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W każdej chwili możesz zmienić swoje życie i wpuœcić do niego odrobinę magii

• Obudź œwiadomoœć, która pomoże Ci dokonać prawdziwych zmian 
• Odkryj w sobie siłę, pozwalającą podejmować odważne decyzje 
• Naucz się żyć pełną piersią, zamiast tkwić w przeszłoœci albo bezczynnie 

marzyć o przyszłoœci

Jeżeli boisz się spojrzeć w głąb siebie i otrząsnąć się z ograniczających Cię przekonań, 
nigdy nie doczekasz się cudów w swoim życiu Chcesz zrobić coœ znaczącego w swoim 
życiu? Odbyć kurs pilotażu, zrzucić kilka kilogramów, założyć firmę, wyjechać na drugi 
koniec œwiata, zrealizować wielkie życiowe marzenie? Co Cię powstrzymuje? Boisz się 
porażki? Powtarzasz sobie, że to niemożliwe? Wydaje Ci się, że znów się nie uda albo 
że Cię na to nie stać? Te negatywne myœli są skutkiem ograniczających przekonań, 
które zakorzeniły się w Twoim umyœle. Nawet jeœli mówisz, że chcesz być bogaty, 
Twoje przekonania uniemożliwiają Ci przyciągnięcie pieniędzy.

Przestań zatem użalać się nad sobą i narzekać, że nic Ci się nie udaje, a nawet jeœli coœ 
wyszło, to i tak pewnie za chwilę legnie w gruzach. Wokół Ciebie cały czas wydarzają 
się małe cuda. Okazje czekają, by je złapać i wykorzystać. Czas, byœ nauczył się 
zauważać te szanse i zaczął z nich czerpać garœciami! Wykonując kolejne kroki opisane 
w tej książce, dowiesz się, jak zidentyfikować ograniczające przekonania, które tkwią 
w Twoim umyœle, i pozbyć się ich raz na zawsze. Gdy to zrobisz, otworzysz drzwi, 
za którymi czekają na Ciebie cuda bogactwa i obfitoœci.
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Rozdzia� 1.

Dlaczego rady trenerów
nie dzia�aj�?

renerzy daj� rady na ka�dy temat, od zrzucenia zb�dnych kilo-
gramów po niezawodne sposoby na zarobienie milionów. S�

oni wsz�dzie — w radiu, telewizji i jako autorzy ksi��ek na pó�kach
w ksi�garniach. Film The Secret przyczyni� si� do powstania ogrom-
nego zapotrzebowania na us�ugi takich osób; potrzebuj� ich ludzie,
którzy szukaj� drogi do samorealizacji i spe�nienia. Trenerzy w wi�k-
szo�ci znaj� si� na tym, o czym mówi�, poniewa� sami przeszli t�
drog�. Ka�dy z nich — Bob Proctor, Tony Robbins, Wayne Dyer,
Joe Vitale, a tak�e wielu innych — ma za sob� kilka ci��kich prób
i znalaz� w�asn� �cie�k� do samodoskonalenia.

To normalne, �e gdy znajdziesz odpowiedzi, których szuka�e�
przez ca�e �ycie, chcesz podzieli	 si� swoj� wiedz� ze wszystkimi
wokó� siebie. Ja przeszed�em d�ug� drog� i ch�tnie pomagam innym
w ich �yciowej podró�y. Ludzie cz�sto mówi� mi, �e wzi�li udzia�
w okre�lonych warsztatach albo programie i nadal nie odnosz� suk-
cesów w �yciu. Mówi� na przyk�ad: „To wcale nie dzia�a; to tylko
szum medialny i nic wi�cej” albo „Raz da�em si� nabra	 i kupi�em
t� ksi��k�, ale w moim �yciu nic si� nie zmieni�o, wi�c dlaczego
mam ci uwierzy	?”. Cz�sto dzieje si� tak, �e te osoby s� przekonane

T
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o braku pozytywnych rezultatów i na tej podstawie wyg�aszaj� ogóln�
opini�, �e w ich przypadku �adna metoda nie zadzia�a. Automatycz-
nie odrzucaj� wszystkie pozosta�e programy, kwestionuj�c ich war-
to�	 i nie wyra�aj�c �adnej ch�ci do tego, by wypróbowa	 co� innego.

Nieraz s�ysz� opinie, �e programy rozwoju osobistego nie od-
krywaj� niczego nowego — zgadzam si� z tym ca�kowicie. Wi�k-
szo�	 prezentowanych tam m�dro�ci jest znana ju� od czasów sta-
ro�ytnych. Ludzie od dawien dawna zastanawiali si� nad tym, jak
udoskonali	 swoje �ycie i gdzie znale�	 odpowiedzi na nurtuj�ce
ich pytania. Wspania�ym przyk�adem cz�owieka, który po�wi�ci� si�
poszukiwaniu prawdy, by� Sokrates. Poj�cie dowodu sokratejskiego
wywodzi si� z koncepcji rozk�adania problemu na cz��ci pierwsze
i zadawania licznych pyta�, których celem jest odkrycie prawdy.
To w�a�nie na tym s� oparte programy rozwoju osobistego — wy-
magaj� od uczestników przeprowadzenia wnikliwej introspekcji
i zadania sobie wielu niewygodnych pyta�. Dlaczego wierzysz w to,
w co wierzysz? Sk�d wzi��y si� Twoje przekonania? Co jeste� go-
towy zrobi	, �eby osi�gn�	 inne rezultaty? Sokrates dociera� do lu-
dzi uznawanych za najwi�kszych m�drców w Atenach i zadawa� im
trudne pytania, które zmusza�y ich do kwestionowania w�asnych
opinii i przekona�. Nie znosili tego! Czuli si� poni�eni, dlatego
w ko�cu znale�li sposób na to, �eby pozby	 si� wielkiego filozofa
— skazali go na �mier	.

Ojej, jak si� ciesz�, �e w dzisiejszych czasach nie traktuje si� tak
trenerów rozwoju osobistego! Sokrates zako�czy� swój �ywot tak
nieszcz��liwie dlatego, �e ludzie, którym zadawa� niewygodne py-
tania, nie byli zadowoleni z tego, czego dowiadywali si� o samych
sobie. Byli przyzwyczajeni do istniej�cego stanu rzeczy i nie podo-
ba�o im si� to, �e kto� próbuje kwestionowa	 ich przekonania. Dzi-
siaj post�pujemy tak samo. Bierzemy udzia� w programie, twierdz�c,
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�e chcieliby�my si� zmieni	, ale gdy mamy zrobi	 krok dalej i wzi�	
odpowiedzialno�	 za w�asne pora�ki, denerwujemy si� i odmawia-
my dalszej wspó�pracy. Du�o �atwiej jest wróci	 do tego, co znamy,
ni� z trudem pokonywa	 nieznan� drog� pe�n� wybojów.

By	 mo�e zauwa�y�e�, �e poszczególne programy rozwoju oso-
bistego prezentuj� ró�ne pogl�dy na to, co nale�y zrobi	, �eby osi�-
gn�	 wymarzony cel. A przecie� powiedzieli�my sobie, �e wszyscy
trenerzy korzystaj� z wiedzy, która towarzyszy nam ju� od setek
lat. Chodzi jednak o to, �e ró�ni ludzie wymagaj� ró�nego podej-
�cia. Ka�dy z nas inaczej prze�ywa swoje �ycie i ma w pami�ci inne
wspomnienia. Wyznajemy ró�ne pogl�dy i przekonania, dlatego
potrzebujemy innych bod�ców.

Je�eli na przyk�ad uda�o Ci si� zrzuci	 35 kilogramów dzi�ki
programowi B, a przedtem bra�e� udzia� w programie A, po którym
nie schud�e� ani kilograma, to czy to oznacza, �e program A jest
nieskuteczny? Wcale nie. Ka�dy z nas inaczej reaguje na okre�lone
wydarzenia. Zar�czam Ci, �e 99% sukcesu dowolnego przedsi�wzi�-
cia nie ma nic wspólnego z programem, w którym uczestniczysz —
wszystko zale�y od Ciebie.

Dostrze�enie prawdy

yjemy w �wiecie krótkich informacji. Ludzie s�ysz� pi�ciosekun-
dow� wypowied� i na jej podstawie formu�uj� rozmaite przypusz-
czenia — niektóre prawdziwe, a inne nie. Szczególnie dotyczy to
osób, które szukaj� wskazówek i pomocy, bo same nie mog� sobie
poradzi	 z jakim� problemem. S�ysz� krótkie stwierdzenie i na pod-
stawie tego fragmentu wypowiedzi wymy�laj� dla siebie rozwi�za-
nie — a potem denerwuj� si�, �e nie przynios�o �adnego efektu.
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Gdy rozmawiam z lud�mi, cz�sto kwestionuj� oni jedno ze stwier-
dze� z filmu The Secret. Brzmi ono mniej wi�cej tak: je�li czego�
pragniesz, powiniene� wyobrazi	 sobie, �e to posiadasz, a wkrótce
tak si� stanie. Czy to prawda? Odpowied� brzmi: i tak, i nie.

W ostatnich kilku latach wiele napisano i powiedziano na temat
Prawa Przyci�gania. Mówi ono, �e je�eli si� na czym� skupisz i skon-
centrujesz swoje intencje, zdob�dziesz to. A zatem ta cz��	 jest praw-
dziwa. Prawd� jednak jest równie� to, �e wielu z nas ma antyzamia-
ry, które wyra�aj� si� w formie ograniczaj�cych przekona�. To one
zak�ócaj� ca�y proces. Je�eli mi nie wierzysz, przypomnij sobie swoje
ostatnie postanowienia noworoczne. Czy dotrzymujesz ich do dzi-
siaj, czy raczej trwa�e� przy nich przez kilka tygodni, a potem od-
rzuci�e� je jak par� starych skarpet? Co si� sta�o z zamiarem zrzu-
cenia 10 kilogramów? Czy rzeczywi�cie uda�o Ci si� schudn�	, czy
wci�� nosisz d�insy w rozmiarze XXL? A co z obietnic�, któr� z�o-
�y�e� ma��once — �e wreszcie sp�acisz swoje d�ugi? Czy masz ju�
czyste konto, czy nadal przeklinasz ten nowy komplet drogich opon?
Gdyby do osi�gni�cia celu wystarczy�o zdefiniowanie zamiaru, to
mia�by� wszystko, o czym tylko zamarzysz — a jednak tak nie jest.
Definiowanie, a nast�pnie zwalczanie antyzamiarów jest wa�nym
elementem tego równania.

Czy to oznacza, �e gdy wyplenisz antyzamiary ze swojego umy-
s�u, b�dziesz móg� spokojnie usi��	 na kanapie i czeka	, a� Twoje
marzenia si� spe�ni�? W �adnym wypadku! Musisz podj�	 dzia�a-
nie. Na pewno przydarz� Ci si� okazje, które pomog� Ci w realiza-
cji zamiarów, ale je�li nic nie zrobisz w tym kierunku, nie docze-
kasz si� �adnych efektów. Nigdy nie wiadomo, jak zrealizuje si�
Twoje marzenie. Wszech�wiat cz�sto obdarza nas darami w zupe�-
nie nieoczekiwany sposób. Mo�esz s�dzi	, �e Twoim marzeniem
jest zarobienie miliona z�otych na inwestycji w nieruchomo�	, ale
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to nie oznacza, �e zdob�dziesz te pieni�dze w�a�nie w ten sposób.
By	 mo�e, remontuj�c zakupion� nieruchomo�	, wpadniesz na po-
mys� napisania ksi��ki elektronicznej, która osi�gnie du�y sukces,
albo zostaniesz poproszony o prowadzenie w�asnego programu te-
lewizyjnego za trzykrotnie wy�sze wynagrodzenie od obecnego. Dla
wszech�wiata nie ma �adnych ogranicze�. On po prostu odpowia-
da na nasze pro�by.

Dlatego w�a�nie zatytu�owa�em t� ksi��k� Oczekuj cudów. Ten
tytu� ma przypomina	, �e stale nak�adamy na siebie ograniczenia.
Bez wzgl�du na to, jak nazwiesz t� wielk� pot�g� — mo�e to by	
Bóg, Budda, Allah, wszech�wiat albo Boska Moc — jest to ogrom-
na si�a, nieznaj�ca �adnych ogranicze� i w ka�dej chwili gotowa ob-
darzy	 Ci� obfito�ci�. Je�li wytyczysz sobie jasne cele i przejdziesz
do dzia�ania, do�wiadczysz cudów. Historia, któr� za chwil� przy-
tocz�, to �wietny przyk�ad tego, co mo�na osi�gn�	, gdy wyelimi-
nujemy antyzamiary i zwalczymy potrzeb� wytyczania granic w na-
szym �yciu.

Po raz pierwszy przeczyta�am o Prawie Przyci�gania w ksi��ce elek-
tronicznej Joego, zatytu�owanej Advanced Spiritual Marketing, cho	
wtedy nie do ko�ca rozumia�am jeszcze, o co w niej chodzi. Jak
mówi powiedzenie, „gdy ucze� b�dzie gotowy, pojawi si� nauczy-
ciel”. Gdy w 2004 roku na rynku pojawi�a si� ksi��ka Joego Moc
przyci�gania, przeczyta�am j�. Wtedy ju� bez cienia w�tpliwo�ci
zrozumia�am, co musz� zrobi	. Wreszcie by�am gotowa na zmian�,
która nied�ugo mia�a nast�pi	 w moim �yciu.

Postanowi�am zrealizowa	 zamiar kupna domu, o którym ma-
rzy�am od pi�ciu lat. Mia�am z�� histori� kredytow� i nie wiedzia-
�am, sk�d wzi�	 pieni�dze, dlatego podchodzi�am do tego pomys�u
nieco sceptycznie. To by�o w pa�dzierniku 2004 roku. Wtedy w�a-
�nie zacz��am wprowadza	 zasady opisane w ksi��ce Joego i ju�
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28 listopada podpisa�am umow� kupna domu. 7 grudnia byli�my
po przeprowadzce!

Najdziwniejsze jest to, �e w dniu, w którym poprzedni w�a�ci-
ciele wyprowadzili si� z domu — czyli jakie� pi�	 lat wcze�niej —
og�osi�am, �e ten dom nale�y do mnie. Mimo �e nie mia�am poj�-
cia, co mnie czeka, z ca�ym przekonaniem twierdzi�am, �e dom
jest mój. W ci�gu tamtych pi�ciu lat dom zosta� sprzedany trzy
razy, ale wszyscy kupcy nie wywi�zali si� z p�atno�ci. Wci�� po-
wtarza�am w�a�cicielom, �e dom nale�y do mnie i �e wkrótce go
zdob�d�. Oczywi�cie, nie wierzyli mi, ale wiedzia�am bez cienia
w�tpliwo�ci, �e dom b�dzie mój, gdy tylko b�d� gotowa na t�
zmian� w swoim �yciu.

Tonya Pruitt
http://www.vbcfire.com

Chcia�bym, �eby� zwróci� uwag� na kilka aspektów tej historii.
Po pierwsze, jest to wspania�y przyk�ad tego, co mo�emy osi�gn�	,
gdy naprawd� zaczniemy spodziewa	 si� cudów w swoim �yciu.
Po drugie, historia ta dowodzi, jak wielki problem stanowi� anty-
zamiary. Dlaczego Tonyi zabra�o a� 5 lat d��enie do zakupu domu,
mimo �e od samego pocz�tku twierdzi�a, �e nale�y on do niej? Bo-
haterka opowie�ci sama odpowiedzia�a na to pytanie — nie by�a
gotowa. Mia�a z�� histori� kredytow� i nie wiedzia�a, jak zdoby	 pie-
ni�dze na kupno domu. Dlatego nic nie robi�a w kierunku realiza-
cji swojego marzenia. Dopiero gdy zwalczy�a antyzamiary, uda�o
jej si� kupi	 dom — i to w ci�gu zaledwie kilku tygodni.

A zatem, co powstrzymuje Ci� przed zdobyciem tego, czego
pragniesz? Ty sam! By	 mo�e twierdzisz, �e chcia�by� znale�	 cu-
down� partnerk�, kupi	 nowy dom albo zarobi	 milion dolarów,
ALE… No w�a�nie, zawsze gdzie� jest jakie� „ale”, które stoi na dro-
dze do realizacji Twoich marze�. Tak naprawd� wcale nie wierzysz,



Dlaczego rady trenerów nie dzia�aj�? 21

�e mo�esz mie	 to, o czym marzysz — z ró�nych powodów, od
przykrych do�wiadcze� w przesz�o�ci po zwyk�y strach. Nie sam
powód jest wa�ny, lecz to, �e pozwalasz, aby utrudni� on realizacj�
Twojego celu. Takiego dokona�e� wyboru — pozwalasz, aby anty-
zamiar powstrzyma� Ci� przed podj�ciem dzia�a� — tak samo jak
Tonya, która by�a przekonana, �e trudno�ci z otrzymaniem kredy-
tu uniemo�liwi� jej kupno domu. Je�li dokonasz innego wyboru,
wkroczysz na drog� pe�n� niezwyk�ych mo�liwo�ci, a wszech�wiat
pomo�e Ci zdoby	 wszystko to, o czym w skryto�ci serca marzysz.

Inna rada trenerów rozwoju osobistego, o któr� cz�sto pytaj�
mnie ludzie, to: „Daj sobie z tym spokój”. Chodzi o to, �e je�eli ja-
ki� problem wci�� staje Ci na drodze, powiniene� o nim zapomnie	
i wybra	 rozwi�zanie, które b�dzie Ci lepiej odpowiada	. Nie zga-
dzam si� z t� koncepcj�. Próba tuszowania problemu albo udawa-
nie, �e on nie istnieje, to nic wi�cej jak ok�amywanie samego siebie.
To samo dotyczy twierdzenia, �e zawsze trzeba my�le	 pozytyw-
nie. Owszem, pozytywne podej�cie mo�e zdzia�a	 cuda, ale nie jest
rozwi�zaniem samym w sobie. Nie zast�puje ono ci��kiej pracy,
polegaj�cej na zajrzeniu w g��b siebie i wyeliminowaniu antyzamia-
rów, któr� musisz wykona	, zanim b�dziesz móg� liczy	 na praw-
dziwe post�py.

Moim zdaniem wypieranie z pami�ci traumatycznych prze�y	
nie jest �adnym rozwi�zaniem. Przeciwnie — nale�y stawi	 im
czo�a, czyli przyzna	 wprost, �e mia�y miejsce i przyczyni�y si� do
powstania okre�lonych przekona�. W przeciwnym razie b�dziesz
sta	 w miejscu. Mo�esz przez jaki� czas oszukiwa	 sam siebie, ale
wcze�niej czy pó�niej nast�pi sytuacja, która obudzi wspomnienia
przykrych wydarze� z przesz�o�ci. Dlatego musisz zmierzy	 si� ze
swoimi przekonaniami, odkry	, jaka jest ich geneza, a nast�pnie
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zaobserwowa	 swoje reakcje i emocje na poszczególne bod�ce i �wia-
domie zmieni	 swoje przekonania.

W ka�dej koncepcji g�oszonej przez trenerów rozwoju osobi-
stego jest ziarno prawdy; dopiero ich b��dne interpretacje sprawia-
j�, �e s�uchacze czuj� si� zdezorientowani. Ka�dy z nas czerpie in-
spiracj� od ludzi, których napotyka na swojej drodze. To s� osoby
mog�ce zach�ci	 nas do samodoskonalenia.

Dlaczego zatem stale zmagasz si� z jakimi� problemami? Dla-
czego mimo wypróbowania wielu ró�nych metod wci�� nie osi�-
gasz celów, które sobie wyznaczy�e�? Jednym z powodów takiego
stanu rzeczy jest silne pragnienie kontroli. Wszyscy chcemy wierzy	,
�e kontrolujemy swój male�ki skrawek �wiata. Ustalamy strefy
komfortu, wytyczamy granice i tworzymy procedury, cz�sto zu-
pe�nie nie�wiadomie. Budujemy wokó� siebie mur, który ma nas
chroni	, lecz w rzeczywisto�ci ogranicza on nasze mo�liwo�ci i sa-
botuje wszelkie próby wydostania si� na zewn�trz.

Zawsze uwa�a�em si� za pisarza. Gdy by�em m�odszy, s�dzi�em,
�e aby nim zosta	, musz� du�o wycierpie	 — i rzeczywi�cie, moje
�ycie by�o pe�ne cierpienia! Wierzyciele dr�czyli mnie telefonami,
mój stary samochód ledwo je�dzi�, a ja �ywi�em si� kanapkami
z mas�em orzechowym. W ko�cu by�em pisarzem, wi�c musia�em
zmaga	 si� z przeciwie�stwami losu, prawda? Wcale nie. Sam wy-
my�li�em sobie teori�, jak musi wygl�da	 �ycie pisarza; inaczej mó-
wi�c, sam zdecydowa�em, jak b�d� �y�, zamiast w pe�ni korzysta	
z mo�liwo�ci, jakie dawa�o mi pisanie. Zawsze, gdy mia�em szan-
s� odnie�	 sukces w pisaniu i dzi�ki temu wydosta	 si� z d�ugów
i uporz�dkowa	 swoje �ycie, robi�em co�, co sabotowa�o t� mo�li-
wo�	. Ten antyzamiar by� tak silny, �e uporanie si� z nim i popra-
wienie mojej sytuacji �yciowej zabra�o mi naprawd� du�o czasu.
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Strach nie jest Twoim sprzymierze�cem
Dwa z najsilniejszych antyzamiarów, z którymi b�dziesz musia�
stoczy	 walk�, to strach przed pora�k� i strach przed sukcesem.
Skutki, które wi��esz z tymi skrajnymi sytuacjami, powoduj�, �e
wolisz pozosta	 w strefie komfortu i zrezygnowa	 z podejmowania
jakichkolwiek dzia�a�. Boisz si� wyj�	 poza wyznaczone przez sie-
bie bariery, nawet je�li twierdzisz, �e tak nie jest. Kieruj�c si� stra-
chem, rezygnujesz z dalszych stara� o zrealizowanie swojego celu,
a wszystkie post�py, jakich uda�o Ci si� dokona	, id� na marne.

W pierwszych filmach z serii Gwiezdne wojny Imperator nie to-
lerowa� pora�ek; kl�ska oznacza�a dla niego wyrok �mierci. Dla
niektórych ludzi nieudana próba realizacji wyznaczonego celu jest
równoznaczna z psychologiczn� �mierci�. To podej�cie, które mo-
gliby�my zdefiniowa	 jako „wszystko albo nic”, sprawia, �e nie po-
trafimy dostrzec pozytywnych stron pora�ki. Tymczasem kl�ska
wcale nie oznacza ko�ca naszych stara�. To wa�na wskazówka in-
formuj�ca nas o tym, �e na chwil� zeszli�my z wytyczonego kursu
i oddalili�my si� nieco od realizacji naszego celu. Pora�ka to natu-
ralny element procesu nauki i edukacji. Wypróbowujemy nowe roz-
wi�zanie, a potem oceniamy, czy przynios�o oczekiwany efekt i czy
wymaga jakiego� udoskonalenia. Je�eli poniesiemy kl�sk�, powin-
ni�my spróbowa	 jeszcze raz. Nast�pnym razem b�dziemy bogatsi
o now� wiedz� i do�wiadczenie. Pora�ki zdarzaj� si� wszystkim
ludziom, a mimo to strach przed tym, co pomy�l� o nas inni, jest
ogromny. Pora�ka nie jest naszym wrogiem — to wa�na wskazów-
ka, która pomaga nam zdefiniowa	 nowy kierunek dzia�a�. Praw-
dziwym naszym wrogiem jest strach.

Sk�onno�	 do tworzenia historii na w�asny temat to jeden pro-
blem; drugim jest negowanie wp�ywu tych wizji na nasze �ycie.
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Wiele osób wpada w pu�apk�, niew�a�ciwie oceniaj�c ludzi sukcesu
i popularnych trenerów rozwoju osobistego. My�l� sobie: „Prze-
cie� ten cz�owiek nie zrozumie mojej sytuacji; nie b�dzie umia� mi
pomóc”. W ten sposób skutecznie zamykaj� drog� sobie do otrzy-
mania pomocy od tych specjalistów. Nie ma znaczenia, czy osi�-
gn��e� sukces, czy nie; zawsze mo�esz nauczy	 si� czego� nowego
od innych, je�li tylko im na to pozwolisz.

Prawdopodobnie pami�tasz film Stevena Spielberga E.T. Aktorka
Dee Wallace, graj�ca w tym filmie, napisa�a do mnie list, w którym
opowiedzia�a mi, jak otworzy�a si� na innych ludzi, dzi�ki czemu
znacz�co poprawi�a jako�	 swojego �ycia.

Po przeczytaniu Mocy przyci�gania zrozumia�am, �e odrzucam ludzi
oraz rozmaite szanse, poniewa� kieruj� si� subiektywnymi ocena-
mi (dotycz�cymi wygl�du, wykszta�cenia, stanowiska itd.). Na-
tychmiast postanowi�am to zmieni	 i wyrazi�am ch�	 otwarcia si�
na wszystko. Jeszcze w tym samym tygodniu zosta�am poproszona
o wzi�cie udzia�u we wspania�ym warsztacie internetowym, a tak�e
o opracowanie d�wi�kowej wersji mojej najnowszej ksi��ki Conscious
Creation. Co wi�cej, ksi�gowy zaoferowa� si�, �e poszuka zagubio-
nych pieni�dzy, nie bior�c za to ani centa. Zrozumia�am, na czym
polega cud oddania si� w r�ce wszech�wiata — musia�am tylko
zej�	 mu z drogi.

Dee Wallace
aktorka, autorka i publicystka
www.officialdeewallace.com

Historia Dee pokazuje, �e ka�dy z nas ma jakie� uprzedzenia do
innych ludzi. Wystarczy zrozumie	, �e te pogl�dy nie przynosz�
nam niczego dobrego, a nast�pnie odci�	 si� od nich, aby zacz�	
do�wiadcza	 prawdziwych cudów.
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Czy kiedykolwiek zdarzy�o Ci si� pomy�le	: „�wietnie mi idzie
rozpoczynanie nowych przedsi�wzi�	, ale gorzej jest z doprowa-
dzaniem ich do ko�ca”? Czy zdarzy�o Ci si� utkn�	 w po�owie re-
montu? A mo�e nie dotrwa�e� do ko�ca studiów albo masz w domu
stert� niedoko�czonych ksi��ek? To frustruj�ce, prawda? Bardzo
cz�sto wymy�lamy wymówki, które maj� t�umaczy	, dlaczego nie
zrobili�my tego, co sobie postanowili�my. Tymczasem prawdziwy
powód zawsze jest taki sam — zabrak�o nam odwagi, �eby dopro-
wadzi	 projekt do ko�ca. Jaki jest sens zaczynania czego� i nieko�-
czenia tego? Tylko marnujemy swój czas i energi�. Mimo to co jaki�
czas wci�� powtarzamy ten b��d. Dlaczego? Poniewa�, �wiadomie
lub nie, obawiamy si�, �e odniesiemy sukces, który w jaki� sposób
odmieni nasze �ycie.

Strach przed sukcesem to bardzo powszechne zjawisko; wyst�-
puje du�o cz��ciej, ni� mog�oby si� nam wydawa	. Obawianie si�
tego, czego pragniemy, �wiadczy o swoistym zacofaniu, ale wielu
post�puje w�a�nie tak. Nawet ci, którzy osi�gn�li du�y sukces, nie-
raz zaprzepaszczaj� go i trwoni� zdobyte bogactwo, poniewa� po-
zwalaj�, �eby pokierowa� nimi strach.

Strach to niepokój oczekiwania. Mo�emy to okre�li	 s�owami:
„A co, je�li?”. W rzeczywisto�ci strach ma takie znaczenie, jakie my
sami mu przypiszemy. Je�eli nie damy mu �adnej po�ywki albo na-
damy wi�ksze znaczenie czemu� innemu, nie b�dzie on mia� du�e-
go wp�ywu na nasze �ycie. To w�a�nie w tym miejscu w gr� wcho-
dzi przewidywanie.

Je�li b�dziesz spodziewa� si� cudów w swoim �yciu, to przesta-
niesz przywi�zywa	 si� do wizji ostatecznego efektu i pozwolisz na
realizacj� tego oczekiwania przez dowoln� osob� lub sytuacj�. Nie
b�dziesz zak�ada�, �e to, czego pragniesz, mo�e przyj�	 do Ciebie
tylko jedn� drog� i mie	 tylko jedn�, z góry ustalon� form�. Dopiero
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wtedy b�dziesz móg� otworzy	 si� na wszech�wiat i na wszystko,
co ma Ci do zaoferowania.

Chc� podkre�li	 jedn� rzecz. Tu wcale nie chodzi o jaki� wielki
cel maj�cy ca�kowicie odmieni	 Twoje �ycie. Cuda dziej� si� co-
dziennie — cz�sto s� to ma�e, drobne sytuacje, których nieraz na-
wet nie dostrzegasz. Pami�tasz, jak pisa�e�, gdy by�e� dzieckiem,
list do �wi�tego Miko�aja z pro�b� o wymarzony prezent? G�ów-
kowa�e�, próbuj�c wymy�li	 najwi�ksz� i najdro�sz� zabawk�, jak�
mog�e� sobie wyobrazi	; nie chcia�e� zawraca	 g�owy Miko�ajowi
drobnymi, nieznacz�cymi �yczeniami. Teraz jest inaczej. To nie s�
ju� zwyk�e �yczenia — to Twoja nowa rzeczywisto�	. Gdy nauczysz
si� zwalcza	 antyzamiary i pozwolisz na to, �eby w Twoim �yciu
zacz��y dzia	 si� cuda, zaczniesz czerpa	 liczne korzy�ci, zarówno
du�e, jak i ma�e. Wcale nie musisz czeka	 rok na efekty; Twój pierw-
szy cud mo�e zdarzy	 si� ju� dzisiaj. Przeczytaj histori� Jonathana
Lagace’a, która jest tego wspania�ym przyk�adem.

Mam 20 lat i jestem studentem college’u. Od kilku miesi�cy sto-
suj� Prawo Przyci�gania i osi�gam wspania�e efekty. Mia�em pew-
ne problemy finansowe; gdy dowiedzia�em si� o Prawie Przyci�-
gania, poszuka�em troch� informacji i postanowi�em wypróbowa	
nowe pomys�y. Nieca�y tydzie� po tym, jak zmieni�em swój spo-
sób my�lenia, zacz��em otrzymywa	 czeki. Niektórych si� spodzie-
wa�em — na przyk�ad zwrotu podatku za ubieg�y rok od kanadyj-
skiego rz�du. My�la�em, �e dostan� 60 dolarów, ale czek opiewa�
na kwot� 237 dolarów. Od tamtego czasu moje wp�ywy s� wi�ksze
ni� rachunki i bardzo mnie to cieszy! Wci�� dostaj� niespodziewa-
ne czeki, a moja firma internetowa odnosi coraz wi�ksze sukcesy.
Z r�k� na sercu mog� powiedzie	, �e jestem na prostej drodze do
mojego wymarzonego �ycia. Od kiedy zacz��em inaczej my�le	,
wszystko zmieni�o si� na lepsze — firma, �ycie osobiste, a nawet
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ja sam. Dzi�kuj� Ci, Joe, za to, �e otworzy�e� mi oczy i przekona-
�e� mnie, �e wszystko jest mo�liwe, je�eli tylko w to uwierz�.

Jonathan Lagace
www.lagace-ebooks.com

Nie ma znaczenia, czy masz 20, czy 60 lat; niewa�ne, czy osi�-
gn��e� ju� w �yciu sukces, czy dopiero zaczynasz, tak jak Jonathan.

Czy kiedykolwiek zdarzy�o Ci si�, �e by�e� �wiadkiem czyjego�
sukcesu albo wa�nego prze�omu w jego �yciu i pomy�la�e� sobie:
„Ja nigdy nie móg�bym tego osi�gn�	”? Wi�kszo�	 z nas zna to uczu-
cie; nawet ludzie sukcesu czasami dochodz� do takich wniosków.
Ja sam chcia�bym osi�gn�	 jeszcze wiele rzeczy i czasami musz�
pokona	 w�asne antyzamiary lub ograniczaj�ce mnie przekonania,
zupe�nie tak samo jak Ty.

Jak rozpozna	 antyzamiar? Wiele z naszych przekona� jest tak
g��boko zakorzenionych w naszym umy�le, �e bardzo trudno jest
je wyodr�bni	. Pozwól, �e wymieni� kilka najpowszechniejszych
antyzamiarów; niektóre z nich prawdopodobnie zabrzmi� dla Cie-
bie bardzo znajomo.

Lista typowych antyzamiarów
1. Nie jestem do�� dobry.

Z pewno�ci� pami�tasz lekcje WF-u, gdy sta�e� na boisku szkolnym
i czeka�e�, a� kto� wybierze Ci� do swojej dru�yny. Bez wzgl�du
na to, w której kolejno�ci zosta�e� wybrany, by�o Ci przykro, je�li
�aden z kapitanów nie wskaza� Ci� na samym pocz�tku. Ten sam
proces powtarzasz równie� w doros�ym �yciu — mo�e on dotyczy	
pracy, której nie uda�o Ci si� zdoby	, zwi�zku, który si� rozpad�,
albo informacji od firmy energetycznej, �e wkrótce odetn� Ci pr�d.
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Trudno jest by	 zadowolonym z siebie, gdy doznajesz niepowodze�,
a to uczucie braku satysfakcji coraz g��biej zakorzenia si� w Twoim
sercu. To w�a�nie ono cz�sto staje Ci na drodze, gdy postanawiasz
wreszcie zmieni	 swoje �ycie. Podczas gdy ze wszystkich si� starasz
si� osi�gn�	 wymarzony cel, cichy g�osik stale powtarza Ci, �e nie
jeste� wystarczaj�co dobry. To tak, jakby� jednocze�nie trzyma� jed-
n� nog� na gazie, a drug� na hamulcu.

2. Nikt mnie nie lubi.

Ka�dy ma jakie� wady i zawsze znajdzie si� kto�, kto ch�tnie nam
je wytknie w najgorszym momencie. By	 mo�e martwisz si�, �e
nie umiesz si� �adnie wys�awia	 lub nie masz doskona�ych manier,
albo czujesz, �e nie pasujesz do towarzystwa, w którym przebywasz.
�atwo jest uzna	, �e nikt Ci� nie lubi, je�eli nie masz szerokiego
grona znajomych. Jednak, podobnie jak wszystkie inne antyzamia-
ry, ten równie� dzia�a na zasadzie samospe�niaj�cej si� przepowied-
ni. Je�li uwa�asz, �e nie zas�ugujesz na przyjació�, to nie starasz si�
ich zdoby	 — i w efekcie rzeczywi�cie ich nie masz. Dopiero gdy
zrozumiesz, �e Twój pogl�d nie odzwierciedla rzeczywisto�ci, b�-
dziesz móg� podj�	 odpowiednie kroki, �eby odwróci	 jego skutki.

3. Chc� unikn�� odrzucenia.

To bardzo powszechny antyzamiar, spotykany u ludzi ze wszyst-
kich �rodowisk spo�ecznych — ucznia, który boi si� poprosi	 na-
uczyciela o pomoc, pracownika prosz�cego koleg� o rad� i m��czy-
zn�, który chce zaprosi	 kobiet� na randk�. Opiera si� on przede
wszystkim na strachu. Ka�dy chce unikn�	 odrzucenia, ale strach
przed nim jest zazwyczaj du�o wi�kszy ni� samo odrzucenie. Tyl-
ko od Ciebie zale�y, czy ten nieracjonalny strach pokrzy�uje Two-
je plany.
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4. To niemo�liwe!

S� rzeczy mo�liwe i takie, które oceniasz jako mo�liwe w Twoim
konkretnym przypadku. Bardzo cz�sto jest tak, �e te pierwsze nie po-
krywaj� si� z drugimi. Nawet je�li zdajesz sobie spraw� z tego, �e
cele, które sobie wyznaczy�e�, zosta�y osi�gni�te przez wielu innych
ludzi, umieszczasz je w kategorii rzeczy niemo�liwych, poniewa�
uwa�asz, �e brakuje Ci odpowiednich cech, wiedzy, narz�dzi albo
�rodków potrzebnych do ich realizacji. Ten antyzamiar jest �ci�le
zwi�zany z pierwszym, który tu omówi�em — wydaje Ci si�, �e nie
jeste� do�	 dobry. Dzielisz swoje cele i zadania na dwie kategorie:
wykonalne oraz niewykonalne. Robisz to zupe�nie automatycznie,
na poziomie pod�wiadomo�ci. W efekcie odrzucasz niektóre pomy-
s�y, zanim w ogóle je rozwa�ysz.

5. Klapki na oczach.

Ludzie, którzy przejawiaj� ten antyzamiar, wierz�, �e dla ka�dego
problemu istnieje tylko jedno rozwi�zanie, a ka�de zadanie mo�na
wykona	 tylko w jeden sposób. Na przyk�ad uwa�aj�, �e jedyn�
mo�liwo�ci� zarobienia du�ych pieni�dzy jest zdobycie dobrego
wykszta�cenia, znalezienie dobrej pracy i mozolne wspinanie si� po
szczeblach kariery. A przecie� wielu ma�ych przedsi�biorców ma
ca�kiem niez�e zarobki. Je�li w tej chwili cisn� Ci si� na usta s�owa:
„Tak, ale…”, to znaczy, �e przejawiasz ten antyzamiar i wierzysz, �e
ka�dy cel mo�na osi�gn�	 tylko w jeden, konkretny sposób. W efek-
cie odcinasz sobie wszystkie pozosta�e drogi do realizacji swoich ma-
rze�. Jeste� sk�onny przyzna	, �e inne metody mog� by	 skuteczne
u innych ludzi, ale uparcie twierdzisz, �e w Twoim przypadku nie
zadzia�aj�.
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6. To i tak si� nie uda.

Jest to jeden z najbardziej niszczycielskich antyzamiarów; niestety,
przejawia go bardzo wielu ludzi. Osoby te widz� wszystko w czar-
nych barwach; tak jakby próbowa�y uchroni	 si� w ten sposób od
rozczarowa�. S� one przekonane, �e bez wzgl�du na to, co zrobi�,
i tak ponios� pora�k�, dlatego wol� w ogóle nie próbowa	 — a je-
�eli ju� podejm� jakie� dzia�ania, to nie staraj� si� w to anga�owa	.
Ich zachowanie ma cechy samospe�niaj�cej si� przepowiedni —
ludzie ci ponosz� kl�sk� nie dlatego, �e jest ona nieunikniona, lecz
dlatego, �e w ni� uwierzyli. Czasami, gdy próbujemy czego� zupe�-
nie nowego, trudno jest pokona	 sceptycyzm. Je�li jednak pozwo-
limy, �eby ten antyzamiar zakorzeni� si� w naszym umy�le, b�dzie-
my ponosi	 pora�k� za pora�k�, co tylko umocni nas w b��dnym
przekonaniu o nieuchronno�ci kl�ski.

7. Nie jestem nikim wyj�tkowym.

Ludzie przejawiaj�cy ten antyzamiar s� przekonani, �e aby odnie�	
sukces, trzeba mie	 szczególne cechy albo talenty, których oni nie
posiadaj�. Uwa�aj� si� za osoby przeci�tne, niemaj�ce szans na osi�-
gni�cie czego� niezwyk�ego. W ten sposób unikaj� odpowiedzialno�ci
za dokonywanie niew�a�ciwych wyborów w swoim �yciu. Wiado-
mo przecie�, �e ka�dy cz�owiek jest kowalem swojego losu; jednak
osoby przejawiaj�ce ten antyzamiar wol� obwinia	 kogo� lub co� za
swoje niepowodzenia, ni� podejmowa	 autonomiczne decyzje, któ-
re mog� stanowi	 o ich sukcesie lub pora�ce.

Ta krótka lista daje Ci pewien pogl�d na to, jak wielkimi prze-
szkodami mog� by	 antyzamiary na drodze do realizacji marze�.
W nast�pnym rozdziale omówi� techniki zwalczania tych szkodli-
wych przekona�. Najpierw jednak chcia�bym opowiedzie	 Ci dwie
historie, które pokazuj�, co mo�na osi�gn�	, je�li pokona si� anty-
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zamiary i wykorzeni z umys�u ograniczaj�ce przekonania. Wtedy
naprawd� mo�na spodziewa	 si� cudów.

Maria Beale Fletcher opowiada histori�, która jest dowodem na
to, jak daleko mo�emy zaj�	, je�li sami okre�limy granice tego, co
jest mo�liwe, i uznamy si� za godnych spe�nienia naszych marze�.

Kreowanie cudów przy u�yciu metody dr. Joego Vitalego, opisanej
w ksi��ce Moc przyci�gania, przypomina mi o zabawie, której na-
uczy�a mnie moja ukochana babka Szkotka, gdy mia�am cztery lata.
Mawia�a ona: „Wy�lij dobr� my�l, a inna dobra my�l j� zast�pi. Wy-
�lij z�� my�l, a zast�pi j� inna z�a my�l. Ca�a sztuka polega na tym,
Mario, �eby ostro�nie formu�owa	 my�li, które wysy�amy. Je�li
Twój umys� jest pe�en dobrych my�li, które Ci� ciesz� i sprawiaj�,
�e czujesz si� szcz��liwa, to na pewno zwyci��ysz w tej grze!”.

Gdy mia�am 9 lat, razem z ca�� rodzin� ogl�da�am program
What’s My Line w telewizorze s�siada. W którym� z odcinków Ta-
jemniczym Go�ciem by�a pi�kna, elegancka kobieta z obcym ak-
centem. Zgaduj�cy — cztery znane osoby, które mia�y zawi�zane
oczy — nie potrafili odkry	 to�samo�ci tej kobiety. By�a ona znan�
aktork�, która wyst�powa�a w europejskich filmach. Tego dnia
postanowi�am, �e ja te� kiedy� b�d� s�awna i wyst�pi� w programie
What’s My Line w roli pi�knie wystrojonego Tajemniczego Go�cia.
Nast�pnego dnia po szkole 	wiczy�am swój akcent przed lustrem,
gdy nagle do mojego pokoju wesz�a 8-letnia siostra i zacz��a do-
pytywa	 si�, co robi�. Gdy wyjawi�am jej swój sekret, zapyta�a mnie,
w jakiej dziedzinie chcia�abym zas�yn�	. „Nie wiem”, odpowie-
dzia�am. „Wiem tylko, �e b�d� s�awna i �e gdy zaprosz� mnie do
programu, musz� umie	 odegra	 swoj� rol�”.

Kiedy chodzi�am do liceum, marzy�am, �eby dosta	 si� do no-
wojorskiej grupy tanecznej Rockettes. Zale�a�o mi na tym tak bar-

dzo, �e uko�czy�am szko�� w trzy lata. A poniewa� chcia�am zdoby	
pieni�dze na college, pos�ucha�am rady Jaycess i wzi��am udzia�

w konkursie pi�kno�ci Miss Asheville. Dwa tygodnie pó�niej
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rodzice zg�osili mnie na przes�uchanie do Radio City Music Hall

Rockettes jako now� Miss Asheville. Niestety, dyrektor taneczny

grupy nie zamierza� przeprowadza	 �adnego przes�uchania przez

najbli�sze dwa lata. Jednak by� na tyle mi�y, �e zapisa� sobie numer

telefonu taty i obieca�, �e gdy co� si� zmieni, to do niego zadzwoni.

Co� si� wydarzy�o! Jedna z tancerek zachorowa�a, a ja mia�am

tak� sam� figur� jak ona! Sze�	 tygodni po przyje�dzie do Nowego

Jorku pomy�lnie przesz�am indywidualne przes�uchanie. Dosta�am

rol� w �wi�tecznym wyst�pie Rockettes Parada drewnianych �o�nierzy-
ków. Po 7 miesi�cach wzi��am wolne, �eby uczestniczy	 w konkur-
sie pi�kno�ci Miss Karoliny Pó�nocnej. Na przyj�ciu po�egnalnym,

które urz�dzono na moj� cze�	, tancerki z Rockettes wr�czy�y mi

koron� Miss Ameryki 1962 — by�o to 4 miesi�ce przed tym, jak
wzi��am udzia� w konkursie na najpi�kniejsz� Amerykank�. Ta

chwila by�a tak donios�a, �e zacz��am udawa	, �e rzeczywi�cie je-

stem Miss Ameryki. Zachowywa�am si� jak posiadaczka tego ty-

tu�u, gdy Bert Parks przedstawi� mnie jako Miss Karoliny Pó�noc-

nej, a tak�e pó�niej, gdy rywalizowa�am o podobny tytu� z innymi

dziewcz�tami.

24 godziny po tym, jak otrzyma�am koron� Miss Ameryki

1962, wyst�pi�am w programie What’s My Line jako Tajemniczy
Go�	. Zanim wesz�am na scen� w sukni wieczorowej i nowo zdo-

bytej koronie Miss Ameryki na mojej 19-letniej g�owie, opiekunka

zapyta�a mnie, czy jestem zdenerwowana. „Nie”, odpowiedzia�am.

„Przygotowa�am si� do tego wyst�pu 10 lat temu i jestem gotowa,

�eby wej�	 na scen�”. Opiekunka by�a kompletnie zaskoczona!

Teraz szybko przejd� do roku 2007 — wtedy to obejrza�am
fascynuj�cy film The Secret, w którym wyst�pi� mi�dzy innymi Joe
Vitale. B�d�c pod wra�eniem tego filmu, kupi�am i przeczyta�am
kilka ksi��ek dr. Vitalego. Pó� roku pó�niej wzi��am udzia� w jego
warsztatach Cuda Online, prowadzonych przez Lee Follendera.
Postanowi�am przej�	 do dzia�ania i ponownie przej�	 kontrol�
nad w�asnymi my�lami, eliminuj�c z�e nawyki, które przez wiele
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lat zakorzeni�y si� w mojej g�owie. Postanowi�am, �e b�d� wdzi�cz-
na za wszystko, co wydarzy�o si� w moim �yciu — w tym równie�
za przykre i bolesne do�wiadczenia! Zapragn��am odzyska	 wiar�
w siebie i na nowo obudzi	 w sobie t� odwa�n� 9-letni� dziewczynk�.

Wystarczy�o, �e zastosowa�am metody babci i dr. Joego Vitale-
go i przesta�am przywi�zywa	 wag� do ostatecznych efektów,
a w moim �yciu zacz��y pojawia	 si� cuda. Sta�am si� tym, kim
pragn��am zosta	. Sta�am si� Miss Ameryki. Sta�am si� tancerk�
Rockettes i Tajemniczym Go�ciem. Wykorzysta�am stypendium,
które otrzyma�am za zdobycie tytu�u najpi�kniejszej Amerykanki,
na op�acenie lekcji j�zyka francuskiego oraz filozofii na Uniwer-
sytecie Vanderbilt, a tak�e w Aix-en-Provence, we Francji. Nie-
dawno otworzy�am firm�, w której wykorzystuj� swoje dawno za-
pomniane talenty. Dzi�ki tej dzia�alno�ci nieco powi�kszy�am
swoje dochody. Ciesz� si� wolno�ci� i cz�sto podró�uj�. Lubi�
wyje�d�a	 na narty i ch�tnie odwiedzam swoich wnuków.

Maria Beale Fletcher
Miss Ameryki 1962

Opowie�	 Marii bardzo mi si� spodoba�a. Z pewno�ci� polubi�-
bym jej babci�! Maria zwróci�a uwag� na jedn� bardzo ciekaw� rzecz
— nawet je�li odnios�e� du�y sukces w okre�lonej dziedzinie �ycia,
a potem przesta�e� korzysta	 z tych osi�gni�	, zawsze mo�esz wró-
ci	 do dawnych pomys�ów i zaj�	. Nigdy nie jest zbyt wcze�nie ani
za pó�no — mo�esz w dowolnym momencie swojego �ycia rozpo-
cz�	 now� dzia�alno�	 albo wróci	 do starej, kiedy� wykonywanej.

Pami�taj, aby tak jak Maria nie przywi�zywa	 wagi do ostatecz-
nych efektów. Nie mo�esz uparcie obstawa	 przy jednym, konkret-
nym sposobie na osi�gni�cie wybranego celu. Czasami poczujesz
bosk� inspiracj�, która poka�e Ci w�a�ciw� drog�. Wtedy nie czekaj
i korzystaj z okazji! To w�a�nie przydarzy�o si� Julie.
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Wiele razy i na wiele sposobów próbowa�am metody manifestacji;
z ró�nym skutkiem. Cz�sto doznawa�am niepowodze�, a nawet
gdy udawa�o mi si� osi�gn�	 to, czego pragn��am, sam proces re-
alizacji nie sprawia� mi przyjemno�ci. Ze wszystkich si� stara�am
si�, by moje marzenie si� spe�ni�o; koncentrowa�am si� na nim
ca�kowicie. Joe Vitale w swojej ksi��ce Zero ogranicze� opowiada
o czerpaniu inspiracji. Ostatnio do�wiadczy�am dok�adnie czego�
takiego. Co za ró�nica!

Pracuj� w bran�y budowlanej. Kiedy� z jedn� z moich klientek
wzi��am udzia� w programie Dowiedz si� o zielonym budowaniu, zor-
ganizowanym przez lokalne Stowarzyszenie Budowla�ców. Tam
dowiedzia�y�my si�, �e nied�ugo ma si� odby	 Krajowa Konferen-
cja Zielonego Budowania i �e planowany jest objazd po okolicz-
nych domach, które powsta�y w zgodzie z zasad� zielonego budo-
wania. Nie mia�am poj�cia, co oznacza�o to okre�lenie, ale od razu
wiedzia�am, �e MUSZ wzi�	 w tym udzia�. Poczu�am ogromn�
inspiracj�. Moja klientka równie� — bardzo chcia�a, �eby na trasie
objazdu znalaz� si� równie� jej dom.

Tymczasem wszystko przemawia�o za tym, �eby nie bra	
udzia�u w tym projekcie. Po pierwsze, moja wiedza na temat zie-
lonego budowania by�a zerowa. Po drugie, moja klientka mieszka�a
w ma�ym, stuletnim domu, który zupe�nie nie pasowa� do profilu
zielonego domu, kojarz�cego si� z nowoczesno�ci�. Mimo to po-
stanowi�am pos�ucha	 g�osu serca. Efekt? Dom klientki przeszed�
gruntowny remont i teraz jest jednym z punktów na trasie objaz-
du! Przez ca�y czas los mi sprzyja� — doradzali mi w�a�ciwi ludzie,
remont przebieg� g�adko, a ostateczny efekt by� zdumiewaj�cy.
Mój projekt przyci�gn�� uwag� lokalnych mediów, które od tam-
tego czasu s� ze mn� w sta�ym kontakcie.

Nie do�	, �e uda�o mi si� pi�knie wyremontowa	 stary dom,
to jeszcze wiele si� nauczy�am w trakcie ca�ego procesu. Zdoby�am
Certyfikat Zielonego Budowla�ca. A poniewa� brakuje �róde�,
które mówi�yby o tym, jak przebudowa	 stary dom, tak aby spe�-
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nia� standardy zielonego budowania, zacz��am pisa	 artyku�y na
ten temat. Mo�e za jaki� czas wydam ksi��k�, w której podziel� si�
swoj� wiedz�. Nie wiem, dok�d to zmierza, ale jestem przekonana,
�e tak w�a�nie powinien wygl�da	 proces twórczy. My nie musimy
nic robi	 — wszystko dzieje si� samo. Wystarczy, �e poddamy si�
inspiracji.

Julie Groth
www.StepByStepConstructionCo.com

Gdyby Julie za�o�y�a, �e aby odnie�	 sukces zawodowy, musi
budowa	 nowoczesne, modne domy, nigdy nie dostrzeg�aby szansy,
jak� by�o dla niej zielone budowanie. Dzi�ki temu, �e pos�ucha�a
inspiracji, zdo�a�a przyci�gn�	 pomoc, której potrzebowa�a, aby wy-
remontowa	 dom zgodnie z zasadami zielonego budowania i zdo-
by	 w ten sposób uznanie ludzi z bran�y.

By	 mo�e �atwiej by�oby jej powiedzie	: „Nie, kompletnie nie
znam si� na zielonym budowaniu; to nie moja dzia�ka”. Jednak
wówczas straci�aby szans� na opanowanie ciekawej niszy i realiza-
cj� pasji, która okaza�a si� jej prawdziwym powo�aniem.




