałem nawet o 
tym, żeby się zabić! 
Ale na szczęście w mojej głowie pojawiła się taka myśl, że przecież są ludzie, którym 
się udało więc dlaczego ja ciągle ponoszę porażki? 
Nie miałem nic do stracenia, pamiętam jak dziś, gdy pierwszy raz przeczytałem 
książkę "Tajemnice Szczęścia" a potem genialne "Odrodzenie Feniksa" i to był 
przełom! 
 

Osobiście wierzę, że wkrótce również w Twoim życiu nastąpi pozytywny 
przełom a wszystko dzięki wiedzy, którą właśnie zaczynasz zdobywać! 
 
Zaczynamy :)  
 

Wiesz, że Twoje życie byłoby lepsze, ale ponieważ często słuchasz innych ludzi, 
lepsze nie jest. 
 
Zademonstruję Ci coś ciekawego na pewnym przykładzie: 
 

- Kiedyś nie miałem pewnych informacji i z tego powodu 
kierowałem się domysłami. 
 
Chodzi mi tu o moje życie - gdy czegoś nie wiedziałem, to byłem niepewny. 
 
Jak to się ma do Twojego życia? 
 

Tak, że ludzie mogą "wkręcać" Ci różne rzeczy, a Ty przeważnie w to wierzysz. 
Jak ktoś Ci powie przykładowo, że nie masz talentu muzycznego, bo strasznie 
"kaleczysz" grę na gitarze, to możesz się poddać i uznać to za fakt. 
 
Skąd to się bierze? 
 

Uznałeś tę informację za fakt, ponieważ kierowałeś się opinią drugiej osoby 
czyli jej sugestią. Sugestia zasiała w Twoim umyśle przekonanie, że nie masz talentu 
do gry na instrumentach. Twój umysł przyjmuje to za fakt, Twoja podświadomość 
zaczyna realizować ten proces i ostatecznie nie nauczysz się grać, bo ktoś kiedyś 
powiedział Ci, że nie masz talentu a Ty w to uwierzyłeś! A jak w coś wierzysz, to 
uwierz mi, że to prędzej czy później stanie się Twoją rzeczywistością. 



Poleć stronę z tym ebookiem innym Czytelnikom
 

  
A załóżmy, że ja cały dzień "wkręcał" bym Ci, że jesteś najlepszym 

gitarzystą na świecie - ale wiesz, zachowałbym całą powagę i Ty byś w 
to uwierzył, to co by się stało? 
Może miałbyś tyle zapału motywacji i wiary, że zacząłbyś intensywny 
trening i kiedyś faktycznie mógłbyś zostać wspaniałym gitarzystą, ale 
wcześniej przez cały czas miałbyś przekonanie, że już nim jesteś. 
 
O co mi tutaj chodzi? 
 

O najważniejszą rzecz! Chcę Ci powiedzieć, że to TY, TY i TYLKO TY 
kierujesz swoim życiem i możesz wierzyć w co tylko chcesz! 

 
Umysł i podświadomość reagują na sugestie, mogą to być Twoje pozytywne 

sugestie lub obce negatywne sugestie z otoczenia. Czego chcesz? 
 
Może chcesz sukcesu, pieniędzy, powodzenia, szczęścia i innych 
pozytywnych wartości? 
 

Myślę, że to całkiem fajna perspektywa. Ale gdy słuchasz innych ludzi, którzy 
ciągle narzekają i mówią, że nic nie można w życiu osiągnąć, zgadnij co się dzieje?  
 

Przysłowiowy pech przechodzi na Twoją osobę i spada na Ciebie lawina 
niespotykanych problemów. Wszystko dlatego, że zamiast karmić swój umysł 
pozytywnymi sugestiami, dajesz mu negatywne bodźce a są pewne prawa, które 
decydują o tym, kto osiąga sukces a kto porażkę. Na razie musisz wiedzieć, że 
podstawowym kluczem do sukcesu jest dawanie swojemu umysłowi tego, co najlepsze 
czyli pozytywnych sugestii. 
 
 
Co możesz teraz zrobić? 
 

Po pierwsze: przestań słuchać narzekania innych ludzi i tego, jak żalą się na 
swoje złe życie, inaczej Twoje będzie identyczne. Jeżeli ktoś nie ma Ci nic 
pozytywnego do powiedzenia a tylko marudzi, to warto odciąć wszelkie kontakty z 
takimi osobami, inaczej ograniczą Cię oni w Twojej drodze do szczęścia. 
 
 

Po drugie: zacznij działać czyli „nakarm" swój umysł czymś, czego bardzo 
potrzebuje czyli pozytywnymi myślami, które zbliżą Cię do sukcesu.  
 
 
 

Afirmacje to jeden z elementów, jaki wykorzystują ludzie, by osiągnąć sukces. 
Afirmacja to zdanie lub ciąg zdań, które mają bardzo pozytywny charakter.  
 
 
 
Dla przykładu kilka z moich ulubionych afirmacji: 
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- W dzień i w nocy wszystko mi sprzyja. 
- Sukces, bogactwo, szczęście. 
- Bogactwa spływają do mnie z każdej strony. 
 

Jak przejąć kontrolę nad swoim życiem? 
 

Przejęcie kontroli nad swoim życiem to nabranie świadomości, że jest się 
odpowiedzialnym za wszystko, co dzieje się w naszym życiu. Mało ludzi tak naprawdę 
wie, że to co ich spotyka, jest konsekwencją ich działań w przeszłości.  
 

To, czy Twoje życie jest szczęśliwe czy pechowe, uzależnione jest od tego, jakim 
człowiekiem jesteś i jakie decyzje podejmujesz. 
 

Tak w zasadzie to pech czy szczęście istnieją do momentu, aż przestaniesz w 
nie wierzyć. Zauważ, że nazywanie czegoś pechem, to w pewnym sensie zwalenie winy 
za niepowodzenia na okoliczności losu. Ilu jest ludzi na świecie, którzy coś przegrali a 
potem narzekali i przeklinali życie, świat, innych ludzi, siebie? I co im to dało? Raczej 
nic konstruktywnego, dlatego jeżeli mówimy o przejęciu kontroli nad własnym życiem 
to mówimy też o braniu odpowiedzialności za to, co nas w życiu spotyka.  
 

Musisz nauczyć się uczyć na błędach i to najlepiej nie na swoich. Jest takie 
przysłowie i teraz chciałbym Ci je przytoczyć: 
 
„Mądry człowiek uczy się na swoich błędach, sprytny człowiek uczy się 

na cudzych błędach, a głupi człowiek nie uczy się wcale i wciąż popełnia 
te same błędy, licząc na inny rezultat". 

 
Jak można robiąc to samo, liczyć na inny rezultat? Może lepiej jest zrobić coś 

nowego i zobaczyć, jaki to przyniesie efekt? Jedno jest pewne, trzeba używać swojego 
mózgu i myśleć i analizować, wyciągać z tego naukę i obrać odpowiednią drogę. 
 

Jak natychmiastowo przejąć kontrolę nad 
swoim życiem? 
 

1. Ustal, czego tak naprawdę chcesz w swoim życiu i pomyśl, jak możesz to 
osiągnąć. 

2. Jak już Ci pisałem, ograniczenia istnieją wyłącznie w Twojej głowie, 
dlatego zidentyfikuj, co Cię tak naprawdę ogranicza i wyeliminuj to ze swojego 
życia.  

3. Zlikwiduj wszystkie czynniki zewnętrzne, które przeszkadzają Ci w 
osiągnięciu tego, czego chcesz. Jeżeli ktoś z Twojego otoczenia ma na Ciebie zły 
wpływ, to ogranicz lub zerwij kontakt i przestań się przejmować tym, co on sobie 
pomyśli, w końcu liczy się Twój sukces. 

4. Żyj w zgodzie z samym sobą i ciesz się z tego co masz, rób to, co możesz, z 
tego co masz a z czasem sukces przyjdzie do Ciebie. 
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Jak uwolnić się od systemu? 
 

Mówiąc system mam na myśli wszystko to, co przeszkadza Ci na drodze do 
sukcesu. Systemem są ludzie, systemem w pewnym sensie jest państwo, które 
ogranicza obywateli, system to normy społeczne i ogólnie rzecz biorąc, system to 
wszystkie negatywne rzeczy, które przeszkadzają Ci osiągnąć sukces. 
 

Film „Matrix" pokazuje, czym jest system i jak kontroluje się ludzi w systemie.  
W prawdziwym życiu jest podobnie. Nie wiadomo, kto wymyślił system, na pewno też 
nikt nie ma bezpośredniej kontroli nad systemem, gdyż kształtował się on przez 
tysiące lat. To, co teraz widzisz, idąc ulicą, to właśnie system. To, że ludzie chodzą tak 
a nie inaczej to system. 
Nie możesz robić tego, czego pragniesz, ponieważ przeszkadza Ci system, musisz 
kogoś słuchać, ponieważ tak chce system. Nie możesz być sobą, ponieważ nie zezwala 
na to system i tak dalej. 
 

Pomyśl, dlaczego ludzie nie chodzą uśmiechnięci po ulicy, dlaczego w 
powszechnym mniemaniu nie można podejść na ulicy do kobiety i umówić się z nią? 
Jak to jest, że ludzie mają taką opinię, że bogaci kradną? 
 
 

Wiesz dlaczego? 
 

Ponieważ tak ukształtowany jest system, który kieruje naszym zachowaniem, 
naszymi poglądami, naszym życiem - kieruje do momentu, aż sami nie przejmiemy 
życia w swoje ręce. 

Jestem przekonany, że Ty chcesz przejąć swoje życie i uwolnić się od tej farsy, 
jaką jest system, na pewno chcesz robić to, na co masz ochotę i na szczęście powiem 
Ci, że można się uwolnić od systemu i od oczekiwań innych ludzi.  
Powiem więcej – można, a nawet trzeba się uwolnić, inaczej nie osiągniesz sukcesu. 
Popatrz na tych, którzy przegrali, oni byli w systemie i dlatego polegli a Ty musisz być 
jak Neo. Uwierz mi, że życie to w pewnym sensie jest „Matrix" a ludzie, którzy Ci 
przeszkadzają, to agenci systemu. 
 
 

Jak więc uwolnić się od systemu? 
 

1. Przestań liczyć się z oczekiwaniami, jakich żąda system. 
 

Znów pojawia się kwestia innych ludzi, którzy przeszkadzają w realizacji planów. 
Przestań się liczyć z tymi, którzy po pierwsze nie znają się na rzeczy a po drugie ciągle 
powtarzają, że Ci się nie uda.  
 

Przestań liczyć się z normami społecznymi - co się stanie, jak zamiast iść po ulicy 
tak jak wszyscy, pobiegniesz, co się stanie, jak zaczniesz zaczepiać ludzi i z nimi 
rozmawiać? Prawdopodobnie przystaną do rozmowy albo pójdą, ale Ty masz tę 
swobodę, że robisz co chcesz.  
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Skoro nie przejmujesz się już tym, co inni o Tobie mówią, to w tym momencie 
uświadamiasz sobie, że możesz robić co chcesz i jak chcesz. 
 

Jakże prosta droga do wolności - uwolnienie się od oczekiwań i komentarzy 
innych. W zasadzie, to po co Ci opinia innych ludzi? Co Ci ona daje? 
Dowartościowanie? Może tak jak większość, potrzebujesz poczucia większej 
akceptacji? 
 

Ale po co Ci to? Lepiej jest skupić się na własnych celach i dyktować warunki, 
uwierz mi, że będziemy się uczyć, jak zostać przywódcą i wtedy zobaczysz, jak w 
pewnym sensie przejąć władzę nad systemem, ponieważ są ludzie, którzy kontrolują 
system.  Ja nauczyłem się to robić, ale to wymaga czasu i wiedzy. Ty na początek 
musisz z niego wyjść a potem go opanować w takim stopniu, na jaki pozwalają Twoje 
wpływy. 
 
 

2. Postanów, czego chcesz od życia i weź to sobie. 
 

Ustal, jakie są Twoje życiowe cele i wymyśl plan, jak je realizować. 
Jeżeli czytasz uważnie moje słowa, to wiesz, że na drodze do ich realizacji stanie Ci 
wiele problemów, ale jeżeli się nie poddasz, to one Cię wzmocnią. Dlatego istotą 
całego dążenia do celu jest wytrwałość, ogromne samozaparcie i bycie upartym. To 
musi być tak, że jak czegoś chcesz, to nic nie będzie w stanie Cię 
powstrzymać. To, co mówi Ci system, może Cię zatrzymać, ale Ty musisz tak 
myśleć, żeby przejść przez „kłody" jakie staną na Twojej drodze. 
 

3. Zawsze bądź sobą i przestań się liczyć z normami społecznymi. 
 
Pewnie już wiesz, że ludzie nie robią wielu rzeczy, ale to nie oznacza, że w ogóle 

nie można ich robić. Powiem więcej - nie wsadzą Cię do więzienia, jak będziesz sobą.  
Ja, gdy idę po ulicy, zakładam czarne okulary i staram się wyróżnić z tłumu, nigdy nie 
będę częścią „szarej masy", bo mam osobowość i jestem liderem. Ustal swój styl 
bycia, ubierania się i robienia innych rzeczy i poczuj, że to jest to, co daje Ci 
satysfakcję. 
 

4. Przestań reagować na to, co „sprzedają" Ci media. 
 

Telewizja, media i gazety również będą wmawiać Ci, że fajnie jest żyć w systemie i 
nie wyróżniać się z tłumu, ponieważ jest im to na rękę, łatwiej im manipulować 
ludźmi. 
Wiesz, że codziennie jesteś ofiarą manipulacji? Ilekroć włączysz telewizję, będą 
próbować zaszczepić w Tobie poczucie niższości, ale Ty już wiesz, że można „olać" 
takie gadanie i być sobą. 
 

5. Ciesz się z życia. 
 

Wiesz, jak mało jest ludzi, którzy idą po ulicy i uśmiechają się od ucha do ucha? To 
wywołuje powszechne oburzenie, bo przecież życie jest ciężkie i trzeba narzekać - co 
za głupota! Dlatego ciesz się z tego, co masz i realizuj to, co chcesz. 
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Jak kontrolować swój umysł? 
 

Umysł to proste urządzenie i można je łatwo kontrolować. Dobrze jest mieć 
kontrolę nad swoimi emocjami, nad naszymi nawykami. 
 

Można to osiągnąć, ale trzeba zainwestować w wiedzę. Ponieważ większość 
ludzi nie ma pojęcia, jak korzystać z mózgu, chcę dziś nakierować Cię na 
odpowiedni tor i teraz napiszę Ci kilka rzeczy, które może zrobić Twój umysł a o 
których możesz nie mieć pojęcia: 
 
 -  może kontrolować emocje i stany oraz przywoływać je w dowolnym momencie, 
 - może działać nawykowo i podświadomie wykonywać Twoje polecenia, np.  
prowadzenie samochodu, 
 -  może kreować dowolne obrazy i myśli. 
 

Jak przygotować się na sukces? 
 

Muszę Ci coś uświadomić - na sukces trzeba się przygotować i nie dostaniesz 
czegoś, jeżeli nie masz mentalnego przygotowania. 
Popatrz na ludzi, którzy wygrali w totolotka i po jakimś czasie znów byli biedni. 
Świadczy to o tym, że brakuje im przygotowania do obchodzenia się z pieniędzmi. 
Prawdziwi biznesmeni mają opanowaną do perfekcji umiejętność mnożenia pieniędzy 
poprzez wyszukiwanie najlepszych dla nich inwestycji. Jeżeli chcesz coś dostać, to 
musisz nauczyć się z tym właściwie obchodzić, inaczej możesz zmarnować to, co 
dostaniesz. 
 

Dlatego zanim dostaniesz to, czego chcesz, poczuj jakby to było mieć to już 
teraz. Każdy sukces wymaga przygotowań, ponieważ taka jest cena sukcesu.  
 
 

Sukces… 

Dobrze, wiem że cały czas mówię Ci o sukcesie, wiem że pewnie zastanawiasz 
się, czym tak w ogóle jest ten sukces? No bo niby każdy o tym mówi: "że ten to 
osiągnął sukces, że tej to się udało" itp. 
 

Ale co oni tak naprawdę zrobili? 
 

Oni z satysfakcją realizują życiowe założenia, które prowadzą ich do sukcesu 
czyli do wartościowego ideału, do którego dążymy przez całe życie. 
Wiesz, że pieniądze wcale nie muszą być sukcesem, słyszałem przypadki bardzo 
bogatych ludzi, którzy wcale nie byli szczęśliwi. Powiem więcej, znam przypadki 
skromnie żyjących ludzi, którzy odnaleźli życiowe szczęście. 
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Co z tego wynika dla Ciebie? 
 

To, że osiągniecie tzw. sukcesu jest równoznaczne ze znalezieniem takiego 
zajęcia w życiu, które daje Ci szczęście, satysfakcję, pieniądze, radość.  
To także odnalezienie takich ludzi, z którymi masz dobry kontakt, znajdujecie 
wspólny język… 
 

Powiem wprost, musisz robić to, co lubisz i być naturalnie sobą, wtedy praca 
nie jest pracą, tylko przyjemnością a udawać kogoś, kim nie jesteś też nie musisz, bo 
jesteś sobą. 
 
Przykładowo: Ja prowadzę kilka portali internetowych i wcale się przy tym nie 
męczę, bo lubię to robić, mam swoją firmę, mam cele, znam kierunki rozwoju, wiem 
co będę robił, wiem też czego chcę. 
 

I Ty też musisz zrobić to samo, czyli przyjąć jakieś założenia na przyszłość, 
pamiętasz jak  pisałem Ci o modelowaniu ludzi sukcesu? Pewnie kojarzysz, więc 
musisz założyć jakieś konkretne cele i zająć się ich realizacją. Inaczej nigdy nie 
osiągniesz sukcesu, bo będziesz stać w miejscu. Wiem, że są ludzie, który śmieją się z 
nauki o sukcesie. Jeżeli ciągle słuchasz takich osób to odpowiedz mi na pytanie, jak 
chcesz osiągnąć sukces, skoro ulegasz wpływom ludzi, którzy niszczą Twoje marzenia, 
psują Ci humor i twierdzą, że nic w życiu nie osiągniesz. 
 

Jednak, gdy popatrzysz na ich własne osiągnięcia, to okazuje się, że oni sami 
mają różne problemy, jak więc można pytać o radę i słuchać rad kogoś, kto sam sobie 
nie umie pomóc? 
 
Dziś pokażę Ci, jak można z jeszcze większą skutecznością realizować 
swoje cele. Zdradzę Ci mój system. 

 
Jak zwykle zademonstruję Ci to na przykładzie: 
 

Gdy zakładałem serwis Cemis.pl miałem mnóstwo pracy, strona jest już dosyć 
pokaźna i można by pomyśleć, że pracuje nad nią sztab ludzi a prawda jest taka, że 
robię to wszystko w pojedynkę i wcale nie siedzę cały dzień przed komputerem. 
 

Jak ja to robię? Proste rozwiązania wbrew pozorom są najlepsze, wiec skupmy 
się na takich właśnie działaniach, prostych, zrozumiałych i banalnych, ale bardzo 
skutecznych. 
 
PO PIERWSZE 
 

Ustalam jakiś cel, może to być cokolwiek, bo wiesz już, że jeżeli konsekwentnie 
realizujesz jakieś założenia, to prędzej czy później musisz je zrealizować! Zdecyduj, 
czego chcesz i zapisz to. 
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PO DRUGIE 
 

Zaplanuj strategię jak osiągniesz ten cel, po prostu przynajmniej załóż jak 
zamierzasz to osiągnąć. 
 
 
PO TRZECIE 
 

Rozplanuj taktykę czyli podziel strategię na mniejsze części. 
 
PO CZWARTE 
 

Rozplanuj pojedyncze zadania dla każdej taktyki. 
 
PO PIĄTE 
 

Ustal, jak będą przebiegać prace nad realizacją celu. Zastanów się, w jakiej 
kolejności będziesz realizować zaplanowane zadania, ile będziesz potrzebować na to 
czasu itp. 
 
PO SZÓSTE 
 

Zapisz to wszystko jasno i wyraźnie, na każdy dzień ustal jakieś zadanie, myśl o 
tym, żeby każde zrealizowane zadanie przybliżało Cię do realizacji taktyki a każda 
taktyka przybliżała Cię do realizacji strategii. 
 
STRATEGIA = TAKTYKA = POJEDYNCZE ZADANIA. 
 
PO SIÓDME 
 

Zabierz się do pracy i zacznij realizować swój plan. 
 
 

A teraz czas na przykład: 
 

Gdy pracowałem nad stroną Cemis, zrobiłem dokładnie tak, jak opisałem Ci to 
powyżej. Nigdy nie udało by mi się to, gdybym nie zaplanował wszystkiego wcześniej. 
Wyobraź sobie, jak ciężko byłoby zrobić stronę, codziennie zastanawiając się, co dziś 
będę robił.  

To takie błądzenie po omacku. Po prostu skuteczniej i szybciej jest to wszystko 
zaplanować i zapisać a potem tylko realizować po kolei. 
 

Mogę jeszcze porównać to do programowania, najpierw definiujesz to, co ma 
zrobić program a potem program automatycznie wykonuje te polecenia. Ty musisz 
również zrobić to samo! 
Wiem, że jest bardzo dużo ludzi, którzy nie tolerują takich metod działania i 
lekceważą planowanie, strategie itp. Cóż, to wyjaśnia, dlaczego ludzi sukcesu jest tak 
mało, po prostu przez własną ignorancję ludzie odrzucają skuteczne techniki i potem 
narzekają, że nic się im nie udaje.  
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Mam nadzieję, że Ty już teraz to rozumiesz i Twoje postępowanie jest już inne, 
takie jak u prawdziwych ludzi sukcesu :) . 
 

I jeszcze taka mała porada - kup sobie notatnik albo organizer i zapisuj 
wszystkie zadania i pomysły. Zaufaj mi, to jest skuteczne! Nie wiem, czego się 
spodziewałeś,  ale ja mogę Ci zaproponować tylko takie metody. Jest to łatwe, jest to 
skuteczne, jest to dla każdego, więc zacznij z tego korzystać. 

 
To, że jesteś aż tutaj i to czytasz, oznacza że naprawdę chcesz zrealizować swoje 

plany i chciałbym Ci teraz serdecznie pogratulować! 
 

Ostatnio pisałem o sposobach realizacji celów, więc teraz chciałbym jeszcze raz 
przybliżyć ten temat, ale w nieco innym kontekście. 
 

Załóżmy, że masz cel, wiesz też jak go osiągnąć, masz wyznaczony tor działania 
i realizujesz go najlepiej, jak potrafisz. Jeżeli tak jest to bardzo dobrze. 
 

Musisz jednak wiedzieć, że nie zawsze będzie tak, jak chcesz żeby było, rzeczy 
czasem idą nie po naszej myśli, więc musisz przygotować się, że pojawią się 
przeciwności w drodze do celu! 
 

To normalne i trzeba się na to przygotować, problemy i 
przeciwności pojawiały się na drodze każdego wielkiego 
człowieka, który osiągnął sukces! 
 

Ważne teraz jest to, jak Ty na to zareagujesz! Musisz konsekwentnie realizować 
swój plan, jeżeli się poddasz to nie zrealizujesz swoich planów! 
 
 

Uzbrój się w cierpliwość i wierz w siebie tak mocno, jak 
tylko potrafisz. Na Twojej drodze mogą pojawić się 

również ludzie, którzy będą się z Ciebie śmiać, ale Ty rób 
dalej swoje! 

 
Na tej drodze pojawią się ludzie, którzy będą Ci mówić, że coś jest niemożliwe, 

ale Ty rób dalej swoje! 
 

Na tej drodze pojawią się ludzie, którzy powiedzą Ci, że to co robisz jest bez 
sensu, ale Ty rób dalej swoje, najlepiej jak potrafisz a na pewno odniesiesz sukces! 
 
"Trzymaj się z dala od ludzi, którzy tłamszą Twoje marzenia.  
Mali ludzie zawsze to robią. Jednak naprawdę wielcy sprawiają, że Ty 
także możesz stać się wielki." - Mark Twain 
 

Wiele razy mówili mi, że czegoś nie zrobię, ale ja jestem tak uparty, że rzadko 
słucham takich rad. Potem okazuje się, że jednak można coś zrobić, mimo 
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różnych przeciwności losu i "płytkiego" gadania ludzi, którzy się na tym nie 
znają! Jedno jest pewne - żeby coś osiągnąć, trzeba wziąć się do pracy! Wyniki 
przyjdą, gdy praca będzie realizowana przez wystarczająco długi okres czasu. 

 

Teraz zapraszam Cię na kolejną fascynującą lekcję, która 
mam nadzieję pomoże Ci w drodze do osiągnięcia sukcesu! 
 

Jak pewnie już wiesz, czasem znajdą się ludzie, którzy bardzo nas demotywują 
różnymi stwierdzeniami. W dużej mierze nie mają oni podstaw, by sądzić, że Ci się 
nie uda a jednak wmawiają Ci porażkę.  
Ty już wiesz, że takie pseudosugestie nigdy Cię nie zatrzymają, jeżeli nie będziesz ich 
traktować poważnie. 
 

Wiesz także, że za swój sukces jesteś odpowiedzialny  
wyłącznie Ty! 
 

To właśnie Twoje decyzje i działania mają największy wpływ na to, jak będziesz 
żył w przyszłości, na to czy będziesz mieć satysfakcję ze swojego życia! 
 

Wszystko jest w Twoich rękach! 
 

Czasem zdarza nam się, że zaczynamy wątpić w swoje działania i uwierz mi, że 
każdy człowiek tak czasem ma. Nie ma tutaj wyjątków, po prostu na naszej drodze do 
sukcesu przychodzi taki moment, że zaczynamy zastanawiać się, czy to wszystko co 
robimy, ma sens. 
 
Ja osobiście również mam czasem dylematy w stylu, czy mi się uda, czy to ma sens. 
 

Najważniejsze teraz jest to, jak sobie radzisz z takimi właśnie myślami. Wiesz, 
że jeżeli się poddasz, to nie osiągniesz swojego celu, więc najgorszą rzeczą, jaką 
można zrobić, jest zaprzestanie działań, które mają doprowadzić nas do osiągnięcia 
naszych celów. 
 

Musisz sobie uświadomić i uwierzyć przede wszystkim, że to co 
robisz, ma dla Ciebie ogromny sens i nic nie jest w stanie Ciebie 
powstrzymać! 
 

Bez odpowiedniej pracy nie ma nic, więc ustal czego 
chcesz i weź się do roboty! 
 

Przestań sabotować swoje działania negatywnymi myślami, które 
przedstawiają porażkę, bo jeżeli tak właśnie będziesz myśleć, to spotka Cię dokładnie 
ta sama porażka w życiu. 
 

Wyobrażaj sobie, że osiągasz sukces, myśl jak to robisz, poczuj to tak, jakby to 
właśnie miało miejsce a z takim podejściem realizacja Twoich planów to tylko kwestia 
czasu. 
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Przede wszystkim chciałbym jeszcze dodać, że wielokrotnie widziałem, jak 
ludzie sami wmawiają sobie, że nie osiągną sukcesu na zasadzie afirmacji, która - co 
wcale mnie nie dziwi - spełnia się. 
 

Lepiej jest wmawiać sobie, że jest się kimś dla 
siebie i sukces to coś, co musi przyjść! 
  

W to trzeba wierzyć bezgranicznie, ilu już było ludzi, którzy poddawali się tak 
blisko celu? Wiesz, że negatywne słowa sabotują Cię, negatywne myśli również Ci nie 
pomogą, ale to, co Ci naprawdę pomoże to optymistyczne nastawienie do świata i 
wiara w siebie, która dodaje skrzydeł! 
 
Teraz porozmawiamy o jednym z największych sekretów, jakie znają 
bogaci, a biedni i klasa średnia albo tego nie wiedzą, albo odrzucają tę 
teorię, co sprawia, że dalej pozostają biedni. 
 
Ta sama siła sprawia, że bogaci bogacą się z dnia na dzień, a biedni stają 
się jeszcze większymi nędzarzami. 

 
To działa jak magnes, chcę Ci teraz wyjaśnić, że Twój wspaniały umysł 

przyciąga do siebie to wszystko, o czym stale myśli.  
Mówiąc wprost, dostaniesz od życia to, o czym myślisz. Tak to właśnie działa, a ci 
ludzie, którzy o tym wiedzą i którzy to wykorzystują w dobrej wierze, zawsze osiągają 
swoje cele. 
 

Ta siła działa w dwie strony, możesz myśleć o porażkach lub zwycięstwach, ale 
dla Wszechświata, który jest źródłem tej siły jest to bez znaczenia, ponieważ on 
prędzej czy później zrealizuje te rzeczy, o których myślisz. 
 

Moja rada jest więc taka, żeby zacząć myśleć tylko o tym, czego naprawdę 
chcesz od swojego życia a zaprzestać negatywnego myślenia, które sprowadzi klęskę. 
 

Zaplanuj w myślach swoje wspaniałe życie oraz to, jak 
realizujesz swoje cele, wizualizuj zwycięstwa, poczuj to tak, 
jakby się to właśnie działo, a Wszechświat prędzej czy 
później zrealizuje Twoje marzenia. 
 

Wiem, że to brzmi wspaniale, tak wspaniale, że aż trudno w to uwierzyć i 
niejeden powie pewnie, że to prawo nie działa, bo ktoś myślał i nie dostał tego, czego 
chciał.  
A ja powiem na to, że dostałby, ale musiałby się wykazać większą determinacją i 
wytrwałością, bo te dwie rzeczy w dużej mierze decydują o sukcesie. Musisz bez 
żadnych wątpliwości wierzyć, że dostaniesz to, czego chcesz i że to przyjdzie do Ciebie 
prędzej czy później. 
 
Jedynie niezachwiana wiara w to, że jeśli prosisz to otrzymasz, 
gwarantuje działanie tego prawa. 
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Inaczej możesz tylko się denerwować i twierdzić, że to bzdury, ale pamiętaj, że 

to tylko Twoje złudzenia i jeżeli poddasz się temu złudzeniu to prawo nigdy nie 
zadziała. Bo ono działa zawsze, bez wyjątku, ale tylko dla tych, którzy naprawdę 
wierzą, że otrzymają. 

 
Tak naprawdę wszystko zależy od Twojej 

WYTRWAŁOŚCI. 
 
  Brakuje jej większości ludzi, dlatego nigdy nie osiągają swoich celów a potem 
narzekają. Człowiek, który wierzy, zawsze wie że dostanie to o co prosi, tylko musi na 
to wytrwale czekać i oczekiwać tego.  

 
"Nic nie jest w stanie oprzeć się woli człowieka, który w 
dążeniu do celu gotów jest zaryzykować własne istnienie."  
- B. Disraeli 
 

Tak, jak obiecałem Ci wcześniej, teraz przedstawię Ci dalszą cześć sekretu, 
który pozwala osiągnąć to, czego tylko zapragniesz! 
 

Wiesz już, że dostajesz to, o czym myślisz. Teraz chciałbym powiedzieć Ci 
jeszcze, że oprócz pozytywnego myślenia i kreowania swojej przyszłości w wyobraźni 
ważna jest jeszcze WDZIĘCZNOŚĆ! 
 
Niedawno zdarzyła mi się pewna sytuacja, że sam postanowiłem 
wypróbować to, o czym Ci piszę w praktyce hmm... w zasadzie robię to już 
od dawna, ale pomyślałem, że co mi szkodzi, żeby zrobić to po raz kolejny. 
Zawsze dziękuję za to, co mam i za to, co otrzymuję, po prostu robię to 
najłatwiej, jak się da czyli w myślach. Wymieniam po kolei rzeczy, za jakie 
jestem wdzięczny i okazuje się, że prędzej czy później, spotyka mnie jakaś 
miła niespodzianka i najczęściej są to takie rzeczy, których w ogóle się nie 
spodziewam. 
  

Miałem już mnóstwo takich sytuacji w życiu, po prostu dziękując otrzymujesz 
więcej! 
 
Dzięki wdzięczności otrzymasz to, czego pragniesz. Jest to powiązane ze 
sobą, więc aby coś otrzymać, musisz okazać wdzięczność za to, co już 
masz. 
 

Możesz to zrobić w bardzo prosty sposób, po prostu dziękuj w myślach za 
wszystko, co codziennie otrzymujesz od życia, dziękuj za to co już masz i dziękuj za to, 
co dopiero będzie Ci dane a sukces będzie należał do Ciebie! 
 
Myśl pozytywnie i odnoś się z wdzięcznością do wszystkiego a wkrótce 
zobaczysz wyniki. 
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Dzięki wdzięczności mam ogromną satysfakcję z życia i spotykają mnie same 
miłe rzeczy. Kiedyś nie uwierzyłbym, że można żyć bez problemów, ale właśnie dzięki 
potędze, jaką jest wdzięczność, różne dobra spływają do naszego życia! 
 

"Dajcie mi wystarczająco długą dźwignię i wystarczająco 
mocną podporę, a sam jeden poruszę cały glob." – 
Archimedes 
 

To bardzo fajne uczucie wiedzieć, że robisz coś dla siebie i wkrótce osiągniesz 
swój cel, bo to właśnie na tym polega, żeby wyrobić w sobie świadomość, że sukces na 
Ciebie czeka a Twoim zadaniem jest wykonać tyle kroków w jego stronę, aby móc go 
osiągnąć! 
 

To już wiesz, a teraz musisz dowiedzieć sie o 
jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy: 
 

Codziennie wykorzystuję tę wiedzę, żeby skutecznie się motywować i osiągać 
swoje cele, bez niej dawno bym już się poddał, bo życie nie zawsze jest łatwe… 
 

Powiem Ci teraz wprost o co chodzi: 
 

Czasem każdy ma gorszy dzień, ludzie z konkretną wiedzą oczywiście zawsze 
poradzą sobie z taką drobną przeszkodą i uznają to tylko za chwilowy problem, z 
którego zawsze może coś pozytywnego wyniknąć i to jest bardzo fajny sposób 
myślenia, który sam propaguję i popieram w 100% :) . 
Jednak mogą najść Cię wątpliwości, że to co robisz, jest bez sensu i nagle możesz 
stracić wiarę we własne siły i w swoją misję, więc najlepszym rozwiązaniem jest 
czytanie biografii "Wielkich Ludzi", którym udało się osiągnąć sukces mimo wielu 
przeciwności losu. 
 
Uważam takie lektury za największą inspirację, która potrafi 
momentalnie dodać sił i przywrócić Ci wiarę w to, co robisz! 
 

Takie genialne teksty znajdziesz w Internecie albo w książkach o rozwoju 
osobistym, więc za każdym razem, gdy nachodzą Cię wątpliwości, przeczytaj sobie 
jakiś inspirujący tekst, odpocznij i zabierz się do pracy! 
 

Jestem z Ciebie dumny, bo nie poddajesz się i zaczynasz samodzielnie 
kreować swoje życie, dla mnie to coś wspaniałego, bo widzę że Twoja wiara sięga 
zenitu! – wiem, że pewnie zapytasz, skąd ja to wszystko wiem? 
Przecież nie znamy się osobiście a ja jednak w Ciebie wierzę i cieszę się z Twojego 
sukcesu tak, jakbyśmy byli najlepszymi przyjaciółmi. Powiem więcej, nawet nie 
wiem czy Twoje życie zmieniło się od czasu, kiedy czytasz moje lekcje, ale bardzo w 
to wierzę. Tak bardzo, że uznałem to już za fakt, po prostu dla mnie jesteś 
największym cudem świata, bo zaczynasz walczyć o swoje życie i masz większą 
samoświadomość, dlatego szczerze Cię lubię. 
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Teraz chciałbym porozmawiać trochę o naszej wierze, powyżej masz przykład 

mojej wiary w Ciebie - ja po prostu nie uznaję innej opcji, niż to że pomału i 
sukcesywnie osiągasz to, co chcesz. Pewnym osobom zajmuje to mniej czasu a innym 
więcej, ale wiem, że Ci się uda, bo wierzę w Ciebie i właśnie ta wiara daje siłę dla 
każdego, kto wystarczająco mocno uwierzy w siebie i w swoje możliwości. Im szybciej 
uwierzysz, że możesz, tym szybciej zaczniesz osiągać pozytywne wyniki!  
 
Po czym poznasz, że wierzysz? 
 

Prawdziwa wiara jest czymś takim, że masz przekonanie, że jakiś cel jest dla 
Ciebie dosłownie przeznaczony a osiągnięcie go to tylko kwestia czasu! 
 
I Ty tego nie przypuszczasz, bo Ty o tym wiesz - na tym polega wiara w 
swój cel! 
 

Wierzyć to znaczy bez trwogi zwątpienia, spokojnie realizować swój plan i mieć 
pewność, że on się zrealizuje. Drobne przeszkody mają jedynie na celu wzmocnić nas i 
przygotować na sukces! 
 

Nigdy nie dostaniesz od życia tego, czego chcesz, jeżeli nie jesteś na to 
mentalnie przygotowany. Dlatego czas, który codziennie ubiega, musisz tak 
wykorzystywać, żeby odpowiednio się przygotować - zawsze wierząc w Sukces! 
 

Wiara przenosi góry, dlatego już dziś zaprogramuj się na zwycięstwo i uwierz w 
nie, poza tym mogę Ci powiedzieć jeszcze: uwierz w cokolwiek a prędzej czy później 
stanie się to Twoją rzeczywistością, dlatego szybko zdecyduj, w co chcesz wierzyć i 
zacznij się tym stopniowo cieszyć :) . 
Wiem, że możesz się ze mną nie zgodzić, ale często nieśmiałość niszczy naszą wiarę w 
siebie, sam tak kiedyś miałem, dlatego kiedyś postanowiłem definitywnie się jej 
pozbyć. 
 

Wiara pomaga osiągać cele i gdy uwierzysz, poczujesz spokój, bo wtedy 
będziesz mieć tę pewność, że wiara zawsze prowadzi poprzez problemy, aż do celu 
którym jest sukces! 
 
Chciałbym Ci napisać też parę słów o relacjach międzyludzkich. 
 
Jest to bardzo istotny aspekt rozwoju osobistego, ponieważ gdy często 
przebywasz z ludźmi to ulegasz czasami ich wpływom, pokażę Ci to na 
przykładzie... 
 

Gdy przebywasz w grupie osób o odmiennych poglądach to prawdopodobnie 
będziesz odczuwać skrępowanie i możliwe, że podczas rozmowy będziesz zgadzać się z 
innymi osobami, mimo faktu, że robisz to wbrew sobie. Dzieje się tak dlatego, że gdy 
przebywasz z jakąś grupą ludzi i nie masz w tej grupie sojuszników to aby nie narazić 
się innym, zgadzasz się z nimi, choć wiesz, że nie podzielasz ich poglądów. Po prostu 
w danym momencie bezpieczniej jest "przytaknąć" i powiedzieć, że zgadzasz się z tym, 
co oni mówią. Jest to asekuracyjne działanie i pozwala ono uniknąć konsekwencji 
"ataku całej grupy" na jedną osobę.  
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Gdy atakuje Cię kilka osób to obrona jest utrudniona, tak samo jest w 
rozmowie więc "fałszywie" potwierdzając opinię swojego rozmówcy stajesz się dla 
niego sojusznikiem lub co najmniej neutralnym człowiekiem i nie ma on podstaw, by 
słownie Cię atakować. 
 

Nie popieram wyrażania fałszywych poglądów i opinii, bo każdy powinien być 
w zgodzie z tym w co wierzy, ale czasami nie mamy innego wyjścia i warto zastosować 
taką technikę.  
 
Pokażę Ci to na kolejnym przykładzie: 
 

Jesteś w grupie osób, które nie mają zielonego pojęcia o rozwoju osobistym i 
nagle zaczynasz im mówić, że to co robią jest złe, że z takim postępowaniem sukcesu 
nie osiągną (wiadomo, każdy robi błędy) itp. Jednak nie tłumaczysz im, dlaczego ich 
postępowanie jest złe, poza tym ono jest złe z Twojego punktu widzenia, więc 
prawdopodobnie zignorują Twoją "mowę" i w najlepszym wypadku będą chcieli 
zakończyć ten temat. 

 
Takie zachowanie wynika z braku podstawowych środków komunikacji, po 

prostu istnieją pewne sposoby rozmawiania i przekonywania ludzi i prawdopodobnie 
nie masz o nich pojęcia. Jeśli masz, to bardzo dobrze, teraz będzie okazja dowiedzieć 
się jeszcze więcej na ten temat.  
 

Od tej lekcji będziemy zajmować się tematami takimi jak skuteczna 
komunikacja, manipulacja i wywieranie wpływu. Postaram się wyjaśnić Ci parę 
podstawowych technik, taka wiedza na pewno Ci się przyda, bo ci, którzy znają te 
techniki, mają przewagę... To już wkrótce będziesz Ty. 
 

Używaj wiedzy, którą za chwilę poznasz tylko do 
"ekologicznych" celów. Manipulacja innymi w złych 

intencjach zemści się prędzej czy później. 

 
Teraz chciałbym Ci opowiedzieć więcej o skutecznej komunikacji. Ta 

umiejętność przyda Ci się zarówno w życiu prywatnym, jak w biznesie. W zasadzie 
jeżeli nie znasz tych technik, to bardzo dużo tracisz, dlatego dziś zaprezentuję Ci 
podstawowe metody budowania "dobrego" kontaktu z drugim człowiekiem. 

 
Aby móc skutecznie się komunikować musisz 

dowiedzieć się czym jest RAPORT. 
 

RAPORT to inaczej nawiązanie więzi emocjonalnej z rozmówcą, mówiąc 
wprost, jeżeli masz z kimś dobry kontakt podczas rozmowy to właśnie to nazywamy 
raportem. Budowanie raportu jest niezbędne, jeżeli chcesz zwiększyć swoją 
skuteczność w komunikacji. 
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Jak budujemy raport? 
 
 

Ogólnie bardzo lubimy ludzi podobnych do siebie, dlatego u podstaw 
budowania skutecznej komunikacji leżą zabiegi takie jak: 

 
- przybranie podobnej pozycji ciała - jest to tzw "mirroring" czyli 

odbicie lustrzane, przyjmij podobną pozycję ciała do Twojego rozmówcy, 
ale pamiętaj, żeby zrobić to subtelnie, ponieważ inaczej Twój rozmówca 
może się zorientować, że celowo go naśladujesz, 
 

- dopasowanie pod względem szybkości i tonu głosu - ponieważ 
sama treść komunikatu to tak naprawdę tylko mała część całego przekazu 
i jak pokazują badania, dużo większą wagę w skutecznej komunikacji 
odgrywają rzeczy takie jak mowa ciała i ton głosu. Ważne jest, aby 
dopasować się pod względem tonu i szybkości mowy, pamiętając po raz 
kolejny, żeby robić to subtelnie i nieświadomie dla naszego rozmówcy, 
 

- mówienie podobnie do swojego rozmówcy - jest to tak naprawdę 
złożony proces, o którym więcej napiszę Ci następnym razem, ale na 
początku musisz wiedzieć, że należy upodabniać się również pod tym 
względem, 
 
- naśladowanie podstawowych gestów Twojego rozmówcy - postaraj się 
wychwycić główne gesty rozmówcy a potem zacznij je naśladować. 
 

Tak jak pisałem wcześniej, kluczem do sukcesu jest dobre dopasowanie, więc 
trenuj to w każdej rozmowie, jaką przeprowadzasz i oglądaj rezultaty tych działań. 
Prawdopodobnie Twoja komunikacja wejdzie na wyższy poziom.  
 
Co należy zrobić, gdy już się dopasujemy do naszego rozmówcy? 
 

Gdy uda się nam skutecznie dopasować i rozmowa dobrze się układa, należy 
przejść do kolejnego etapu czyli do prowadzenia "lead".  
 

Żeby poznać, kiedy możesz przejść do prowadzenia, musisz wykonać parę 
testów.  
Gdy rozmawiasz, zmieniaj swój ton głosu, pozycje ciała, gesty i obserwuj, czy Twój 
rozmówca robi to samo. Jeżeli tak się dzieje to oznacza to, że właśnie go prowadzisz i 
jest on nieświadomie otwarty na Twoje predykaty czyli mowę ciała, ton głosu itp. 

 
Prawdopodobnie, gdy podejmiesz jakiś temat podczas prowadzenia to Twój 

słuchacz będzie go słuchał z zaciekawieniem i wtedy najlepiej wykorzystuje się różne 
techniki negocjacji i perswazji. 
Trenuj to i obserwuj rezultaty, pamiętaj że bez ćwiczeń nie opanujesz budowania 
raportu, dlatego warto jest poświęcić na to trochę czasu a zobaczysz jak łatwo można 
rozmawiać i mieć z tego ogromną satysfakcję. 
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To, jak skuteczna będzie Twoja komunikacja, zależy wyłącznie od Ciebie i 
od umiejętność jakie posiadasz, dlatego trening czyni mistrza. Pamiętaj! 
 

Wiesz już, czym jest tak właściwie raport i jak bardzo 
jest on pomocny przy budowaniu relacji. 

 

Teraz chcę rozwinąć ten temat i pokażę Ci, co jeszcze 
można robić podczas niby zwykłej rozmowy. 
 
Zaczynamy. 
 
Jak przejść od dopasowania do prowadzenia, podczas budowania 
raportu? 
 

Wielu ludzi zadało mi już to pytanie i muszę przyznać, że nie jest to aż tak 
banalne, dlatego chcę poruszyć teraz ten temat i wyjaśnić, jak należy to robić i po 
czym to poznać. 
 
Zadajmy sobie najpierw pytanie: po co w ogóle przechodzić do 
prowadzenia (lead)? 
 

Choćby po to, żeby móc przedstawić swoje argumenty, po to też, żeby 
rozpocząć jakiś fajny temat. Gdy prowadzisz z kimś rozmowę i budujesz raport, 
zawsze nadchodzi ten moment, że pojawia się możliwość przejścia do prowadzenia. 
 
Po czym można to poznać? Wyróżniłem parę najbardziej istotnych 
elementów: 
 

1. Gdy prowadzisz rozmowę i stosujesz raport, przychodzi taki moment, że przez 
jakiś czas Twój rozmówca nie ma nic do powiedzenia. Ty zacznij jakiś temat i 
obserwuj czy rozmówca wykazuje zainteresowanie, jeżeli tak to ciągnij tę 
rozmowę, jeżeli schodzi na inny temat to pozwól mu na to i poczekaj na lepszą 
okazję. Przeprowadzaj taki test co jakiś czas. 

 
2. Podczas rozmowy przerwij dopasowanie względem pozycji ciała i obserwuj czy 

rozmówca przyjmuje Twoją pozycję ciała lub naśladuje Twoje gesty. 
 

3. Podczas rozmowy przerwij dopasowanie względem tonu głosu i obserwuj czy 
rozmówca podąża za Twoim nowym tonem. 

 
4. Stosuj inną mowę ciała i gesty i obserwuj czy rozmówca przyjmuje podobną 

gestykulację. 
 

5. Wprowadź jakiś ciekawy temat i zobacz czy rozmówca wykazuje 
zainteresowanie. Prawdopodobnie zastosowanie tych wskazówek pomoże Ci w 
ustaleniu odpowiedniego momentu na przejęcie inicjatywy. Fakt faktem, 
trzeba przeprowadzać subtelne testy różnego rodzaju, żeby ustalić czy można 
przejść do prowadzenia. Z czasem, gdy nabierzesz więcej doświadczenia, 
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intuicyjnie wychwycisz ten moment, w zasadzie to bardzo proste. Na pewno 
sobie poradzisz. 

 
 
Jak interpretować ruchy gałek ocznych? 
 

Nie wiem, czy już to wiesz, ale człowiek podczas rozmowy nieświadomie patrzy 
w różne miejsca. Są to tak zwane predykaty wzrokowe i można je zidentyfikować 
właśnie po ruchach gałek ocznych. 
 
Jak można to wykorzystać? 
 

Podczas budowania raportu, gdy umiesz wyróżnić, co oznacza dany ruch, 
możesz odgadnąć o czym myśli w danym momencie Twój rozmówca, tzn. nie dowiesz 
się, o czym myśli bezpośrednio, ale posiądziesz informacje czy akurat w danym 
momencie kreuje obraz, czy może przywołuje jakiś dźwięk. Ta wiedza przydaje się, 
gdy znasz typy reprezentacyjne a o tym dowiesz się już za chwilę. 
 

 
 

VR - przywoływanie obrazów, gdy podczas rozmowy musisz sobie 
przypomnieć np. jak wygląda Twój pokój to przywołujesz jego obraz w głowie, dlatego 
właśnie patrzysz w prawy górny róg, ponieważ ten ruch odpowiada za przywoływanie 
obrazów. 

 
VC - tworzenie obrazów, jeżeli jakiegoś obrazu jeszcze nie ma w Twojej głowie 

to musisz go stworzyć, dlatego przez moment patrzysz w lewy górny róg. 
 

AR - przywoływanie dźwięków, gdy ktoś zapyta Cię o Twoją ulubioną piosenkę 
to popatrzysz w prawo, ponieważ ten ruch odpowiada za przywoływanie dźwięków. 
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AC - tworzenie dźwięków, ruch w lewo, gdy nie znasz jakiegoś dźwięku i 
dopiero go tworzysz. 
  

K - kinestetyka czyli wszelkiego rodzaju uczucia i odczucia. Gdy ktoś zapyta 
Cię, jak było na wakacjach to prawdopodobnie przywołasz jakieś uczucia i popatrzysz 
w lewy dolny róg ponieważ to miejsce jest odpowiedzialne za kinestetykę. 
 

AD - dialog wewnętrzny, pojawia się, gdy przeprowadzasz wewnętrzną 
rozmowę, patrzysz wtedy w prawy dolny róg. 
 

V – opcja, której nie ma na filmie, patrzysz wtedy przed siebie i ruchy gałek są 
na środku. Jest to wizualizacja i łączy ona wszystkie powyższe własności takie jak 
kreowanie obrazu, dźwięku, kinestetykę i dialog wewnętrzny. 
 
Jak poznać czy ktoś kłamie? 
 

Dzięki ruchom gałek ocznych, można w pewnym stopniu wywnioskować, że 
ktoś kłamie. Oczywiście, nigdy nie można mieć 100% pewności co do skuteczności tej 
metody, ale można na niej polegać w pewnym stopniu. 
 
 
Metoda polega na tym, że: 
 

Gdy z kimś rozmawiasz i zachodzą podejrzenia, że Twój rozmówca może 
kłamać, zacznij obserwować jego gałki oczne. Wcześniej pisałem Ci, że gdy patrzysz w 
górny prawy róg to kreujesz obraz, więc jeśli rozmawiasz z kimś a ta osoba patrzy 
właśnie w to miejsce to prawdopodobnie kreuje jakiś obraz, jeśli kreuje to znaczy, że 
tworzy coś nowego, zamiast przywoływać to z pamięci wzrokowej. Jeśli coś kreuje to 
znaczy, że nie miała z tą rzeczą styczności, ponieważ właśnie ją wymyśliła w swojej 
głowie. Dlatego, jeżeli podczas rozmowy masz podejrzenia, że ktoś mówi Ci kłamstwa 
to gdy zaobserwujesz taki proces, to masz konkretne podstawy, aby zwiększyć swoją 
czujność. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że ktoś kłamie, ale ta metoda zwiększa 
Twoje szanse na wykrycie kłamstwa. 
 
Teraz zajmiemy się dopasowaniem pod względem systemu reprezentacji danej osoby. 
Dzięki tej technice można zdziałać istne cuda w komunikacji, choć można dać sobie  
radę bez niej. 
 
Zacznijmy od tego, że ludzi dzielimy na: 
 
- wzrokowców, 
- słuchowców, 
- kinestetyków. 
 

Różnią się oni między sobą tym, że w różny sposób przetwarzają, odbierają i 
wysyłają informacje. Przykładowo wzrokowiec podczas rozmowy będzie mówił, że 
widział dziś piękny samochód, słuchowiec powie Ci, że usłyszał warkot silnika. 
 
Wyróżnijmy więc, czym kieruje się dany typ reprezentacji: 
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- wzrokowiec zwraca szczególną uwagę na obrazy i gdy będzie przekazywał 
jakąś informację to używać będzie słów typu „widziałeś, obserwowałem, popatrz, 
obraz, zauważ, kontrast, jasno, ciemno, perspektywy” itp. Ogólnie używa on słów 
związanych w różnym stopniu z obrazem, osoby takie dużo gestykulują i mówią 
szybko, ponieważ gdy przekazują jakiś komunikat to tworzą w swojej głowie obraz, 
 

-  słuchowiec  zwraca szczególną uwagę na dźwięki, dlatego w jego mowie 
można wyróżnić takie słowa jak „słyszałeś, rezonans, coś mi tu nie gra, muzyka, 
harmonia, tonacja, zgrzyt” itp. Analogicznie jak w przypadku wzrokowca, słuchowiec 
wykorzystuje słuch przy przetwarzaniu informacji, 
 

- kinestetyk zwraca szczególną uwagę na uczucia, dlatego korzysta z takich 
słów jak „czuć, odczuwać, zmysłowy” itp. Jak już pewnie się domyślasz, kieruje się on 
uczuciami, dlatego wszystkie informacje jakie dostaje, przetwarza właśnie pod kątem 
uczuć. 
 
Co możesz zrobić z tą wiedzą? 
 

Można naprawdę dużo, jeżeli uda Ci się zidentyfikować dany typ reprezentacji 
to możesz dopasować się do rozmówcy również pod tym względem i uzyskać jeszcze 
głębszy raport oraz szybciej przejść do prowadzenia.  
 

Tak jak pisałem, nie jest to najważniejszy element raportu, ale potrafi pomóc. 
 

Trzeba nabrać trochę wprawy przy rozpoznawaniu typów reprezentacyjnych, 

ale z czasem staje się to coraz łatwiejsze, dlatego trzeba to ćwiczyć. Wiesz już jak 
można poznać, kto ma dany typ reprezentacyjny. Teraz chcę Ci powiedzieć do 
czego można to wykorzystać. 
 

Gdy już uda Ci się zidentyfikować, że ktoś jest przykładowo wzrokowcem 
to możesz używać słownictwa stricte wykorzystywanego przez wzrokowców 
czyli słów takich jak: „zobaczyć, zauważyć, obejrzeć, widzieć." 
Takie zabiegi jeszcze bardziej pogłębiają raport między dwiema osobami, 
ponieważ używając tych samych słów, stajemy się jeszcze bardziej podobni. 
Analogicznie można dopasować się do słuchowca bądź kinestetyka. 
 

Gdy zbudujesz z kimś raport, możesz zastosować poniższe techniki, są to 
podstawowe metody perswazji. Pamiętaj o ekologii podczas używania ich. 
Najpierw warto zadać sobie pytanie, czym w ogóle jest manipulacja? Perswazja 
(manipulacja) jest sztuką przekonywania ludzi do czegoś, z wykorzystaniem 
różnych technik i sztuczek. Techniki perswazji są na tyle subtelne, że druga 
osoba nie odnosi wrażenia, że jest do czegoś zmuszana. 
 
Techniki te są powszechnie stosowane w handlu, reklamie i życiu 
codziennym. 
 

Są ludzie, którzy wykorzystują tę wiedzę świadomie a jeszcze inni robią 
to zupełnie nieświadomie. 
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Chciałbym teraz wyróżnić kilka podstawowych technik: 
 
Pozorny wybór. 
 

Jest to jeden z najczęściej stosowanych tricków. Polega na takim 
skonstruowaniu komunikatu (najczęściej pytania), aby odbiorca miał do 
wyboru jedynie jedną z zasugerowanych przez odbiorcę opcji. Przykładowo 
„Spotkamy się za godzinę czy za trzy?" „Zadzwonisz do mnie w środę czy 
czwartek?". Jak widać odbiorca nie ma za dużego wyboru i wybiera jedną z 
zasugerowanych mu możliwości. Taką technikę często można zaobserwować u 
agentów ubezpieczeniowych oraz sprzedawców. 
 
Słowa kierunkujące. 
 

W tej technice wykorzystywane są pewne słowa, które pozwalają uzyskać 
odpowiednie nastawienie osoby, która jest przekonywana. 
Przykładowo słowa takie jak: „przed, po, zanim" można wykorzystać do 
zbudowania komunikatu takiego jak ten: 
„Zanim wrócisz ze sklepu, usmażę Twoje ulubione placki". 
Jak można się domyślić, wizja smacznych placków i przyjemności z jedzenia 
opanowuje cały umysł.  
 

Ta technika jest również wykorzystywana przez agentów 
ubezpieczeniowych: „Czy dasz się zaprosić na obiad, zanim podpiszemy 
umowę?". 
 

Klient myśli teraz o obiedzie i przyjemności jedzenia, zamiast o tym czy 
w ogóle chce podpisywać umowę. Prawdopodobieństwo, że po obiedzie 
podpisze umowę, jest naprawdę bardzo wysokie. 
 

Konstrukcja tego zdania składa się z dwóch członów: pierwszy człon 
zawiera „prezent", którego zadaniem jest pozytywnie nastawić odbiorcę. Drugi 
człon to „oczekiwania" nadawcy czyli rewanż za prezent. 
 
„Nie" czasami znaczy „tak". 
 

Ciekawą sprawą jest, że gdy używamy słowa „nie" w zdaniu, które 
sugeruje, aby czegoś nie robić lub o czymś nie myśleć, wywołuje zupełnie 
odwrotny skutek. Dzieje się tak dlatego, ponieważ umysł jest tak 
skonstruowany, że aby o czymś nie myśleć, musi najpierw to przywołać a 
dopiero potem to zanegować. 
Przykładowo: „Nie denerwuj się, ale muszę Ci o czymś powiedzieć", zadziała 
tak, że umysł najpierw przywoła stan zdenerwowania a dopiero potem dokona 
zaprzeczenia. 
 

Mechanizm ten można dosyć łatwo wykorzystać do wydawania ukrytych 
poleceń w formie zaprzeczeń. Jeżeli powiesz komuś, żeby nie myślał o różowym 
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słoniu to najpierw o nim pomyśli a dopiero potem zaprzeczy. Dlatego należy 
formułować zaprzeczenia w taki sposób, aby odbiorca miał wrażenie, że coś się 
mu odradza i że on sam zdecyduje, jak powinien postąpić. Jeżeli chcesz wydać 
ścisłą instrukcję to zamiast używać zaprzeczeń określ wyraźnie, co odbiorca 
powinien zrobić. Zamiast „Tylko nie zapomnij odrobić lekcji" powiedz „Odrób 
lekcje wieczorem". 
 
Nie warto próbować. 
 

Słowo „spróbuj" to dziwne słowo, zachęca jedynie do podjęcia próby 
zrobienia czegoś. 
 

Kiedy formułujesz zdanie dosłownie „Zrób to" to istnieje duża szansa, że 
Twój odbiorca wykona Twoje polecenie. Jeżeli natomiast użyjesz słowa 
„spróbuj" to znacznie osłabisz moc tego polecenia. Polecenie takie zachęca 
jedynie do spróbowania wykonania jakiejś czynności a nie do samego jej 
zrobienia. Poza tym, to słowo programuje porażkę, ponieważ odbiorca tylko 
próbuje coś zrobić. Przykładowo „Spróbuj tam pójść" sugeruje, żeby tylko 
spróbować gdzieś iść, ale nic się nie stanie, jeśli nie pójdę, więc tak naprawdę 
nie muszę iść. 
 
 
„Masz rację, ale..." 
 

Słowo „ale" unieważnia stwierdzenie w zdaniu, które znajdują się przed 
nim, na rzecz stwierdzenia, które znajduje się za nim. Można tak łatwo poddać 
w wątpliwość pierwsze stwierdzenie, zastępując je drugim (pierwsze traci na 
znaczeniu). Przykładowo: „To super, że dziś miałeś fajny dzień, ale jutro 
możesz mieć dużo gorszy". Dzięki tej technice można łatwo wzbudzić 
wątpliwości u rozmówcy. 
 

Ważne, aby robić to subtelnie i pamiętać o tym, żeby kontrast między 
stwierdzeniem pierwszym a drugim nie był zbyt jaskrawy, ponieważ to może 
wywołać wątpliwości i sprzeciw odbiorcy. 
 

Przykładowe zastosowanie tej sztuczki w biznesie: 
„W innym sklepie ten produkt jest tańszy", na co sprzedawca odpowiada „Ma 
pan rację, oczywiście może tak być, ale nasz produkt jest dużo lepszej jakości 
oraz jest wykonany z lepszych materiałów". 
 

O tym już koniec, zapoznaj się z tą wiedzą, ale pamiętaj, żeby mądrze z 
niej korzystać. 
 

Za chwilę przedstawię Ci resztę metod perswazji, ponieważ te to tylko 
wstęp. Dowiesz się również, jak można skutecznie się przed nią bronić. 
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Chciałbym teraz przedstawić Ci kolejne techniki manipulacji. Zatem 
zaczynamy. 
 
Właściwe pytania. 
 

Bardzo istotną rolą jest kontrolowanie rozmowy w taki sposób, aby dostosować 
się do stale zmieniających się okoliczności. Bardzo dobrym narzędziem jest 
zadawanie pytań, których zadaniem jest kierowanie rozmowy na odpowiedni 
kierunek. 
 
Oto przykład dobrze zadanego pytania: 
„Czy słyszał Pan o tym, że nasza oferta badana przez niezależny instytut została 
uznana za najbardziej atrakcyjną na rynku?". 
 

Klient ma w takiej sytuacji dwie opcje wyboru - albo powie tak albo nie. Ale 
istotnym faktem jest, że rozmowa w dalszym ciągu będzie kontynuowana. Jeżeli 
będzie znał wyniki badań to można przejść z nim do ich omówienia, jeżeli nie zna 
wyników to można mu je przedstawić. To pytanie składa się tak właściwie z dwóch 
części. Pierwszej, która zawiera informację o korzyściach oraz drugiej, która jest 
pytaniem czy klient dostrzega te korzyści. Jeszcze lepszym typem pytania jest takie 
pytanie, które wymaga odpowiedzi akceptującej jakąś czynność. Zamiast pytać „Czy 
chcesz przeznaczyć na to więcej pieniędzy" lepiej jest zapytać „Jak dużą kwotę chcesz 
przeznaczyć na tę inwestycję?". 
 

Na pierwsze pytanie można dopowiedzieć tak lub nie. Drugie wymaga 
określenia dokładnej kwoty. Słowo „jak dużą” stanowi dodatkowe zabezpieczenie 
przed podaniem zbyt niskiej kwoty. 
Dobre pytanie może załatwić wszystko. Oto przykład źle postawionego pytania 
„Kupujesz czy nie?". Ja po takim pytaniu mam ochotę powiedzieć nie i rozmowa 
kończy się. 
 

Podstawą udanej konwersacji jest dialog. Ale rozmowa nie polega na gadaniu 
„ile wlezie". Ten sposób przekonywania człowieka, poprzez zagadanie go, nie jest 
skuteczny. Z drugiej strony są ludzie, którzy mówią zbyt mało i cała rozmowa nie 
układa się tak, jak powinna, bo w ogóle się nie klei albo jest zdominowana przed 
drugą osobę. Obustronny dialog pozwala na skuteczną komunikację. To działa na 
prostej zasadzie: Ty pytasz, ja odpowiadam, ja pytam, Ty odpowiadasz. 
 

Pamiętaj o równowadze w rozmowie tak, aby jedna osoba nie zdominowała 
drugiej. Nie opłaca się zalewać rozmówcy zbyt dużą ilością pytań, ponieważ w natłoku 
informacji, nasz rozmówca może stracić wątek. Oczywiście, może nam dalej 
przytakiwać, ale może już nie rozumieć sensu całej wypowiedzi. Zagadywanie kogoś 
na siłę nie ma nic wspólnego ze skutecznym przekonywaniem, ponieważ aby kogoś do 
czegoś przekonać, ten ktoś musi to rozumieć. 
 

Jakie są sposoby, aby chronić się przed manipulacją? 
 

Najprostszą metodą jest zachowanie zdrowego rozsądku. Na wszystko należy 
patrzeć z dystansem i odrobiną krytycyzmu. Zdaj się na swoją intuicję. Bądź 
asertywny. Postępuj zgodnie z uczuciami wewnętrznymi. Ufaj tylko tym ludziom, 
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którzy na to zasługują. Jeżeli nie masz pewności co do intencji danej osoby, patrz na 
jej zachowanie oraz na sygnały zarówno werbalne, jak i niewerbalne. 
 

Zaraz opowiem Ci o metaprogramach, wkrótce 
dowiesz się również, jak wykorzystywać to wszystko 

w praktyce. 
 

Wyjaśnię Ci, co to są metaprogramy oraz metamodel. Dowiesz się także, jak 
można to wykorzystać. Zaczynajmy więc! 
 

Metaprogramy to filtry percepcji. Stosujesz je w sposób nawykowy. Filtry te 
tworzą Twoją mapę świata. Mówiąc inaczej, metaprogramy to Twoje zachowanie w 
odpowiednim kontekście i sytuacji. U innych osób możesz rozpoznawać 
metaprogramy poprzez lingwistykę i zachowanie. 
 

Musisz używać języka, który będzie zgodny z metaprogramem osoby, z którą 
rozmawiasz. Jest to kolejny sposób dopasowania się. 
 
Teraz przedstawię Ci te najczęściej używane: 
 
Aktywny/Bierny 

Osoba, która jest aktywna, inicjuje działanie, robi coś i podąża do przodu. To 
ona decyduje. To typ przywódcy. 
Osoba bierna czeka, aż ktoś inny podejmie działanie. Potrzebuje ona czasu, aby 
przeanalizować i zrozumieć pewne rzeczy. 
 
Motywacja do/Motywacja od 

Osoby z metaprogramem „motywacja do" koncentrują się na swoich własnych 
celach i motywowane są przez ich osiągnięcie. Osoby o orientacji „motywacja od" 
skupiają się nie na celach do osiągnięcia, lecz na problemach do uniknięcia. 
 
Autorytet wewnętrzny/Autorytet zewnętrzny 

Osoba z autorytetem wewnętrznym sama podejmuje decyzje za siebie. 
Osoba z autorytetem zewnętrznym bierze standardy z zewnątrz i potrzebuje instrukcji 
od innych osób. 
 
Opcje/Procedury 

Ludzie nastawieni na opcje chcą mieć możliwość wyboru. Ludzie nastawieni na 
procedury są dobrzy w wykonywaniu ściśle określonych w swej procedurze zadań. Nie 
motywuje ich podejmowanie działań, wolą realizować opracowany już schemat. 
 
Ogólny/Szczegółowy 

Ludzie o nastawieniu ogólnym czują się lepiej, gdy mają do czynienia z dużymi 
elementami informacji. Nie zwracają oni uwagi na detale. 
Ludzie o nastawieniu szczegółowym koncentrują się na detalach i aby zrozumieć 
całość, muszą rozpoznać mniejsze elementy. 
 
Akceptujący/Spolaryzowany 

Akceptujący zazwyczaj zgodzą się z tym, co powiesz. 
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Spolaryzowani zabiją każdy argument, by powiedzieć jakie jest ich zdanie. 
 
Podobieństwa/Różnice 

Osoby z orientacją „podobieństwa" zauważają elementy podobne, zgodne. 
Osoby uwrażliwione na różnice będą doszukiwać się czegoś innego, nowego, różnego. 
 

Co to jest Metamodel? 
 

Metamodel to zbiór struktur lingwistycznych, które mają za zadanie pomóc w 
uzyskaniu od rozmówcy konkretnych informacji i wprowadzić nas w strukturę 
głęboką jego doświadczenia. 
 

1. Struktury usunięć: 
 

Usunięcie proste: 
„Smutno mi." 
- Co konkretnie Cię zasmuca? (zidentyfikuj to, co zostało usunięte) 
 
porównanie (nieokreślony punkt odniesienia): 
„Ja jestem gorszy..." 
- Od kogo konkretnie? 
- W czym? 
- Skąd o tym wiesz? (ustal kryteria i podstawy porównania) 
 
nieokreślony wskaźnik odniesienia: 
„Oni mnie nie lubią." 
- Kogo konkretnie masz na myśli? (zidentyfikuj wskaźnik odniesienia) 
 
brak wskaźnika odniesienia: 
„Mnie się krzywdzi..." 
- Kto Cię krzywdzi? (wydobywa wskaźnik odniesienia do struktury powierzchniowej) 
 
nieokreślony czasownik: 
„Ona mnie skrzywdziła." 
- W jaki sposób? 
- Co dokładnie zrobiła? (definiuje czynność, stan, relację) 

 
2. Struktury zniekształceń: 

 
Nominalizacja (rzeczownik odczasownikowy/odprzymiotnikowy): 
„Mam chorobę." 
- Na co chorujesz? 
- Skąd wiesz, że chorujesz? (przywraca działanie, aktywność) 
- Jak możesz wyzdrowieć? 
- Czego potrzebujesz, by wyzdrowieć? (przywraca odpowiedzialność) 
 
czytanie w myślach: 
„On myśli, że jestem do niczego." 
- Skąd wiesz? (uświadamia rozmówcy podstawę przekonania) 
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kompleksowy równoważnik (jedno znaczy drugie): 
„On mnie nie lubi, bo patrzy na mnie dziwnie." 
- Co ma jedno do drugiego? 
- Skąd wiesz, że dziwny wzrok świadczy o nielubieniu? (sprawdza podstawę i siłę 
związku) 
 
przyczyna i skutek: 
„Ona sprawia, że czuję się źle." 
- W jaki sposób? 
- Jak? (identyfikuje założoną implikację) 
 
anonimowy autorytet: 
„Nie powinno się śmiać z wszystkiego." 
- Kto tak uważa? 
- Według kogo? (odkrywa źródło sądu) 
 

3. Struktury generalizacji: 
 

operatory modalne (konieczności - muszę, trzeba, powinienem / możliwości - nie 
można, nie mogę): 
„Nie mogę tego zrobić." 
-  Co Cię powstrzymuje? 
- Co się stanie, jeśli to zrobisz? (wykrywa powód przekonania i konsekwencje jego 
złamania) 
 
liczebniki uniwersalne (zawsze, nigdy, żaden, każdy, wszyscy): 
„Wszyscy są niemili." 
- Wszyscy? 
- Kto dokładnie? (identyfikuje i konkretyzuje podmiot) 
 
presupozycje (ukryte założenia): 
„Gdyby oni mnie lubili, byłoby łatwiej..." 
- Skąd wiesz, że Cię nie lubią? 
- W jaki sposób jest Ci trudno? (odkrywa podstawy sądu lub założenia) 
 
zgeneralizowany wskaźnik odniesienia: 
„Faceci to świnie." 
- Wszyscy? 
- Czy spotkałaś/eś wszystkich facetów? 
- Czy spotkałaś/eś kiedyś faceta, który nie był świnią? 
(podważa generalizację). 
 
Metaprogramy oraz metamodel dają naprawdę duże możliwości. 
Używając tych technik, można rozbić każde przekonanie na części pierwsze. 
Lingwistyka daje ogromne możliwości. 

 
Podsumujemy naszą wiedzę z dziedziny skutecznej 

komunikacji oraz perswazji. 
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Pokażę Ci, jak osobiście zastosowałem tę wiedzę w praktyce. 
 
Oto małe studium przypadku, robię to po to, żeby było wiadomo, że to czego uczę, 
działa. 
 
Zaczynamy więc: 
 

Kiedyś spotkałem starego znajomego. Chciałem go przekonać, że nie warto być 
pesymistą. Wielu ludzi to w dalszym stopniu pesymiści, więc mam fajną zabawę, gdy 
widzę, jak ktoś odkrywa, co daje optymistyczne podejście. Rozmowa wyglądała mniej 
więcej tak: 
 
(Marcin Wróbel): Cześć. 
(Znajomy): Cześć. 
(MW): Co tam u Ciebie słychać? Dawno się nie widzieliśmy. 
(Z): A wiesz, jakoś wszystko po staremu leci… w sumie to nic nowego. 
(MW): Nie wierzę, że nie zdarzyło się nic nowego, przecież nie widzieliśmy się 
ładnych parę lat. 
 
W tej części rozmowy dopasowałem się do mojego rozmówcy pod względem pozycji 
ciała, gestykulacji oraz tonu głosu czyli tak jak Cię uczyłem wykonałem wstępne 
dopasowanie, które jest podstawą dalszych działań.  
 
(znajomy zrobił zatroskaną minę): No bo mi się nie układa w życiu, dużo rzeczy nie 
idzie tak, jak tego oczekiwałem! 
(MW również robi zatroskaną minę): No, ale co konkretnie Ci się w Twoim życiu nie 
podoba? 
(Z): Wiesz, nie podoba mi się moja praca, ale nie mogę jej zmienić, ponieważ w 
pobliżu nie ma innej. 
(MW): Skąd wiesz, że nie ma, przeszukałeś wszystkie oferty pracy? 
(Z): No niby nie, ale wiesz, ja wątpię, że cokolwiek znajdę, kto mnie będzie chciał, 
nawet nie mam studiów? 
(MW): No i co z tego, że nie masz studiów, jest wielu ludzi, którzy nie mają studiów a 
wiodą życie w dostatku i szczęściu. Poza tym, ile razy próbowałeś rzeczywiście znaleźć 
jakąś konkretną prace? 
(Z): Hmm... Może ze dwa razy złożyłem CV, ale nie zadzwonili. 
(MW): I na tej podstawie stwierdzasz, że nie możesz zmienić pracy? Wiesz, że w tym 
momencie sam się ograniczasz? 
(Z): Jak to? 
(MW): Tak to jest, że ja widzę już po Twoim nastawieniu, że często nie osiągasz tego, 
na czym Ci zależy? 
(Z): Nie rozumiem. 
(MW): Nastawienie to Twój wewnętrzny stan i od tego stanu zależy to, co Ci się 
przytrafi w życiu. Bo widzisz, ja jestem optymistą i mam takie nastawienie, że jak coś 
robię, to zawsze nastawiam się na wygraną. 
(Z): Ale jak Ty to robisz, przecież to niemożliwe, żeby Ci się wszystko udawało! 
(MW): Masz rację, ale zauważ, że z pozytywnym nastawieniem udaje się nam o wiele 
częściej, poza tym nie masz już do siebie o nic pretensji, bo dałeś z siebie wszystko. 
(Z): I co? To tak łatwo przychodzi? Jak Ty to zrobiłeś? Ja mam pełno czarnych wizji 
jak coś robię, że mi się nie uda! 
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(MW): Też tak kiedyś miałem, ale zrozumiałem, że to mi nic nie daje i ja widzę, że 
Tobie też nic to nie daje. Co byś powiedział na to, że pokazałbym Ci taką technikę, 
która w momencie zmieni Twoje nastawienie? 
(Z): To coś takiego w ogóle istnieje? Można zmieniać swoje nastawienie? 
(MW): No pewnie, ja to robię cały czas, nauczyłem się tego z NLP i używam. Po co się 
mam denerwować i wkurzać, jak mogę być zrelaksowany? 
(Z): Co to jest NLP? Nigdy o tym nie słyszałem. 
(MW): NLP to dyscyplina rozwoju osobistego, która pozwala zmieniać siebie na 
lepsze. Wiesz co, mam pomysł, nie widzieliśmy się bardzo długo, co byś powiedział na 
spotkanie? Pogadalibyśmy o NLP i pokazałbym Ci, co i jak. 
(Z): Hmm... brzmi dobrze, bardzo chętnie. 
(MW): (tutaj dałem mu swój numer tel.) Tylko pamiętaj, że negatywne myślenie 
przyciąga kłopoty! 
(Z): Spróbuję myśleć pozytywnie. 
(MW): Zamiast próbować, zrób to! Na razie! 
(Z): Na razie! Dzięki za dobre rady! 
 
Co się tutaj działo? 
 

To była rozmowa, gdzie wykorzystałem parę znajomych Ci już technik. 
 
- dopasowanie - mój kolega wyraźnie był czymś przygnębiony, więc się dopasowałem 
a potem, gdy zacząłem mówić o pozytywnym nastawieniu, zmieniłem pozycję a on 
podążał za mną czyli przeszedłem do prowadzenia, 
 
- prowadzenie - tak jak to opisałem wyżej, gdy stan emocjonalny mojego znajomego 
uległ zmianie i był taki jak mój czyli wyluzowany oraz pełen zaciekawienia, 
- skuteczna perswazja - wytłumaczyłem mojemu koledze, jakie są korzyści z 
posiadania optymistycznego nastawienia, 
 
- ale - gdy chciał zanegować moją postawę, zgodziłem się z nim i powiedziałem „Masz 
rację, ale zauważ, że z pozytywnym nastawieniem udaje się nam o wiele częściej, poza 
tym nie masz już do siebie o nic pretensji, bo dałeś z siebie wszystko”, 
 
- namówiłem go do spotkania i wydałem mu rozkaz, żeby zamiast próbować, zrobił to. 
Jak możesz zauważyć, ważny jest cel rozmowy, mi zależało na koledze, więc w wyniku 
moich działań znajomy zmienił nastawienie na lepsze. 
 

Zawsze działaj w słusznej sprawie, manipulacja innymi w złych celach zemści 
się prędzej czy później. Pamiętaj! Poza tym liczy się ta satysfakcja, że możesz 
„rozwalać" negatywne przekonania innych :) . To się liczy. 
 

O co tak naprawdę chodzi w życiu i rozwoju 
osobistym? 

 
Jesteś już na tym etapie kursu, że umiesz już dużo i to mnie cieszy. Moje 

pytanie jest jednak takie: Czy stosujesz tę wiedzę w praktyce? 
Jeżeli nie zaczniesz jej stosować, nie zobaczysz rezultatów. Pamiętaj! 
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Tematem na teraz będzie wprowadzenie do „wyższego poziomu". 
Czym jest wyższy poziom? To refleksje nad tym, kim jesteśmy, po co jesteśmy oraz do 
czego zmierzamy w życiu. 
Nazwałem to „wyższym poziomem" ponieważ to, czego Cię uczyłem wcześniej było 
„bardziej przyziemne" od tego, czym zajmiemy się teraz. Mam nadzieję, że to nie 
będzie dla Ciebie zbyt wielki przeskok. Możesz się nie zgadzać z wieloma rzeczami i 
masz do tego prawo. 
 
Żeby zrozumieć tę wiedzę trzeba mieć otwarty umysł, dlatego uczę Cię tego dopiero 
teraz. 
 

Po co tutaj jesteś? Czy Twoje życie jest takie, jak naprawdę chcesz? Co 
musisz zmienić? 

 
To są dobre pytania, odpowiedz na nie i znajdź odpowiednie rozwiązania. 

Istotą rozwoju osobistego, jak i rozwoju duchowego, jest samorealizacja na wszystkich 
płaszczyznach oraz osiągnięcie oświecenia. 
 
Zaraz poznasz wstęp do tego tematu i dalej dowiesz się więcej.  
 

Samorealizacja to robienie w życiu tego, co naprawdę lubisz. Życie osoby, która 
jest szczęśliwa, powinno być pozbawione cierpienia i innych negatywnych aspektów 
życia codziennego. Może mówili Ci, że trzeba żyć skromnie i w cierpieniu? Kłamali, 
możesz mieć tutaj wspaniałe życie! 
Grzechem jest robić to, czego się nie lubi. Jeżeli robisz coś, czego nie chcesz, aby móc 
potem robić to, co chcesz, to czynisz słusznie. Idziesz do przodu, poświęcasz się, ale 
wiesz, że to tylko chwilowe. 
Co musi czuć człowiek, który nie robi tego, co lubi, narzeka i nie zamierza zmieniać 
swojego postępowania? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. 
 

Rozwój duchowy to osiągnięcie wyższego stanu świadomości. Mało ludzi 
dochodzi do tego poziomu, ponieważ jest on kolejnym etapem rozwoju, do którego 
trzeba dojrzeć. Trzeba otworzyć się na pewną nową wiedzę a nie zawsze to jest łatwe. 
Chcę Ci trochę przybliżyć ten temat. Jakie wnioski z tego wyciągniesz, zależy już tylko 
od Ciebie. 
 

Ostatnio rozmawialiśmy dużo na temat wejścia w stan głębszego postrzegania 
różnych rzeczy. Ja osobiście nazwałem to wejściem na „wyższy poziom". Dziś 
chciałbym Ci przedstawić więcej na ten jakże ciekawy temat. 
 

Ludzie sukcesu czyli tacy, którzy są bogaci zarówno pod względem 
finansowym, jak i wewnętrznym wiedzą jedną rzecz: Im się musi udać!!! A w zasadzie 
to zanim coś zaczną, to już widzą optymistyczny wynik swoich działań. Jeśli chcesz 
być prawdziwym człowiekiem sukcesu to musisz zrobić to samo. OK. – na pewno już 
o tym wiesz. 
Ale czy wiesz, że sukces nie przyjdzie od razu? Może przyjść za trzecim albo za 
dziesiątym razem. A wielu ludzi poddaje się już za pierwszym razem. Myślą sobie, że 
to już koniec. 
 

To, czy to już koniec, zależy wyłącznie od Ciebie. Wielu myśli, że sukces zależy 
od układów i znajomości a to nie jest prawda. Sukces zależy wyłącznie od 
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Ciebie i od Twoich działań. To prawda, że czasem przychodzi on ciężko. Nie 
sposób ukryć faktu, że wielu ludzi sukcesu przeszło prawdziwe piekło, zanim 
doszli tam, gdzie są teraz. 

 
Ale szli tą drogą cały czas przed siebie! Robili to dalej, mimo tylu ciosów, które 

otrzymali. To się nazywa samozaparcie i wiara we własne siły. 
 

Zastanów się już teraz, co jest Twoim sukcesem i zacznij podejmować 
odpowiednie działania. 
Pewną sprawą jest to, że jeżeli nie będziesz podejmować działań, to nigdy nie 
osiągniesz tego, na czym Ci zależy, ponieważ to jest powiązane ze sobą. 
Porażka to tylko słowo, liczy się każda następna próba. Pamiętaj o tym! Przestań się 
zamartwiać, wyciągnij wnioski i ulepsz swoje działania. 
 

O to właśnie chodzi w rozwoju osobistym, aby być lepszym! 
 

Dążymy do osiągnięcia doskonałości i przez różne doświadczenia wyciągamy z 
życia naukę. 
 
Podsumowaniem tego niech będą następujące słowa: 
 

Pomyśl czego chcesz, zastanów się jak możesz to osiągnąć i zacznij to robić. 
Koryguj błędy i obserwuj, co się dzieje. Przestań wątpić i skup się na celu. Odsuń złe 
myśli. Myśl za to o sukcesie i zwycięstwie. Niech każdy dzień będzie dniem, który 
zbliża Cię do sukcesu. Jest jeden tylko problem: Kto się poddaje, nigdy nie osiągnie 
tego, na czym mu zależy. Przygotuj się na drogę do realizacji Twoich marzeń. 
Chciałbym zająć się też jednym z tych tematów, o których się nie mówi 
publicznie a raczej mało kto lubi o tym mówić. 
 

Pewnie zastanawiasz się cóż to za temat? Zajmiemy się tematem Boga, Wiary - 
tego czym jest wiara? Tego, jak należy ją interpretować. Temat ten postanowiłem 
poruszyć właśnie teraz, ponieważ wcześniej było na to zbyt wcześnie.  
 

Teraz widzę, że posiadasz na tyle otwarty umysł, aby popatrzeć na to wszystko 
z odpowiednim obiektywizmem. Chodzi mi to, żeby popatrzeć na całą sprawę wiary - 
tak jak na temat do omówienia i wyjaśnienia. 
 
Proszę Cię o dokładne zastanowienie się nad tym, co zaraz przeczytasz. 
Zaczynamy! 
 

Żyjemy w Polsce – kraju, gdzie większość ludzi to katolicy. Jeśli to czytasz i nie 
jesteś katolikiem, to wiesz jak mniej więcej wygląda ta religia. 
 
Opowiem Ci o sobie: 

Kiedyś, gdy byłem jeszcze mały, to chodziłem do kościoła. Najpierw z mamą, a 
potem sam, ponieważ społeczeństwo, w którym żyłem wyrobiło we mnie przekonanie, 
że muszę tam chodzić. Gdy tam chodziłem, to musze przyznać, że się nudziłem.  
Nie rozumiałem tego, co się tam dzieje. Słowa księdza były dla mnie niezrozumiałe i 
nie wiedziałem, o co mu dokładnie chodzi. Fakt faktem, po pewnym czasie zacząłem 
chodzić z kolegami do parku, zamiast do kościoła, ponieważ wtedy to była dla mnie 
lepsza alternatywa.  
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Z kolegami mogłem porozmawiać, pośmiać się, dowiedzieć się co nowego - nie 
było ograniczeń. W kościele musiałem przez godzinę siedzieć cicho albo ktoś mnie 
upomniał - tak to było kiedyś :) . 
 
 Z kolegami robiliśmy, co chcieliśmy. Możesz mi zadać pytanie: Ale jak to, przecież 
jesteś katolikiem, powinieneś chodzić do kościoła, ponieważ tam jest Bóg. 
 
Wiesz, jaka jest moja odpowiedź? 
 

Nie, nie muszę chodzić do kościoła, bo Bóg jest wszędzie! Od czasu, gdy 
zacząłem czuć, że to nie dla mnie. Bo ja, w przeciwieństwie do innych ludzi, 
dużo myślę i analizuję i przede wszystkim niczego nie robię wbrew sobie - 
dlatego przestałem tam chodzić i przez jakiś czas o tym nie myślałem.  
Ale było mi dobrze, gdy tam nie chodziłem, nie czułem się źle, nie miałem wyrzutów 
sumienia, nie uważałem, że Bóg mnie opuścił. Po prostu przez jakiś czas czułem się z 
tym dobrze. 
 

No i tak żyłem, bez chodzenia do kościoła. Ale gdy zacząłem się rozwijać to nie 
mogłem już dłużej uciekać od tematu Boga i Wiary. 
 

Po prostu musiałem sobie to jakoś poukładać, bo czułem, że nadszedł na to 
właściwy moment. W mojej głowie samoistnie wyrobiło się stwierdzenie, które jak się 
okazało potem - było słuszne. Uznałem, że Bóg jest wszędzie i że od tej pory zawsze 
będę słuchał siebie i swojego sumienia. Postanowiłem, że będę swoją postawą dawał 
przykład innym i że chcę robić dobre rzeczy. Ale całkowicie nie chciałem robić tego 
tak, jak nakazuje doktryna Kościoła Katolickiego, bo czułem, że to mnie ogranicza a 
jak coś mnie ogranicza to pozbywam się tego z mojej głowy. 
 
 

Miałem więc jakiś punkt zaczepienia i z biegiem czasu wyrabiałem sobie swój 
wizerunek Boga. Z czasem zacząłem rozumieć coraz więcej - jako człowiek rozwijałem 
się również duchowo i zrozumiałem, jaki naprawdę jest Bóg i czego tak naprawdę od 
nas oczekuje. 
 

Bóg nie jest zły, nie karze ludzi, nie chce od nas wyrzeczeń ani cierpienia, On 
chce, żebyśmy byli szczęśliwi, żeby nasze życie było pełne. Bóg nas wspiera i dodaje 
nam sił. Nie wiem, w co Ty wierzysz, ale wierz w to, co chcesz wierzyć.  
Mówię Ci jedynie, że warto się nad tym wszystkim zastanowić i przemyśleć sobie 
jeszcze raz to wszystko, co jest „wyjaśnione" w kwestii Wiary.  
 
Jak coś Ci nie pasuje to zmień to na lepsze!  
 

To jest właśnie duchowy rozwój. Moim zdaniem religie nas ograniczają, bo 
każą nam coś robić, mówią co jest dobre a co złe i mówią też, co nas za to spotka. Ale 
skąd ci ludzie to wiedzą? No skąd? Skąd wiesz, że to co Ci się wydaje, jest prawdą? 
Pomyśl trochę nad tym i przemyśl sobie jeszcze raz to, co tutaj napisałem. 
 
Chyba, że nie widzisz takiej potrzeby - wtedy OK :) , zostaw ten temat, bo 
po co zmieniać to, co jest dla Ciebie dobre. 
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Pamiętam te czasy, gdy mało co mi się udawało. Zawsze wtedy panikowałem i 
chodziłem załamany, ponieważ myślałem, że to już koniec. Tak to po prostu jest, że 
zwycięstwa dodają nam skrzydeł a porażki je podcinają. Ludzie często napotykają na 
różne kłopoty, które nazywają porażkami. Myślą, że to już koniec i faktycznie dla nich 
to jest koniec. 
 

Kiedyś dla mnie to też był koniec, bo myślałem, że to koniec. Widzisz - 
myślenie odgrywa tutaj bardzo istotną rolę. Możesz mieć w życiu same porażki, ale 
jeżeli uznasz je za porażki to już po Tobie! 
 

Przestań więc się tym przejmować, bo to tylko stan emocjonalny, jeśli trzymasz 
się wyznaczonego planu, to nic Cię nie zatrzyma! Często nasza motywacja i siły 
spadają, ponieważ coś nam nie wychodzi, nie widać wyników i wątpimy w sens tego 
wszystkiego, ale przez takie pojmowanie rzeczy, większość ludzi przegrywa i nie 
osiąga swoich planów. 
 

Kolejną tajemnicą ludzi sukcesu jest bez wątpienia fakt, iż nie zwracają oni 
uwagi na to, co dzieje się w chwili bieżącej a skupiają się raczej na tym, co będzie. 
To jak zaprogramowany komputer - nie skupia się na bieżącej sytuacji, która może 
wydawać się beznadziejna, ale myśli nad przyszłością i nad tym się skupia. 
 

Teraźniejszość decyduje o przyszłości, dlatego ludzie sukcesu kreują 
teraźniejszość tak, aby dawała to, czego chcą w przyszłości. 
Różnica pomiędzy tymi, co nigdy nic nie osiągają, jest taka, że ci co nic nie osiągają, 
skupiają się na porażce i myślą, że to już koniec. 
 

Drobne porażki nigdy nie mogły pokonać człowieka sukcesu, ponieważ porażki 
tak w zasadzie nie istnieją, wszystko dzieje się w Twojej głowie tak na dobrą spraw 
 
 
Wiesz, że „porażka” to tylko słowo, które interpretujesz jak porażkę? 
 

Co jakbyś porażkę interpretował jako zwycięstwo lub jako 
informację zwrotną, co należy zrobić, aby osiągnąć sukces? 
To chyba zmienia postać rzeczy :) . 
 
Z tego należy wyciągnąć następujące informacje: 
 
- porażki to tylko słowa i nie decydują o Twoim sukcesie, 
- o sukcesie decydują Twoje myśli i Twoje działania, 
- teraźniejszość jest po to, żeby kształtować przyszłość w takich barwach, na jakich Ci 
zależy, 
- gdy masz wrażenie porażki, to wyciągnij z tego informację zwrotną i usprawnij swoje 
działania. 
 

Czy wiedza jest wiedzą „wyższego poziomu"? Tak jest, ponieważ większość 
ludzi jej nie stosuje. Ciężko jest przyjąć takie koncepcje, dlatego gdy komuś się to uda 
to niewątpliwie osiągnął swój „wyższy poziom". 
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A teraz zadam Ci jedno pytanie: Czy wiesz, co to są dni? 
 

Oczywiście odpowiesz mi, że wiesz, bo przecież każdy człowiek to wie. 
 
Drugie pytanie brzmi: Co Ty robisz ze swoim jednym dniem? 
 

Wiesz, 7 dni to tydzień, jakieś 30 dni to miesiąc, 365 dni to rok a 10 lat to 
3650 dni. 
 
No i pozostaje kwestia tego jednego dnia: Co Ty z nim robisz? 
 

Myślisz, że jeden dzień ma coś wspólnego z sukcesem? 
Pewnie, przecież żeby osiągnąć sukces, trzeba coś robić każdego dnia. 
To nie przychodzi tak samo z siebie - o nic nie robię i nagle sukces!  
 

No chyba, że grasz w totolotka - to tak, wtedy Ci się uda - tylko czy opłaca się 
czekać na taki zbieg okoliczności? 
 

Nie - trzeba wziąć sprawy w swoje ręce - dni są po to, żeby codziennie osiągać 
 sukces - mały sukces - który prowadzi Cię do tego dużego. 
 

Zastanów się, co Ty robisz ze swoim dniem? Od oglądania TV i marnowania 
czasu nie staniesz się nagle bogaty. 
 

Sukces wymaga działania Tu i Teraz - wymaga Twojego zaangażowania! 
Czy to jest jakaś tajemna wiedza – skąd, przecież każdy to wie - ale kto to 
stosuje? 
 

Szedłem sobie ulicą i nagle zauważyłem jak pewien człowiek rozpoczyna 
rozmowę z ludźmi, którzy go mijali. Ci ludzie w większości przypadków chcieli go jak 
najszybciej spławić, ponieważ ów człowiek budził odrazę tym, że wyglądał jak pijak i 
prawdopodobnie był też pijany, gdy rozmawiał z innymi. Mnie dziwi mnie 
zachowanie tych ludzi, ponieważ z góry zakładają, że nic wartościowego z takiego 
spotkania wyniknąć nie może. 
 

Gdy przechodziłem obok niego, on rozmawiał z dwójką małych dzieci, 
uśmiechałem się i zauważyłem, jak ten człowiek idzie w moją stronę, a raczej obaj 
idziemy w tę samą stronę, bo przez chwile obydwaj mieliśmy po drodze - choć 
przyznam, nie wiem dokąd on szedł. 
 

Człowiek zaczął opowiadać swoją historię o tym, że kiedyś miał pieniądze, miał 
piękne kobiety… 
 
Zapytałem - to czemu teraz Pan ich nie ma? 
 

On odpowiedział: Bo wszystko przepiłem, miałem wszystko, ale zacząłem pić i 
wszystko straciłem. Słuchaj, Ty jesteś młody i wszystko przed Tobą, nie zaczynaj pić 
tak jak ja, bo i Ty wszystko stracisz. 
 

Potem opowiedział mi jeszcze parę zabawnych historyjek, których nawet 
przyjemnie się mi słuchało.  
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Rozeszliśmy się każdy w swoja stronę i ten człowiek zrobił na mnie pozytywne 
wrażenie, bo nie chciał ode mnie pieniędzy a za to dał mi parę cennych lekcji i 
wskazówek. 
 
 
Potem długo myślałem nad tym co mówił i doszedłem do bardzo 
ciekawego wniosku: 
 

Życie bardzo łatwo można przegrać i się w nim zatracić – przykład człowieka, 
który miał wszystko i wszystko przegrał zarazem. Rozejrzyj się wokoło... ilu takich 
ludzi spotykasz na ulicy codziennie? Założę się, że znasz z widzenia choćby jedną taką 
osobę. Pewnie nie masz ochoty z nimi rozmawiać, bo wyciągają od Ciebie tylko 
pieniądze na alkohol. Rozumiem Cię bardzo dobrze, ponieważ też nie lubię 
przeprowadzać takich rozmów, ale ważne jest to, że ci ludzie kiedyś mieli naprawdę 
udane życie, ale przez swoje błędy zaprzepaścili swoje szanse. 
 

Tak w zasadzie to każdy człowiek może zmieniać swoje życie wedle uznania i 
nawet taki kloszard mógłby wyjść na prostą i zacząć wszystko od nowa - pytanie czy 
chce?  
 

Ale to nie jest temat tej lekcji, więc przejdźmy do sedna sprawy. Wiesz, co 
wyciągnąłem z rozmowy z tym człowiekiem? On mówił - nie pij, bo wszystko 
stracisz a ja pomyślałem: 
 
OK… ale ja o tym wiem, nie powiedziałeś mi nic nowego, doskonale wiem, 
że wódka może zniszczyć życie. 
 
 

Wiem to, bo uczę się na błędach i to nie swoich, ale innych ludzi – to, że widzę i 
spotykam właśnie takich ludzi, którzy dziś są pijakami, skłania mnie do refleksji i jest 
dla mnie przestrogą, że we wszystkim należy znaleźć umiar. 
 

Teraz ja dam Ci pewną radę na przyszłość: Ucz się na cudzych błędach i buduj 
swoją mądrość. Człowiek im więcej przeżywa w życiu, tym jest bardziej mądry. Można 
powiedzieć, że na starość, gdy już tyle za nami to jesteśmy naprawdę mądrzy, ale dla 
mnie to głupota tyle czekać, więc ja robię coś innego... 
 

Zamiast czekać, uczę się od innych, patrzę co oni zrobili źle i zastanawiam się, 
jak ja mam zrobić to dobrze, uczę się, zdobywam doświadczenie i wychodzę zwycięsko 
z takich sytuacji. 
Nawet taki człowiek, który wbrew pozorom nic sobą nie reprezentuje, może dać Ci 
dobrą lekcję na przyszłość, więc nie oceniaj ludzi zbyt pochopnie, bo się zdziwisz. 
 

Ci, co myślą, że już wszystko wiedzą, też się zdziwią, bo uczymy się całe życie i 
całe życie zdobywamy doświadczenia. Normalny człowiek robi to tradycyjna metodą 
czyli popełnia błędy, ale to są jego pomyłki, za które płaci. 
 
Ty od innych masz lekcję za darmo, bo oni już za nią zapłacili, więc po co 
płacić dwa razy - miej to na uwadze. 
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Kieruj się w życiu mądrością i zdobywaj jej coraz więcej a osiągniesz to, na 
czym Ci zależy.  
 
Pewnie zastanawiasz się, co w Twoim życiu może zmienić się na lepsze – 
otóż uwierz mi, że wiele rzeczy! 
 

Na tym świecie pełno jest ignorantów, którzy wmawiają sobie i innym, że życie 
musi być ciężkie i niemiłe a to nie jest prawda! 
 

Życie będzie takie, jak Ty sobie tego życzysz i stanie się to prędzej czy później! 
Pamiętasz lekcję o prawie przyciągania? To, o czym myślisz to dostaniesz, więc 
nastaw się na pozytywne myśli i czekaj na ten moment realizacji Twoim marzeń! 
 

Oczywiście, samo czekanie nic Ci tak naprawdę nie da, bo musisz też zacząć 
działać w odpowiedni sposób, dlatego: 
 

MYŚL, WIERZ, DZIAŁAJ I WYKAŻ SIĘ WYTRWAŁOŚCIĄ! 
 
Jak myślisz, na kogo możesz liczyć w Twoim życiu? 
 

Może na rodzinę, może na dziewczynę/chłopaka, może na państwo a może na 
coś jeszcze innego? 
 
Dam Ci jedną z najlepszych rad - licz najbardziej na świecie na siebie! 
 

To oczywiście nie oznacza, że masz przestać polegać na innych ludziach, bo to 
nie o to chodzi. 
Chciałbym Ci uzmysłowić, że nie możesz wszystkiego, co robisz, opierać na innych 
ludziach. Bywa, że przychodzi taki czas, że trzeba zrobić coś indywidualnie. 
 

Wyrabiasz sobie wtedy nawyk bycia samodzielnym i zaradnym, sam znam 
wielu ludzi, którzy zbytnio polegają na innych. 
 

Zbytnie poleganie na innych to oddanie swojego życia pod kontrolę komuś 
innemu. Przecież skoro ktoś inny coś za Ciebie robi, to jaki Ty masz na to wpływ? 
Możliwe, że masz, ale na pewno nie całkowity. 
 

Jeżeli nie robisz czegoś samodzielnie to wychodzisz z wprawy i potem, gdy nie 
masz już możliwości wyręczenia się kimś innym, masz problem ze swoją pewnością 
siebie. Przecież nie wszystkie sprawy są łatwe, niektóre wymagają odwagi, a odwagę 
wyrabiasz przez robienie tego, co do Ciebie należy. 
 

Wzięcie odpowiedzialności za życie to też pokazanie, że interesują Cię Twoje 
sprawy! 
To zaangażowanie w to, co powinno Cię interesować! Im wcześniej to zrobisz, tym 
lepiej dla Ciebie! Rób to, co musisz, z tego co masz :) a sukces przyjdzie do Ciebie! 
 
Czy coś Cię jeszcze ogranicza w drodze do Twojego sukcesu? Zastanów się 
nad tym dobrze i pomyśl – wielu ludzi jest ograniczanych przez swoje lęki 
i nie potrafią oni osiągnąć sukcesu. 
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Musisz walczyć i pokonać to, co Cię ogranicza, bo inaczej cały czas 
coś będzie hamowało Twój rozwój – tak nie może być!  
 
Strach może nieraz przerażać, ale najcudowniejsze uczucie pojawia się w 
momencie, gdy uda się go przezwyciężyć! 
 
Czujesz wtedy tę wolność i smak zwycięstwa :) . 
 

Od jakiegoś czasu zastanawiam się czy w dzisiejszych czasach można rozwijać 
się i osiągnąć szczęście bez pieniędzy.  
 

Oczywiście, wiadomo, że pieniądze szczęścia nie dają, ale życie bez nich wcale 
nie jest takie łatwe. Przez te wszystkie lekcje, uczyłem Cię różnych rzeczy – większość 
tej wiedzy jest całkowicie za darmo i nie potrzebujesz pieniędzy, aby ją zastosować – 
rób to więc jak najczęściej, aby Twoje życie było lepsze!  
 

Zastanówmy się, do czego tak właściwie są pieniądze? Pewnie po to, żeby 
„normalnie” żyć – czyli mieć co jeść, mieć gdzie mieszkać i móc pozwolić sobie na 
różne dodatkowe rzeczy, które sprawiają, że życie jest lepsze albo inaczej – jest 
bardziej urozmaicone. Bez pieniędzy można żyć – ale nie ma co owijać w bawełnę, 
moim zdaniem, nie jest to pełne życie.  
 

Możesz się rozwijać w różnych aspektach i możesz być bogaty wewnętrznie, ale 
materialne bogactwo da Ci przepustkę do jeszcze lepszego, szybszego i pełniejszego 
rozwoju i odkrycia siebie. Wielu ludzi poświęca swoje życie, by zdobywać pieniądze – 
czy to w pracy na etacie, czy prowadząc firmę. Wiadomo, że jakoś trzeba sobie radzić i 
każdy coś robi w tym kierunku, aby mieć pieniądze. Ty musisz się zastanowić, jaki 
sposób zarabiania pieniędzy jest najlepszy dla Ciebie.  
Przemyśl to i zacznij coś robić w tym kierunku, aby być bogatym – to wcale nie jest 
złe, żeby mieć dużo pieniędzy. Zło pojawia się, gdy nie wiesz co z nimi robić, a Twoim 
celem samym w sobie jest zdobywanie pieniędzy za wszelką cenę. Nigdy nie bądź zbyt 
łapczywy i chciwy – bo na tym stracisz! Nigdy nie jest za późno, żeby pomyśleć jak 
można lepiej zarabiać pieniądze, praca na etacie na pewno nie jest najlepszym 
rozwiązaniem. Rozejrzyj się wkoło i pomyśl, co możesz zrobić, żeby lepiej żyć.  
 

Może masz takie wrażenie, że nie możesz nic zrobić, ale to tylko pozory – 
czasami nawet najmniejszy krok to początek czegoś wspaniałego. 
 

Mam prośbę od serca, jako że uczestniczysz w moim kursie, zrób coś dla mnie:  
 
NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ I WALCZ O SWOJE ŻYCIE!!! NIE RÓB TEGO 
DLA MNIE ANI DLA KOGOKOLWIEK INNEGO. ZRÓB TO DLA SIEBIE!!! 
 

Ostatnio, po wielu latach, doszedłem do bardzo ciekawej konkluzji, teraz 
chciałbym się nią z Tobą podzielić. 
 

Robię to dlatego, ponieważ uważam, że może Ci się to do czegoś w życiu 
przydać. Może uda Ci się zauważyć coś, czego jeszcze nie widzisz, kto wie? 
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Obserwuję Świat – głównie swój świat, nie staram się wchodzić do świata 
innych ludzi. Nie interesuje mnie on zbytnio, kreuję swoją własną rzeczywistość – tak, 
aby była ona jak najlepsza dla mnie. 
 

To wymagająca praca, która jest długotrwała i czasochłonna. Niekiedy trzeba 
poświęcić wiele lat, by dojść do celu, ale na pewno warto to robić, by przez resztę życia 
cieszyć się z rezultatów. 
 

Od Ciebie w dużej mierze zależy, jak długo będzie trwało zdobywanie tego celu. 
Im szybciej zaczniesz, tym szybciej skończysz i tym szybciej Twoje życie będzie lepsze. 
Gdy tak patrzyłem na to wszystko, to w pewnej chwili, tak zupełnie nagle przyszło do 
mnie olśnienie i zrozumiałem kolejny element budowy tego wszystkiego, co nas 
otacza. Już wiem, dlaczego niektórzy osiągają więcej a inni nigdy nic nie osiągną. Na 
świecie żyje bardzo wielu różnych ludzi, którzy różną się od siebie tym, jak 
postrzegają rzeczywistość i siebie w niej.  
 

Uznałem, że są ludzie, którzy doświadczyli już mentalnej rewolucji i zmienili 
swoje poglądy. Sam pamiętam ten moment, gdy nagle uświadomiłem sobie, że można 
żyć inaczej, lepiej i pełniej! 
 

To była moja rewolucja poglądów! Chciałem coś zmienić w swoim życiu i po 
długich latach trafiłem w końcu na to, czego szukałem. Rozwój osobisty to specyficzna 
dyscyplina – każdy może ją uprawiać, ale nie każdy wie o jej istnieniu. Jeśli ktoś już o 
niej słyszał, to nie zawsze przyjmuje tę wiedzę do wiadomości. Wielu ludzi nie zgadza 
się z tym, co mówię, ponieważ nie umieją oni pojąć mojego systemu myślenia – który 
jest zdecydowanie bardziej rozwinięty od przeciętnego systemu przeciętnego 
człowieka. 
 

Łatwiej jest powiedzieć, że ktoś jest głupi niż zastanowić się nad 
postępowaniem tego kogoś w innych kategoriach – bez oceniania, tak po prostu. 
Czemu ludzie nie patrzą z perspektywy innej osoby, tylko wiecznie ze swojej i potem 
oceniają? 
 

To oczywiste, że aby wejść na wyższe stadium rozwoju, trzeba osiągnąć 
mentalną rewolucję czyli otworzyć się na poglądy innych ludzi – bez oceniania. 
Trzeba także pozbyć się ograniczających przekonań i nawyków, trzeba wbić sobie do 
głowy, że jakość życia zależy w dużej mierze lub nawet całkowicie tylko od nas 
samych!  
 

Mentalna rewolucja to całkowite otwarcie się na nowe rzeczy, zjawiska, 
poglądy, wiedzę, ludzi! Ale to także wejście w stan rozumienia pewnych informacji i 
pewnej wiedzy, a co za tym idzie - mądrości! 
 

To wszystko, czego Cię uczyłem od początku tego kursu, jest częścią pewnej 
filozofii myślenia. Głównym założeniem tej filozofii jest sprawienie, by nasze życie 
było takie jak chcemy, żeby było czyli lepsze! 
 

Gdy się rozwijamy i uzyskujemy dostęp do nowych zasobów wiedzy, 
odkrywamy nowe rzeczy, których nie widzieliśmy wcześniej. 
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Rozwijamy się i zaspokajamy swój umysł wiedzą, która napędza nas i pozwala 
działać. Przestajemy patrzeć tak bardzo na powierzchowne sprawy i skupiamy się na 
czymś bardziej wartościowym. 
 

Każdy szanowany człowiek sukcesu długo pracował na to, by móc go osiągnąć! 
Czasami robimy coś i sami do końca nie wiemy, czy coś z tego wyjdzie, ale wiara nas 
prowadzi. Dzięki takiej postawie możemy dziś czytać biografie wielkich ludzi, którzy 
odbyli bardzo długą drogę, zanim osiągnęli to, na czym im zależało. Pomyśl o tym i 
zastanów się!  
 

Wiesz już, że mentalna rewolucja jest to pewien określony sposób myślenia, 
który nie narzuca żadnych ograniczeń – można więc powiedzieć, że chodzi tutaj o ideę 
umysłu całkowicie otwartego na wszystko i wszystkich. 
 

Pozostała nam jeszcze bardzo ważna kwestia do omówienia, chodzi mi tutaj o 
styl życia i tego, jakie ono jest. Każdy chciałby, żeby jego życie było udane i pełne, ale 
większość ludzi po prostu nic nie robi w tym kierunku, żeby właśnie takie ono było. 
Życie przeciętnego Polaka jest moim zdaniem „byle jakie”.  
 

Ludzie biorą to, co dostają od życia i nie walczą o coś lepszego dla siebie i 
swojej rodziny – a jeśli nawet walczą to zazwyczaj wyniki tej walki nie są do końca 
satysfakcjonujące. Potem słyszymy o tym, że tylko poprzez wygranie w Totolotka 
można stać się milionerem a to nie jest prawda, bo sam znam ludzi, którzy są bogaci a 
wcale nie chodzili często do kolektury. 
 

Wracając do tematu – styl życia to zmiana nawyków, zmiana poglądów, 
zmiana siebie i wejście na „wyższy poziom”. Muszę tutaj napisać jasno, że na świecie 
jest pełno ludzi z ograniczeniami, przez których nie udaje nam się osiągnąć sukcesu – 
to przykre, ale prawdziwe. Rewolucja to także zmiana reakcji na to, co mówią i robią 
tacy „ograniczeni ludzie”.  
 

Osobiście nigdy nie wdaję się w polemikę z osobami, które są tak bardzo 
przyzwyczajone do stereotypów, że nie są w stanie zaakceptować innych poglądów i 
zachowań. Dam Ci pewien przykład: bardzo często wiele osób śmiało się ze mnie, że 
nie potrafię robić rzeczy, jak należy i nie stosuję się do norm społecznych. 
 

Byłem jakiś czas temu na weselu i zarzucano mi, że nie umiem się bawić – bo 
nie tańczę, ale jakoś nikomu nie przyszło do głowy, że może lubię inną muzykę, może 
nie mam ochoty tańczyć, może nie umiem, może umiem aż za dobrze. Pełno różnych 
uwag i mnóstwo krytyki i zero podejścia, które nie stawiałoby mnie w negatywnym 
świetle. 
 

Muszę Ci napisać, że nie lubię weselnej muzyki, bo nic mi ona nie daje – gdyby 
wesele było zrobione w innej aranżacji muzycznej to jestem w stanie sam wyjść na 
parkiet i tańczyć, bo to mi sprawia przyjemność. 
Ta muzyka, która brzmiała na tym weselu, przyjemności mi nie dawała, więc nie 
tańczyłem. 
 

To chyba proste a jakże niezrozumiałe dla większości ludzi. Kolejna nauka dla 
Ciebie jest taka: stawiaj na swoim i rób zawsze wszystko w zgodzie z sobą, po prostu 
rób to, co czujesz, że musisz zrobić. 
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Nie oszukuj się, nie dawaj się zwieść, nie dawaj się zniechęcić, ignoruj 

ignorantów, bądź sobą. Kochaj życie i dąż do jego polepszenia. 
Rób to, co lubisz! Nie męcz się na siłę na weselu, które Cię nie bawi – miej szacunek 
do siebie. 
 
BARDZO W CIEBIE WIERZĘ – „Nikt jeszcze tego nie zrobił w Twoim 
życiu, dlatego Tobie to się uda” – Marcin Wróbel 
 

Mam do Ciebie prośbę:)  

 

Jeśli podobała się Ci się moja publikacja, to poleć ją innym 

czytelnikom wysyłając im ten link: 

http://www.cemis.pl/pobierz 

 

Lub po prostu prześlij im całego ebooka:) 

 

Z góry bardzo Ci dziękuję! 

http://www.cemis.pl/pobierz

